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Títol  Conèixer el món 

 

 

 
 
 
Objectius  

Llegir i representar gràfics estadístics i elaborar conclusions i preguntes a 
partir de la seva lectura. Utilitzar una representació del mon a escala, amb 
l'ajut dels percentatges per poder respondre qüestions diverses. 
 
  
 
Descripció de l’activitat  

  
En aquesta activitat es pretén que els estudiants treballin en el web GAPMINDER 

http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.

html  per tal de llegir i interpretar els gràfics estadístics que allí es presenten. 

L'activitat es desenvolupa a partir de preguntes que els hi formulem i de 

preguntes que ells formularan.  L'activitat també presenta l'espai: La terra en 

miniatura, http://www.miniature-earth.com/  espai on es parla de com 

seria la terra si la seva població quedes reduïda a un poble de 100 

habitants. 

 
 
Recursos emprats  

 

 WEB de l'espai GAPMINDER 

 WEB de la terra en miniatura 

 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. El professor 
haurà de presentar, en sessió de grup, l'espai GAPMINDER, per tal de deixar 
clar el seu funcionament. 
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.  

http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html
http://www.miniature-earth.com/
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 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. 
  
 
 
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 C. Socials i les C. de la salut, 
atès que les estadístiques que es poden observar en el web objecte d'estudi, 
fan referència sobre tot, a aspectes de salut. El mateix podem observar amb 
el web “el món en miniatura”, que ens pot servir per tenir una visió del món, 
una mica simplificada, però que ens pot portar ca a un interessant debat. 
 
 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat:  

 MA_Coneixer_el_mon.doc 
 
 
 
 


