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L'illa misteriosa 
 

 
 
 
Objectius  

L'objectiu fonamental de l'activitat és, mitjançant la tècnica del mostreig, 
intenta esbrinar l'àrea d'algunes illes de la qual donem el mapa als alumnes. 
Pretenem que els estudiants s'adonin de que es poden deduir propietats d'una 
població a partir d'una petita part, però que aquest mètode també té algunes 
limitacions.  
  
 
Descripció de l’activitat  

En aquesta activitat situem als estudiants davant d'un repte: Conèixer l'àrea 
d'unes illes es troben dins d'una zona quadriculada d'àrea coneguda, utilitzant 
el mínim d'informació possible, atès que aquesta, fotografies que es poden 
fer, té un preu. Farem l'experiència a partir de valors aleatoris proporcionats 
pels mateixos estudiants, i per valors obtinguts d'un generador de números 
aleatoris per tal de comprovar-ne les diferències. Finalment, veurem 
l'aplicació d'aquesta metodologia al càlcul d'assistents a determinades 
manifestacions, tot consultant diversos espais web. ÀLIA, ens ajudarà a veure 
com és pot realitzar aquest càlcul. 
 

 
 
Recursos emprats  
 

 Fulls de l'estudiant de l'activitat 

 Pàgina web amb generador de números aleatoris. 
http://nosetup.org/php_on_line/numero_aleatorio_2 

Pàgines web informatives 

 ÀLIA 

 EL MANIFESTOMETRO 

 
 
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 es disposaran per parelles  i  realitzaran les activitats 
proposades.    
Els estudiants hauran de realitzar les activitats de manera autònoma.  
En finalitzar, un grup d'estudiants haurà d'explicar a la resta de companys la 
tasca realitzada, de tal manera com si es presentes un informe.  

http://nosetup.org/php_on_line/numero_aleatorio_2
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 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. 
  
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

En aquesta activitat es treballen aspectes relacionats amb la selecció de 
mostres, i de com podem utilitzar aqueste,s per conèixer determinades 
característiques  
 
 
 
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 certa relació amb les ciències socials i amb algunes 
aplicacions pràctiques de la estadística.   
 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat:  

 MA_illa_misteriosa.doc 
 
 
 
 


