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Itinerari

Títol: Aprenestadistica – 1r ESO 
Ximo Chust

Marc general de l’itinerari
 
Les  activitats  que es  presenten  cobreixen  el  currículum del  bloc  d’Estadística  de primer 
d’ESO.  Aquest  itinerari  s’ha  fet  a  partir  de  les  propostes  (aprenestadistica.gencat.cat) 
elaborades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
L’objectiu que es  pretén és  entendre que l’estadística ens ajuda a prendre decisions i  a 
resoldre situacions problemàtiques.
Els diferents ítems curriculars es treballen a partir de situacions i contextos del nostre entorn 
i s’utilitzen dades reals que l'Idescat actualitza contínuament. Les diferents activitats que es 
presenten tenen una gran riquesa competencial i potencien el desenvolupament de processos 
com són el raonament, la comunicació, la representació i les connexions dins del currículum i 
amb altres àrees del coneixement.

Aspectes didàctics i metodològics

Les activitats es presenten a partir de situacions reals i es potència que es treballi de manera 
autònoma, unes vegades de manera individual, altres en grup per concloure en una posada en 
comú on la comunicació i la representació ajuden a conceptualitzar i a donar resposta a les 
qüestions plantejades.
Per potenciar el treball autònom les activitats es complementen amb una sèrie d’enllaços 
interns a un “Glossari estadístic” i a un “Glossari temàtic” on es troben classificats els termes 
estadístics necessaris per entendre les activitats. A més hi ha un ampli conjunt d’animacions 
que expliquen els conceptes de manera gràfica i entenedora.
Són activitats aptes per a tota mena d’alumnat de primer d’ESO.
Cada activitat va acompanyada d’un document amb informació bàsica pel professorat on es 
detallen els aspectes didàctics i metodològics.
Les activitats es poden treballar de manera independent.

Elements que formen part de l’itinerari
 

Títol de 
l’element Activitat per a l’alumnat

Som més nois o 
més noies?

El material de treball es troba desenvolupat en:
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/demografia/mes_noi_noies.jsp

On ens podem 
allotjar quan 
viatgem

El material de treball es troba desenvolupat en:
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/serveis/on_allotjar.jsp

Presència de les 
dones en el mercat 
de treball

El material de treball es troba desenvolupat en:
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/serveis/enquetreballare.jsp

A casa què 
llencem?

El material de treball es troba desenvolupat en:
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/mediambient/casa_que_llencem.jsp
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http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/mediambient/casa_que_llencem.jsp
http://base.projecte-arc.com/node/819
http://base.projecte-arc.com/node/819
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/serveis/enquetreballare.jsp
http://base.projecte-arc.com/node/86
http://base.projecte-arc.com/node/86
http://base.projecte-arc.com/node/86
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/serveis/on_allotjar.jsp
http://base.projecte-arc.com/node/395
http://base.projecte-arc.com/node/395
http://base.projecte-arc.com/node/395
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/demografia/mes_noi_noies.jsp
http://base.projecte-arc.com/node/85
http://base.projecte-arc.com/node/85
http://aprenestadistica.gencat.cat/
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El noticiari 
radiofònic

El material de treball es troba desenvolupat en:
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/demografia/noticiari.jsp

Anem a votar? El material de treball es troba desenvolupat en:
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/societat/anem_votar.jsp
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http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/societat/anem_votar.jsp
http://base.projecte-arc.com/node/739
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/demografia/noticiari.jsp
http://base.projecte-arc.com/node/394
http://base.projecte-arc.com/node/394

