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INTRODUCCIÓ                                                                                                     pàg. 2

Si deixem a banda conceptes com autonomia de centres, gestió privada dels centres públics, cossos 
docents propis, etc, les propostes de la nova Llei d’Educació de Catalunya que ens interessa analitzar 
en aquest treball és el nou model educatiu i curricular basat en competències i com aquest model 
s’haurà de convertir en un procés de canvi a llarg termini. 

Per a impulsar aquest canvi, el Departament d’Educació està promovent la implantació de l’1 per 1 en 
els centres.  Així doncs, en primer lloc intentarem analitzar què implica educar per competències i 
quines conseqüències i dificultats ens trobem al fer-ho. A continuació, plantejarem el que és important 
a tenir en compte si disposem d’un ordinador per alumne i com la implantació de l’1 per 1 ens podrà 
ajudar  a  l’assoliment  d’aquestes  competències,  centrant-nos  en  la  competència  matemàtica  i  la 
competència digital.

A partir  d’aquesta anàlisi,  plantejarem els recursos i  activitats  socioculturals que hem trobat  més 
interessants per a treballar amb les tecnologies de la informació i de la comunicació a l’aula, com 
funcionen i en què ens poden ser útils. 

Finalment, desenvoluparem dues de les activitats que hem seleccionat per a poder aplicar-les en el 
desenvolupament de la unitat didàctica d’Estadística i Probabilitat, cada una per a un tema i un cicle 
concret de l’Educació Secundària Obligatòria. 

DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA                                                           pàg. 2

ENFOCAMENT EDUCATIU BASAT EN COMPETÈNCIES

Ell  nou  decret  d’ordenació  dels  ensenyaments  de  secundària  (Decret  143/2007),  defineix  les 
competències  com  la  capacitat  d’utilitzar  els  coneixements  i  habilitats  de  manera  transversal  i 
interactiva,  en  contextos  i  situacions que requereixen  la  intervenció  de  coneixements  vinculats  a 
diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la 
dimensió social de cada situació.

Per tant, el currículum haurà de contribuir a l’adquisició de les competències bàsiques. Cadascuna de 
les matèries, per la disciplina que comporta, té una o més competències que li són pròpies a les que 
contribuirà amb major grau d'intensitat, però també ha de contribuir, encara que amb menor mesura a 
l'adquisició de les altres competències bàsiques.

Intentarem visualitzar  d’una manera més comprensiva  com hem d’afrontar  aquesta  nova  manera 
d’educar, quins models ajudaran a aconseguir-ho, com millora l’aprenentatge de l’alumnat i amb quina 
problemàtica ens trobem davant d’aquest enfocament educatiu i curricular per competències.

PROCÉS

Educar segons competències consistirà en aconseguir que l’alumnat intervingui eficaçment en els 
diferents àmbits de la vida per mitjà d’accions en les que es mobilitzen, al mateix temps i de manera 
interrelacionada, actituds, procediments i conceptes. És a dir, plantegem una situació real que els 
obliga a intervenir i qüestiona o planteja problemes que s’han de resoldre.

A partir de la situació real que es planteja, es tractarà de que l’alumnat aprengui a analitzar la situació, 
seleccioni un esquema d’actuació segons uns conceptes, procediments i actituds, i actuï de manera 
flexible i estratègica per a resoldre la situació real del principi. La tasca del professorat és de donar 
suport en els fets, conceptes, procediments i actituds que ha d’utilitzar l’alumnat, tenint en compte que 
cada alumne ho assimila de manera diferent, però no a resoldre la situació. Per a desenvolupar les 
competències, l’alumnat s’ha d'enfrontar a un problema real i adonar-se de la necessitat de resoldre’l. 

Per  a  educar-los,  els  docents  haurem  d’ensenyar-los  a  tenir  una  “actitud  correcta  enfront  els 
problemes” ( P. Halmos, 1991).

Les  fases en l’educació per competències serien:

• Situació d’una Realitat complexa.

