
 
1 

 

EN JOAN, UN ARQUITECTE A LA BARCELONA ROMANA 

 

 

Mireu el vídeo 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22980&p_ex=ROMANS
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Els nois de primer d’ESO de l’IES Salvador Dalí van anar d’excursió amb la professora de 

matemàtiques l’Eva i la professora de socials, la Cristina. Van anar al museu 

d’arqueologia de Barcelona ja que havien estat estudiant la cultura Grega i Romana. 

Varen mirar objectes de tot tipus i l’Eva els anava explicant moltes coses sobre pesos i 

mesures al mateix temps que la Cristina els explicava altres aspectes. 

Tots els nois i noies anaven prenent notes en els seus quaderns perquè les professores 

els ho van demanar. 

Un noi de la classe molt intel·ligent  però també molt distret  és  en Joan. En Joan és 

d’aquells que sempre està fent muntatges amb qualsevols objectes que tingui pel 

voltant: els llapis, l’agenda, la goma, els cordills de la persiana, els llibres...També 

sempre està pendent de construir coses en lloc d’escoltar atentament els profes. 

Potser de gran voldrà ser arquitecte o enginyer. 

En Joan durant la visita al museu estava molt atent sobretot quan la Cristina els va 

explicar que els romans van ser molt bons arquitectes. En Joan no va perdre detall de 

les explicacions de la Cristina quan  va parlar llargament d’en Vitrubi, un arquitecte 

molt important de l’època. 

En Joan aquell dia estava especialment content ja que no parava de pensar en com li 

hagués agradat ser un gran arquitecte d’aquella època i construir els teatres, els 

amfiteatres, els palaus, els temples... estava segur que els seus monuments haguessin 

estat els més espectaculars de tots. En Joan no tenia dubtes que els turistes sempre 

visitarien les restes del que un dia varen ser importants construccions arquitectòniques 

dissenyades per l’importantíssim arquitecte Barceloní Joan M.  

Aquell dia en Joan va anar molt aviat al llit estava molt cansat, sobretot de fer tants de 

tombs al que havia vist al museu i ben aviat va quedar adormidíssim. 

En el seu somni en Joan  va veure tots els seus companys de classe en mig del carrer 

principal de la ciutat, el decumanus, esperant que arribessin els soldats romans amb 

els seus escuts i les seves cuirasses lluents. A tots els nois els agradava molt veure els 

carros de cavalls i els guerrers dalt dels cavalls orgullosos i altius pels carrers de la 

ciutat. 

En Joan en el somni s’ho mirava i opinava però hi estava atrapat. Pensava que allò de 

les guerres no estava gens bé i que s’havien d’acabar, però com fer-ho, si tothom 

estava tant i tant content amb aquelles festes? Pot ser és que tots volen manar i ser 

rics?, va pensar. Jo només em conformo amb construir cases, sóc un del millors 

arquitectes de la ciutat un bon arquitecte! 
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En Joan, en el somni, es veia com un important arquitecte de la ciutat de Barcelona, un 

home d’uns 24 anys, guapo i ben plantat. Els seus companys de classe estaven igual 

que sempre, eren uns nois de 11 anys. Ell es sentia important i mirava tot el que feien. 

Sense saber com, va veure a tots els seus companys a classe, asseguts en una mena de 

bancs, tots ells tenien unes tauletes de cera on escrivien en llatí. En Joan pensava: “Per 

això encara a l’institut ensenyen llatí, és com la mare de la nostra llengua!, s’hi 

assembla molt!”. També tenien un àbac cadascú, això era com un rectangle amb files 

de boletes de diferents mides que feien moure i d’aquesta manera anaven sumant, 

restant, multiplicant i dividint! En Joan s’ho mirava des de el seu somni però ara era el 

Joan de sempre i pensava: “ Crec que és més fàcil i més ràpid que el que fem 

nosaltres!”. 

També veia que quan no feien servir l’àbac calculaven amb els dits i el professor els 

ensenyava com fer-ho. En Joan no entenia això molt bé perquè fora del somni sempre 

s’amagava quan contava amb els dits, li feia vergonya. En canvi els seus amics romans  

estaven obligats a aprendre’n. En Joan també veia que en un racó de la classe hi havia 

unes gerres amb tot de rotllos de papir que el professor desenrotllava per ensenyar a 

llegir als nois i noies. 

