
UNA TARDA D’ESTADÍSTICA. 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és saber elaborar i interpretar gràfiques sobre 
dades significatives pels alumnes.  
   
La portem a terme a les aules del 3r. curs del segon cicle d’Educació Infantil  i 
té una durada d’una sessió d’una hora i mitja. 
 
Els nens i les nenes ja estan familiaritzats en elaborar i interpretar gràfiques 
de columnes, com una  manera diferent de representar i organitzar la 
informació que tenim i que és diferent al dibuix o l’escriptura. 
Cada cop que finalitza el mes en fan una sobre el temps que ha fet, per veure 
quants dies hem tingut sol, clarianes, núvols o pluja (si voleu veure com ho 
fan mireu l’annex 1). 
 
L’activitat comença proposant-los jugar amb els jocs de la classe  per saber 
quins són els jocs que més els agrada. Els qüestionem com podríem 
representar-ho en un full  sense dibuixar-ho ni escriure-ho. 
De seguida se’n recorden de les gràfiques del temps, i mirem si ens va bé 
aquella o l’hem de modificar. 
 
Les conclusions són: 

- Les columnes han de tenir 26 unitats, tantes com alumnes hi ha a la 
classe. 

- A sota de cada columna no hi ha cap dibuix ni paraula.  
 
Mostrem el gràfic de columnes (MA_gràfica_jocs) sense omplir i ampliada a 
mida DIN A3. 
 
Per escollir els jocs, els nens i les nenes han de proposar i argumentar als 
seus companys a quin joc volen jugar i per què.  
 
Quan un alumne proposa un joc fa un dibuix i escriu el nom del joc a sota 
d’una columna de la gràfica.  
Quan ja estan les set columnes omplertes tots els nens  i les nenes ja poden 
escollir el joc a que volen jugar, amb la condició de que no poden canviar de 
joc durant la sessió. 
 
Un cop acabada l’estona de joc, comença el recompte emprant el mateix 
sistema que utilitzem per fer les gràfiques del temps, amb la diferència que 
aquesta vegada farem una gràfica conjunta per tota la classe. 
Comptem els nens i nenes que han escollit el joc de la primera columna i 
assenyalen  el mateix nombre d’unitats d’aquella columna, pintant-la d’un 
color determinat.  De la mateixa manera anem omplint les columnes restants, 
pintant-les de colors diferents. 
 



Quan es va acabant la sessió els hi falta temps per a que els “guanyadors” 
surtin victoriosos...  
 
Per acabar la sessió podem qüestionar als alumnes en quins altres llocs han 
vist gràfiques de columnes. 
Hi ha un alumne que n’ha vist a la televisió i un altre als diaris. 
En una altra sessió els nens i les nenes porten diaris a l’aula per buscar 
gràfiques, en troben de lineals, de columnes de barres i de circulars o pastís. 
Com els ha agradat molt veure les gràfiques de pastís, els proposem fer-ne 
una (si voleu veure la proposta mireu l’annex 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 