• Problemes o qüestions que ens planteja
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• Anàlisi de com resoldre els problemes

• Selecció de l’esquema de com actuarem

• Procés d’aprenentatge de l’actuació 

• Aplicació de l’actuació en la realitat objecte d’estudi

• Flexibilització d’aquesta actuació en realitats diverses

(Font:  Metodologies  que  potencien  l’ensenyament-aprenentatge  per  competències.  Antoni  
Zabala, 2008)

Si  plantegem,  per  exemple,  una  situació  com  un  campionat  de  fórmula  1  en  la  que  participen 
McLaren, Mercedes GP, Red Bull, Ferrari, Renault i Toro Rosso, i se suposa que els 6 equips tenen el 
mateix cotxe i  es pilotarà  de manera automàtica,  ens sembla molt  o poc probable  que Red Bull 
aconsegueixi el primer lloc, Ferrari el segon, i McLaren el tercer?  En aquest cas, l’alumnat ha de fer 
un anàlisi de la situació, basant-se en els recursos de que ja disposa. Haurem de ser capaços de 
formular les preguntes correctes per tal de portar als propis alumnes a descobrir les probabilitats de 
que succeeixi un esdeveniment:

“Quina probabilitat hi ha de que Red Bull aconsegueixi quedar primer?”

“Quants equips poden quedar segon?”

“Quina probabilitat hi ha de que Ferrari quedi segon?”

“Quants equips poden quedar tercer?”

“Quina probabilitat hi ha de que McLaren quedi tercer?”

“Varia la probabilitat si escollim tres equips diferents pel podi?” etc.

El fet de proporcionar-los una situació real de partida, ens ajudarà a despertar-los l’interès per trobar-
ne la solució, però sense caure en donar-la nosaltres mateixos. Durant el procés d’aprenentatge de 
l’actuació, haurem d’ensenyar com es calcula la probabilitat d'un succés condicionat per un altre, P(A 
B), i per tant, la probabilitat de la intersecció de dos successos, però ells hauran definit els termes del 
resultat. Si aconseguim que aprenguin com solucionar el problema en aquesta realitat en concret, 
hem d’esperar que si se’ls planteja una situació on s’hagi d’aplicar una resolució semblant, siguin prou 
flexibles per a traslladar-la, de manera que haurem aconseguit que aprenguin de manera significativa.

CARACTERÍSTIQUES

En primer lloc, hem d’utilitzar  models inductius, no deductius, partint de situacions properes a allò 
que pot  entendre l’alumne.  Els  models  inductius serveixen  per  a  tots  les alumnes,  en canvi,  els 
deductius només serveixen per aquells alumnes que tenen capacitat d’abstracció suficient. 

La segona condició serà el caràcter procedimental de l’ensenyament, és a dir que per a mobilitzar 
actituds, procediments i conceptes, haurem d’organitzar l’aula de tal manera que es puguin ajudar els 
uns als altres, en grups cooperatius, o bé parelles interactives, trios, etc, per tal de poder atendre la 
diversitat en una aula de vint-i-cinc o trenta alumnes.

S’haurà de desenvolupar un àmbit comú o de tutoria per a que a l’hora de fer les programacions 
tinguem clar què es fa a cada nivell.  Així,  en les competències que són comunes per a totes les 
matèries, es definirà quin nivell s’ha d’exigir a primer, segon, tercer, etc. 

CONSEQÜÈNCIES

Educant  per  competències,  la  resposta  és  metodològica.  És  a  dir,  ensenyant  els  mateixos 
continguts conceptuals de sempre, ara cal introduir el diàleg, el debat, el treball en equip, la recerca, 
de manera que la resposta és la pròpia manera d’ensenyar.

Els mètodes tindran un  enfocament globalitzador quan es planteja la situació real i complexa on 
l’alumne ja en coneix coses. A partir d’aquí l’alumnat en fa una anàlisi i resol els problemes que es 
plantegen segons la disciplina que toqui.  Després es sintetitzarà tornant a la situació real  per tal 
d’aplicar  la resolució  i  així  comprendre millor  la  realitat  que s’havia  plantejat  al  principi.  Si  tenim 
l’oportunitat de treballar amb companys d’altres matèries, sempre serà beneficiós per a l’alumnat.
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A l’avaluar, estarem avaluant els processos en la resolució de situacions-problema. L’avaluació no 
ha de tenir una funció sancionadora, sinó orientadora, avaluant tot el procés de l’alumne treballant en 
l’assoliment de les competències.

