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Resum
L’ús diari i extensiu de les tecnologies digitals està creant grans repositoris de dades.
Aquestes dades poden tenir un gran potencial per millorar la vida de les persones si som
capaços de comprendre-les i fer-ne un anàlisi creatiu. Aquest material docent vol
contribuir a assolir aquest objectiu. El material consta d’un conjunt d’activitats per
ajudar a l’alumnat de secundària a qüestionar-se la relació entre dades del temps i dades
sobre la vida quotidiana. En concret, el projecte ensenya a l’alumnat a fer preguntes, a
recollir les dades més adequades per a respondre les preguntes formulades, a identificar
patrons i tendències en les dades que faciliti la seva interpretació i la presa de decisions
fonamentada en aquest anàlisi.
Context
Nivell educatiu recomanat: Educació superior i Educació secundària
Col·lecció
Materials docents (educació superior)
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1. Introducció
L’ús diari i extensiu de les tecnologies digitals està creant grans repositoris de dades.
Aquestes dades poden tenir un gran potencial per millorar la vida de les persones. Ara
bé, això no serà possible si no es desenvolupen en els/les ciutadans/ciutadanes les
estratègies d’anàlisi d’aquestes dades, la seva comprensió i la creativitat per convertir
les bases de dades en accions que puguin millorar la qualitat de vida de les persones.
La Universitat de Lleida, conjuntament amb els centres educatius de Maristes i col·legi
Claver han estudiat com ensenyar a l’alumnat de secundària a qüestionar-se la relació
entre dades del temps i dades sobre la vida quotidiana. En concret, el projecte ensenya a
l’alumnat a fer preguntes, a recollir les dades més adequades per a respondre les
preguntes formulades, a identificar patrons i tendències en les dades que faciliti la seva
interpretació i la presa de decisions fonamentada en aquest anàlisi.
Aquest treball s’ha realitzat en el marc del projecte Erasmus+ SPIDAS -Strategic
Partnership for Innovation in Data Analytics in Schools (Agreement number: 2017-1UK01-KA201-036520). En aquest projecte, les universitats de Lleida, d’Exeter (UK) i
de Pamukkale (Turquia) conjuntament amb els centres educatius de Maristes, col·legi
Claver, Institut Guindàvols i 7 centres d’Exeter i Pamukkale han estudiat com ensenyar
a l’alumnat de secundària estratègies d’anàlisi de dades.
El projecte SPIDAS treballa amb dades relacionades amb el temps i el canvi climàtic.
Actualment, la influència del temps i el canvi climàtic en les nostres vides és un tema de
gran interès entre la població europea i especialment entre els més joves. La població
europea demana unànimement trobar respostes per afrontar l’impacte del clima en les
nostre vides. Aquestes respostes han d’estar fonamentades científicament, i el projecte
SPIDAS vol contribuir a aquesta necessitat equipant als futurs ciutadans europeus amb
les estratègies d’anàlisi de dades necessàries per plantejar-se preguntes sobre com el
temps afecta les nostres activitats quotidianes; recollir dades reals bé de forma directa
i/o en bases de dades; entendre i interpretar aquestes dades i poder donar respostes
crítiques i argumentades al canvi climàtic.
2. E

a

da

d dad : Q

?

Per aconseguir l’objectiu de formar ciutadans crítics amb les dades que es generen
diàriament, hem dissenyat un projecte interdisciplinari de ciències i matemàtiques, que
ha plantejat a l’alumnat el repte inicial d’estudiar com el temps modela i incideix en les
nostres activitats quotidianes? Durant el projecte s’han dissenyat recursos educatius
concrets que han ajudat a l’alumnat a desenvolupar sis grans estratègies d’anàlisi de
dades: a) estratègies per definir el problema; 2) estratègies per considerar quines dades
es necessiten per resoldre el problema plantejat; 3) estratègies per explorar les dades
recollides i ser capaç de trobar patrons i tendències que ajudin a entendre i interpretar
les dades recollides. Per aconseguir aquest tercer grup d’estratègies d’anàlisi de dades,
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el projecte ha estudiat com l’ús de tecnologia que permeti la visualització gràfica de les
dades pot ajudar en aquest procés de comprensió i interpretació de les dades; 4)
estratègies per treure conclusions fonamentades científicament en les dades recollides;
5) estratègies per prendre decisions i accions fonamentades en les dades recollides i que
puguin millorar la qualitat de vida de les persones del nostre entorn i que, a més, puguin
tenir un impacte positiu en el canvi climàtic; i, finalment 6) estratègies per portar a
terme les accions i avaluar el seu impacte en el nostre entorn. La Figura 1 presenta
aquests sis tipus d’estratègies d’anàlisi de dades i la Taula 1 presenta la definició de
cada estratègia.

Figura 1. Estratègies treballades durant el projecte
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ESTRAT GIES D AN LISI DE DADES
1. Definir el problema
Aprendre a reconèixer la necessitat de treballar amb dades i a generar
preguntes específiques que es puguin contestar amb dades.
2. Considerar les dades
Decidir de quines persones o entitats es poden obtenir dades, què mesurar i
com recollir les dades. El següent pas és recollir i organitzar les dades.
3. Explorar les dades
Analitzar les dades amb l’ajuda d’eines de visualització (per ex., taules,
gràfics), fent els càlculs apropiats (per ex.,mitjana, mediana, desviació
estàndard, quartils, etc.) i seguint models estadístics (per ex., distribucions
de probabilitat).
4. Treure conclusions
Utilitzar les dades per donar evidència de les conclusions descrites,
expressar incertesa (per ex., una manera qualitativa d’expressar incertesa
“un resultat observat és sorprenent o poc probable”) i comunicar el que
s’ha après.
5. Prendre decisions
Fer prediccions i prendre decisions basades en les dades, reconeixent
l’incertesa.
6. Decidir les accions a Avaluar les accions a seguir en relació amb el problema definit
seguir
anteriorment - quines accions cal portar a terme? (per ex., recollir més
dades, fer més anàlisis, preguntar a experts, etc.).

Taula 1. Estratègies treballades durant el projecte

3. Estratègies Bàsiques per al treball col·laboratiu i creatiu
Com es presenta en la Figura 1, el nostre projecte també ha treballat de forma simultània
a les estratègies d’anàlisi de dades altres estratègies més bàsiques i necessàries per al
treball de projectes en equip, de matemàtiques i ciències. Des de diferents sectors
econòmics, socials, laborals i educatius es demana professionals capaços de comprendre
com aplicar de forma creativa les dades que recollim cada dia per via de diferents eines
tecnològiques en millores per a la vida quotidiana de totes les persones. Per aquest
motiu, el nostre projecte ha treballat estratègies vinculades a la creativitat, a la
col·laboració i a l’alfabetització digital i estadística.
a) La creativitat: el nostre projecte ha treballat tècniques concretes de creativitat que
han ajudat a l’alumnat a ser obert a noves i diverses perspectives; a generar noves idees
i mètodes i a ser capaç d’utilitzar diferents enfocs/tècniques en una tasca concreta. En
aquest sentit, el projecte ha promogut la realització de pluges d’idees efectives en les
quals els grups d’alumnes han considerat, valorat i avaluat les millors idees per resoldre
el repte plantejat.
b) La col·laboració i comunicació: el projecte ha ajudat a l’alumnat a pensar i treballar
en grup de forma efectiva. Per aconseguir-ho, el projecte millora el llenguatge dels
alumnes per tal de que siguin capaços d’articular i compartir pensaments/idees en el
context del problema i en el si del grup de treball. L’alumnat ha resolt el repte plantejat
de forma col·laborativa entre els diferents grups d’alumnes de l’aula i s’ha ajudat als
grups a construir equips de treball cohesionats i a afavorir interaccions dialògiques
productives.
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c) L’alfabetització estadística: el projecte ha promogut la comprensió de conceptes
bàsics d’estadística, vocabulari, procediments i tècniques. També, el projecte ha equipat
a l’alumnat amb tècniques i vocabulari per interpretar i avaluar informació estadística i
a prendre decisions basades en dades. A més, el projecte ha donat molta importància a
com comunicar opinions sobre informació estadística i preocupacions sobre la solidesa
dels arguments estadístics.
d) Utilitzar tecnologia per entendre i resoldre problemes, visualitzar, modelar, codificar
i organitzar dades i per comunicar informació estadística. En concret, el projecte ha
utilitzat el software específic CODAP d’anàlisi gràfic de les dades. Aquest programari
de lliure ús per tots els usuaris permet de forma intuïtiva i interactiva generar gràfics
significatius per comprendre i interpretar les dades en estudi.
A continuació s’exposa l’estructura del projecte interdisciplinari i es presenten els
recursos educatius elaborats.
4. EL PROJECTE: Com afecta el temps a les nostres vides? Un projecte per aprendre

