
                                                                                 

A casa què llencem?

Objectius
 
-  Conèixer  i  aplicar  el  procediment  de  càlcul  de  mitjanes  aritmètiques  i 
d’obtenció de percentatges.
- Aplicar diferents representacions de dades: diagrames lineals i de sectors.
- Prendre consciència de la importància de les accions individuals en relació 
amb l’eliminació i reciclatge dels residus urbans.
 

Descripció de l’activitat

L’activitat s’inicia en una situació quotidiana entre dos germans que llencen 
els  residus  als  contenidors  selectius  del  carrer.  Consisteix  en  una  anàlisi 
descriptiva en la qual  s’analitzen dades corresponents a diferents tipus de 
residus de recollida selectiva en diferents comarques catalanes al llarg del 
temps. Es treballen aquestes dades omplint taules, calculant percentatges, 
mitjanes aritmètiques, representant diagrames de sectors i lineals, així com 
comparant i interpretant les diferències.
El  web  s’actualitza  constantment  i  les  dades  que  surten  en  un  moment 
determinat  poden no ser  les  mateixes  que les  que s’han treballat  en una 
ocasió anterior, ja que es treballa amb dades reals.

Recursos emprats

L’activitat conté totes les dades i instruccions perquè els nois i noies puguin 
treballar amb les dades sobre diferents tipus de residus reciclables recollits a 
Catalunya  agrupats  per  comarques  en  diferents  anys.  Disposa  de  diversos 
enllaços  al  glossari  per  donar  informació  sobre  la  realització  de  diferents 
càlculs estadístics, així com animacions que expliquen el càlcul de la mitjana 
aritmètica i la representació en diagrames de línies i de sectors. 

Aspectes didàctics i metodològics
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Metodologia:  les  activitats  es  poden  fer  individualment,  tot  i  que  també 
podrien dur-se a terme per parelles. La primera taula que apareix és gran i 
l’alumnat ha d’identificar a la primera tasca quines files de dades haurà de 
fer servir per omplir la taula. Posteriorment, s’han de fer un seguit de càlculs 
fent servir noves dades i identificar el significat d’algunes variables (residus 
per  càpita,  per  exemple).  El  càlcul  de  la  mitjana  aritmètica  i  de  les 
representacions  en  diagrames  (de  línies  i  sectors)  estan  explicats  amb 
animacions i és recomanable que l’alumnat faci servir aquests enllaços amb 
l’acompanyament  del  professorat.  Cal  considerar  que  alguns  d’aquests 
processos poden fer-se amb full de càlcul per tal d’iniciar l’alumnat amb el 
maneig dels programes que permeten tractar dades informàticament. En una 
darrera activitat es pregunta sobre l’actuació a casa i pot resultar interessant 
fer una breu posada en comú que pot iniciar algun tipus de debat amb la 
participació del grup-classe.  

La temporalització: màxima aproximada seria d’una sessió. 

L’avaluació: durant la realització de l’activitat el professorat podrà fer-ne el 
seguiment individual i donar-ne orientacions, si és necessari. L’avaluació pot 
centrar-se en les dades obtingudes en els diferents càlculs que es demanen, 
així com a partir de les representacions en els diferents tipus de diagrames. El 
web  també permet  autoavaluar-se,  ja  que  hi  ha  enllaços  de  validació  de 
resultats. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
El bloc de continguts que es treballa és el d’estadística i atzar de l’àrea de 
matemàtiques de primer cicle d’ESO.
Es treballen  les  competències  matemàtiques,  de gestió i  tractament de la 
informació, així com la competència comunicativa i digital.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça principalment a l’alumnat de primer cicle d’ESO. 

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

Connexions amb les Ciències Naturals.

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/mediambient/casa_que
_llencem.jsp
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