
ELEMENT: Programació de la TV Local 

   

TITOL Programació de la TV Local 

ETAPA/ 
CURS/CICLE 

Educació Primària Cicle Mitjà 

BLOCS Estadística i atzar 

PARAULES CLAU 
DE CONTINGUTS  

Horari, arrodoniment de quantitats. 

FORMAT pdf TIPUS: Ús de les TAC 

DESCRIPCIÓ BREU Unir dos interessos ,la televisió i els esports , porten a elaborar una programació de TV d’àmbit local. 

IMATGE 

Enunciat: :  
Moltes cadenes de televisió dediquen part de la seva programació diària als esports. 
Ara la televisió local ha pensat dedicar tot un dia de la setmana als esports que es fan al poble. 
Tenint en compte que la durada dels programes ha de ser d’hores senceres, quina programació podrien 
fer ? quantes hores dedicarien a cada esports en concret? A quina hora del dia creus que haurien d’ 
emetre  el teu esport preferit? 
 

ESPECIFICACIONS 
Caldrà recollir dades sobre els esports que es practiquen al poble. 
Conèixer quins són els més practicats sense deixar de banda els minoritaris.  
Quina és la franja horària amb més audiència? 

TEXT curricular al 
que es fa 
referència 

5.1.1.- Formulació de preguntes basades en fets propers i interessos propis. 
5.1.2.- Recollida de dades mitjançant enquestes. 
5.3.3.- Descripció oral d’una situació a partir de l’anàlisi de les dades. 
1.1.6.- Arrodoniment de nombres en context. 
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PRESENTACIÓ Visita a la TV local, preparar la emissió d’un programa per la resta de l’escola. 

MATERIAL Ordinador, canó de projecció. 

COMPETÈNCIES QUE S’HI TREBALLEN: 
 
  
CB6.- Competència en comunicació lingüística.-  Comunicar, discutir, comparar les diferents programacions i horaris de emissió dels diferents 
esports. 
CB8.- Competència social i ciutadana.- Treball en grup entès com a cooperació entre els diferents membres. Tenir en compte els diferents 
esports que es practiquen en el poble i la importància que tenen pels seus practicants encara que alguns puguin ser minoritaris. 
CB4.- Competència matemàtica. Utilitzar les tècniques matemàtiques per organitzar i analitzar dades fent ús de les TIC. 

CONNEXIONS entre blocs, amb altres 
àrees i amb la vida quotidiana 

Numeració i càlcul. 

ENLLAÇOS I DOCUMENTS ADJUNTS 

Es fa ús de l’applet de 
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?I D=60   per fer gràfiques 
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