També veia com tots quan escrivien els números a la tauleta de cera utilitzaven la 

numeració romana. En Joan va pensar : “Encara sort que utilitzen l’àbac per calcular, 

perquè fer operacions amb aquests nombres romans deu ser molt difícil” . 

Es va veure ell intentant sumar CXLVIII + CCLXXIV. Quina complicació! Va pensar, 

mentre veia en el somni com li sortia fum del cap.  Va tenir un petit sobresalt però no 

es va despertar, estava massa arrelat al seu somni. 

El professor els parlava d’un tal Flavio Magno Aureli Casiodoro que sembla ser que va 

fundar un monestir i els monjos es passaven el dia escrivint matemàtiques, sobretot el 

que havien fet els grecs: la geometria d’Euclides, els calendaris... 

Al cap d’un moment es veia essent el resolutiu arquitecte tot indicant a uns operaris 

com fer una inscripció sobre la pedra on utilitzaven la numeració romana. L’operari 

estava fent una làpida per honorar un senador romà de  40 anys . En la inscripció 

posava el 40 així: XXXX. En Joan pensava i deia, jo crec que cal posar XL, però seguia 

dient a l’operari que ho feia molt bé. 

Més tard es veia en Joan a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona però a la romana, era 

el fòrum romà, és dir la plaça més important de la ciutat. Ell intuïa d’alguna manera 

que era la plaça de Sant Jaume encara que no s’assemblava en res a com és ara. Estava 

ple de gent vestida amb túniques decorades amb franges de purpurina i pedres, altres 

amb una mena de vestit curt d’una peça de roba basta, no portaven pantalons; en Joan 

va pensar: “En realitat és molt còmode anar amb faldilles”. Tots estaven escoltant com 
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un polític ben guarnit donava a conèixer les noves lleis. En Joan es va acostar a una 

nena asseguda en un racó de la plaça i que escrivia en una tauleta: -Què fas? - li va 

preguntar. 

-Estic mirant de recordar el que ens han explicat a classe. Totes les maneres d’escriure 

el nombre mil. En Joan va veure: ƆIC CXƆ (I) 

 
 
 

  

En Joan va pensar: “Jo crec que s’escrivia amb una M”. La noieta, que no era un altre 

que la Liset, escrivia i escrivia una vegada darrera l’altre els mateixos signes. 

La Liset li va explicar que el seu tiet era pescador  i que estava escoltant les noves lleis 

imposades pels mandataris perquè tenien a veure amb  canvis d’horaris per a pescar, 

preus i altres temes que al seu tiet l’interessaven molt. La Liset li va dir: “Fixat amb 

aquest senyor tant important que està parlant, mou els dits molt ràpidament, això vol 

dir que sap contar molt  ràpid i bé; com m’agradaria a mi saber comptar tan bé amb els 

meus dits i ser una dóna important!”  

“Segur que ho aconsegueixes”, li va dir en Joan, tot donant-li uns copets afectuosos a 

l’esquena. 

En Joan aleshores es va dirigir cap el temple situat a l’actual carrer Paradís, ja que 

s’estaven fent unes reformes que ell mateix dirigia com a arquitecte. En aquest 

període del seu somni barrejava la seva condició d’arquitecte amb la d’excursionista 

actual ja que moltes vegades anava al Centre Excursionista de Catalunya amb els seus 

pares que eren grans afeccionats a la muntanya i justament la seu del centre 

excursionista coincideix amb l’antiga ubicació d’aquest temple. Molt a prop del temple 

hi havia un celler on elaboraven vi i els fills dels amos era justament en Xavier i en 

David, dos companys de la seva classe. En el somni eren germans.  

En Joan es va fixar com carregaven les àmfores a l’esquena i les transportaven des de 

la part alta de la casa (apotheca) situada al costat de la sortida de la fumera( ja que així 

el vi s’impregnava de fum i el gust a fumat agradava molt a la clientela)  fins a la part 

baixa que era la botiga. 

Aquestes àmfores contenien aproximadament 25,26 l de vi. Els que compraven 

portaven unes gerres amb ases i demanaven un acetàbul*, dos acetàbuls, un modi*, 

dos modis... 

