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Estudi estadístic: Alimentació i salut

Objectius
Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar 
dades rellevants per respondre-les.

Descripció de l’activitat
Aquesta activitat consta d’un guió 
per al professorat i un dossier per a 
l’alumnat per tal de fer un estudi 
estadístic, des de l’inici fins al final, 
fent servir eines TIC (Google docs, 
excel, OpenCalc, ...), o bé sense (tot
a mà i en paper).
Els passos que es segueixen són els 
de tot estudi estadístic:
1. Disseny de l'estudi i definició 
dels seus objectius.
2. Recollida de les dades.
3. Organització i tractament de les
dades obtingudes.
4. Anàlisi dels resultats obtinguts 
per extreure'n conclusions.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
Es treballa molt la competència matemàtica, en quan a que el problema que 
intentem resoldre és viu i tracta de treure’n conclusions generals de 
l’alumnat del propi centre.
Les preguntes, les eines... gairebé tot ho treballa el propi alumnat, de 
manera que fomenta l’autoaprenentatge i el professor/a passa a ser una 
persona de suport.

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquesta activitat es va dissenyar per a 3r d’ESO, dins el treball de síntesi, de 
manera que cal modificar (o no) la programació de 3r per tal de fer 
l’estadística descriptiva abans.
Si es fan servir més eines TIC, i deixant l’alumnat sigui més autònom, es pot 
fer molt bé a 4t d’ESO.

Temporització 
Unes 5-6 hores, si es fa sencer, o bé menys, si hi ha parts de l’estudi que ens 
saltem fent nosaltres la feina.
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
El cas d'estudi es relaciona amb biologia, educació física, i altres disciplines 
(recordem que forma part d’un treball de síntesi), però depenent del tema 
que triem per analitzar, pot tenir relació amb qualsevol altra àrea que 
vulguem.

Aspectes didàctics i metodològics
En hem de prendre aquesta pràctica com un guió per a fer l’estadística a 3r o 
a 4t d’ESO, no com una activitat rígida que hagi de parlar estrictament 
d’alimentació i salut.
Si s’ha fet aquesta activitat a 3r d’ESO, llavors a l’any següent es pot proposar
que l’alumnat de 4t d’ESO, fins i tot, triï l’objecte d’estudi. D’aquesta 
manera, el darrer any han sortit propostes com ara:

• Hàbits de consum (compres, marques, ...)  
• La telefonia mòbil al centre   (amb preguntes condicionals, segon 

tenen o no mòbil)
• Hàbits d’estudi   (aquesta feta a 1r de BAT, amb alumnat que ja 

estava acostumat a fer-ne una cada any)

L’activitat està prevista per fer-la en grup, de manera que ells mateixos s’han
d'organitzar la feina, decidint les que es poden repartir (com per exemple 
poden fer amb el càlcul de mitjanes, de desviacions, construcció de gràfics...)
les que s’han de consensuar (com les deduccions finals), com fer-les, per 
exemple a través d’un fòrum de Moodle...

Recursos emprats i documents adjunts
En aquesta activitat es pot fer ús de les eines que ens proporciona Google, i 
fer-ho tot a partir de Google Docs, o bé fer algunes coses amb el Docs 
(formulari) i acabant treballant amb Excel o OpenCalc.
També es pot fer tot de manera manual, passant enquestes impreses, bolcant 
les dades, ... tot una mica més feixuc, però igualment efectiu.
Trobareu 3 fitxers, els dos primers pel professorat, que conté una guia per al 
professorat, i un ZIP amb taules d’exemple (Exemples de dades en brut i 
taules dinàmiques). Finalment hi ha un document per a l’alumnat (Dossier per
a l'alumnat) que conté un dossier que han d’omplir en grup.

L’autor de tot el material és en Raül Fernández.
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJwZlNtLUhEaXUxWmprZVp4dWo5Y2c6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGFWcWRHWjlYSGpBNG0wU0dieVh2eEE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZqVWFZNzhRWkJzb3dQaDkyb2ZZVmc6MQ#gid=0

