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Resolució de problemes

L’activitat planteja la necessitat d’identificar l’autoria d’un text d’autor desconegut a partir de 
l’anàlisi estadística d’estil (longitud de les paraules, llargada de les frases) de dos texts d’autoria 
coneguda.
La traducció del problema al llenguatge matemàtic ens ajuda, de forma clara, a resoldre la 
qüestió plantejada (C-1 i C-2)

Raonament i prova

Encara que l’estil d’un autor/a no depèn exclusivament de les dues variables estudiades, aquest 
estudi ens ofereix una primera aproximació a com les eines estadístiques es posen al servei 
dels treballs lingüístics, tot donant-nos l’argumentació per resoldre el problema plantejat. (C-6)

Connexions

Les connexions amb l’àmbit lingüístic són clares (C-8). Encara es poden ampliar aquest estudi, 
a partir de les dades recollides, mesurant la llegibilitat del text utilitzant fórmules matemàtiques 
que treballen amb les mateixes dades (http://goo.gl/grl5u)

Comunicació i representació

Les representacions en forma de taula i de gràfiques ens ajuden a interpretar, visualitzar les 
dades recollides de formes diferents i ens ajuda a construir diferents formes d’expressió 
matemàtica (C-9 i C-10).
La competència 12 queda palesa en l’ús del full de càlcul i la possibilitat de fer el treball en 
quadern virtual o moodle.

Continguts clau

• Sentit de l’estadística

• Dades, taules i gràfics estadístics

• Mètodes estadístics d’anàlisi de dades
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Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic

Dimensions Competències

Resolució de 
problemes

1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació 
matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats

2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre 
problemes

3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant 
estratègies diverses

4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes 

Raonament i 
prova

5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i 
validar les afirmacions que es fan en matemàtiques

6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics

Connexions

7. Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les 
matemàtiques per analitzar situacions i per raonar

8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i 
acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees 
matemàtiques concretes 

Comunicació i 
representació

9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres 
i usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic.

10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i 
comprendre les dels altres

11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i 
construir coneixement a partir d’idees matemàtiques

12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar 
informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics

Taula extreta del document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació 
secundària obligatòria (http://goo.gl/vIMy1)