El vi era majoritàriament blanc i molt més espès que l’actual. El pare d’en David i d’en 

Xavier el bullien per aconseguir reduccions que també tenien molta demanda per part 

dels clients com el sapa* i el “defrutum” (que era una reducció a la meitat del seu 

volum). En Joan va veure vi en un vas de fusta i el va trobar boníssim. 
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De sobte sense saber com, en lloc d’estar en una botiga de vins es va trobar al costat 

de la seva tieta Mercè i el seu tiet Manel al Mont Testaci (Roma) que és una muntanya 

artificial de trossos de àmfores Dressel 20 que es feien servir  per a transportar l’oli i 

que es van fabricar en grans quantitats. Aquestes àmfores tenien una capacitat de 120 

lliures i se sabia que una legió necessitava unes 1370 àmfores d’oli a l’any. La Mercè i 

en Manel havien anat a Roma per les vacances d’estiu i havien portat fotografies que 

en Joan va estar mirant i comentant amb els seus tiets. Una fotografia que li havia 

cridat l’atenció va ser precisament la del Mont Testaci ja que la Mercè li va dir que hi 

havia més de 25 milions d’àmfores. 

Al cap d’una estona es trobava amb en Carles, un altre company de classe, al  

“tablinum”* de la casa d’uns amics dels pares d’en Carles. Els amics dels pares d’en 

Carles eren molt rics i tenien molts camps de blat de moltes jovades*. Tenien molts 

esclaus que els treballaven la terra. En Joan que era defensor dels drets humans va 

començar a cridar als esclaus tot dient-los: “demaneu un sou pel vostre treball, no us 

deixeu explotar, mereixeu ser lliures!”; i tots els esclaus s’amuntegaven damunt d’ell 

tot demanant-li ajuda. En Joan es va mig despertar amb l’ensurt de les empentes dels 

esclaus, però va continuar dormint.  

Ben aviat es va sentir en un estat de repòs i pau perquè en Columela*  l’agafava per 

l’esquena amistosament i li deia que estava disposat a anar a les seves possessions per 

a fer-li el càlcul dels seus camps de cultiu. En Joan se’l mirava i pensava: “Per qui m’ha 

confós, si jo no tinc camps de res, només sóc un nen de primer d’ESO”. Ara en el somni 

ja no es veia com arquitecte sinó com era realment. 

De sobte es va trobar davant del mateix Vitrubi que li parlava del teorema de Pitàgores 

i de la seva importància. En Vitrubi tenia a la ma un compàs  i un regle i aixecant-les en 

alt anava dient: “Aquestes eines són molt importants, molt importants...” En aquell 

moment apareixia en Fran, també company de classe, que era l’amo d’un taller de 

mosaics i anava mostrant-li tota la gamma per a la decoració d’un edifici que estava 

realitzant en Joan que ara era el flamant arquitecte. Els mosaics eren espectaculars i 

lluïen les més variades formes geomètriques (cercles, semicercles, quarts de cercle, 

quadrats, rombes...); les rajoles també tenien diferents formes geomètriques com ara 

octògons, quadrats, hexàgons...totes estaven decorades de diferents colors i diferents 

textures. 

Sense saber com es va trobar conduint una quadriga a gran velocitat per davant de 

l’estadi olímpic de Montjuic mentre en Luci Minici* li anava donant ànims: “Vinga, tu 

pots, ets el millor, ànims...”. Sense adonar-se, la quadriga que venia per darrera va 

anar acostant-se a la seva fins que va passar l’inevitable, es van donar un cop i van 

sortir tots volant pels aires i rodant pel terra. Amb aquesta sotragada en Joan es va 

despertar i la seva mare al costat li anava dient: “Vinga Joan, ja és molt tard, ja 

dormiràs dissabte i diumenge. Avui és divendres i ja s’acaba la setmana”. Encara mig 
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adormit en Joan va recordar la Cristina dient: “la setmana de 7 dies es va incorporar a 

l’Imperi Romà perquè els soldats romans ho van portar d’Egipte...” 

Per fi en Joan ben despert  i ben esmorzat es va posar en marxa. Mai de la vida 

oblidaria  aquell fantàstic somni. 

