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  Quines lletres utilitzem amb més freqüència? 
 

 

 
 
 
Objectius  

Ús de programes informàtics per a comptar lletres. Ús del full de càlcul per 
presentar aquestes dades i realitzar els gràfics que ens indiquin la distribució 
de lletres. Cerca per internet sobre el joc SCRABBLE. Redacció d'informes per 
presentar-los als seus companys. 
 
  
 
Descripció de l’activitat  

  
En aquesta activitat es pretén que els estudiants realitzin un estudi estadístic 
sobre la distribució de les lletres en diversos idiomes per tal de fer-ne un 
estudi comparatiu. Per tal de poder realitzar-lo hauran d'utilitzar programes 
de comptatge de lletres i fulls de càlcul per presentar les dades. Podran veure 
una aplicació d'aquest estudi en el joc de l'SCRABBLE.  
 
 
Recursos emprats  

 

 Programa de comptatge de lletres: WordCreator.exe 

 Full de càlcul on representar les dades obtingudes 

 Fulls de l'estudiant de l'activitat 

 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
El professor iniciarà l'activitat explicant als estudiants els objectius de 
l'activitat que es disposaran a iniciar. Després serà bo fer-ne una lectura  
inicial conjunta per tal d'aclarir els dubtes que puguin aparèixer.  
Els estudiants es disposaran per parelles  i  amb l'ajut d'un ordinador 
realitzaran les activitats proposades.    
Els estudiants hauran de realitzar les activitats de manera autònoma.  
En finalitzar, un grup d'estudiants haurà d'explicar a la resta de companys la 
tasca realitzada, de tal manera com si es presentes un informe.  
 En finalitzar aquesta presentació la resta d'estudiants, a proposta 
pròpia o del professor,  podran fer preguntes o intervencions per tal d'aclarir 
idees de la presentació o presentar-ne de pròpies. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

En aquesta activitat es treballen aspectes relacionats amb la recollida de 
dades i 'obtenció de gràfic a partir de programari informàtic: full de càlcul i 
WORDCREATOR.EXE. Aquest darrer programa pot ésser substituit pel 
comptatge manual, però aquest sembla un mètode més ràpid i efectiu per tal 
de poder treballar amb els resultats.  També faran una cerca per internet per 
tal d'obtenir informació sobre el joc SCRABBLE.  
 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta activitat està dissenyada per a ser desenvolupada per  qualsevol 
estudiant de 1r d'ESO d'un IES. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquesta activitat té un clara relació amb les llengües i la seva distribució de 
lletres. El programari presentat també permet realitzar un estudi de l'ús de 
les paraules, la qual cosa pot aplicar-se a l'estudi de la prosa utilitzada per 
determinats autors i fer-ne estudis comparatius. Pot relacionar-se també amb 
la criptografia. 
 
 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat:  

 MA_comptar_lletres.doc 

 MA_comptar_lletres.xls 
 
 
 