Els alumnes acaben sent els protagonistes d’allò que han de fer, tant si s’està realitzant un treball en 
projecte,  un treball  de recerca,  anàlisi  de casos,  etc.  L’alumnat és qui  participa en la  gestió  i  la 
dinàmica afectiva de l’aula per acabar aprenent.

DIFICULTATS

Veiem que aquest  enfocament  educatiu  i  curricular  segons competències  ens aporta  un progrés 
respecte a les formes tradicionals i al concepte de capacitats (tot i que aquest sistema tradicional 
segueix existint en molts països desenvolupats). Educar per competències suposa una via d’accés 
original i alternativa a l’hora de concretar els continguts d’aprenentatge (què ha de ser capaç de fer 
l’alumne), les capacitats  (resultats esperats segons els continguts) i les  activitats d’aprenentatge. 
Així  i  tot,  aquest tercer element que s’origina en l’enfocament competencial que són les activitats 
d’aprenentatge, és l’element que planteja més dificultats i que està més absent en els currículums per 
competències.

Les activitats, situacions i pràctiques socioculturals en relació a les quals es defineix allò que ha de 
saber fer l’alumnat, és el més interessant de l’enfocament curricular per competències, però resulta 
també l’element que planteja més dificultats a l’hora de definir-lo. No només això, sinó que aquestes 
activitats i situacions en les que l’alumne ha de saber aplicar els coneixements, és el que està menys 
especificat en el currículum. El currículum defineix les competències en termes de capacitats, per 
exemple,  en  la  competència  matemàtica,  ens  diu  que  l’alumne  ha  de  tenir  l’habilitat  per  a 
desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic per a resoldre problemes en situacions quotidianes, 
però no defineix aquestes situacions. En aquest sentit, el currículum està coix, ja que no es pot definir 
una competència al marge d’un context d’aplicació i utilització. Això seria una capacitat, que és un 
dels elements de la competència (OCDE -proyecto DeSeCo-, 2002). Aleshores, o bé ho seqüenciem i 
concretem, o bé ens trobem en que no sabem ben bé com aplicar el currículum.

No disposem de precedents, de manera que en els propers anys, els resultats que es derivaran de la 
pràctica  de  les  competències  bàsiques  contribuirà  a  entendre-les  millor  i  a  comprovar  la  seva 
incidència en l’aprenentatge. De la mateixa manera que el nostre alumnat, n’aprendrem mentre ho 
anem fent . Learning by doing. 

També existeix el risc de confondre i interpretar malament el currículum per competències en el sentit 
de que es podria considerar que no es dóna èmfasi en els coneixements. El que passa és que enlloc 
de transferir els coneixements a l’alumnat, ara es tracta de que siguin capaços de  mobilitzar-los, 
refer-los, modificar-los, millorar-los, ampliar-los, etc, per afrontar i resoldre situacions en un o varis 
àmbits concrets d’activitats. Però es pressuposa que aquests coneixements ja hi han de ser, i això no 
sempre serà així. Al contrari que en currículums anteriors, els que són enfocats per competències, 
tenen una amplitud molt  més elevada dels coneixements previs.  A l’hora d’educar,  ara es tracta 
d’aconseguir  que  l’alumne  adquireixi  uns  recursos  i  coneixements  significatius  i  dinàmics  en 
l’adquisició de les competències. Així doncs, en realitat és un currículum bastant més ambiciós que 
transferir conceptes, ja que reclama un assoliment de molts més continguts a mobilitzar per a fer front 
a situacions i pràctiques concretes. 

Seguint amb l’anterior, si no identifiquem bé els continguts, habilitats i actituds a l’hora de preparar el 
currículum,  ens  trobarem amb unes  unitats  sobrecarregades,  amb les  quals  serà  impossible  de 
treballar  a  l’aula.  És  important  fer  l’esforç  de  fer  una  selecció  en  cada  cicle,  curs  i  situació 
sociocultural, ja que si no ho fem així, es corre el risc d’arribar a una homogeneïtzació curricular.