La Cristina i L’Eva professores de la classe van voler felicitar a la Samira, la Bàrbara i en 

Joan pels apunts que havien agafat de la seva visita al museu, són aquests: 

Els apunts de la Samira van ser aquests: 

Civilitzacions preromanes: 

Durant el primer mil·lenni aC  diferents pobles mediterranis van arribar a la península 

Iberica. Aquests van ser els fenicis, els grecs, els cartaginesos i altres. 

En aquelles èpoques les persones feien intercanvi de productes i poc a poc amb 

l’aparició dels metalls van començar a utilitzar trossos de metalls  com a monedes que 

al principi no tenien la forma que coneixem ara però poc a poc si assemblaven una 

mica més.  

Comentari personal: De vegades les amigues ho fem, ens intercanviem roba i 

cosetes! 

Hem vist monedes de plata que es deien : trisicle, disicle, sicle, sicle i mig, mig sicle, 

quart de sicle i óbol que servien per a pagar als guerrers de l’exercit  cartaginès. En 

aquelles èpoques feien moltes guerres. 

Comentari personal: Els que manen havien de pagar a la gent que no tenia res a 

veure amb el que passava perquè anessin a la guerra, això vol dir que la gent del lloc 

no volia guerres. No m’agraden gens les guerres! 

Longitud: 

Cada societat tenia les seves pròpies mesures com ara el “peu” i el “colze”. Un peu 

jònic(grec) era de 29,4 cm, un fenici de 39 cm aproximadament, el colze grec de 46 cm i 

el colze  cartaginès 50 cm... Els estudiosos del tema mesuren edificis de l’època ja que 

pensen que les seves dimensions són múltiples d’un nombre comú i d’aquesta manera 

saben quin peu o colze era el que utilitzaven per la zona en aquella època. Un peu fenici 

es subdividia en 4 pams, 12 polzades i 16 dits.  

Comentari personal: Em sembla molt lògic mesurar amb pams i peus, d’on deuria 

sortir el metre?, qui el va inventar? 

Capacitat: 
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Les àmfores eren molt utilitzades durant aquest període. Hem vist àmfores fenícies, 

tartèssies, gregues...Hi havia de totes mides. Una unitat bàsica de capacitat grega era 

la “còtila” que equival a uns 0,283 litres; aquesta unitat va donar nom a una mena de 

vas per a veure vi i era l’equivalent a una ració individual.  

Comentari personal: Jo tinc una àmfora a casa per a fer bonic al menjador. 

Pes: 

Sembla ser que en aquella època s’utilitzaven bàsicament dos sistemes de pesos: 

a) Origen fenici-tartessi: la unitat de pes era la “mina babilònica” utilitzada al 

mediterrani i orient. Un sicle de 7,75 g aproximadament era 1/60 part de mina. 

b) Origen grec: la unitat és el dracma d’uns 4,36 g. 

Els apunts de la Bàrbara són aquests: 

Civilització Romana 

En l’època dels romans  existia una relació entre  el valor de la moneda i el pes del 

metall encunyat. 

Moneda Unitat de pes 

As 1 lliura 

Semis 
 ( ½ as) 

½ lliura 
 

Trient 
(1/3 as) 

1/3 lliura 

Quadrant ¼ lliura 

Sexant 1/6 lliura 

Onça 1/12 lliura 
 

1 lliura pesava uns 324 g actuals i per tant era molt pesada. Per això l’as va anar tenint 

diverses reduccions de pes. Al principi eren de coure.  

Comentari personal: Això si que té sentit, el que passa ara no s’entén gaire, perquè 

un tros de paper no val 500€ i amb les targetes no hi ha ni paper. Els diners estan a la 

imaginació. No entenc perquè diuen que no hi ha diners, que s’inventin més!  Tots 

estarem més contents i no hi haurà tants pobres! 

També van anar apareixent altres monedes:  

El denari = 10 asos ( 16 asos) segons les èpoques 

L’Auri = 25 denaris 

Longitud: 
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La mesura bàsica era el peu romà ( uns 29,57 cm) 

Dit= 1/16 peus 

Pam=3/4 peu 

Colze= 1 peu + ½ peu 

Grau= 2peus + ½ peu 

Pas= 5 peus 

Doble pas = 10 peus 

Milla = 1000 passos 

Vam veure un “hodòmetre” que era com un conta kilòmetres actual. Ho portaven els 

carros i era per saber quantes milles recorrien. Aquest instrument feia caure una 

pedreta en un recipient de metall per cada milla. Els carros tenien unes rodes de 4 peus 

de diàmetre; per tant 400 voltes equivalia a 1 milla.  