a analitzar críticament les dades a secundària
El projecte presenta a l’alumnat el repte de recollir evidències científiques per respondre
a la pregunta de com el temps moldeja les nostres activitats quotidianes. L’alumnat dels
centres de Lleida en col·laboració amb l’alumnat de centres d’Exeter i Pamukkale han
d’aportar evidències científiques per permetin respondre a si hi ha relació entre el temps
i les activitats quotidianes, i en cas afirmatiu, han d’exposar quines característiques té
aquesta relació.
El projecte ha treballat les diferents estratègies bàsiques i d’anàlisi de dades presentades
en l’apartat anterior en quatre blocs d’activitats. Com es presenta en la Figura 2, aquests
quatre blocs d’activitats no es desenvolupen de forma lineal i seqüencial, sinó que es
van realitzant segons les necessitats de l’alumnat i del professorat per donar resposta al
repte plantejat en el projecte.
Així, el bloc d’activitats de col·laboració i comunicació es realitza a l’inici del projecte
perquè té com a objectiu fonamental formar un equip de treball cohesionat i d’establir
les normes d’interacció i col·laboració més efectives per donar resposta al repte.
El bloc d’ activitats d’anàlisi de dades i de creativitat són les que articulen la realització
del projecte -peça central de la Figura 2-. Aquest bloc d’activitats s’estructura en sis
fases que corresponen a les sis estratègies d’anàlisi de dades treballades i presentades en
l’apartat anterior (veure Figura 1). Cadascuna de les activitats d’aquest bloc proposa
l’aplicació d’una tècnica creativa concreta i que pot ajudar de forma efectiva al grup
d’alumnes a aconseguir l’objectiu del projecte. En la Taula 2 es presenta una síntesis i
descripció de les activitats treballades en aquest bloc, així com l’estratègia d’anàlisi de
dades treballada i la tècnica creativa proposada per assolir-la.
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Els altres dos blocs d’activitats – alfabetització estadística i alfabetització digital- es
realitzen en funció de les necessitats dels alumnes de conèixer continguts clau per
resoldre el repte del projecte o en funció de necessitats d’organització de l’ensenyament
per part del professorat.
En concret, l’objectiu del bloc d’activitats sobre alfabetització estadística pretén aportar
als alumnes els coneixements estadístics necessaris per resoldre el repte del projecte.
L’objectiu del bloc d’activitats sobre alfabetització digital pretén introduir a l’alumnat
en l’ús del software lliure CODAP per comprendre i interpretar les dades recollides
durant el projecte. Aquest bloc d’activitats té un format de “tutorial” que ajuda a
l’alumnat a pensar com les diferents opcions de visualització de les dades que ofereix el
CODAP els pot ajudar a comprendre i interpretar les dades de que disposen i respondre
al repte plantejat.

4

3

2

1

Figura . Blocs d activitats

6

A continuació, es presenten tots els recursos educatius que hem elaborat per tal
d’acompanyar a l’alumnat en el procés d’indagació per respondre al repte plantejat. Tot
i que exposem els recursos per blocs, recomanem que no es realitzin de forma linial sino
que les activitats dels blocs 3 (alfabetització digital) i i 4 (alfabetització estadística) es
vagin intercal·lant en funció de les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat i per tal de
poder donar resposta al repte plantejat.
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4.1.

Bloc d’activitats de col·laboració i comunicació
Activitat fem equip
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Fer equip

Tècnica creativa: Tres desitjos

Establir normes

Reflexió grupal sobre l'activitat de les galetes Oreo
· Heu arribat a l'objectiu de l'activitat?

· Què ha fet triomfar o fracassar al grup?

· Què podria haver funcionat millor?

Alumne

Qui més crida té la raó

COM HA ANAT L’ACTIVITAT?
LÍDER
CREATIU
ACTITUD

eines TIC

Què puc aportar?
matemàtiques comunicador

El millor és que un sempre
mani a la resta del grup

Grups de 3
alumnes: activitat
galetes Oreo.

Observeu les imatges següents i llegiu els seus corresponents missatges. Els missatges fan referència a
comportaments dels alumnes.
· Pinteu amb color VERD els comportaments que considereu correctes a l'hora de treballar en grup.
· Pinteu amb color TARONJA els comportaments que no tingueu clar si són correctes o incorrectes.
· Pinteu amb color VERMELL aquells comportaments que no considereu correctes a l'hora de treballar en grup.

En les nostres propostes
donarem explicacions,
arguments, exemples

Introduirem en el treball
les idees de tots
Procurarem que tothom
pugui parlar i opinar sobre
el treball

Escoltar als altres és
una pèrdua de temps

No jutjar les idees dels
companys, sinó construir a
partir de les idees dels
companys.
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DESITJOS PER UN GRUP IDEAL
CONCLUSIONS DE GRUP

Imagino un grup...

COMPROMISOS PEL GRUP
M'agradaria un grup...

Alumne geni 1

Penseu i escriviu com a mínim 3 normes que
considereu rellevants per a que el vostre grup
funcioni bé i que us comprometeu a seguir durant el
projecte.
Les nostres normes
1.

Imagino un grup...

2.

M'agradaria un grup...
3.
Alumne geni 2

Imagino un grup...

4.

5.
M'agradaria un grup...

Alumne geni 3
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4.2.
-

Bloc d acti itats d anàlisi de dades i creati itat

Taula d acti itats
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FASES D ANÀLISI DE DADES
FASE 1. DEFINIR EL PROBLEMA

TÈCNICA
CREATIVA
Ta e d

ac

DESCRIPCIÓ DE L ACTIVITAT
L ac
a g aa a
e a a é de d fe e
informació sobre el tòpic del projecte.

PÀGINA
eg

e a b ca

16

Buscar informació
Coneixements
d e ad ca

Brainstorming

Per saber quins són els coneixements previs dels alumnes, cadascun 17
de
ha d e c e d
a a es o idees que relacionin amb
e ad ca
De é d a
a d dee e a
e ha de
a d d a e
18
dee Le
é
ade e a
be e à
e d e gac

Definir la temàtica

Brainstorming

Definir les hipòtesis

Llistes combinades

Validar les hipòtesis

Validar idees

A a
de eg e c a
e g e a a
a a de f ca
hipòtesis correctes, han de valorar quines són les 3 millors hipòtesis.

