
                                                                                   

És rendible invertir en una casa rural?

Objectius 
 
Calcular  la  mitjana  aritmètica  i  mesures  de  dispersió:  rang  i  desviació 
estàndard sobre dades d’allotjament turístic rural i aplicar els resultats en 
una proposta.

Descripció de l’activitat 
 
Elaborar un informe de viabilitat de casa de turisme rural a partir de l’anàlisi i 
el treball de dades estadístiques d’allotjaments de turisme rural a Catalunya 
per  comarques.  L’alumnat  haurà  d’elaborar  uns  Diagrames  de  sectors, 
calcular: mitjana aritmètica, rang i desviació típica, aquestes tasques prèvies 
li han de servir per elaborar l’informe justificant les decisions preses.  
La  web s’actualitza  periòdicament,  per  tant  poden modificar-se  les  dades 
d’un dia per l’altre.

Recursos emprats 

L’activitat  es  presenta  complerta  i  pautada.  Disposa  de  definicions  de 
conceptes i d’animacions per veure: com es fa un diagrama de sectors, càlcul 
i representació de mitjana aritmètica, rang, desviació típica.

Aspectes didàctics i metodològics 

Metodologia:  aquesta  activitat  seria  aconsellable  fer-la  en  grups  de  dos  i 
presentar els resultats al final de la sessió  a la resta del grup classe. 

La temporalització aproximada una sessió de classe.

L’avaluació:  a mesura que l’alumnat va realitzant l’activitat el  professorat 
podrà realitzar-ne el seguiment, donant orientacions i suggeriments  si es fa 
necessari. L’avaluació final de l’activitat es pot fer mitjançant la posada en 
comú dels resultats de l’informe. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Bloc  de  continguts:  estadística  i  atzar  (Seleccionar  i  utilitzar  mètodes 
estadístics apropiats per analitzar dades). Càlcul i interpretació i anàlisi de 
la mitjana aritmètica, dispersió: rang i desviació típica.

Competències: matemàtica i comunicativa lingüística.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Activitat  adreçada  a  alumnat  de  3r  d’ESO  en  l’àrea  de  Matemàtiques 
(estadística i atzar) i de Ciències Socials. (economia, serveis, turisme)

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb Ciències Socials. (Economia,  3r d’ESO)

Documents adjunts 

- Material de treball per a l’alumnat, El material es troba desenvolupat 
de manera complerta en la pàgina: 

http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/serveis/casa_rur
al.jsp#anchor
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