Per últim, al desenvolupar les competències, estem davant un coneixement del qual sabem poc, ja 
que  estem  ajudant  a  l’alumnat  a  adquirir  un  coneixement  pràctic,  i  hi  ha  una  mancança 
d’explicacions  contrastades  sobre  com  s’aconsegueix  i  com  podem  afavorir  la  construcció  del 
coneixement  pràctic  i  l’articulació  i  mobilització  dels  coneixements i  recursos.  (Font:  Capacitats  i  
competències. Avantatges i  limitacions dels enfocaments educatius per competències. César Coll,  
2009)
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IMPLANTACIÓ DE L’1 PER 1

PROJECTE EDUCAT1X1

Cal remarcar abans de res que el projecte està mal publicitat, ja que es tracta d’un ordinador per 
alumne, i la manera d’expressar-ho correctament, com s’ha fet als països europeus és 1:1. Dit això, 
què és aquest projecte? A més de noves dotacions a les aules (pissarres digitals interactives, més 
connectivitat wi-fi) i la disponibilitat d'un ordinador portàtil per cada alumne, el projecte comprèn el 
desplegament exploratori dels llibres de text en format digital. 

No entrarem en el debat de si és o no el moment convenient d’aplicar aquest projecte a tots els 
centres, públic i privats, de Catalunya. Cada centre farà el que consideri que li és més apropiat i, en 
principi, sembla que el departament intenta ser coherent amb el nou enfocament educatiu basat en el 
desenvolupament de les competències necessàries en la societat del coneixement. 

On sí que m’agradaria opinar és en el fet de que, personalment, crec que pot arribar a ser molt 
exagerat que tot l’alumnat disposi d’ordinadors, sobretot si ens fixem en el gràfic que ens mostren els 
resultats de les proves PISA el 2003, on no hi ha cap país dels que ens interessaria com a referència, 
que arribi a 0,4 ordinadors per estudiant a l’escola. El promig més elevat, en el cas de Liechtenstein, 
és d’un ordinador per a cada tres alumnes. Així i tot, sí que considero necessari que en totes les aules 
l’alumnat disposi d’ordinadors i connectivitat wi-fi per a poder treballar en grups cooperatius i que cada 
grup disposi d’un ordinador, però no és la meva intenció valorar com s’arribarà a introduir les TIC a 
l’aula.

Font: OECD (2005) Estan els estudiants preparats per a un món ric en tecnologies?

El que s’ha de tenir en compte és millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i segurament, tenir 
aules virtuals ens aportarà una millora a la llarga, serà un pas endavant, però pot ser que triguem 
força anys en optimitzar aquest recurs a les aules.

La llei estableix que l’alumnat ha de ser competent en l’ús de les tecnologies. I aquesta competència 
digital comporta, segons la LEC, “l’ús segur i crític de les tecnologies de la societat de la informació 
(TSI) per al treball, l’oci i la comunicació.” La competència comunicativa, per la seva banda, implica 
que com a docents, i com educadors de formes de comunicar, es treballi amb les tècniques i eines 
actuals. La realitat actual comporta que les TIC siguin una necessitat, ja que seria impossible formar 
ciutadans per a una societat  moderna si  se’ls  educa només amb eines comunicatives de segles 
passats.

LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A L’AULA

Per a formar l’alumnat utilitzant les TIC no hem de conèixer-les més que l’alumnat, sinó establir el 
mètode que permeti que ells resolguin els dubtes de la mateixa manera que ho fem nosaltres. És 
possible que ells utilitzin algunes eines comunicatives de manera intuïtiva, però no ho faran amb la 
utilitat educativa ni de manera sistemàtica. Per a que sigui així, ens necessiten a nosaltres.

Hem de tenir clar que no existeix una única manera correcta d’incloure les TIC a l’aula.  A vegades 
ens trobarem que només utilitzant un portàtil per part del docent n’hi haurà prou. Equipar tot el centre 
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amb pissarres a totes les aules, una xarxa que no falli i tot l’alumnat amb un ordinador no vol dir que 
haguem de deixar de treballar com s’ha fet sempre. Serà una decisió personal. Si anem introduint el 
tipus d’activitats que promou el nou sistema educatiu basat en competències, la utilització de les TIC 
acabarà formant part del dia a dia sense que ens haguem de plantejar les hores que hi hem de 
dedicar. Haurà de passar un temps per a que es produeixin canvis satisfactoris en la metodologia 
d’ensenyament-aprenentatge, sempre i quan comencem a introduir aquests canvis en la mesura que 
ens hi sentim còmodes. 

