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Nucli

Títol   Saps situar la mitjana i la mediana?

Objectius
 
L’objectiu d’aquesta activitat és aportar recursos visuals a fi i efecte d’ajudar 
a entendre el concepte de moda, mitjana i mediana i d’observar com influeix 
en aquests paràmetres estadístics l’existència de valors atípics.

Descripció de l’activitat
 
L’activitat  té  tres  propostes  gràfiques,  per  al  treball  amb  l’ordinador, 
relacionades amb la interpretació de moda, mitjana i mediana.

• Visualització de moda, mediana i mitjana, amb la idea de reconéixer el 
seu valor i comparar-los segons el perfil del diagrama de barres.

• Estimació de la mediana, amb un recurs visual per ajudar a entendre 
que la mediana parteix per la meitat el conjunt ordenat de dades.

• Estimació de la mitjana, amb l’ajut gràfic d’una balança que mostra si 
hi ha equilibri dels “pesos ponderats” a costat i costat de la mitjana.

En cada cas es pot modificar interactivament el diagrama de barres que es 
presenta i, doncs, aplicar el recurs a conjunts de dades diversos.  Per a les 
activitats d’estimació també es pot fer que l’ordinador generi aleatòriament 
un diagrama de barres.

Recursos emprats

L’activitat  consta  de  tres  miniaplicacions  elaborades  amb  el  programa 
GeoGebra que presenten un diagrama de barres i ajuts gràfics per a fer més 
efectius els raonaments de l’alumnat en la seva interpretació o estimació de 
moda, mitjana i mediana.
Aquestes  aplicacions  es  presenten  en  un  entorn  web  on  s’inclouen 
orientacions  per  al  treball  de  l’alumnat,  amb  propostes  d’ampliació  per 
alumnes que hagin assolit ràpidament els objectius plantejats.

Aspectes didàctics i metodològics

Aquestes activitats formen part de la proposta global “Estadística amb 
ordinador”    publicada en el seu moment a 
http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/mattic/mates/esta_eso/index.htm 

que ara es presenten actualitzats com un element de l’arc/cercamat  .
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Tanmateix entenem que aquestes activitats tenen entitat pròpia perquè un 
dels blocs de continguts que assenyala el currículum per a primer d’ESO és la 
utilització de les mesures de centralització (mitjana i mediana) i l’anàlisi del  
seu significat i les propostes que comentem se centren en el segon d’aquests 
aspectes i són un complement a la presentació dels paràmetres estadístics.
Tot  i  que la  idea  de moda habitualment  no presenta  cap dificultat  per  a 
l’alumnat  s’ha inclòs  el  valor  de  la  moda en la  primera  de  les  propostes 
juntament  amb  la  mitjana  i  la  mediana  per  tal  de  fer  visual  la  posició 
comparada d’aquests paràmetres i valorar-ne analogies i diferències segons el 
perfil del diagrama de barres, és a dir segons la distribució de dades. Aquesta 
proposta és globalitzadora i no cal que sigui la primera que es faci. 
El  recurs  visual  que  s’inclou  en  l’activitat  adreçada  a  l’estimació  de  la 
mediana  posa  de  manifest  de  manera  clara  que  la  mediana  reparteix  el 
conjunt de dades el 50% a un costat i el 50% a l’altre i, per tant, creiem que 
és oportú dedicar una estona a aquesta activitat justament quan es faci la 
presentació del concepte de mediana.
Semblantment  passa  amb  la  proposta  dedicada  a  estimar  la  mitjana.  En 
aquest cas el recurs visual és el de la recerca de l’equilibri dels “pesos” de les 
barres  del  diagrama  a  la  dreta  i  a  l’esquerra  prenent  com  a  punt  de 
recolzament  l’hipotètic  valor  de  la  mitjana.  Entenem  que  és  un  recurs 
interessant però subtil: cal explicar molt bé la propietat de les balances, on 
compta el pes i la distància al punt d’aplicació. Per això hem escrit “pesos” (i 
no pesos) en la reflexió anterior.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Creiem que aquesta activitat és d’aplicació general. En alguns casos servirà 
per a comprendre millor els conceptes i per a altres alumnes, que ja tindran 
assolits els objectius fonamentals, es podrà passar més ràpidament al treball 
amb  diagrames  de  barres  generats  aleatòriament  i  també  es  suggereixen 
algunes propostes d’ampliació i aprofundiment.

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

Els conceptes estadístics són molt presents en els mitjans de comunicació i, 
per tant, una millor comprensió dels conceptes ajudarà a interpretar l’allau 
d’informació que fa servir tècniques estadístiques i ajudar a veure si e sfa 
servir adequadament, cosa que no sempre passa. 
La  reflexió  sobre  la  balança  que  s’inclou  en  l’activitat  d’estimació  de  la 
mitjana enllaça amb continguts de tecnologia i de física.

Documents adjunts (*)

- Material de treball per a l’alumnat.
  Es presenta en format web.
http://base.projecte-
arc.com/sites/default/files/100527/estadistica_i_atzar/mitjana_mediana/index.htm
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