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TITOL Les butxaques dels pantalons 

ETAPA/ 
CURS/CICLE 

Educació Primària Cicle Inicial 

BLOCS Estadística i atzar. 

PARAULES CLAU 
DE CONTINGUTS  

Freqüència, enquesta 

FORMAT pdf TIPUS: Ús de les TAC 

DESCRIPCIÓ BREU 
Abans de fer un disseny cal fer un estudi de mercat per saber si el producte es vendrà o no. Farem un estudi per saber 
quantes butxaques dibuixarem als pantalons que volem dissenyar. 

IMATGE 

 

Enunciat:  
Avui farem de dissenyadors de pantalons... però a tots hi dibuixarem butxaques 
Ens  cal: 

1. Preparar una enquesta preguntant les  preferències.  
2. Fer una gràfica per conèixer i assegurar  quin nombre de butxaques hi dibuixarem. 
3. Fer el  disseny utilitzant el Paint. 

Explicar i ensenyar el nostre disseny a la resta de la classe 
 

ESPECIFICACIONS 
Fer una enquesta i analitzar les dades recollides. Conèixer quina dada és la més freqüent. Utilitzar un programa de dibuix: 
PAINT. 

TEXT curricular al 
que es fa 
referència 

5.1.1.- Elaboració de preguntes sobre temes propers a la pròpia experiència i recollida de les respostes donades. 
5.1.2.- Planificació senzilla de recollida de dades amb mostres més petites de 30. Lectura de la freqüència absoluta.  
5.1.3.- Organització i representació de dades obtingudes mitjançant gràfics. 
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PRESENTACIÓ Ens fixarem en els vestits que porten. Parlarem de què els agrada: colors, forma, tipus... 

MATERIAL Ordinador, canó de projecció. fotos ( es poden buscar per Internet). 

COMPETÈNCIES QUE S’HI TREBALLEN: 
 
CB1.- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic.- Les matemàtiques són un instrument d’anàlisis de la realitat. Les dades 
estadístiques que recolliren serviran per conèixer el nostre “mercat”. 
CB2.- Competència en el tractament de la informació i competència digital.- Ús de l’ordinador per fer gràfiques i utilització de programes de 
dibuix. 
 
CM5.- Anàlisis de dades i ús de les TIC. 
 
  
 

CONNEXIONS entre blocs, amb altres 
àrees i amb la vida quotidiana 

Connexions amb el món real. 

ENLLAÇOS I DOCUMENTS ADJUNTS 

Es fa ús de l’applet de 
 
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_190_g_1_t_1.html 
Web de Utah State University                                    Última comprovació de l’enllaç: maig-2009 

AUTORIA Consol Anguila           dins una           Llicència d’Estudis tipus A Departament d’Educació any 2009 


