
                                                                                  

El mercat laboral a Catalunya

Objectius 
 
Conèixer les fonts que ens proporcionen dades del mercat laboral. 
Representar dades en un diagrama lineal.
Elaborar un informe de les característiques de l’atur a Catalunya i a Espanya 

Descripció de l’activitat 
 
En aquesta activitat l’alumnat ha de treballar amb dades sobre: l’atur, l’atur 
estimat, l’atur registrat;  elaborar un diagrama lineal de l’evolució de l’atur i 
redactar un informe final sobre les característiques de l’atur a Catalunya i a 
Espanya pel que fa a grups d’edat,  sexe i sectors econòmics. 
La web s’actualitza periòdicament, això pot suposar canvis en les dades si es 
treballa l’activitat en diferents moments.

Recursos emprats 

L’activitat  es  presenta  complerta  i  pautada.  Disposa  de  les  dades  que 
s’actualitzen periòdicament així com d’enllaços al glossari dels conceptes que 
es treballen i enllaç a simulacions de com es realitza un diagrama lineal.

Aspectes didàctics i metodològics 

Metodologia: és una activitat que es pot realitzar en grups de dues persones i 
al final posar en comú en el grup classe les conclusions presents en l’informe. 
Temporalització: una sessió de classe.
Avaluació: durant la realització de l’activitat el professorat podrà fer-ne el 
seguiment  individual  i  donar  orientacions  si  escau.  L’avaluació  final  de 
l’activitat es pot realitzar a partir de l’informe final.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
El bloc de continguts que es treballa és el d’estadística i atzar (Desenvolupar i 
avaluar inferències i prediccions basades en dades, Utilització d’observacions 
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relatives  a  les  diferències  entre  dues  mostres  per  a  la  formulació  de 
conjectures sobre les poblacions d’on han estat extretes).
Les competències que es treballen són matemàtiques.
Els processos són la Comunicació i representació.

Alumnat a qui s’adreça especialment

S’adreça a alumnat de 3r d’ESO en l’àrea de Matemàtiques i  de l’àrea de 
Ciències Socials.

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

Connexió  amb  l’àrea  de  Ciències  Socials  3r  d’ESO.  (Economia,  El  mercat 
laboral). 

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/economia/merc
at_laboral.jsp#anchor
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