
MESURES DE CE	TRALITZACIÓ  
 

 
 

 

Objectius 
 

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne comprengui, calculi i analitzi les tres 

mesures de centralització bàsiques com són la mitjana, la mediana i la moda. 

 

 

Descripció de l’activitat 
 

En aquesta activitat es plantegen diferents situacions de la vida quotidiana amb les 

seves corresponents dades, per a ser analitzades i explicades tot fent servir la 

mitjana, la mediana i la moda. 

 

 

Recursos emprats 
 
Cap en particular, només las dades estadístiques. 

 

 

Aspectes didàctics i metodològics 
 

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

activitats 1, 2 i 3 a la primera sessió i la 4, a la segona sessió). Les dues primeres 

activitats es fan de manera individual, la tercera es treballarà amb parelles i la 

quarta amb tot el grup classe. 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 “Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics 



apropiats per analitzar dades”. En qualsevol cas, aquesta activitat treballa 

específicament el sub-item “Utilització de les mesures de centralització (mitjana i 

mediana) i anàlisi del seu significat”. Igualment es treballa la moda.  

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 de l’entorn social i ciències socials. 

 

 

Documents adjunts 
 
Guió de treball per a l’alumnat : MA_mesures_de_centralitzacio.doc 

 
(Les activitats 1 i 2 han estat modificades a partir de les originals en anglès que es poden trobar 

a www.shodor.org) 

 
(L’activitat 3 ha estat modificada a partir de l’original en anglès que es pot trobar a 

www.classbrain.com) 

 

 

 