Compartim les hipòtesis

Fem de jutges

Cada g
e da
e e
a a da a de
a a ca e e
21
hipòtesis finals. Els companys, juntament amb el/la professor/a,
actuen de jutges i han de valorar els aspectes positius i negatius de
cada hipòtesis. Amb les observacions rebudes, cada grup petit ha de
a
ef
a
e ca a h
e f a d e gac

A a
d
e e
e e a
e a e e a edac a de f
a 19
correcta les hipòtesis. De cada temàtica, escriuen la pregunta
d e gac
be h
e
20
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FASE 2. CONSIDERAR LES DADES
Quines dades? Quins
instruments?
Quines dades? Quins
instruments?
Fe

e

Va da

e a

e

Preguntes clau

SCAMPER

Pensa i comparteix

e a

Validar idees

FASE 3. EXPLORAR LES DADES

Story telling

Interpretem gràfics
Interpretem gràfics

FASE 4. TREURE CONCLUSIONS
Fem el report

Story telling

Pe
de d a e
aa ah
e d e gac e a
e ha 23
de prendre una sèrie de decisions sobre les dades que han de recollir:
Qui, On, Què, Com, Quan i Per què.
L ac
a de a a aprofundir en les decisions que han pres els 24
alumnes en el pas anterior.
E a
e ha de fe
e e b a de e
e a
e
utilitzaran per recollir les dades. Per millorar-la, rebran comentaris
d
a eg
e de eba
A a
de eg e c a
e g e a a
a a identificar
eg e d e
e a be f
ade , han de valorar quines
preguntes són adequades i quines no.
A b
c de f a e
e e a d a da e a
e ha de
redactar una descripció i interpretació dels seus gràfics. Amb aquesta
ac
a a bé a e d a a e e a e e
e de ce e a a h a
de comunicar resultats.
A b
c de f a e
e e a d a da e a
e ha de
redactar conclusions dels seus gràfics. Amb aquesta activitat també
a e da ae e a e e
e de ce e a a h a de c
ca
resultats.
En el report, els alumnes explicaran tots els passos que han seguit per
dur a terme la seva investigació. Tenen com a guia uns apartats clau.

25

26

28

29

31
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FASE 5. PRENDRE DECISIONS
Acció i comunicació
Acció i comunicació

Brainstorming

Els alumnes han de decidir a qui i com comunicaran els resultats de la 39
e a in e igaci a a é d na l ja d idee i de con igne cla

SCAMPER

L ac i i a demana a of ndi en le deci ion
e han e el 40
alumnes en el pas anterior.
Els alumnes han de decidir a qui i com comunicaran els resultats de la 39
e a in e igaci a a é d na l ja d idee i de con igne cla

FASE 6. DECIDIR LES ACCIONS A
SEGUIR
Avaluació

Brainstorming

Avaluació

SCAMPER

Ta la

L ac i i a demana a of ndi en le deci ion
alumnes en el pas anterior.

e han

e el

40

Ac i i a s del Bloc d anàlisi de dades i Crea i i a
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Fase 1. DEFINIR EL PROBLEMA. Acti itats de l alumne:
-

Buscar informació
Conei ements d estadística
Definir la temàtica
Definir les hipòtesis
Validar les hipòtesis
Compartim les hipòtesis

15

Tècnica creativa: Taulell d'inspiració

Definir el
problema
Buscar
informacio

Per contestar les preguntes de la taula d’inspiració, busqueu a google informació sobre Lleida, Pamukkale i Exeter.
Per exemple podeu buscar:
-Quins menjars típics hi ha a cada ciutat?
-Practiquen esports? Quin esport es practica més?
-Quines festes típiques hi ha? En què consisteixen?
- L’alumnat d’ESO què fa per divertir-se?
-Quines característiques té el clima de cada ciutat? Com són les estacions de l'any?
Lleida
Pamukkale
Exeter
Venen un grup d'alumnes
Marxeu d'intercanvi a
Marxeu d'intercanvi a
de Pamukkale i un grup
Pamukkale. Què us
Exeter. Què us agradaria
d'alumnes d'Exeter a Lleida.
agradaria conèixer?
conèixer?
Què els hi ensenyaríeu de Què us agradaria conèixer Què us agradaria conèixer i
Lleida?
i veure de Pamukkale?
veure d'Exeter?

Què us agradaria que
tastessin?

Que us agradaria tastar?

Que us agradaria tastar?

En quines activitats de la
ciutat els faríeu participar?

En quines activitats us
agradaria participar?

En quines activitats us
agradaria participar?

Què us agradaria que
descobrissin?

Què us agradaria
descobrir?

Què us agradaria
descobrir?

Semblances entre
les tres ciutats

Diferències entre
les tres ciutats

Quina relació hi ha
amb el clima? Per
què?

CONCLUSIONS DE GRUP
Analitzant la taula anterior, quines
activitats del dia a dia estan més
influenciades pel clima?

16

Definir el
problema

Tècnica creativa: Brainstorming

Coneixements d'estadística

Coneixements previs dels alumnes. Cada alumne ha d’escriure dos paraules o idees sobre
què és per ell/a l’estadística.
CONCLUSIONS DE GRUP
ALUMNE 1

En grup petit, penseu i escriviu
la vostra definició d'estadística
(què és i per a què serveix)

ALUMNE 2

Núvol de paraules de què és
l'estadística

ALUMNE 3
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Tècnica creativa: Brainstorming

Definir el
problema

Definir la tematica

El temps incideix en les activitats que fem? Anem a esbrinar-ho. Seguiu les següents instruccions:
1. Teniu dos minuts per a que cada alumne escrigui en una de les caselles activitats quotidianes que puguin estar influenciades pel temps que fa.
2. Teniu un minut per llegir el que han escrit els vostres companys de grup.
3. Teniu dos minuts més per continuar la vostra llista d'activitats.
ALUMNE 2

ALUMNE 1

ALUMNE 3

4. Com triar les activitats de les vostres llistes que més us interessaria investigar si estadísticament hi ha una relació entre el temps que fa i
aquesta activitat? Us proposem fer el següent:
- Cadascú de vosaltres teniu 4 puntuacions que heu d'assignar a quatre de les idees anteriors. Podeu assignar-los als vostres temes o als
escrits pels vostres companys. Ho heu de fer en funció del vostre interès pel tema.
Els punts que cadascú teniu són: 10 punts, 7 punts, 5 punts, 1 punt.
Distribuïu els vostres punts anotant-los al costat de les temàtiques que més us interessin!
Quines 3 temàtiques tenen més punts? Les tres temàtiques més puntuades són les que més interessen per la vostra recerca?
Els 3 temes sobre els que voldríeu fer una recerca per saber com influeix el temps en la seva realització, són:

1.

2.

3.
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Tècnica creativa: Llistes combinades

Defi i e
be a

Defi i e hi

e i

De cada temàtica escollida, redacteu 2 hipòtesis relacionades amb el temps.
més

Variable
temps

Com
menys

més

Variable
temàtica

perquè

menys

A

Variable
temps

Variable
temàtica

el que passa
és que
aleshores

Variable
temàtica

perquè

...

Exemple: Com més plou, més hores veiem la televisió, perquè no podem sortir de
casa.

més

Si

Variable
temps

perquè

Exemple: Si plou durant una festa, el que passa és que els participants compren
poques begudes, perquè fa fred i tenen menys set.

Variable
temps

menys

incrementa

Variable
temàtica

en comparació a

Variable
temps

disminueix

Exemple: A més temperatura ambient de l'aula on es fa un examen, influeix
negativament en les notes els alumnes, perquè la calor dificulta la concentració.

Exemple: A l'estiu hi ha un increment de publicacions a Instagram respecte a
l'hivern.

