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Nucli

Títol   Què hem après d’estadística?

Objectius 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és aportar un element de revisió, que alhora 
pot  emprar-se  com  a  recurs  per  a  l’avaluació,  relatiu  als  continguts 
d’Estadística de primer d’ESO.

Descripció de l’activitat 
 
L’activitat consta d’un quadern virtual de cinc fulls, que tracten els diferents 
aspectes que interessa conèixer en el disseny, elaboració i realització d’un 
treball  estadístic.  Els  títols  dels fulls  són explícits  pel que fa al  tema que 
tracten.

• La recollida de dades   
• Dades passades en en net   
• Variable numèrica
• Mitjana, mediana, moda
• Variables alfanumèriques

Recursos emprats 

Com ja  s’ha dit  es  proposen  qüestions  per  a  la  reflexió  i  l’avaluació  dels 
continguts d’Estadística en el marc d’un Quadern Virtual.
Els Quaderns Virtuals constitueixen un entorn d'aprenentatge digital que es va 
crear  i  desenvolupar  al  Departament  d’Educació  de  la  Generalitat  de 
Catalunya,     http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/index.htm .
Inicialment  està  dissenyat  epr  al  treball  en  línia,  però  actualment  també 
existeix  la  versió  portable  per  al  treball  sense  connexió  a  Internet,  que 
trobareu explicada a  http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/qv_aplica.htm
 
Des  d’aquest  element  teniu  l’enllaç  al  quadern  virtual  que  es  presenta  i 
tambés  us  podreu  descarregar  la  versió  .zip   per  al  treball  amb  els  QV 
portables.
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Aspectes didàctics i metodològics

Les cinc activitats formen part, cada una d’elles com a element 
d’autoavaluació d’una de les pràctiques, de la proposta global Estadística 
amb ordinador    publicada en el seu moment a 
http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/mattic/mates/esta_eso/index.htm 

que ara es presenta actualitzada com un element de l’arc/cercamat  
http://base.projecte-
arc.com/sites/default/files/100527/estadistica_i_atzar/estadistica_amb_ordinador/index.htm

Tanmateix entenem que el conjunt dels cinc fulls d’aquest quadern virtual 
pot tenir entitat pròpia com a element de revisió de continguts (i, per tant, 
d’avaluació) de l’Estadística Descriptiva. De fet, en el plantejament de les 
qüestions, no es té en compte si la feina s’ha fet amb ordinador o a mà sinó 
que  s’aborden  els  temes  des  del  punt  de  vista  conceptual  i  d’assoliment 
d’objectius.

Cadascun dels full té 5 preguntes, excepte el quart que en té 6.  Quan es 
corregeix  cada  full  la  valoració  és  1  punt  o  0  punts  per  cada  qüestió. 
S’adjunta un document  MA_qvesta.doc on es comenten els fulls i, en algun 
cas, les solucions que es consideren correctes.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Creiem que aquesta activitat és d’aplicació general pel fet que es treballen 
les competències bàsique sofnamentals del tema d’Estadística, incloent-hi el 
disseny inicial d’un treball estad´sitica que sovint “es deixa al tinter”.

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

Com que els conceptes estadístics són bàsics en els mitjans de comunicació la 
constatació  d’una  millor  comprensió  dels  conceptes  i  tècniques  ajudarà  a 
interpretar l’allau d’informació que rebem.

Documents adjunts 

- Enllaç al quadern virtual per a treballar en línia

- Fitxer comprimit per si es vol emprar el QV en la seva versió portable.
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