
                                                                                   

Enigma. Investiga aquestes dades

Objectius 

• Conèixer  l’envelliment  de  les  comarques  catalanes  a  través  de  la 
resolució d’ un enigma.

• Formular  hipòtesis  i  treballar  amb els  indicadors  relacionats  amb la 
dependència.

Descripció de l’activitat 
 
L’alumnat ha de llegir una breu notícia periodística, familiaritzar-se amb els 
indicadors  demogràfics  relacionats  i  comparar   l’estructura  d’edats  de  les 
diferents comarques amb les del Baix Camp. També ha formular una hipòtesi 
que resolgui l’enigma tot seguint un pautat de frases que el condueixen a la 
solució i  confeccionar un diagrama de dispersió seguint les pautes facilitades. 
Finalment, ha de contestar unes preguntes sobre l’envelliment de Catalunya. 

La  web  s’actualitza  constantment  i  les  dades  que  surten  en  un  moment 
determinat  poden  no  ser  les  mateixes  que  les  del  dia  abans  o  el  dia 
següent...ja que es treballen amb dades reals.

Recursos emprats 

L’activitat es presenta complerta i pautada. Per facilitar la tasca incorpora 
l’explicació  dels  índexs  i  les  taules  comparatives  necessàries  per  a  fer 
l’activitat.  A  més  presenta  dos  enllaços  que  expliquen  la  confecció  del 
diagrama de  dispersió  i  el  càlcul  d’indicadors  demogràfics.  També es  pot 
accedir a la descripció del terme diagrama de dispersió. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Metodologia: aquesta activitat seria aconsellable fer-la en petit grup pel que 
fa a l’anàlisi de dades, formulació d’hipòtesi...plantejar la tècnica de pluja 
d’idees  pot  ajudar  a  motivar  i  a  desenvolupar  una  millor  comprensió  del 
fenomen  de  l’envelliment  al  món  desenvolupat.  Considerem però,  que  el 
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diagrama de dispersió el pot treballar individualment aquell alumnat que no 
presenta dificultats de comprensió i el pot presentar després  al gran grup tot 
fent preguntes sobre els resultats visionats al gràfic. 

La temporització màxima aproximada seria d’una sessió.

L’avaluació : Durant la realització de l’activitat el professorat podrà fer-ne el 
seguiment del petit grup amb una graella senzilla d’ítems i donar orientacions 
si  és  necessari.  L’avaluació  dels  resultats  es  pot fer  per  mitjà del  control 
individual de la gràfica i de la posada en comú.

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, formular preguntes abordables i 
desenvolupar prediccions basades en dades).
Treballem les competències matemàtica, social i ciutadana i comunicativa i 
lingüística.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça principalment a l’alumnat de 2n d’ESO en l’àrea de 
Matemàtiques  i de Ciències Socials i de llengua.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 
Connexions amb Ciències Socials ( Demografia 2n ESO) i llengua.

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/demografia/i
nvestigalesdades.jsp
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