TEMÀTICA 1:
TEMÀTICA 2:
TEMÀTICA 3:
Pregunta de recerca: Hi ha relació entre el temps i Pregunta de recerca: Hi ha relació entre el temps i Pregunta de recerca: Hi ha relació entre el temps i
..................................................................................................?

..........................................................................................................?

....................................................................................................?

Hipòtesi 1.

Hipòtesi 3.

Hipòtesi 5.

Hipòtesi 2.

Hipòtesi 4.

Hipòtesi 6.
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Definir el
pròblema

Tècnica creativa: Validar idees
Validar le hipò e i

CONCLUSIONS DE GRUP
Podrem obtenir prou
dades en el temps que
tenim? Aquestes dades
seran quantificables?
Hipòtesi 1

Es pot relacionar amb Podem concretar quina
dades climatològiques? és la mostra que
Podrem
estudiar necessitarem?
diferències entre Exeter,
Pamukkale i Lleida?

És una hipòtesis poc
coneguda, sorprenent o
d'interès?

PUNTUACIÓ
TOTAL

A partir de l'anàlisi anterior, trieu les 3
hipòtesis que millor compleixen els requisits
que ha de tenir una bona hipòtesi. Seran les 3
hipòtesis que tinguin més estrelles.
Hipòtesi 1

Hipòtesi 2

Hipòtesi 3

Hipòtesi 2

Hipòtesi 4

Hipòtesi 3
Hipòtesi 5
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Definir el
problema

Tècnica creativa: Fem de jutges
Compar im les hipo esis

OPINIONS DEL JUTGE i DEL JURAT

CONCLUSIONS DE GRUP
Apunteu els canvis que heu de fer
(si és el cas) i la vostra hipòtesis
definitiva.

Hipòtesi 1

VEREDICTE DEL JUTGE

Hipòtesi 2

Hipòtesi 3

21

Fase 2. CONSIDERAR LES DADES. Acti itats de l al mne:
-

Quines dades? Quins instruments?
Quines dades? Quins instruments?
Fer l enq esta
Validar l enq esta

22

C

Q i e dade

Tècnica creativa: Preguntes clau

ide a le
dade
Q i

i

e

Feu-vos i responeu preguntes clau per estudiar la vostra hipòtesi.

Qui

On
HIPÒTESI:

Per què

Què

Quan

Com

23

C

Tècnica creativa: SCAMPER

ide a le
dade
Q i

Q i e dade

i

e
CONCLUSIONS DE GRUP

Després d'una primera pluja d'idees, us proposem que ompliu els tres nivells de la següent teranyina
contestant les següents preguntes?
1. Què passaria si ampliéssiu el QUI?
2. Què passaria si modifiquéssiu el QUÈ?
3. Què passaria si.....................................?
3

A partir de l'anàlisi anterior, decidiu com
recollireu finalment les dades que necessiteu
per la vostra recerca.
· QUI:

3

· QUÈ:

2

2

1

1

QUI
· ON:

PER
QUÈ
3

1

2

QUÈ
ccc

· COM:

1

2

ON

QUAN
COM

1

2

3

3

· QUAN:
· PER QUÈ:

1

2

3
24

C

ide a le
dade

Tècnica creativa: Pensa i comparteix

Fe l e

e a

Llegiu atentament els requisits que ha de tenir una bona enquesta i feu el primer esborrany de com serà la vostra, quines preguntes
fareu, com les fareu,...
Q a l hag e acaba de a e a
al e g
de la
a cla e e respongui i us faci el retorn de les dificultats que ha tingut.
Finalment, efe l e
e a e al e la ge e e g i el e
al e ece i e
E

I di

e cla a e

I cl e le i

I I

D NA BONA EN

el

cci

N de a e i f

e

bjec i

de c
aci

e

A

d eale

e a.

al i

i

e ci dible.

eg

e c

Fe

eg

a a la egada.

PART IDENTIFICATIVA (DADES PERSONALS)

de ece ca

e

Ma i g e le
a

E

e i concises.

A eg e -vos que les preguntes són imparcials.
Al de e
l a
ae
e a he d a eg a -vos que
les preguntes estan redactades de forma neutral.
Fe

eg

e

e

de

e c

e ade .

O de e les preguntes per temes.
P e e e le
P

e le

eg

e e

di e

e i

ga i a .

e a.

COS DE L ENQUESTA PREGUNTES

INFORMACIÓ GENERAL PRÈVIA QUE CAL PER FER L ENQUESTA
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Considerar les
dades

Tècnica creativa: Validar idees
Validar l’enquesta

Preguntes

Té uns
objectius
clars?

És curta i
concisa?

Està
És
formulada de imparcial?
forma clara?

Millora preguntes

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.
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Fase 3. EXPLORAR LES DADES. Ac i i a de l al
-

e:

Interpretem gràfics
Interpretem gràfics

27

E

l a le
dade

In e

Tècnica creativa: Story telling

e em g afic

Què diu el gràfic? Es confirma la hipòtesi? Escriviu idees/frases sobre les dades del gràfic:
FIXA T
DESCRIVIU EL GRÀFIC.

En un estudi tenen com a hipòtesi de treball:
Indiferentment de l eda el n i
n m al
e
les noies.
Per respondre a aquesta pregunta, s ha me a
l al ada en centímetres d h me i d ne de
dife en eda a l E a E an l Le mi jane
d a e e me e e
e en en al eg en g fic.

El g fic m

a el n me

de

i

DISTRIBUCIÓ
Le dade ag
en eg in na
tendència/gradient...
· Alguns valors es comporten de forma
atípica, perquè...
· El gràfic mostra/suggereix un patró ben
definit de
· Al gràfic (no) s'observa una clara
tendència a...

NIVELLS DE CERTESA/CONFIANÇA

0%

CENTRALITZACIÓ
Le dade ag
en
· Els valors/respostes més rellevants són...
DISPERSIÓ
· Els valors estan clarament/bastant/una
mica/... dispersos...

RAONA!
INTERPRETEU EL GRÀFIC. QUÈ US DIUEN LES DADES DEL GRÀFIC? ES
CONFIRMA LA HIPÒTESI DE L ESTUDI

50%

RELACIONS
· Hi ha una relació positiva entre...
· S'interpreta una correlació positiva entre....
· S'interpreta una correlació negativa entre.... 100%
· No hi ha cap evidència de que X tingui
alguna influència en...
· El gràfic mostra que la relació entre les XX
a iable
El g fic e e en a la elaci en e i
· L'aspecte que cal ressaltar/ fer èmfasi
d'aquest gràfic és...

-No podem dir amb
certesa...
-Dubtem de...
-No es pot predir que...
-És impossible...
-No estem segurs que...
-No podem afirmar
que...
-És poc probable que...

-No és clara la relació
entre... i ...
-És bastant segur que...
-És bastant probable...
-Estem bastant segurs
que...
-No estem del tot
segurs que... perquè...
-És qüestionable que...

-Clarament s'observa...
-És molt probable...
-Estem convençuts
que...
-Es pot afirmar que...
-Definitivament...
-No hi ha dubte de...
-Totalment...
-Estem segurs de...
-Completament...
-Més que probable...
-Amb tota probabilitat...

A MÉS A MÉS
· Analitza alguns rangs concrets de les dades.

28

E ploràr le
dàde

Tècnica creativa: Story telling
In erpre em gràfic

Penseu amb quin grau de seguretat podeu fer les conclusions del gràfic.
COMUNICA!
CONCLUSIONS. QUINS TITULARS PRODRIEU DIR DEL GRÀFIC.

