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El millor jugador de la final 
 

 
 
 
Objectius  

En aquesta activitat pretenem que el estudiants siguin capaços d'interpretar 
un seguit de dades estadístiques expressades en percentatges. També es 
pretén que facin una cerca per tal d'obtenir com es fa la valoració d'un 
jugador de bàsquet en un partit. 
  
 
Descripció de l’activitat  

 
Els estudiants hauran d'accedir a la pàgina web de la ACB per tal de cercar les 

estadístiques del partit de la final de la copa del rei de la temporada 2009-10.  

En aquest web hi trobaran les estadístiques d'aquest partit i les hauran 

d'utilitzar per respondre i formular preguntes sobre aquest partit. En la 

darrera part de l'activitat hauran de cercar com es fa la valoració d'un jugador 

de bàsquet en un partit. 

 
 
Recursos emprats  
 

 Fulls de l'estudiant de l'activitat 

 Pàgina web de l'ACB.    http://www.acb.com/ 

 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
El professor iniciarà l'activitat explicant als estudiants els objectius de 
l'activitat que es disposaran a iniciar. Després serà bo fer-ne una lectura  
inicial conjunta per tal d'aclarir els dubtes que puguin aparèixer.  
Els estudiants realitzaran les activitats proposades individualment.      
Els estudiants hauran de realitzar les activitats de manera autònoma.  
En finalitzar, un estudiant haurà d'explicar a la resta de companys la tasca 
realitzada, de tal manera com si es presentes un informe. En aquest moment 
formularà als seus companys les preguntes que hagi elaborat a partir de les 
dades estadístiques.  
 En finalitzar aquesta presentació la resta d'estudiants, a proposta 
pròpia o del professor,  podran fer preguntes o intervencions per tal d'aclarir 
idees de la presentació o presentar-ne de pròpies. 
  
 
 
 
 

http://www.acb.com/
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

En aquesta activitat es treballen continguts relacionats amb la lectura i 
interpretació de taules estadístiques. Els estudiants han de respondre i 
formular preguntes a partir de les dades estadístiques obtingudes en un partit 
de bàsquet. 
 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta activitat està dissenyada per a ser desenvolupada per  qualsevol 
estudiant de 1r d'ESO d'un IES. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquesta activitat té una important relació amb l'àmbit de l'educació física, en 
el moment en que analitzem dades referides a aquest esport. No cal oblidar la 
importància de l'esport en la nostra societat.    
 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat:  

 MA_el_millor_jugador_de_la_final.doc 
 
 
 
 