Comentari personal: Nosaltres no estem molt més avançats que els romans i això que 

han passat més de 2000 anys. 

Superfície: 

Peu quadrat.  

Comentari personal: És més petit que un metre quadrat, un peu quadrat es com una 

rajola del terra per a mi és més fàcil d’imaginar, no se perquè deurien fixar el metre 

com a mesura internacional. Ara que els anglesos em sembla que no fan servir el 

metre, aquests van per lliure!  

Volum: 

Peu cúbic 

Capacitat: 

L’àmfora que contenia 26,25 litres 

El modi = 1/3 àmfora 

El sesquimodi = modi i mig 

... 

Pes: 
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Lliura= 0,32745 kg  Deunx= 11/12 lliures  Dextans= 10/12 lliures 

Dodrans= 9/12 lliures  Bes= 8/12 lliures  Septunx= 7/12 lliures 

Semis= 6/12 lliures  Quincunx= 5/12 lliures Quadrants= 4/12 lliures 

Trines= 3/12 lliures  Sextans=2/12 lliures  uncia= 1/12 lliures  

 

Els apunts que va prendre en Joan sobre Vitrubi van ser aquests: 

- L’obra que va escriure aquest gran arquitecte constava de 10 rotllos. Els romans 

escrivien en papir enrotllat. L’anaven descargolant i anaven escrivint o llegint.  

Comentari personal: Jo crec que era una mica incòmode. 

-Es van fer moltes còpies perquè va ser una obra molt important. 

Comentari personal: Penso que els que copiaven es cansaven molt perquè escriure a 

ma és molt cansat si has de fer bona lletra. 

- 1 llibre: Temes generals: qualitats de l’arquitecte, llocs adequats per construir.... 

 Comentari personal: Jo crec que les acompleixo. 

-2 llibre: Explicava com tallar la pedra i la fusta i quins materials cal posar per construir.  

Comentari personal: Això és molt entretingut i també molt cansat. 

-3 llibre: Com construir temples.  

Comentari personal: Això si que és molt i molt difícil! 

-4 llibre:  

Comentari personal: M’ho he perdut. 

-5 llibre: edificis públics. 

-6 llibre: Xalets al camp. 

Comentari personal: Eren pels rics. 

- 7 llibre: Decoració. 

Comentari personal: A mi això no se’m dona gaire, però la meva habitació està molt 

ben decorada, ara penjaré el pòster de l’home de Vitrubi que era l’home perfecte. Ho 

va dir precisament en Vitrubi! 
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-8 llibre: Conducció d’aigua. 

Comentari personal: La Cristina ens ha dit que a Pompeia ( Italia), una ciutat romana 

enterrada per les cendres del Vesubi, es veuen molt bé les canalitzacions que feien 

els romans. M’encantaria anar.  

-9 llibre: Astronomia.  

Comentari personal: M’agradaria molt tenir un telescopi!! 

10 llibre: Màquines. 

Comentari personal: Això es lo meu!! Quan sigui enginyer en faré de molt maques i 

útils. 

 

Notes: 

acetàbul: quarta part d’una hemina i 6,48 dl 

Modi:  Tercera part de l’àmfora i per tant 8,75 l 

Sapa:  Vi bullit reduït a dos terceres parts del seu volum 

Tablinum : Habitació d’una casa romana on es rebia a les visites 

Jovada: Unitat de superfície de 120 peus per 240 peus, es dir el doble d’un actus que era un quadrat de 120 peus de costat. 

Columela: Agrònom. Nascut a Cadis, va escriure “De agricultura” on explica com calcular àrees de camps de cultiu. Va descriure la 

manera de calcular l’àrea d’un triangle equilàter i d’un cercle donant una molt bona aproximació: 

triangle equilàter: l2(13/30) 

 cercle: d2(11/14) 

 També va  dir com calcular l’àrea d’un triangle rectangle, d’un hexàgon regular...  

