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Introducció  

L’ Estadística s’ha incorporat de manera generalitzada al currículum de l’ educació 

primària , segons Estrada (2009) per raons fonamentalment socioculturals i educatives, 

impulsant la investigació i el desenvolupament curricular, en aquest camp específic. 

Però com apunta Batanero (1999), el veritablement important no són solament els 

continguts específics, sinó tractar de desenvolupar en els nostres alumnes una actitud 

favorable, unes formes de raonament i un interès per completar posteriorment el seu 

aprenentatge.  

Las actituds son part integrant de totes les matèries d’ aprenentatge i ocupen un lloc 

central en l’ acte educatiu, guiant el procés perceptiu i cognitiu que comporta l’ 

aprenentatge de qualsevol contingut educatiu, en aquest cas l’ Estadística 

El caràcter rellevant que el tema de les actituds adquireix en l’ actualitat, es el resultat, 

no sòls de una major preocupació pel producte educatiu considerat globalment, sinó que 

també se justifica, per les consideracions següents:  

1) Els estudis sobre actituds escolars confirmen l’impacte que tenen les 

actituds envers l’ Estadística sobre l’ aprenentatge dels alumnes i  consideren 

necessari que aquesta actitud, sigui positiva, ja que en cas contrari , operarien 

com factors pertorbadors del treball a l’aula. Per això, es precís crear aquest 

clima de classe del que tantes vegades es parla i  que en el cas de l’ Estadística 

solament s’aconsegueix amb una intensa col·laboració del docent i els companys 

de classe (McLeod, 1988). 

2) L’ integració actual dels objectius actitudinals amb els objectius generals 

de l'educació (interès per ..., aversió cap ..., gust per ...), incrementa o disminueix 

l'eficàcia dels intents didàctics corresponents. Així, l'aversió cap a l'estadística 

dificulta el rendiment en aquesta matèria, per contra, l'interès disminueix la 

fatiga i augmenta la participació, és a dir aconseguir bones actituds, o comptar 

amb bones actituds, representa emprendre un camí amb excel · lents 

perspectives. 



3) Certes disciplines ens permeten assolir determinades actituds generals. 

Encara que l’ estadística sembli una matèria més instrumental i menys vinculada 

als valors i les normes, no és així, ja que desenvolupa conceptes i procediments 

com ara l'objectivitat i la predisposició favorable cap a la precisió o el rigor 

summament importants en l’ educació dels nostres alumnes. 

Recíprocament, atès que la relació actituds-educació és bidireccional, l'educació té un 

ampli efecte sobre elles. Així, "una educació adequada pot millorar les actituds dels 

estudiants davant una àrea determinada" (Auzmendi, 1992, p. 18). 

Per les actituds envers l'estadística, Martins i cols. (2012) consideren important el seu 

estudi per dues raons: una són els resultats formatius, i l'altra el propi procés educatiu. 

Quan les actituds vers una matèria com l'estadística són favorables, els subjectes estan 

molt motivats per aprendre i despleguen esforços més intensos i concentrats. A més, 

quan el component cognoscitiu de les actituds en qüestió està ben establert, els subjectes 

tenen idees clares, estables i pertinents, per incorporar el material nou. No obstant això, 

quan les seves actituds envers l'estadística són desfavorables, tots aquests factors operen 

precisament en direcció oposada, fins al punt que en el cas d'una actitud negativa 

s'observa en alguns alumnes un bloqueig total davant de situacions problemàtiques que 

han de ser tractades individualment. A aquestes idees bàsiques podem afegir que per 

formar o canviar actituds, els objectes de l'ensenyament (l'estadística, en el nostre cas), 

han de respondre a les necessitats dels subjectes. Doncs mentre el professor no s'adoni 

de la necessitat i importància d'una matèria, objecte d'ensenyament, mai adoptarà una 

actitud positiva ni la transmetrà als seus alumnes. Per l'estadística, aquesta norma no 

hauria de ser difícil, ja que la seva necessitat, és un fet admès i generalitzat. No obstant 

això, la manca de temps per completar els programes, les mancances formatives ..., 

dificulten al nostre entendre, la formació d'actituds positives. 

Recopilant tot això, concloem que cal identificar i endinsar-nos en una explicació més 

detallada de les actituds cap a l'estadística, que ens permeti entendre millor la seva 

formació, la seva naturalesa, la seva incidència per així poder intervenir des d'un punt 

de vista educatiu i provocar el canvi. 

L'actuació del professor en la formació i canvi d'actituds 

En el cas de les matemàtiques i l'estadística, els centres educatius, en general, han posat 

èmfasi en el rendiment acadèmic i en l'adquisició de competències cognitives bàsiques. 

