
                                                                                     

Equipament TIC a casa: igual per a tothom?

Objectius
 
- Comprendre el procés de recollida i tractament de les dades d’una enquesta. 
- Aprendre a representar dades utilitzant gràfics de barres, diagrames de sectors i 
taules de doble entrada.

Descripció de l’activitat
 
L’activitat  s’inicia  amb un diàleg  entre  un grup d’alumnes  d’ESO que acaben de 
veure un vídeo del youtube on s’equipara la humanitat a un petit poble de només 100 
habitants. S’explica quants habitants serien pobres, quants rics, quants disposarien 
d’unes  o  altres  comoditats,  etc.  La  tasca  dels  alumnes  es  basa  en  una  senzilla 
enquesta  sobre  l’equipament  informàtic  als  domicilis  dels  alumnes,  el  tipus  de 
serveis  d’internet que utilitzen  i  els  motius  per fer-ho.  Agrupats  de 4  en 4,  fan 
primerament un buidat de les dades del grup, per desprès recopilar les de tota la 
classe.  Aquestes  dades  globals  són  representades  de  la  forma  més  adequada 
depenent de les seves característiques (gràfics de barres, diagrames de sectors o 
taules de doble entrada). Els resultats globals es comparen amb dades del conjunt de 
Catalunya i de tot el món. A partir d’aquestes comparacions, es demana als alumnes 
que redactin alguns textos descrivint i argumentant els resultats obtinguts, així com 
unes conclusions finals.

Recursos emprats

L’activitat  conté  totes  les  instruccions  necessàries  perquè  els  estudiants  vagin 
recopilant  les  dades  de  l’enquesta  i,  posteriorment  les  representin  gràfica  o 
numèricament i les comparin amb dades més globals. Posteriorment se’ls demanen 
textos descrivint les diferències observades i argumentant-ne les possibles causes. 
Disposa  de  diversos  enllaços  al  glossari  per  donar  informació  sobre els  principals 
conceptes tractats i mètodes utilitzats. 

Aspectes didàctics i metodològics

Metodologia: aquesta activitat té dues fases molt clares en relació a la gestió d’aula. 
Primerament cal  que els  alumnes contestin individualment  a l’enquesta sobre els 
equipaments TIC a casa. Després es proposa continuar la tasca treballant en grups de 
4 alumnes. A cada grup hi ha d’haver un alumne/a amb el càrrec de “missatger”, el 
qual  haurà de passar pel  altres grups per recopilar  les dades parcials.  Un cop el 
missatger retorni  al  grup inicial,  treballant  cooperativament,  cada grup haurà de 
calcular  les  dades  globals  de  tota  la  classe,  fer-ne  representacions  gràfiques  i 
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comparar-les amb dades del conjunt de Catalunya i a nivell  mundial.  Per acabar 
hauran d’escriure  alguns textos  valorant les  diferències  observades i  extraient-ne 
conclusions. Finalment, la revisió dels resultats i conclusions caldria fer-ho a partir 
de la posada en comú en el grup classe de les respostes elaborades per cada petit 
grup.

La temporalització màxima aproximada seria d’una sessió.

L’avaluació:  Durant  la  realització  de  l’activitat  el  professorat  podrà  fer-ne  el 
seguiment del desenvolupament de les tasques del grups i donar orientacions si és 
necessari. L’avaluació dels resultats es pot fer per mitjà de la posada en comú dels 
resultats i conclusions, així com de l’observació del funcionament dels petits grups i 
del processat de les dades de les enquestes.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
El bloc de continguts que es treballa és el d’estadística i atzar (1 ESO:  Recollida o 
identificació  de  dades  a  través  d’observacions,  enquestes  i  experiments. 
Representació de dades utilitzant taules i gràfics adequats: diagrames de punts, de 
barres  i de  sectors.  Interpretació  de  gràfics  i  taules  que  representen   dades 
estadístiques;  2  ESO:  Organització  de  dades  en  taules.  Freqüències  absolutes  i 
relatives, ordinàries i acumulades. Selecció, creació I utilització de gràfiques adients: 
diagrames de barres, de línies i de sectors.  Elaboració justificada de conclusions i 
prediccions basades en dades, i disseny d’estudis per investigar-les més a fons.).

Es  treballen  les  competències  matemàtica,  de  tractament  de  la  informació  i  la 
competència digital, i la social i ciutadana.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça principalment a l’alumnat de 1r cicle d’ESO. No obstant, 
també podria ser utilitzat per alumnes de segon cicle d’ESO que vulguin revisar els 
procediments que s’hi treballen, tant des de l’àrea de Matemàtiques com de Ciències 
Socials.

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

Connexions amb Ciències Socials (Lectura, interpretació i construcció de taules 
estadístiques i de gràfics de línies, de barres i de sectors, de dades relacionades amb 
els continguts curriculars d’aquesta matèria en el primer cicle d’ESO).

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/tic_casa.jsp
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