NIVELLS DE CERTESA/CONFIANÇA

0%

50%

100%

-No podem dir amb
certesa...
-Dubtem de...
-No es pot predir que...
-És impossible...
-No estem segurs que...
-No podem afirmar
que...
-És poc probable que...

-No és clara la relació
entre... i ...
-És bastant segur que...
-És bastant probable...
-Estem bastant segurs
que...
-No estem del tot
segurs que... perquè...
-És qüestionable que...

-Clarament s'observa...
-És molt probable...
-Estem convençuts
que...
-Es pot afirmar que...
-Definitivament...
-No hi ha dubte de...
-Totalment...
-Estem segurs de...
-Completament...
-Més que probable...
-Amb tota probabilitat...

TITULAR (ha de fer referència a la hipòtesi)
· En resum, aquests resultats CLARAMENT indiquen
que...
· Hi ha una relació entre ... i ...
· No hi ha cap evidència de que la variable X tingui una
influència en...
· En general, aquests resultats indiquen que...
· Resumint, aquests resultats mostren que...

ACCIONS, PROPOSTES I CONTRIBUCIONS
· Donat que...proposem...
MILLORA
Poder treure altres conclusions
· El gràfic no ha tingut en compte...Per tal caldria...
· Caldria fer un gràfic amb les puntuacions
directes per poder valorar....
· Seria necessari conèixer la població i la mostra
per poder afirmar que...
A MÉS A MÉS
Quines dades faltarien?
Quina altra anàlisi seria necessària?
Reflexionar sobre la recollida de dades/hipòtesis...
Futures recerques futures accions.
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Fase 4. TREURE CONCLUSIONS. Ac i i a de l al
-

e:

Fem el report

30

Te e
c c i

Fe

e e

PLAN ILLA PER ELABORACIÓ DE L INFORME DE L ES

DI

0. PORTADA
1. INTRODUCCIÓ
Podeu parlar de: Interès de e

di I ici de e

di

2. METODOLOGIA
2.1. Hipòtesi
2.2. Població - Mostra
2.3. Dades a recollir
2.4. Instrument de recollida de dades
2.5. Procés de recollida de dades
2.6. Procés de neteja, organització i tractament de les dades recollides

31

3. RESULTATS I ANÀLISI DE RESULTATS
3.1. De c i ci de l a àli i de le dade
Quins procediments d a àli i de le dade a b l

de CODAP he decidi fe ? Quin tipus de gràfics ?

Quins procediments de càlcul estadístics heu decidit fer i per què
Al e acci

d a àli i de le dade

...
3.2. Anàlisi de resultats
RECORDA D E PRE AR EL NIVELL DE CERTESA I CONFIANÇA QUE TENIU AMB ELS RESULTATS

32

A) Descripció dels resultats en funció de la vostra hipòtesis FIXAT
Com es distribueixen les dades?
Q i a a iabili a
...

b e a e le dade

E

fc

ae

e

de

DISTRIBUCIÓ
Le dade a
e e
tendència/gradient...

a

· Alguns valors es comporten de forma atípica,
perquè...
· El gràfic mostra/suggereix un patró ben definit de

· Al gràfic (no) s'observa una clara tendència a...
CENTRALITZACIÓ
Le dade

a

e

· Els valors/respostes més rellevants són...
DISPERSIÓ

· Els valors estan (expressa amb quin nivell de
certesa) dispersos...
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B) Interpretació RAONA I INTERPRETA

RELACIONS

Q

· Hi ha una relació positiva entre...

a

e d

ce

b e e e e dade

Quins aspectes podries destacar de les dades ? Què és més sorprenent de les dades?
Q
e e a d a e a à de e dade
Podeu acceptar o rebutjar la vostra hipòtesis? En quin grau de certesa?
Podeu fer alguna altra anàlisi per tal de tenir un major grau de certesa per rebutjar o
acceptar la vostra hipòtesis?
Podeu pensar en altres variables (i que no heu tingut en compte) que podrien incidir
en la vostra hipòtesi?
...

· S'interpreta una correlació positiva entre....
· S'interpreta una correlació negativa entre....

· No hi ha cap evidència de que X tingui alguna
influència en...
· El gràfic mostra que la relació entre les XX
a ab e
· El gràfic representa la relació e

e

· L'aspecte que cal ressaltar/ fer èmfasi d'aquest
gràfic és...
A MÉS A MÉS

· Analitza alguns rangs concrets de les dades.
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TITULAR (ha de fer referència a la hipòtesi)

· En resum, aquests resultats CLARAMENT indiquen que...
· Hi ha una relació entre ... i ...

C) Conclusions - COMUNICA
Resum de les principals conclusions que es poden treure dels resultats
...

· No hi ha cap evidència de que la variable X tingui una
influència en...
· En general, aquests resultats indiquen que...
· Resumint, aquests resultats mostren que...
ACCIONS, PROPOSTES I CONTRIBUCIONS
· Donat que...proposem...
MILLORA
Poder treure altres conclusions

· El gràfic no ha tingut en compte...Per tal caldria...
· Caldria fer un gràfic amb les puntuacions directes per poder
valorar....
· Seria necessari conèixer la població i la mostra per poder
afirmar que...
A MÉS A MÉS
Quines dades faltarien?
Quina altra anàlisi seria necessària?
Reflexionar sobre la recollida de dades/hipòtesis...
Futures recerques futures accions.
35

D) MILLORA L ESTUDI I LIMITACIONS- REFLEXIONA.

LIMITACIONS
temàtica

hipòtesi
definit
enquesta
La

dades
anàlisi

no ha estat ben

formulat

perquè ...

Per tant, caldria...

...

...

Penseu en com podríeu millorar el vostre estudi per tal de poder treure conclusions amb un nivell més alt de certesa o per poder treure
unes altres conclusions: Quin a altra hipòtesi? Quines altres dades recollir? Quins altres instruments de recollida de dades?
...
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4. CONCLUSIONS FINALS DE TOT L ESTUDI
Síntesi
Va

ac
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Fase 5. PRENDRE DECISIONS. Ac i i a de l al
-

e:

Acció i comunicació
Acció i comunicació

Fase 6. DECIDIR LES ACCIONS A SEGUIR. Ac i i a de l al
-

e:

Avaluació
Avaluació

38

P e d e
dec

S

Dec d
Acc

c

cac

Tècnica creativa: Brainstorming

a

C ebe

Be

e

e acc
e

A a ac

V

a I

ac a

O

a

Fac de ec da

El primer pas per planejar la comunicació dels vostres resultats és pensar en quin rol voleu que tingui el vostre públic !

Com arribar al nostre
públic?
Us presentem dos
maneres de comunicar.
QUÈ FARÀ EL VOSTRE
PÚBLIC?

A
...

B

Trieu una de les dues
opcions a través de
votacions!
Quan tingueu clar si
ee
c A
B
apunteu individualment
als post-its de la dreta
TOTES LES IDEES que se
us acudeixin sobre quin
format voleu que tingui
la vostra comunicació.
Farem un/a......................................................................................................
perquè................................................................................................................
El missatge serà.............................................................................................

...
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Prendre
decisións

Decidir les accións a
seg ir

Acció i cóm nicació

Tècnica creativa: SCAMPER
A al ació

CONCLUSIONS DE GRUP

Apunteu al centre de la teranyina quin serà el format de la vostra comunicació (per exemple, vídeo, tríptic,
pòster, joc, endevinalla...).
1. Ompliu la informació requerida sobre el format que heu triat.
2. Contesteu les mateixes preguntes, pensant en un dels formats que heu eliminat.

