
DADES I MES DADES AL BASQUET 
 

 
 

Objectius 

 

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne distingueixi, d’una banda, entre 

dades qualitatives i dades quantitatives i, de l’altra, que sigui capaç de representar 

aquestes dades mitjançant els diagrames estadítics més sezills. 

 

 

Descripció de l’activitat 

 

En aquesta activitat es presenten i s’interpreten diversos aspectes numèrics i 

estadístics en relació amb el bàsquet d’una manera general però també particular 

amb l’anàlisi d’un partit concret de bàsquet entre el DKV Joventut i el Ricoh 

Manresa.  

 

 

Recursos emprats 

 

Les taules estadístiques. Colors i estris per dibuixar. 

 

 

Aspectes didàctics i metodològics 

 

Aquesta seqüència d’activitats està pensada per ser tractada en dues sessions (les  

activitats 1, 2 i 3 a la primera sessió i la 4, 5, 6 i 7 a la segona). 

Les activitats es faran individualment, encara que també es podrien treballar en 

grups de dos alumnes. Si aquest fos el cas, les respostes de cada grup s’hauran de 

contrastar amb el grup classe. 

Pel que fa a l’avaluació el professorat hauria de fer un seguiment de tot el procés i 

orientar els alumnes quan no poden resoldre la situació de manera autònoma. 

 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 

El bloc de continguts que es treballa fonamentalment és el d’Estadística i Atzar, en 

concret els que fan referència a “Formular preguntes abordables amb dades i 



recollir, organitzar i presentar dades rellevants per respondre-les”. En qualsevol 

cas, aquesta activitat treballa específicament el sub-item “Representació de dades 

utilitzant taules i gràfics adequats (diagrames de punts, de barres i de sectors)” i 

també el sub-item “Distinció entre dades qualitatives i quantitatives”.  

D’altra banda, també es treballa la competència matemàtica i processos com 

Comunicació i representació. 

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 

Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO, encara que 

podria ser base per treballar aquest tema a altres cursos d’ESO si es proposen 

dades estadístiques més complicades. 

 

 

Interdisciplinaritat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Coneixement d’un/a mateix/a i educació física. 

 

 

Documents adjunts 

 

Guió de treball per a l’alumnat : MA_Dades_i_mes_dades_al_basquet.doc 

 

 

 


