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Nucli 
Treball d’Estadística 

 

 
Objectius 

 

Fer un treball estadístic i redactar un informe sobre els aspectes que l'alumnat vol 
conèixer del  companys i companyes d'institut:  

• Dissenyar una enquesta  
• Escollir una mostra i passar l'enquesta  
• Tabular les dades recollides  
• Distingir variables estadístiques quantitatives i variables qualitatives 

(categòriques).  
• Calcular paràmetres estadístics de centralització i de dispersió, per a 

mostres de variables numèriques (quantitatives) 
• Fer taules de freqüències  
• Fer taules creuades de dues variables (taules de contingència)  
• Fer gràfics de diferents tipus i interpretar-les tenint en compte els 

paràmetres calculats  
• Redactar conclusions basades en les dades, els càlculs i els gràfics 

 
Descripció de l’activitat 

 
Proposta d'activitat pautada i acompanyada d'enllaços a animacions i ajudes perquè 
l'alumnat pugui treballar de manera autònoma o amb la mínima intervenció del 
professorat. 
 
Recursos emprats 

 
Un ordinador amb canó de vídeo i connexió a Internet per presentar les activitats, 
posar en comú resultats i mostrar el funcionament del full de càlcul, si cal. 
Ordinadors per a l'alumnat, al menys un per cada dues persones, per treballar en 
fulls de càlcul i altres documents digitals. 
Es convenient crear un únic formulari de GoogleDocs per entrar les enquestes i 
compartir el full de càlcul amb les dades “en brut”. 
Es pot utilitzar la versió web de les activitats com a guia de l'alumnat. 
Si es treballa amb Moodle, es pot baixar prèviament el paquet SCORM i instal·lar-lo 
en un curs Moodle. Això permetrà fer el seguiment d'una manera més còmoda i 
recollir i compartir els documents digitals creats per l'alumnat. 
 



 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
Dinàmica de la classe: 

Es comença directament plantejant el treball i dissenyant l'enquesta entre tota la 
classe, amb les preguntes que volen fer els alumnes i les alumnes, sense "teoria". Es 
nomena un alumne secretari que polirà l'enquesta, l'imprimirà i en farà cinc còpies 
per alumne. Cada alumne/a recollirà cinc enquestes i en grups de dos entraran les 
respostes en un formulari Google, prèviament creat pel professorat. Es posarà en 
comú el full de càlcul amb totes les respostes tabulades i es continuarà el treball per 
parelles. Cada parella ha d'escollir un mínim de quatre preguntes per treballar, 
juntament amb les variables “edat”, “curs” i “sexe”, que són obligatòries. Es van 
seguint les pautes de la web amb enllaços a animacions que expliquen com fer els 
càlculs i gràfics. Quan l'alumnat troba algun concepte nou o necessita saber alguna 
cosa, troba enllaços a Internet on aprendre-ho, i també pot preguntar.  En les 
diferents etapes del treball es va modificant un document de càlcul, desant-lo amb 
noms diferents per poder valorar el procés. Al final les parelles redacten un 
"informe" amb les conclusions del treball. Aquest informe podrà tenir el format que 
cada grup decideixi: document de text, presentació, pàgina web, article de blog...  

Tots els arxius creats per l'alumnat en el procés del treball s'hauran de compartir 
amb el professor/a utilitzant un entorn virtual o altres mitjans digitals. 

 

Temporització: Entre 3 i 6 hores de classe, depenent del grup d'alumnes.  

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Continguts: recollida de dades amb enquestes, elecció de mostres, variables 
estadístiques, paràmetres estadístics de centralització i de dispersió, ús del full de 
càlcul per obtenir els paràmetres, fer taules de freqüències, taules creuades i 
dibuixar gràfics. Interpretació de dades i gràfics. 

Competències: aquesta proposta treballa pràcticament totes les competències, però 
d’una manera especial la competència social i ciutadana, sobretot si s’envia als 
alumnes a enquestar companys i companyes d’altres cursos personalment (o a 
animar-los a respondre el formulari de l’enquesta). Però en definitiva, les 
competències treballades depenen de com es dugui a terme l'activitat a l'aula. 

Processos: comunicació i representació. Connexions. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

Alumnat de 3r d'ESO. No es requereixen coneixements específics, tot i que seria 
convenient haver treballat l'estadística també en algun dels dos cursos anteriors. 

 
Documents adjunts 

Material de treball per al professorat 

Document SCORM per restaurar el material en un entorn virtual 
d'aprenentatge (per exemple, en un curs Moodle): 

{ HYPERLINK "http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso3/treball_estadistica-
SCORM12.zip"} 
Material de treball per a l'alumnat: 

Versió  web de l'SCORM (per aquells centres que no disposin d'entorn virtual 
d'aprenentatge): 

{ HYPERLINK "http://www.xtec.cat/~voliu/treball_estadistica"} 