A partir de l'anàlisi anterior, decidiu com
comunicareu finalment els resultats de la
vostra recerca.
ORGANITZACIÓ

2
1

2

COM ENS ORGANITZAREM?

2

PER QUÈ
(quin
missatge
volem
transmetre)

1

QUAN
comunicarem
els resultats

QUINS ROLS/TASQUES?

1
QUI serà el
nostre
públic

PLANNING: COM ORGANITZAREM LES TASQUES

1r:
2n:
3r:

QUÈ volem
que faci el
públic

ccc

11

ON
comunicarem
els resultats

2

QUÈ NECESSITEM?
MATERIALS:

COM volem
comunicar els
resultats (format...)

ALTRES COSES A TENIR EN COMPTE:

1
1

2

1

2
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4.3.
-

Bloc d activitats d alfabetit ació digital
Pràctica CODAP Videojocs
Pràctica CODAP Xocolata

41

PRÀCTICA CODAP – dades videojocs

(NOTA é i

a

ii a e

ee

i a fi ef

c

a a egad

di e e

Obre un navegador de web i a la barra de navegació escriu la següent adreça:
https://codap.concord.org/
Clica sobre
CODAP

Demana crear un nou document

De ca ega a i amb les respostes d a enquesta b e
de ide c en
adolescents (en format excel), des del següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/13SHPovLTMbqxsMKodLkpKsA6HqPDJILY/view?usp=s
haring

Un cop el teniu descarregat, guardeu-lo en format CSV (MS-DOS). Per fer-ho aneu a
fi e
a
e a i de a
i
de fi e
ec i
ci CSV MS-DOS --- clica
a de a .

42

43

U c l hag e g a da e CSV a
que heu obert del CODAP.

eg e -lo cap a la pantalla del document nou

Crea diferents gràfics amb els atributs que teniu a la taula clica

a la ic

a ga h

Gràfic 1: (fiqueu-li el nom Gràfic 1)
Pas 1
Atribut sexe

b e l ei X

Pas 2
Atribut edat

b e l ei Y

44

Gràfic 2: (fiqueu-li el nom Gràfic 2)
Pas 1
Atribut sexe ob e l ei X

Pas 2
Atribut jugues a videojocs
al centre del gràfic

Pas 3
Afegi le dade de count
i e cen al g àfic

Gràfic 3: (fiqueu-li el nom Gràfic 3)
Pas 1
Feu un gràfic on:
a l ei X a a eg i l A ib
Quin tipus de videojoc
acostumes a jugar?
a l ei de le Y a a eg i
l A ib Amb quanta
freqüència jugues?
al centre del gràfic l A ib
Et sents agressiu quan portes
molta estona sense jugar?

Pas 2
Afegiu un quadre de text on
aparegui un comentari sobre el
resultat del gràfic.
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Gràfic 4: (fiqueu-li el nom Gràfic 4)
Pas 1
Feu un gràfic on:
a l ei X a a eg i
l A ib Et sents
agressiu quan portes
molta estona sense
jugar?
a l ei de le Y a a eg i
l A ib Amb quanta
freqüència jugues?
al centre del dibuix
l A ib Sexe

Pas 2
Entra al menú
ea e del g àfic i
elecci a c
,
e ce
ea
edia
Canvia els color de les
a iable H e i
D a
Crea un quadre de text i
fes una valoració dels
resultats on es valorin
els percentatges, la
mitjana i la mediana.

Pas 3
Clica un valor de la taula per
veure com es marca amb un
cercle vermell el valor al gràfic

46

Un cop hagis fet els 4 gràfics, explora les dades de les respostes i elabora un mínim de 2
gràfics més en è com a i dade de l en e a i e eg i concl ion ba an -te en allò que
ha a è en l elabo aci del g àfic an e io
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PRÀCTICA CODAP – dades xocolata

(NOTA é i

a

ili a e

e el

illa fi ef

c

a a egad

di e e

Obre un navegador de web i a la barra de navegació escriu la següent adreça:
https://codap.concord.org/
Clica sobre
CODAP

Demana crear un nou document

De ca ega l a i amb les respostes d a e
e a sobre el consum de xocolata a
Espanya i Catalunya (en format excel), des del següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1n8QZ0-0DeqequF21sHk7kwDjI-mrWPT/view?usp=sharing
Un cop el teniu descarregat, guardeu-lo en format CSV (MS-DOS). Per fer-ho aneu a
fi e
a
e a i de a
i
de fi e
e c lli l ci CSV MS-DOS --- clica
a de a

Si le ca ia l idi a fe -ho clicant a la bandera de dalt a la dreta com es mostra a
la imatge. Si ho feu més endavant perdreu la informació no guardada.
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U c
ag e g a da a
e CSV a
nou que heu obert del CODAP.

C ea d fe e

g àf c a b e a b

e e

eg e -lo cap a la pantalla del document

a a a a c ca

a a c

a ga

Gràfic 1: (fiqueu-li el nom Gràfic 1)
Pas 1
Fes un gràfic on es relacioni el
c
de c a a d E a a
Catalunya respecte els mesos de
a
Ha à d e d eça e
e
a
gràfic per a que et quedin en
d ec
gc
Canvia el color dels punts que
representen Espanya.
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Pas 2
Afegiu un quadre de text i escriviu
les conclusions que creieu que es
poden treure.
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Gràfic 2: (fiqueu-li el nom Gràfic 2)
Pas 1
Fe n g àfic on e elacioni el con m de ocola a d E an a i Ca al n a e ec e el an de e en enim
dades. Hauràs de canviar el tipus de variable i fer que la variable ANY sigui categòrica (discreta) i no numèrica!

Pas 2
Clica dam n d alg n
n
representatius i intenta treure alguna
conclusió. Escriu-la en un quadre de
text.
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Gràfic 3.1 CATALUNYA i 3.2 ESPANYA: (fiqueu-li el nom Gràfic 3)
Pas 1
Fes un gràfic on es relacioni el
consum de xocolata amb la
temperatura mitjana mensual.
Ha à d e d eça e
e
a
gràfic per a que et quedin en
d ec
c
Canvia el color dels punts que
representen Espanya.
Pas 2
Afegiu una recta de regressió
(RECTA DE CUADRADOS) que ens
indiqui si hi ha alguna tendència i
amb quina fiabilitat. Com més
proper a 1 sigui el paràmetre r^2,
més clara serà la tendència.
Afegiu un quadre de text i escriviu
les conclusions que creieu que es
poden treure.
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Gràfic 4: (fiqueu-li el nom Gràfic 4)
Fes un gràfic on es
relacioni el consum de
xocolata amb la
temperatura mitjana
mensual.
Ha à d e d eça e
mesos al gràfic per a que
e
edi e
de
cronològic.

Pas 2
Fes la mitjana de consum
de xocolata dels 3 anys
per mesos clicant al
quadrat de promedio.

Pas 3
Clica un valor de la taula
per veure com es marca
amb un cercle vermell el
valor al gràfic
Afegiu un quadre de text
i escriviu les conclusions
que creieu que es poden
treure.
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Un cop hagis fet els 4 gràfics, explora les dades de les respostes i elabora un mínim de 2
gràfics més en è com a i dade de l en e a i e eg i concl ion ba an -te en allò que
ha a è en l elabo aci del g àfic an e io
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4.4.

