
LA MESURA DEL TEMPS
Activitat per a 2n cicle de Primària

1- Introducció. Conversa grupal. Coneixements previs.

- Què és el temps? (la definició del diccionari és tremenda)

- Feim un llistat de paraules relacionades amb el temps.

- Quins instruments podem emprar per mesurar el temps? (rellotges i calendaris)

- Sense aquests instruments, com podem saber que el temps passa observant la natura? 

- Quins unitats de mesura dels temps coneixes?

- Com podem mesurar el temps amb el nostre cos?

- Que són els ritmes circadiaris?

2- Quins de tipus de rellotges coneixem?



3- Els rellotges segons la seva funció.

4- El temps a la cultura popular. Dites o refranys relacionades amb el temps.

- A Barcelona, fins els gossos porten rellotge (tothom és molt puntual)

- El millor rellotge i la millor campana, és menjar quan es té gana

- Anar fora corda (anar molt excitat, descontrolat)

- Acabar la corda (aturar-se, estar molt cansat, sense energia)

- Fer més hores (voltes) que un rellotge

- Donar corda a algú (normalment emprat en negatiu perquè no xerri: no li donis corda)

- L’any que ve farà un any (expressió de resignació davant un fet o afirmació)

- A tal banda, el més beneit fa rellotges (tothom és molt intel·ligent, normalment en sentit 

irònic)

- Qui dies passa, anys empeny (la manera de viure molts d’anys és viure cada dia)

5- Rellotges que tenen nom

Saps qui és en Figuera? On el podem veure?

6. Llibres i contes

- Robert E. Wells: Com es mesura el temps. Ed. Joventut. (conte)

- E. Farré i C. Segura: 24 rellotges i altres instruments per a la mesura del temps. Ed. Graó.

7. Enllaços interessants

http://augge.esplugues.ppe.entitats.diba.cat/el-temps-la-seva-mesura-a-traves-de-la-historia/

(Breu article de Juan Antonio Fernández Rubio)

https://www.youtube.com/watch?v=sEzT417ZI_E

(Conferència d’Anton Aubanell i Pou)

http://augge.esplugues.ppe.entitats.diba.cat/el-temps-la-seva-mesura-a-traves-de-la-historia/
https://www.youtube.com/watch?v=sEzT417ZI_E


http://www.conec.es/va/mundo/midiendo-el-tiempo-gota-a-gota-las-clepsidras/

(Article detallat sobre la clepsidra de karnak)

Presentació sobre els ritmes circadiaris

(Autora: Maria Mercè Tor i Palau) 

http://www.conec.es/va/mundo/midiendo-el-tiempo-gota-a-gota-las-clepsidras/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv6tm0mM_rAhXN8uAKHR8bDKIQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.udl.cat%2Fexport%2Fsites%2Funiversitat-lleida%2Fca%2Fserveis%2Fculturals%2Faulesextensio%2F.galleries%2Fdocs%2Flleida%2FCurs2017-2018%2FRitmes-Circadians.Dra.Tor.UdL2018.pdf&usg=AOvVaw1sMC49V3XL7r1ZpshhQf-q