Luci Minici:  Patrici romà que va ser el primer barcelonès que va guanyar uns jocs olímpics  de l’antiguitat. La Generalitat de 

Catalunya va constituir una medalla per a condecorar els esportistes olímpics catalans. 

 

El dedico al meus alumnes de diversitat de primer d’ESO: La Liset, en Joan, en Michael, 

la Samira, La Bárbara, la Itziar, en David, en David, En Marcos, la Laia, En Javier, en 

Noah, en Carlos, l’Aarón i en Fran. 
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EXERCICIS 

1-Com veieu ja des de l’antiguitat sempre han hagut diferents Maners de mesurar. Per 

exemple mireu això: 

 

“ Al 1905 un empresari d’un circ va ajuntar a l’home 

més alt del món: M Machnof de 23 anys i 2,85 m 

d’alçada amb Madame Chiquita, la dona més baixa 

del món que feia 70cm d’alçada i tenia 21 anys.” 

http://xeix.org/ 

 

Imagina que, fars del món de la faràndula, aquests dos fenòmens humans decideixen 

fer-se la competència posant dues botigues de retalls de roba a la plaça dels estalvis. 

Imagina també que cada un d’ells ven els retalls al preu de 5€ el seu pam. 

A la botiga de quin d’ells aniries a comprar? 

Per què? 

 

2- Fa uns dos-cents anys a Catalunya s’utilitzava el pam. A Barcelona el pam equivalia a 

19,43cm, mentre que a Lleida equivalia a 19,45, a Girona a 19,48 cm i a Tarragona a 

19,50. 

En quina ciutat eren més generosos? En quina ciutat eren menys generosos? On et 

sortiria més acompte comprar roba a pams suposant que a totes 4 ciutats el preu del 

pam és el mateix? 

http://xeix.org/
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3-Es feia necessari unificar criteris però per altra banda cal pensar que a cada zona 

territorial hi havia un Senyor feudal que era qui imposava el seu sistema ideat 

especialment per afavorir-lo a ell mateix. Al 1788, 310 delegacions de tota França van 

demanar al Rei Lluís XVI que totes les mesures dels Senyors es reduïssin a les mesures 

del Rei perquè la mesura dels nobles augmentava cada any. Els senyors feudals s’hi 

oposaven. 

Al 1970 L’Assemblea Nacional Francesa es va pronunciar a favor de crear un sistema 

estable i que pogués ser acceptat per altres països. 

- Universal: tots els països la puguin usar, ha de sortir de la natura. 

- Inalterable i perdurable: no s’alteri en variar les condicions climatològiques, en 

passar el temps. ( per exemple els metalls varien amb l’escalfor o la humitat) 

- Decimal: que si calen unitats més grans ( o més petites) que la unitat principal 

aquestes sortiran, sempre, de multiplicar ( o dividir) per 10, 100, 1000...la 

unitat principal. 

- Lligat: que la resta d mesures ( superfície, de volum, de capacitat i fins i tot la 

moneda) estiguin directament relacionades. 

- El nom havia de ser metre que vol dir mesura en grec. 

- Després de diferents negociacions es va decidir que un metre fos la 

deumilionèsima part d’un meridià terrestre. 

- La dificultat estava en com trobar la mesura del meridià. 

Tot i que a l’any 1799 ja estava establert a França, la seva implantació va costar més de 

100 anys. La gent es negava a utilitzar-lo perquè tota la vida havien utilitzat uns altres 

sistemes i hi estaven acostumats. Fou fet obligatori a França el 1870. A Espanya el 

Sistema Mètric Decimal fou introduït mitjançant dues lleis: 19 de juliol de 1849 i un 

altra de 1892. 

L’únic país del món que encara no ha acceptat el metre com unitat de mesura és els 

EEUU. Això genera greus conseqüències en les relacions comercials dels EEUU amb la 

resta de països. 