Bloc d ac i i a d alfabe i ació e adí ica

Doc men de l al mne
d ac i i a indi id al

e

com end e el

conce e

d e adí ica. Recull
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ERASMUS +
L e ad ica a e aba

Nom:
Cognoms:
Grup de referència:
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POBLACIÓ, MOSTRA i VARIABLES
1. Classifica les variables següents.
QUANTITATIVA
VARIABLE

CONTINUA

DISCRETA

QUALITATIVA

Tipus d e e
Hores diàries que es veu la televisió
Pals de la baralla espanyola
Nombre de llits als hotels
El gruix de neu a les pistes
El programa preferit dels membres de la teva família
El

me de cal a del al m e d

a classe

La temperatura mitjana diària a la teva comarca
L eda del habi a

d

El e e del habi a
El efec e a l

a
d

a ci a

e h m d

medicame

El color dels cabells dels teus companys de classe
N mb e de ma c e d

a fam lia

Perímetre cranial
S

del

eballad

La d ada d
Ma ca d

d

a em e a

a b mbe a fi

a

ee f

m bil

Esport preferit
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2. Per classificar els gossos abandonats, els treballadors de la gossera emplenen una fitxa amb
les dades següents:
a) Raça

b) Edat

c) Alçada (cm)

c) Massa (Kg)

d) Sexe

f) Color del pèl

e) G a d e

a e

f) Grau de perillositat

g) Alçada (cm)

h) Color del pèl

Classifica les variables. Hi ha alguna variable que sigui alhora qualitativa i quantitativa?
CONTÍNUA
QUANTITATIVA
DISCRETA
QUALITATIVA

Raona la resposta d a e ca

e

d b

a e c e .

3. De les següents situacions, Indica:
variable estadística i tipus / Població / Mostra / Què creus que es pretén saber? Quin creus que és el motiu
d?
SITUACIÓ 1: E

a c a de 200.000 ab a

,

a a a

ae

e a a 500 e

e

be

els seus passatemps preferits
a) variable estadística i tipus
b) Població
c) Mostra
d) Q

c

SITUACIÓ 2: S a a a

ab ? Q

a e

c

a cac

d?

de 25 a

e de 2 d ESO de a

a e c a.

a) variable estadística i tipus
b) Població
c) Mostra
d) Q

c

ab ? Q

c

d?
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SITUACIÓ 3: Hem eg n a al al mne d na cla e de 1 d ESO

an

aparells de TV tenen a casa, i les respostes han estat les següents:
2,1,1,2,1,2,0,1,2,3,3,2,1,2,2,2,1,1,1,1
a) variable estadística i tipus
b) Població
c) Mostra
d) Q

c

ab ? Q

c

d?

SITUACIÓ 4: En una enquesta es va preguntar a nois i noies de 13 anys, quin era el seu color
preferit, i les respostes van estar les següents:
Gris, verd, blau, violeta, groc, verd, vermell, gris, violeta, gris, verd, gris, vermell, gris, verd,
groc, vermell, blau, gris, verd, negre, blau, groc, gris, violeta
a) variable estadística i tipus
b) Població
c) Mostra
d) Q

c

ab ? Q

c

d?

SITUACIÓ 5: El gràfic mostra els resultats de quines eren les begudes més consumides per els
ad le cen en na a da de j li l en n i ing i

de

platja de Vilanova i la Geltrú
a) variable estadística i tipus
b) Població
c) Mostra
d) Q

c

ab ? Q

c

d?

AUTOAVALUACIÓ:
Q an s e ercicis d aq es a fi a has fe correc amen ?
Exercici

1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Correctament =
Necessito millorar= X
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VARIABLES, POBLACIÓ, MOSTRA, MITJANA, MEDIANA i MODA
1.- Hem consultat les dades de l estaci
Gen
14,0

Feb
25,2

Març
103,1

meteorol gica de Raimat i hem obtingut les seg ents dades:

Pluviometria del segrià l any 2018
Maig
Juny
Jul
Ago
27,8
50,7
11,4
16,0

Abr
17,9

Set
17,5

Oct
33,1

Nov
1,4

Des
12,9

UNITATS: mil·límetres

Respon a les següents preguntes:
a) Digues quina és la variable i de quin tipus és.
b) Calcula la mitjana.
Quan tinguis el valor podries escriure una frase per entendre que significa?
c) Digues quina és la mediana i la moda.

2.- A l escola, 60 alumnes de primària, han plantat un pi en un test a casa seva. Després de 15 dies la
meitat de la classe han mesurat l alçada i han recollit les seg ents dades.
12
10
15

15
0
9

15
13
20

21
16
11

9
21
13

7
12
14

10
15
0

22
8
19

13
10
15

10
9
8

UNITATS: cm.

Respon a les següents preguntes:
a) Digues quina és la població i la mostra.
b) Digues quina és la variable i de quin tipus és.
c) Calcula la mitjana.
Quan tinguis el valor podries escriure una frase per entendre que significa?
d) Digues quina és la mediana i la moda.
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3.- Conei

em el n me de e ne
e han de la a en a i de de Re
mes de setembre de 2018 setmana per setmana:

de del me de j n fin al

JUNY 2018
1a setmana
17

2a setmana
15

3a setmana
69

4a setmana
84

JULIOL 2018
1a setmana
25

2a setmana
38

3a setmana
57

4a setmana
74

AGOST 2018
1a setmana
48

2a setmana
64

3a setmana
41

4a setmana
32

SETEMBRE 2018
1a setmana
2a setmana
92
40
UNITATS: milers de persones

3a setmana
22

4a setmana
15

Calcula:
a) El número total de a a ge
setembre de 2018.

e ha ia ja de de l ae

de Re

de l 1 d ag

al 30 de

b) La mitjana de passatgers per setmana de juny a setembre.
c) La mediana de passatgers per setmana de juny a setembre.
d) La moda de passatgers per setmana de juny a setembre.
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4.- Hem consultat les dades de l estació meteorol

gica d Alcarràs del dia 12 de setembre de 2018 i
hem obtingut el següent gràfic de temperatura i humitat relativa:

A partir del gràfic, s ha omplert la seg ent taula:

18
17,8
17,3
17,3
26
27
25
24,8
19,9
20
UNITATS: ºC

17,6
17,4
28
24,8
20

Temperatura a Alcarràs 12/09/2018
17,5
17,4
17
17,1
17,5
19,9
22
22,5
28,5
29
29,2
28,8
24,7
24,8
22,5
22
19
18
17
17,3

17
22,5
29,9
21
17,1

17,3
24,5
30
20,5

17,4
25,5
29,9
20

Respon a les següents preguntes:
a) Cada quan registra la temperatura l estació d Alcarràs?
b) Quina va ser la temperatura mitjana?
c) Quina és la moda segons les teves dades? És interessant aquesta dada? Perquè?
d) I el valor màxim i el mínim?
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5.- A més, de la mateixa estació meteorològica també hem obtingut el següent gràfic de velocitat i direcció
del vent:

A a i del g fic, ha m le la eg e

a la:

Velocitat del vent a Alcarràs 12/09/2018
0,5
0
0
0,25
2
2
5
3
0
1
UNITATS: Km/h

0
1
2,5
2
0,25

2
0,25
2
1
0

1
0,25
3
0,5
0

0,25
1
2,25
0
0,25

0,25
2
2,25
0,5
0

0,25
1,25
2,25
0,25
0

0
0,5
2,25
0

0
1,25
2
0

Respon a les següents preguntes:
a) Cada

a egi a la el ci a del e l e aci d Alca

?

b) Quina va ser la velocitat mitjana?
c) I el valor màxim i el mínim?
d) A qui poden interessar aquestes dades? Perquè?

