
                                                                                   

El perill de les drogues

Objectius
 
- Conèixer i aplicar el càlcul de mitjanes aritmètiques.
- Aplicar diferents representacions de dades: diagrama de sectors i diagrama 

de barres.
- Interpretar, en base a les dades, la influència de determinades variables 

en el consum de drogues a Catalunya. 
 

Descripció de l’activitat

L’activitat  es contextualitza en una conversa entre dues companyes el germà 
d’una de les quals ha tingut problemes amb les drogues. Es proposa treballar 
en parelles i durant la seqüència s’observen i analitzen les diferències entre 
els tractaments per drogodependència  rebuts per persones de diferents grups 
d’edat,  sexe,  situació  laboral  i  formació  a  Catalunya.  Es  calculen 
percentatges, es representen diagrames de barres i de sectors i s’interpreta la 
influència de les variables esmentades amb les drogodependències.

El  web  s’actualitza  constantment  i  les  dades  que  surten  en  un  moment 
determinat poden no ser  les  mateixes  que les  que s’han treballat  en  una 
ocasió anterior, ja que es treballa amb dades reals.

Recursos emprats

L’activitat  conté  les  dades  i  instruccions  perquè  l’alumnat  pugui  fer  les 
tasques  que  es  demanen.  Una  graella  amb  el  nombre  de  tractaments  en 
diferents drogodependències en comarques catalanes. També es presenta una 
nova taula amb els números absoluts de tractaments per a diferents grups 
d’edat, sexe, situació laboral i  formació. Les activitats disposen d’enllaços 
que  permeten  llegir  part  del  glossari  navegar  a  diferents  animacions;  en 
aquest cas referides a l’elaboració de la representació de diagrames de barres 
i de sectors.

Aspectes didàctics i metodològics
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Metodologia: es proposa que l’alumnat s’agrupi en parelles. En una primera 
activitat,  a  partir  de  dades  presentades  en  taules  han  de  calcular 
percentatges. En una segona activitat es proposa elaborar diagrames de 
barres; en aquest cas pot resultar interessant executar l’animació que 
explica com es fa aquest tipus de representació de dades. Tot seguit, 
amb la mateixa pauta metodològica s’ha de fer un diagrama de sectors. 
En  totes  les  activitats  els  percentatges  que  es  calculen  poden  ser 
validats directament al web.

Com  a  cloenda  es  demana  que  interpretin  les  dades  (percentatges  de 
tractaments per diferents drodependències) en funció de determinades 
variables. En aquest sentit resulta interessant que cada parella posi en 
comú una interpretació que després exposarà al grup classe. 

Temporalització:  aproximadament  una  sessió  lectiva.  Tot  i  que depèn  del 
ritme i competències de l’alumnat se’n poden necessitar dues.

Avaluació: durant la realització de l’activitat el professorat podrà fer-ne el 
seguiment de la feina de les  parelles  i  donar les  orientacions necessàries. 
L’avaluació pot centrar-se en la validesa dels percentatges obtinguts i per les 
representacions dels  diferents tipus de diagrames. Convé també avaluar la 
interpretació que fa cada parella de les dades a la darrera activitat.  

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
El bloc de continguts que es treballa és el d’estadística i atzar de l’àrea de 
matemàtiques de segon d’ESO.
Es treballen  les  competències  matemàtiques, de gestió  i  tractament de la 
informació i la competència social, així com la competència comunicativa i 
digital.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça principalment a l’alumnat de segon d’ESO. 

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

Connexions amb les Ciències Naturals (Estils de vida i Salut)  i les Ciències 
Socials.

Documents adjunts

- Material de treball per a l’alumnat,  El material es troba desenvolupat 
de manera complerta en la pàgina: 

http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/societat/drogues.jsp
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