Un exemple molt recent de les conseqüències negatives de no adoptar-lo ha estat la 

pèrdua a l’any 1999 de dues naus destinades a Mart. Aquestes naus es van perdre 

degut a un error humà al confondre metres i milles. Els ordinadors de les naus, 

programats amb aquests errors van apagar els motors de les naus abans d’hora i les 

naus es van perdre irremeiablement amb unes pèrdues econòmiques multimilionàries. 
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4- Mesures de longitud: 

Unitat principal: metre 

Múltiples i submúltiples: km      hm      dam     m     dm     cm     mm ( es passa d’una a 

l’altre multiplicant o dividint pe 10 ) 

Omple la taula: 

 dm cm 

12 m   
0.563 mm   

7 dam   

0.25 m   

23.6 mm   
0.0061 km   

0.025 hm   

15. 06 m   

 

Omple la taula: 

 mm cm 
1.5 dm   

0.325 m   

16 dm   
1.246 dam   

0.8 km   

0.012 m   

12.023 dam   

1 m   

 

Omple la taula: 

 dam km 

0.25 m   

7564.32 mm   

32000 cm   

47 hm   

0.359 m   

12234.1 dm   
987.987 hm   

1 m   
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5- Dues finques tenen forma de quadrilàter. Les mides dels seus costats són: 

Quadrilàter 1: 4.6 hm, 52 dam, 49 m, 37.7 m 

Quadrilàter 2: 4.4 hm, 17 dam, 447 m, 31.3 m 

Calcula el perímetre de cadascuna i digues quants metres més gran és un que l’altre. 

 

 

 

6- En l’ús quotidià, quan ens referim a pesos o capacitats adoptem sovint unitats 

aproximatives, però que serveixen de la mateixa manera per a fer-nos entendre.  

Per exemple, es diu encara avui: un got de llet, una ampolla de vi, una cullera de sopa, 

un cullerot de brou, 10 gotets de xarop, una tassa de cafè, etc...Mentre pel que fa al 

pes, a casa sovint hem sentit dir: un grapat d’arròs, un pols de farina, un plat de 

llegums, un pessic de sal, un pensament de pebre, etc. És fàcil que una persona per 

cuinar no utilitzi balances per a mesurar les quantitats, sinó que reguli el pes de les 

coses per pessics, grapats, gots. Es més podem dir que mentre els peus, els pams i els 

passos, ja quasi mai s’utilitzen per a mesurar longituds, en canvi per a mesurar pesos i 

capacitats s’utilitzen encara molt sovint unitats de mesura que són aproximatives, però 

amb les quals ens entenem. 

Per a la mesura de capacitats de recipients i volums de líquids s’utilitza el litre: un 

litre és la capacitat d’un cub que té un decímetre d’aresta. 

Múltiples i submúltiples: 

kl hl dal l dl cl ml 

Per la mesura dels pesos utilitzem el kilogram. El pes d’un litre d’aigua és un 

kilogram. 

El seu submúltiple fonamental és el gram. 1kg=1000g 

Múltiple i submúltiples: 

tm qm mag kg hg dag g dg cg mg 
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Expressa en litres les següents capacitats: 

54,5 cl= 

385 dl= 

45 dal= 

15679ml= 

 

7- D’una font ragen 16 litres d’aigua per segon. Quants hectolitres es poden recollir en 

un dia sencer? 

 

 

8-Una bota conté 0,58 hl de vi que s’han de transvasar a ampolles de 0,75l de capacitat 

cadascuna. De moment es disposen de 50 ampolles. Quina quantitat de vi es podrà 

transvasar a les ampolles de manera immediata. 

 

9- Per cada una de les longituds indicades a continuació, escriu quin unitat de mesura 

seria la més adequada per a expressar-les. 

L’alçada d’una habitació- El gruix d’un quadern- La llargada d’una clau. El gruix d’un 

foli- El gruix d’un llibre- La longitud d’una carretera- El gruix d’un vidre- El diàmetre 

d’un filferro i la distància Sabadell-Terrassa 

 

10- Digues quina unitat o unitats utilitzaries per a pesar: 

Un got- un vagó de tren- un sac de blat- una aspirina 

 

 

11-Quines de les següents frases et semblen raonables: 

a) Un cotxe pesa 15 kg 

b) La Maria pesa 350 kg 

c) En Pere fa 450 cm d’alçada 

d) La taula rodona del menjador fa 55mm de diàmetre. 

e) A la banyera hi caben 10 kl d’aigua. 
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f) Una llauna de coca-cola conté 33 cl de líquid. 