No obstant això ara es plantegen preparar les persones per viure en societats en constant 



evolució, i la canviant situació social fa necessari l'aprenentatge ajustat a les demandes 

que es presenten. És a dir, més que l'aprenentatge de conductes determinades que només 

es poden aplicar a situacions concretes, és convenient adquirir actituds i valors vàlids 

davant les noves circumstàncies, per això, els professors han de reconèixer la 

importància del seu paper en aquest àmbit educacional. 

No obstant això, la incorporació de les actituds envers la Estadística en l'educació 

primària s'ha enfrontat, com assenyalen Martins i cols (2012), a una sèrie de dificultats. 

D'una banda, es demana als professors que considerin les actituds com altres elements 

més a educar i avaluar, i per altra, molts d'ells, desconeix què són, no saben com 

mesurar-les i no posseeixen els criteris suficients per determinar el seu pes en el 

rendiment dels alumnes. És a dir, els professors han d'ensenyar i jutjar una cosa que no 

dominen i pensen que és molt difícil l'educació d'actituds, perquè hi ha una gran 

diversitat de variables externes i perquè, donada la relació directa entre actitud i 

conducta, es treballa i estudia directament la conducta per intentar desenvolupar les 

actituds.  

Influència del professor en la formació de les actituds dels seus alumnes 

A la fi del segle XX, creix una teoria que és la influència del professor en les actituds 

dels alumnes segons Ruffell i cols. (1998): 

"L'actitud dels professors es presenta cada vegada més com un factor dominant en les 

actituds dels alumnes envers la matèria" (p. 1). 

Per Estrada (2009) aquestes actituds apareixen de petits i solen ser favorables en un 

principi , però tenen una evolució negativa que persisteixen amb el pas del temps. Per 

aquesta raó, la majoria dels formadors perceben que un objectiu implícit del curs és 

fomentar el desenvolupament d'actituds més positives. Aquest canvi actitudinal per part 

dels estudiants no és fàcil i el professor ha de provocar-lo utilitzant tots els recursos 

didàctics al seu abast.   

Així fomentar actituds positives cap a la estadística implica: 

• Crear un clima social favorable i fer que el grup classe, sigui socialment ben integrat, 

és a dir, que ha de ser cohesiu. Res o poc s'aconseguirà si les actituds dels membres són 

molt heterogènies. 

• Desenvolupar un clima a l'aula que faciliti a l'alumne l'aprenentatge i el faci sentir 

segur per explorar, conjecturar, plantejar hipòtesis i estar motivat per experimentar amb 

diversos instruments o mètodes estadístics. 



• Afavorir un aprenentatge actiu utilitzant metodologia que impliqui l'alumne. Segons 

Batanero (2001) la realització de projectes en classe és un mètode que afavoreix la 

implicació. 

• Aconseguir un aprenentatge significatiu amb la utilització de dades reals que els 

permetin vincular l'aprenentatge als seus propis interessos i altres matèries i àrees de 

coneixement, presentant l'estadística com un instrument necessari i útil. 

• Reduir els nivells d'ansietat dels alumnes, fent que es sentin autoeficaces en la matèria, 

potenciant el desenvolupament de competències i una bona interacció professor-alumne 

(Muñoz, 2000). 

Per tot això, el professor ha de ser conscient de la seva influència en el procés de 

formació i canvi d'actituds envers l'estadística dels seus alumnes i en conseqüència és 

important que conegui instruments de valoració que permetin fer un diagnòstic inicial 

de les actituds i creences, que li permetin controlar –les durant el curs, perquè les 

actituds positives o negatives cap a la matèria influiran en l'atmosfera de la classe, en els 

resultats del curs i en el propi procés d'ensenyament-aprenentatge de l'estadística en 

l'educació primària. 

Conclusions  

La formació i el canvi d’ actituds és un procés llarg, costós i difícil de controlar, ara bé, 

els beneficis associats a unes actituds positives portaran com a conseqüència professors 

i alumnes més motivats per una educació veritablement global de l’ estadística, 

destinada a formar  la persona tant en l‘àmbit individual com social. En definitiva es 

tracta d’aconseguir la integració curricular  real de l’ estadística en l’educació primària, 

amb problemes vinculats a situacions de la vida quotidiana i una metodologia 

constructivista que fomenti el desenvolupament d’actituds positives i faciliti l’alumne 

assolir els objectius contemplats al currículum i al mateix temps l’ajudin a moure’s amb 

desimboltura en la societat del segle XXI.  
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