Hem d’entendre que les TIC són eines de que disposem, no l’objecte educatiu. Una activitat  TIC 
exigirà certs coneixements tècnics ja que són els mitjans per a assolir una determinada competència, 
però  no es  tracta  de que  l’alumnat  aprengui  com funciona  o  com crear  un blog,  un  wiki  o  una 
webquest, sinó de que hi escriguin i comparteixin el que aprenen. De la mateixa manera que vàrem 
aprendre a utilitzar una enciclopèdia, una taula periòdica o una calculadora, ara l’alumnat disposa 
d’altres eines que segurament els serà molt més fàcil que a nosaltres d’introduir-s’hi i utilitzar-les. Si 
enfoquem  malament  la  metodologia,  de  manera  que  hi  hagi  formes  més  senzilles  d’aconseguir 
aquests objectius, ens convindrà revisar si val la pena utilitzar aquestes eines o com és que no ens 
està resultant de la forma esperada. 

Depenent de l’alumnat que tinguem a l’aula, del seu nivell de competència, de si té accés a la xarxa 
des de casa o de les seves circumstàncies socioculturals, podrem proposar activitats que els resultin 
més intuïtives  o  no.  Tampoc és el  mateix  una  activitat  en que  s’utilitza  l’ordinador  per  a  buscar 
informació,  que una de més complexa amb intervenció  de webquest,  podcast,  etc.  Com sempre, 
dependrà  de  l’alumnat  i  per  suposat,  de  la  nostra  capacitat  per  a  gestionar  aquestes  eines 
correctament i amb fluïdesa.

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ                                                                          pàg. 2

Com ja  hem dit,  les  activitats  i  pràctiques socioculturals  en  que hem de treballar  a  l’educar  per 
competències, és justament el recurs que ens manca en el currículum actual. D’això ja se n’ha adonat 
el col·lectiu de docents, i des de fa uns anys, s’estan recopilant recursos i activitats a la xarxa. 

Aquí comentarem alguns d’aquests reculls en particular, i també les actuacions del govern central i 
del departament d’educació, on s’està promovent aquesta recollida de continguts educatius digitals 
per a donar suport a la integració de les tecnologies en el sistema educatiu. Valorarem com aprofitar i 
participar en aquests projectes,  centrant-nos en l’ensenyament i  aprenentatge de l’Estadística i  la 
Probabilitat a l’Educació Secundària Obligatòria.

El  tipus  d’activitats  que  proposarem,  intentarem que  s’ajustin  al  nivell  de  qualsevol  professor  de 
matemàtiques del primer cicle de l’ESO.  Així i tot, si l’activitat resulta que exigeix massa temps per a 
que l’alumnat en comprengui el funcionament, segurament no serà apropiada per a aquella aula. 

Ens agradaria comentar que hi ha molts recursos existents a la xarxa, que proporcionen bones ajudes 
a l’alumnat que necessiti incidir en els coneixements i la pràctica d’exercicis. Així doncs, al realitzar 
les activitats, podrem comptar amb recursos per a aquell alumnat que necessiti un reforç en el càlcul, 
o en el procediment per aplicar algoritmes, o bé per ajudar-lo a la comprensió de fets que ja hauria de 
tenir  assolits.  De  la  mateixa  manera,  podrem trobar  activitats  per  a  l’alumnat  amb  un  nivell  de 
rendiment intel·lectual superior. Aquests projectes són una molt bona ajuda no tan sols per atendre la 
diversitat de les aules, sinó també pels propis pares de l’alumnat, i hem de ser capaços d’aconseguir 
que s’hi interessin i en facin un bon ús quan els sigui necessari.

PROJECTE AGREGA 
http://www.proyectoagrega.es/default/Inicio

Agrega neix a finals de l’any 2008 amb l’objectiu de facilitar a la comunitat educativa una eina útil que 
integri les noves TIC a l’aula i també fora de l’aula, reunint l’esforç de totes les autonomies, de manera 
que es pugui accedir als continguts des de qualsevol lloc i amb diferents criteris de busca.

Actualment, a juny del 2010, hem anat al catàleg de continguts d’Agrega per tal de buscar objectes 
digitals educatius que ens puguin ser útils per aquest treball. Referides a l’ESO, hi ha varies activitats 
de llengües estrangeres,  ciències de la naturalesa,  socials,  geografia i  història,  etc,  però no se'n 
troben de dedicades a l'ensenyament d'estadística i probabilitat per a secundària, que estiguin en 
català o bé en castellà, tot i que sí que n'hi ha destinades a l'educació primària.

