
                                                                                   

Anem a votar

Objectius
 
- Aplicar diferents representacions de dades: diagrames lineals i de sectors.
-  Conèixer  i  interpretar  algunes  dades  generals  sobre  participació  a  les 
eleccions celebrades a Catalunya des del restabliment de la democràcia.
 

Descripció de l’activitat

L’activitat parteix d’una conversa entre companys sobre el fet d’anar a votar. 
S’analitzen dades dels ciutadans de Catalunya en diferents eleccions des de 
l’any 1977: vots a candidatures, en blanc, nuls i abstencions. Es treballa sobre 
aquestes dades en diferents tipus de representació (diagrames de sectors, de 
barres i lineals).

El  web  s’actualitza  constantment  i  les  dades  que  surten  en  un  moment 
determinat  poden no ser  les  mateixes  que les  que s’han treballat  en una 
ocasió anterior, ja que es treballa amb dades reals.

Recursos emprats

L’activitat conté totes les dades i instruccions perquè els nois i noies puguin 
treballar amb les dades referides a les eleccions a Catalunya: percentatges de 
participació,tipus de vots (a candidatures, nuls, en blanc, abstencions). Les 
taules s’estructuren com  sèries temporals. Disposa de diversos enllaços al 
glossari  per  donar  informació  sobre  la  realització  de  diferents  càlculs 
estadístics i conceptes relacionats amb les eleccions. També s’enllaça amb 
animacions que expliquen i il·lustren la representació en diagrames de línies i 
de sectors. 

Aspectes didàctics i metodològics

Metodologia: es proposa que les activitats es realitzin individualment, però 
també cap la possibilitat d’organitzar l’aula en petits grups. Les taules són 
relativament senzilles, tant pel que a l’estructura com al contingut. En una 
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primera tasca es demana que representin un diagrama de sectors. Val la pena 
abans llegir els enllaços del glossari que ens duran a l’animació explicativa del 
diagrama. Posteriorment, es demana representar en diagrama lineal sobre la 
participació en diferents tipus d’eleccions a Catalunya, també convé veure 
l’animació explicativa.  Cal assenyalar que l’escala temporal de cada elecció 
no  és  periòdica,  per  tant  caldrà  tenir  en  compte  aquest  canvi  a  l’escala 
numèrica temporal del diagrama.  En una darrera activitat s’han d’interpretar 
de les dades de participació segons el diferent tipus d’elecció i es demana 
que s’infereixi el grau de participació de les properes eleccions. En aquest 
sentit pot ser important la posada en comú de les interpretacions que faci 
l’alumnat (hagin treballat individualment o en grup).  

La temporalització: durada aproximada d’una sessió lectiva. 

L’avaluació: durant la realització de l’activitat el professorat podrà fer-ne el 
seguiment individual i donar-ne orientacions, si és necessari. L’avaluació pot 
centrar-se  en  els  diagrames  de  representació  obtinguts  sobre  les  dades. 
També cal valorar les interpretacions de l’última activitat.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
El bloc de continguts que es treballa és el d’estadística i atzar de l’àrea de 
matemàtiques de primer cicle d’ESO.
Es treballen les competències matemàtiques i digital, de gestió i tractament 
de la informació, així com la competència social.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça principalment a l’alumnat de primer cicle d’ESO. 

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

Connexions amb les Ciències Socials.

Documents adjunts

- Material de treball per a l’alumnat,  El material es troba desenvolupat 
de manera complerta en la pàgina: 

http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/societat/anem_vot
ar.jsp
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