
                                                                                     

Embarassos no desitjats

Objectius
 
- Conèixer el significat i el procediment de càlcul de les mesures de dispersió més 
comunes (rang, variància, desviació estàndard i coeficient de variació).
- Comparar dades estadístiques d’interrupció de l’embaràs a Catalunya al llarg del 
temps i aplicar-hi mesures de dispersió per valorar la seva variabilitat en funció de 
l’àmbit geogràfic.
- Reflexionar sobre les mesures que cal prendre per evitar l’embaràs no desitjat. 

Descripció de l’activitat
 
L’activitat es vertebra a partir d’una sortida a un centre de planificació familiar on 
l’alumnat  fa  un  taller  de  contracepció.  Posteriorment,  el  professor  els  proposa 
treballar amb dades dels últims anys sobre interrupcions voluntàries de l’embaràs a 
Catalunya.  Aquest  context  serveix  per  realitzar  diagrames  lineals,  histogrames, 
mitjanes aritmètiques, així com per treballar algunes mesures de dispersió com ara 
el  rang, la  variància i  la  desviació típica.  S’analitzen diferències  i,  finalment, es 
demana fer una valoració de l’evolució de la interrupció voluntària de l’embaràs al 
llarg del temps.

Recursos emprats

L’activitat  conté  totes  les  dades  i  instruccions  necessàries  perquè  els 
estudiants puguin treballar amb les dades de avortament legal a Catalunya en 
el darrers anys. Disposa de diversos enllaços al glossari per donar informació 
sobre les  diferents  formes de representació i  mesures  de dispersió  que es 
treballen, així com enllaços que permeten obrir animacions que expliquen el 
procediment per realitzar els diagrames (lineals i histogrames) i el càlcul del 
rang,  la  variància  i  la  desviació  típica.  L’activitat  orienta,  pas  a  pas,  als 
estudiants al llarg dels procediments de càlcul de les diferents mesures de 
dispersió. 

Aspectes didàctics i metodològics

Metodologia: es proposa realitzar les activitats en parelles, tot i que també es 
poden dur a terme individualment. Si els alumnes treballen en parelles, una 
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possible organització és que cadascun d’ells faci un tipus de representació, 
així un faria el diagrama lineal i l’altre l’histograma (en qualsevol cas hauran 
de  posar  en  comú  les  dades).  Pel  que  fa  a  les  mesures  de  dispersió,  es 
recomana seguir  els  enllaços  i  visualitzar  les  animacions.  En  aquest  sentit 
resulta  convenient  validar  els  resultats  que  s’obtenen  amb  l’enllaç  que 
subministra el web. Se’ls fa analitzar les diferències de les dades entre els 
grups d’edat. En una activitat final, se’ls demana que interpretin els canvis en 
el  nombre d’avortament legal  en els  darrers anys, en aquest sentit  potser 
convenient fer una posada en comú amb tot el grup-classe.  

La temporalització: amb alumnat de batxillerat l’activitat es pot realitzar en 
una sessió lectiva. 

L’avaluació : Durant la realització de l’activitat el professorat podrà fer-ne el 
seguiment  individual  i  donar  orientacions  si  és  necessari.  L’avaluació  dels 
resultats es pot fer a partir de les dades obtingudes pels alumnes en el càlcul 
de les mesures de dispersió i la seva validació al web. També cal valorar les 
anàlisis de les diferències que es s’observen i la interpretació de l’activitat 
final.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
El bloc de continguts que es treballa és el de probabilitat i estadística de les 
matemàtiques del batxillerat tant les de la modalitat de ciències i tecnologia 
com les matemàtiques aplicades a les ciències socials (el treball estadístic: 
paràmetres de dispersió).
Es  treballen  les  competències  matemàtica,  de  gestió  i  tractament  de  la 
informació, comunicativa, digital i la competència social.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta  activitat  s’adreça  principalment  a  l’alumnat  de  batxillerat  de 
qualsevol modalitat que cursi matemàtiques. 

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

Connexions amb la Biologia (Reproducció i contracepció); connexió amb les 
Ciències socials (Filosofia i ciutadania).

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/societat/embar
assos.jsp
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