
                                                                

   

 
 
 
Objectius: 
 

• Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i 
presentar dades rellevants per respondre-les 

• Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades 
• Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades 
• Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment: 
 
Alumnat de segon curs d’ESO.  
 
Continguts: 
 
9 propostes de treball: 5 basades en les propostes didàctique en format web 
de l’IDESCAT { HYPERLINK "http://aprenestadistica.gencat.cat/" }, i 4 
elements de l’ARC, basats en els llibres “L’estadística en el vostre món”, que 
podeu trobar en format pdf a les publicacions digitals de la UdG { HYPERLINK 
"http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/3107" }. 
Es cobreixen tots els continguts del bloc d’Estadística i Atzar per a 2n d’ESO. 
Alguns elements, com els tres darrers, es poden ometre sense deixar forats en 
el recobriment curricular, però s’han inclòs tots, per poder donar als alumnes 
un cert marge d’elecció d’activitats.  
 
Competències i processos: 
 
Es treballa significativament la competència lingüística i de comunicació,  
tractament de la informació, competència digital i coneixement i interacció 
en el món físic. Es treballen els processos de comunicació i representació, 
ordenació de dades, generalització, i tots els processos del bloc d’estadística i 
atzar. 
 
Aspectes didàctics i metodològics: 
 
 
Pot ser recomanable fer una breu introducció (o recordatori) al full de càlcul, 
aprofitant els fulls de càlcul ja programats de les primeres activitats, al 



                                                                

   

moment de posar en comú els resultats, amb el canó de vídeo,  es poden 
explicar les fórmules emprades i com introduir-les. Per treballar aquest 
itinerari és imprescindible l’ús de l’ordinador com a suport del càlcul i les 
simulacions, però també per realitzar el treball col·laboratiu i per presentar i 
comunicar els resultats en format digital.  
Temps emprat: de 16 a 23 hores de classe, depenent de la dinàmica del grup i 
del nombre d’activitats que es vulguin fer. És possible saltar-se algunes de les 
activitats, sense “fer forats” en el recobriment curricular, de manera que es 
pot seleccionar quines ha de fer cada petit grup d’alumnes, o deixar triar als 
alumnes. 
 
Algunes activitats ja estan previstes per ser treballades amb diferents 
dinàmiques: individual, petit grup, gran grup. Altres activitats es poden 
treballar individualment, per parelles o petits grups, segons el criteri del 
professorat. 
 
Elements que formen part de l’itinerari 

 
 

Títol de l’element Activitat per a l’alumnat Paquet d’activitats 

Jocs d’Atzar 
(4h de classe) 

Treure un cinc 
(4 h de classe) 

Monedes de Buffon 
(2 h de classe) 

Autors anònims 
(3 h de classe) 

Anem, venim, marxem? 
Quants som a 
Catalunya? 
(1 h de classe) 
 On agafem l’avió? 
(2 h de classe) 

Equipament TIC a casa: 
igual per a tohom? 
(3 h de classe) 
Enigma: investiga 
aquestes dades 
(2 h de classe) 
Incendis a Catalunya 
(2 h de classe) 

 
 
Activitats en petit grup 
amb dades reals i jocs 
d’atzar.  
 
Cal utilitzar el full de 
càlcul per tabular i 
graficar les dades i fer 
els càlculs estadístics. Es 
recomana presentar els 
resultats en un document 
digital, ja sigui en format  
text, o presentació, o 
html (bloc, pàgina web). 
 
 

 
 
4 activitats TAC 
basades en la colecció 
de llibres “L’estadística 
en el vostre món” 
 
5 activitats 
selecciondes del 
conjunt de propostes 
pedagògiques de la 
web del IDESCAT 
 

 
Aquest itinerari està realitzat en un curs Moodle que us podeu baixar 
d’Alexandria per restaurar-lo en el Moodle del vostre centre: 
{ HYPERLINK "http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=201" } 
 


