
ESTADÍSTIQUES ALS DIARIS 
 

 
 

 

Objectius 

 

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne es familiaritzi amb els gràfics 

estadístics que es poden trobar als diaris i que tracten temes generals com ara 

l’augment de preus, els nombre de turistes o de naixements, etc. 

 

 

Descripció de l’activitat 

 

Aquesta activitat consistirà en la interpretació, estudi i presentació d’un total de 10 

gràfics estadístics. Farem fins a un total de 10 grups a la classe i lluirarem un dels 

gràfics a casdascun dels grups. Ordenats de menys a més dificultat, els gràfics (tots 

publicats al Periódico de Catalunya) són: 

 

1 PIB Europa 

2 Transplantaments 

3 Soroll 

4 Energia 

5 Tarifes taxi 

6 Diaris 

7 Nacimientos Catalunya (en castellà, El Periódico només tenia aquesta versió) 

8 Turistas España (en castellà, El Periódico només tenia aquesta versió) 

9 Eleccions 

10 Economia 

  

Recursos emprats 

 

Es faran servir els 10 gràfics impresos. Accès a Internet. 

 

 

Aspectes didàctics i metodològics 

 

Aquesta activitat està pensada per ser tractada en dues sessions. La primera sessió 

serà d’interpretació i estudi dels gràfics i la planificació de la presentació; i la 

segona consistirà en la posada en pràctica de la presentació dels gràfics per part de 

cadascun dels grups per a tota la classe. 



Una alternativa és repartir més d’un gràfic per a cada grup (alguns gràfics els 

tindran més d’un grup) per tal que els interpretin i els estudiïn, encara que només 

hauran de triar un (ens haurem d’assegurar que siguin diferents per cada grup) per 

fer la presentació.  

Pel que fa a l’avaluació el professorat hauria de fer un seguiment de tot el procés i 

orientar els alumnes quan no poden resoldre la situació de manera autònoma. 

 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 

El bloc de continguts que es treballa fonamentalment és el d’Estadística i Atzar, en 

concret els que fan referència a “Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions 

basades en dades”. Específicament, aquesta activitat treballa el sub-item 

“Interpretació de gràfics i taules que representen dades estadístiques”.  

D’altra banda, també es treballa la competència matemàtica i processos com 

Raonament i Comunicació i representació. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 

Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO, encara que 

podria ser base per treballar aquest tema a altres cursos d’ESO si es proposen 

gràfics més complicats. 

 

Interdisciplinaritat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Coneixement de l’entorn físic, ciències experimentals i tecnologia. 

Coneixement de l’entorn social i ciències socials. 

 

Documents adjunts 

 

Guió de treball per a l’alumnat : MA_Estadistiques_als_diaris.doc  

Els 10 gràfics: 

  

1 PIB Europa.pdf 

2 Transplantaments.pdf 

3 Soroll.pdf 

4 Energia.pdf 

5 Tarifes taxi.pdf 

6 Diaris.pdf 

7 Nacimientos Catalunya.pdf 

8 Turistas España.pdf                

9 Eleccions.pdf        

10 Economia.pdf  