Optimització dels recursos d'Ensenyament i Aprenentatge d'Estadística                     7
i Probabilitat a Secundària amb la Implantació de l'1 per 1

http://www.proyectoagrega.es/default/Inicio


Si en la pestanya de llengua, posem anglès, en la busca d'activitats d'estadística trobem una activitat 
titulada  The  Spanish  Population  .  Growth,  evolution  and  distribution  ,  que  és  per  a  secundària. 
L'objectiu  de  l'activitat  és  comprendre  les  relacions  entre  la  població  i  l'espai,  i  com els  estudis 
demogràfics es basen en l'anàlisi de dades provinents dels cens, registres civils, llistats electorals i 
altres fonts com enquestes estadístiques. 
En agrega, l'activitat ens la presenten per a poder desenvolupar-se a primer, segon o tercer curs de 
l'ESO, depenent sobretot del nivell d’anglès de l'alumnat. Creiem que pels continguts, és apropiada 
per al segon curs, tot i que s'hauria de treballar en col·laboració amb el departament d'anglès del 
centre.  No és una activitat  específica  de matemàtiques,  sinó de ciències socials,  però es podria 
considerar  de  treballar-la  en  projecte  entre  els  departaments  de  ciències  socials,  anglès  i 
matemàtiques.  Podem  visualitzar-la  directament  connectats  des  d'Agrega  si  accedim  a  la 
previsualització de l'activitat, o bé descarregant-la, que resulta molt més pràctic. 

L'activitat  es  presenta  en  cinc  mòduls  diferents,  a  més  de  la  introducció,  cada  un  dels  quals 
desenvolupa un concepte partint d'una qüestió tipus sabies que...? 

L'activitat permet que el text del vídeo es pugui visualitzar en subtítols, la qual cosa ho fa molt útil si 
volem desenvolupar-la en els nostres centres. A més de disposar d'una guia per al professorat on 
s'indiquen els objectius de l'activitat, l'estructura de les diferents lliçons i els criteris d'avaluació, també 
incorpora un mapa conceptual de tota la unitat:

Com que no es tracta d'una unitat didàctica 
específica  de  matemàtiques,  no  porta 
incorporades  pràctiques  a  desenvolupar 
específiques de matemàtiques.

Així i tot, si ens es desenvolupés juntament 
amb els departaments d'anglès i  ciències 
socials,  a   partir  de  les  dades  que  ens 
ofereix l'activitat, podríem treballar-hi per a 
identificar  els  elements  matemàtics 
presents  en  les  informacions  que  ens 
revela l'activitat per tal de comprendre que 
el  coneixement  científic  és  un  saber 
integrat  que  s'estructura  en  diverses 
disciplines, tal i com diu el nou currículum.
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PROJECTE MERLÍ
http://aplitic.xtec.cat/merli/

El  MeRLí (Metadades  de  Recursos  en  Línia)  és  un  catàleg  de  recursos  educatius  digitals 
desenvolupat pel Departament d'Educació amb l'objectiu de proporcionar a la comunitat educativa un 
entorn de catalogació, indexació i cerca de materials didàctics. El procés de catalogació es va iniciar 
la  primavera  de 2007 i  hi  han participat  professores  i  professors  de les  diferents  àrees  i  nivells 
educatius. 

En la catalogació dels recursos, es proposen una col·lecció d’etiquetes com el nivell, l’àrea o matèria, 
el títol, la descripció, la URL, l’autoria, etc, i actualment s’ha començat a incloure també etiquetes 
sobre les CCBB i les competències generals de batxillerat.

Dins el projecte Merlí, hi hem trobat vàries activitats i recursos dirigits a l’ensenyament-aprenentatge 
de l’estadística i la probabilitat per a l’ESO. Tots ells, estan desenvolupats en altres webs personals 
de docents dins l’espai escola oberta de l’Xtec, o bé en webs com Intermates, Creamat, o Bon dia 
Mates, que també estan totes relacionades amb la xarxa telemàtica educativa de Catalunya, Xtec.

