
La Manipulació de qüestionaris

Objectius 
Específicament, és una activitat per entendre i treballar el el tema del 
disseny de qüestionaris i la recollida de dades.
Aquest vídeo també pot ser una introducció al tema de l'estadística i 
de com aquesta matèria s'insereix en el món quotidià mes enllà dels 
aspectes tècnics. 

Descripció de l’activitat 

És un  fragment de la sèrie de la BBC i TV3 "Si primer ministre" que 
presenta un diàleg que exemplifica d'una forma molt divertida com es 
pot realitzar una enquesta per obtenir un tant un resultat a favor com 
en contra d'una mateixa tema.
La  pàgina  web  de  “Matemàtiques  visuals” conté  els  enllaços  a 
diferents llocs on està penjat el vídeo. També hi ha la transcripció del 
diàleg en PDF.

Per últim també s'enllaça a dues activitats, contingudes a la 
col·lecció  “Estadística  al  vostre  món”,  adequades  per 
treballar el tema d'una manera més pautada. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Com a  material  introductori  és  adequat  des  del  cicle  superior  de 
primària. Com a material del tema de recollida de dades i disseny de 
qüestionaris és adequat a tots els cursos de l'ESO.   

http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/estadistica_atzar/si1rministre/si1rministre.htm


Temporització 
La durada del vídeo és de 2 minuts. La presentació introductòria i la 
discussió posterior que generi el vídeo pot durar tota una hora.

Interdisciplinarietat,  transversalitat,  relacions  amb 
l’entorn
La publicitat, l'esport, la política utilitzen contínuament estadístiques. 
Aquest tema en particular lliga les qüestions matemàtiques amb el 
coneixement i interpretació de la societat.

Aspectes didàctics i metodològics
Per tal d'entendre millor i no perdre detall del diàleg i a la vegada 
permetre  analitzar-lo  posteriorment,  és  recomanable  imprimir  i 
repartir  la  transcripció  del  diàleg i  llegir-lo  abans de visualitzar  el 
vídeo.  

Recursos emprats i documents adjunts
(1) La  pàgina web de “Matemàtiques visuals”  és 

http://www.xtec.cat/~ebraso/   visual/estadistica_atzar   
/si1rministre/ si1rministre.htm

(2) La transcripció del diàleg del vídeo en PDF
(3) L'enllaç a la col·lecció “Estadística al vostre món”  és 

http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/2306 
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