
ARC- CercaMat                                                                     

Som més  nois o més noies?

Objectius 

 
* Analitzar  l’estructura de la població dels membres de la classe i les seves 
famílies per sexes i edats.

* Estudiar l’estructura poblacional de la comarca i  comparar-la amb la de 
Catalunya. Treballar les dades de les poblacions i treure conclusions.

Descripció de l’activitat 

 En aquesta activitat l’alumnat haurà de comptar els nens i nenes de la classe, 

calcular la mitjana aritmètica i comparar la distribució per sexes amb la de 

Catalunya i la pròpia comarca. També haurà de fer una recollida d’informació 

per a realitzar una piràmide de les famílies  i diferents diagrames de sectors 

de la comarca. Finalment comentarà les dades dels tres àmbits analitzats. 

La web s’actualitza constantment i les dades que surten en un moment poden 

no ser les mateixes que les del dia abans.

Recursos emprats 

L’activitat es presenta complerta i pautada. Disposa d’un accés al quadre de 
dades de Catalunya i comarques a més conté unes preguntes sobre aquestes 
dades.  També  disposa  d’uns  enllaços  que  faciliten  la  descripció  dels 
conceptes: mitjana aritmètica, piràmide d’edats i diagrama de sectors dins el 
glossari i d’uns altres connectors que expliquen  l’elaboració dels esmentats 
procediments 

Aspectes didàctics i metodològics 

Metodologia:  aquesta  activitat  seria  aconsellable  fer-la col·lectivament  pel 
que fa a la planificació de la recollida de les dades de classe i les conclusions 
finals; individualment pel  que respecta a l’elaboració de gràfics i en petit 
grup pel que fa a l’anàlisi dels conjunts: Catalunya, comarca i classe. 
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La temporització: màxima aproximada seria de dues sessions una sessió per 
planificar, recollir dades i organitzar el treballs individuals i en petit grup i 
una altra per a realitzar les tasques i fer un comentari en gran grup ( convé 
compatibilitzar el treball a l’aula i a casa).

L’avaluació : Durant la realització de l’activitat, el professorat podrà fer-ne el 
seguiment  individual   i  de petit  grup i  donar  orientacions  si  és  necessari, 
especialment  pel  que  fa  a  la  realització  dels  diagrames.  Respecte  a 
l’avaluació dels resultats es pot fer per mitjà de la posada en comú i posterior 
correcció de l’informe presentat al professorat.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 

El bloc de continguts que es treballa és el d’estadística i atzar (representació 
de dades utilitzant taules i gràfics adequats, diagrama de barres/ distinció 
entre dades quantitatives i qualitatives/ desenvolupar i avaluar inferències i 
prediccions basades en dades ).
Treballem les competències matemàtica i social i ciutadana.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça principalment a l’alumnat de 1r d’ESO, no obstant 
podria ser base per treballar el tema demogràfic a  2n d’ESO de l’àrea de 
Ciències Socials.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb Ciències Socials ( Activitats econòmiques, sector terciari:3r 
ESO)

Documents adjunts

- Material de treball per a l’alumnat,  El material es troba desenvolupat 
de  manera  complerta  en  la  pàgina: 
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http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/demografia/

mes_noi_noies.jsp#anchor

http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/demografia/mes_noi_noies.jsp#anchor
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