AUTOAVALUACIÓ:
Q an s e ercicis d aq es a fi a has fe correc amen ?
Exercici

1

2

3

4

5

Correctament =
Necessito millorar= X
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MESURES DE CENTRALITZACIÓ, DE DISPERSIÓ I DE POSICÓ
1.- Calcula:
les mesures de CENTRALITZACIÓ (mitjana, mediana i moda)
les mesures de DISPERSIÓ ( recorregut i desviació mitjana)
les mesures de POSICIÓ (quartils)
dels següents 3 grups de dades:

A) 2, 7, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 8
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B) 21, 30, 19, 10, 28, 19, 10, 25

C) 12, 14, 12, 13, 15, 14, 15, 15, 15, 12, 11
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Determinació de Variables, Mesures de
Centralització/Dispersió/Posició i Gràfics
1. Classifica els caràcters estadístics següents en qualitatius o quantitatius.
a) El nomb e d ap o a en n c

.

b) Pes dels xiquets de bolquers en un hospital.
c) Colo de le pome d na f i e ia.

2. Indica si aquests caràcters tenen variables estadístiques discretes o contínues.
a) El pe del melon d na f i e ia.
b) El llibres llegits en un any per diversos xiquets.
c) Els gols marcats en els partits de futbol.

3. Fes un diagrama de barres i un diagrama de
sectors per a les dades recollides en la taula

4. Fes un histograma amb les dades de la taula

Sexe

Número de persones que donen
òrgans per cada 100 individus

Homes

61

Dones

39

Intervals

Freqüències Absolutes

De 10 a 20

7

De 20 a 30

20

De 30 a 40

15

De 40 a 50

8
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5. El nombre d allo jamen

r ral en na cer a com ni a a

noma e di rib ei

egon le

dades que figuren en aquesta taula.
Tip
a) De q in ip
n le dade de l e
b) Fes el diagrama de sectors

di?

d allo jamen

Nombre de places

Càmpings

160

Habitatges de lloguer

3600

Albergs

380

Habitacions en habitatges

1400

6. Calcula la mediana de les dades següents.
a) 2, 5, 1, 0, 6, 3, 7

b) 15, 21, 3, 49, 10, 47, 32, 47, 35, 12

7. Calc

la la mediana d aq e e dade .
a) 12, 8, 15, 12, 7, 8, 8, 15, 8

b) 1 3, 0, 2 7, 1 2, 0, 0, 1 3, 2 4, 0, 0 9

8. Le

eda del membre d n gr p de m ica

n le

eg en :

15, 34 ,18 ,25 ,29 ,14 ,22 ,31 ,29,16 ,32
a) Calcula el rang de les dades.

b) Calcula la desviació mitjana.
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9. Calcula la desviació mitjana de cada grup

Q ina concl si po s e re re n despr s de e re els res l a s ob ing s?

AUTOAVALUACIÓ:
Quants e e c c d a
Exercici

1

e a f a ha fe c
2

3

ec a e ?
4

5

6

7

8

9

Correctament =
Necessito millorar= X
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10. Classifica cadascun dels caràcters estadístics següents segons el tipus de variable.
QUANTITATIUS
CARÀCTER ESTADÍSTIC

a) Pe d

a e

QUALITATIU

Variable
discreta

Variable
contínua

a.

b) Nombre de pulsacions.
c) Professió.
d) C

d

.

e) Nombre de companys.
f) Perímetre cranial.
g) Estat civil.
h) Empleats en una empresa.
i) Mesura del palmell de la mà.
j) Nombre de llibres llegits en un any.
k) Esport preferit.
l) Distància de ta casa a la biblioteca.
m) Sexe dels nascuts en un hospital.
) Te

ea e

i e d

a e a a

o) Nombre de vegades que es va al cinema

11. Aquesta taula representa

e

efe i d

a

e :

Esport

Futbol

Bàsquet

Natació

Alumnes

305

215

80

Representa la informació en un gràfic
a) Pe

ij d

diag a a de ba e

b) Pe

ij d

diag a a de ec
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12. Calcula la mitjana aritmètica i la moda dels conjunts de dades següents.
a) 2 1 4 6 3
b) 7 8 4 3 6 7
c) 5 5 5 5 5 5 5 5
d) 6 5 4 3 7 6 5 4 3 0 7 5

13. Calcula la mediana dels conjunts de dades següents.
a) 15 17 14 19 17 16 13
b) 15 17 14
c) 12 18 17 16 15 14 13 12 15 10

14. El conjunt de dades següent representa el nombre de llibres que han llegit durant un any un grup
de

dian en e a .
347821507263975463
352354765433154354
a) Quin tipus de dades són?
b) Quin tipus de variable estadística és?
c) Calc la n la mi jana.
d) Indica quina és la moda.
e) Quina és la mediana de les dades?
f) Re e en a la inf maci a a

d n diag ama de ba e .
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15. Despr

s de prendre s les mides, un grup d amics ha obtingut els seg ents resultats en

centímetres.

165 167 162 175 171 169 172 170 169 171 172 175 169 170 172 166
No hi havia arribat Lluís, que fa 196 centímetres.
a) S altera el valor del rang?
b) Si Llu s mesur s 174 cent metres, s hauria alterat el valor del rang?

16. Els jugadors de dos equips de futbol s han pesat i les dades, en quilograms, s

n les seg ents.

Equip A: 72 65 71 56 59 63 61 70 52 49 68
Equip B: 61 82 84 73 77 70 69 68 72 71 70
a) Calcula el recorregut de cada equip.
b) Calcula la mitjana en cada equip.
c) Calcula la desviació mitjana per a cada equip.

d) Quin equip té les dades més disperses?
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GRÀFICS
1. E
Se l

a eg a a g d al m e de 4 ESO d i i de Gi a
i a ie l E a de M ic.
a d a e
ci . El e l a de l e e a e m e a c i aci :

Posa títol al Gràfic:

Posa títol a cada eix.
a) Descriu el que veus al gràfic:

b) Interpreta el que has vist al gràfic:

c) Quina/es conclusió/ns en treus?
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2. E

p eg n a a n g p de nen de l e cola de 3 de p im ia
respostes es mostren al gràfic següent:

in

el e colo p efe i , le

Posa títol al Gràfic:

a) Descriu el que veus al gràfic:

b) Interpreta el que has vist al gràfic:

c) Quina/es conclusió/ns en treus?
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3. Es va preguntar a un grup de turistes extrangers que marquessin els llocs/ciutats que creien que
pertanyien a Mèxic. El reultat es mostra en el següent gràfic de barres:
Posa títol al Gràfic:

a) Descriu el que veus al gràfic:

b) Interpreta el que has vist al gràfic:

c) Quina/es conclusió/ns en treus?
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4. E
be a

a fe a e e a a a
e de 2 d ESO d a e c a de Ta ag a e de f ca e
g e , ca a e e a e c a . E e a g ba de e e a e
aac
ac :

Posa títol al Gràfic:

a) Descriu el que veus al gràfic:

b) Interpreta el que has vist al gràfic:

c) Quina/es conclusió/ns en treus?
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5. Hem me

ra l al ada en cm de diferen plan e de la ma ei a e p cie. Le am plan ar o e el
dia 0 i les hem mesurat durant 25 dies. Els resultats es mostren al següent gràfic de punts:
Posa títol al Gràfic:

a) Descriu el que veus al gràfic:

b) Interpreta el que has vist al gràfic:

c) Quina/es conclusió/ns en treus?
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6. S ha

e
i ja e d a e e

a l al ada e ce i e e d h e i d e de dife e
e e e e e e al eg e g fic:

eda a l E a E a

l. Le

Posa títol al Gràfic:

a) Descriu el que veus al gràfic:

b) Interpreta el que has vist al gràfic:

c) Quina/es conclusió/ns en treus?

77