 

12- Sobre la vorera d’un carrer hi ha 15 arbres situats a una distància de 2m un de 

l’altre. Calcula la distància entre el primer arbre i l’últim. ( si et cal ports fer un dibuix) 

 

 

13- La llargada de la cuina de casa és de 7 rajoles i mitja aproximadament; les rajoles 

són quadrades i fan 40cm de costat. Quants metres fa de llarg la cuina? 

 

 

14- L’Anna i la Laura han mesurat respectivament la llargada de les seves cintes. “La 

meva fa 87cm de llarg”- ha dit l’Anna. “la meva té una llargada de 8,58 dm”- ha dit la 

Laura. Qui té la cinta més llarga? Quant fa una cinta més que l’altra? 

 

15-Mesura el gruix del teu quadern i calcula el gruix d’un foli. Quant t’ha costat el 

quadern? 

Quant val aproximadament cada foli? 

 

 

16- Volem conèixer el gruix d’una moneda de 20 cèntims de la manera més precisa 

possible. Com ho podem fer? 

 

 

17-Per radio han dit que el peatge de Granollers, a l’autopista de la Jonquera-

Barcelona, hi havia una cua de cotxes ( en triple fila) de 4 km de llarg. 

Calcula el nombre aproximat de cotxes bloquejats a la cua sabent que per terme mig, 

amb el trànsit parat, un cotxe ocupa 5m. 
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18- Suposant que a cada cotxe hi havia per terme mig 3 persones, calcula quantes 

persones hi havia bloquejades? 

 

19- Són més gruixuts els folis d’un llibre de 400 pàgines que fa 6cm de gruix, o els folis 

d’un altre llibre de 200 pàgines que fa 25 mm de gruix? 

 

 

20- Recorda que una polzada equival a 2,54 cm. Calcula la llargada, en cm, d’una 

barreta de 145 polzades de longitud. 

 

21- Una característica dels televisors és el nombre de polzades, que expressa la mesura 

de la diagonal de la pantalla. Calcula, en cm, la mesura de la diagonal d’un televisor de 

24 polzades. 

 

 

22- Expressa en grams: 

28hg= 

127,5dag= 

307,5mg= 

5,070kg= 

456,9dg= 

23- Expressa en tones: 

459 kg= 

12090,5 kg = 

68000 hg = 

599700026 g = 

10,6 kg = 
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24- Expressa en litres: 

4670 cl = 

0,789 dal = 

190000 ml = 

67,5 hl = 

23, 89 dl = 

25- Expressa en centilitres: 

56 l = 

0,560 hl = 

135 ml = 

0,678 l = 

26- Expressa en metres: 

5000,95 km = 

2,67 dam = 

68 cm = 

2,8 dm = 

109,7 hm = 

27- Expressa en centímetres: 

256,7 mm = 

45,90 m = 

0,678 m = 

1,560 dam = 

45,09 cm = 

28- Completa: 

a) 1 kg – 300 g =                      g 

b) 10 hl + 15 l =                      dal 

c) 45 hm + 5,5 m =                 m 
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d) 1,34 kg + 890 g =                             kg 

e) 0,6 km – 345 m =                            m 

 

29- El pes màxim que pot portar un ascensor és de 0,3 tm. Quatre persones que pesen 

90 kg, 88.5 kg, 52 kg, 73.8 kg, respectivament, poden pujar sense perill a l’ascensor? 

 

 

30- Per a formar un determinat color, un adroguer barreja 36 dl de vermell amb 43 cl 

de blau. Quanta aigua ha d’afegir-hi fins a arribar als 5 litres de pintura? 

 

31- Un litre d’oli pesa 0,910 kg. Quant pesen 4,5 l? 

 

 

32- Un home respira 18 vegades per minut per terme mig. A cada inspiració introdueix 

en els pulmons 5.1 dl d’aire. Quants litres d’aire haurà inspirat al cap d’un dia? 

 

 

33- Escull la unitat de mesura més adequada per a cada situació: mm, m, cm i km. 

a) La longitud d’un bolígraf. 

b) La distància entre Barcelona i València. 

c) La llargada d’una pista de bàsquet. 

d) El gruix d’un cartró. 

 

34- Expressa les mesures següents en les unitats indicades: 

a) 12 m =                           dm 

b) 108 hm =                       m 

c) 1200g =                          cg 

d) 1356 hl =                        kl 

e) 452 m =                           hm 

f) 196 dag =                        cg                   
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