
                                                                                   

On ens podem allotjar quan viatgem?

Objectius 
 
Representar  gràficament  les  dades  sobre  places  d’allotjament  turístic  de 
Catalunya.
Interpretar i relacionar les dades de tipologia d’allotjament turístic amb el 
paisatge comarcal català.

Descripció de l’activitat 
 
Realitzar un buidat, a partir d’un quadre de dades, de les comarques que 
ofereixen  més  places  turístiques  segons  tipologia:  establiments  hotelers, 
càmpings, turisme rural. Representar les dades més significatives mitjançant 
cartogrames  en  mapes  de  comarques  i  relacionar  els  resultats  amb  les 
característiques de paisatge i territori de les comarques o àrees geogràfiques.
La web actualitza les dades de manera periòdica, cal tenir-ho en compte per 
si es treballa en diferents dies.

Recursos emprats 

L’activitat es presenta complerta i  pautada. Disposa d’un quadre de dades 
que  s’actualitza  periòdicament  i  uns  mapes  de  comarques  on  s’hi  pot 
representar les dades, cartogrames.

Aspectes didàctics i metodològics 

Metodologia: és una activitat que es pot realitzar individualment i presentar 
els resultats finals, relació entre tipologia de places turístiques i comarques, 
en grup classe. 
Temporalització aproximada 45 minuts, es pot completar la sessió de classe 
amb la posada en comú.
L’avaluació:  durant la  realització  el  professorat  podrà fer-ne el  seguiment 
individual  i  donar  orientacions  si  és  necessari.  L’avaluació  final  es  pot 
realitzar a partir de la posada en comú de l’activitat.
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
El bloc de continguts que es treballa és el d’estadística i atzar. (Formular 
preguntes  abordables  amb  dades  i  recollir,  organitzar  i  presentar  dades 
rellevants per respondre-les, Representació de dades utilitzant taules i gràfics 
adequats).
Treballem les competències matemàtiques i de comunicació i representació.

Alumnat a qui s’adreça especialment

L’activitat s’adreça a l’alumnat de 1r d’ESO en l’àrea de matemàtiques. Pot 
ser emprada en l’àrea de CCSS, 3r d’ESO (Economia, serveis, turisme).

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

Connexió amb l’àrea de Ciències  Socials,  per  la temàtica que presenta es 
treballa d’acord amb el currículum a 3r d’ESO. (Economia. serveis, turisme).

Documents adjunts 

-Material de treball per a l’alumnat. El material es troba desenvolupat i de 
manera complerta en la pàgina:
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/serveis/on_allotjar.
jsp
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