Així doncs, Merlí és un índex de recursos educatius digitals, molt útil,  però al contrari del projecte 
Agrega,  no  hem  trobat  que  com  a  docent,  hi  puguis  introduir  un  recurs  nou.  Es  tracta  d’una 
catalogació d’activitats que ja estan validades en altres webs, a les que Merlí et redirecciona després 
de mostrar una fitxa de l’activitat.

A continuació, hem fet una selecció dels recursos que ens han semblat més apropiats per a utilitzar a 
l’aula en diferents nivells de secundària. Com ja s’ha dit, es descartaran aquelles activitats que tot i 
ser molt  útils  per a incidir  en l’assoliment d’algun aprenentatge en concret,  ampliar o reforçar  un 
coneixement, actitud o concepte, i atendre la diversitat a l’aula, no es corresponen a la definició que 
tenim d’ensenyar per competències. Així doncs, es tracta d’activitats que a més d’utilitzar les TIC a 
l’aula, tenen en comú que:

• Plantegen problemes o qüestions d’una situació real,

• Promouen  un  anàlisi  participatiu  de  com  resoldre  el  problema,  per  acabar 
seleccionant l’esquema d’actuació adequat,

• Ajuden a adquirir un  coneixement pràctic d’aquest esquema d’actuació i els seus 
components,

• Mobilitzen el coneixement adquirit per tal de ser  flexible i poder-lo aplicar a altres 
situacions i contexts.

Presentarem  cada  una  de  les  activitats  seleccionades  mitjançant  una  fitxa  que  ens  indiqui  la 
procedència o autoria, la URL, els objectius que es pretenen en l’activitat, els continguts principals, les 
referències  al  currículum,  les  competències  que  s’hi  desenvolupen,  el  tipus  d’agrupament  per  a 
l’alumnat,  el  curs  que es recomana per a impartir-la,  la  temporització,  el  material  necessari  i  les 
connexions amb altres matèries.

A més, veurem com es presenta cada un d’aquests recursos a la xarxa, i les connexions i utilitats que 
hem de preveure a l’hora de portar-les a l’aula.
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Com es busquen dades?
Els noms catalans
Autoria Proyecto SUR i SGTIC (Subdirección General de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones) , recollit a INTERMATES

URL http://www.edu365.cat/aulanet/intermates/8/index.htm#

Objectius de 
l’activitat

Cercar  dades  concretes  i  exemplificar  els  itineraris  adients  per  arribar  a
trobar-les.  Apreciar  quines  són  les  variables  estadístiques  sobre  les  que  hi  ha 
dades (anys, comarques,...).  Conèixer dades reals de Catalunya. Interpretar grans 
llistats de dades.

Continguts Les  matemàtiques  en  el  càlcul  estadístic.  Interpretar  una  recollida  de  dades  i 
elaborar conclusions i prediccions a través de gràfics i taules. 

Referències al 
Currículum

Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i 
socials de la societat catalana i progressar en el sentiment de pertinença al país.
Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en 
diverses disciplines.
Identificar  els  elements  matemàtics  presents  en tot  tipus  d’informacions  per  tal 
d’analitzar-les críticament, i formular preguntes abordables amb dades, utilitzant els 
mètodes estadístics apropiats per a poder respondre-les.

Competències 
implicades

Competència Matemàtica; Competència en el coneixement i la interacció amb el 
món  físic;  Competència  comunicativa;  Competència  social  i  ciutadana; 
Competència d’aprendre a aprendre.

Agrupament En grups de 3 ó 4 alumnes. Per a que treballin coactivament.

Curs recomanat Segon curs de l’Ensenyament Secundari Obligatori.

Temporització 2 sessions. Treballant en grup i interactuant amb el professor.

Material Un netbook per a cada grup. Netbook i projector per al professor, per a facilitar la 
visualització del que s’està fent i els dubtes que puguin sorgir.

Connexions Ciències de la Naturalesa i Ciències Socials. 

Hem de remarcar  que al 
passar el cursor sobre el 
mapa  i  clicant,  ens 
hauríem de redirigir a una 
pàgina  que  a  dia  d’avui 
no  està  actualitzada  i 
porta  a  error.  Cal 
preveure  aquests 
possibles  problemes  a 
l’hora de preparar-se una 
classe utilitzant les TIC a 
l’aula, i anar preparat amb 
la  direcció  web,  que  en 
aquest cas correspon a la 
web INDESCAT (web de 
l’estadística  oficial  de 
Catalunya),  en  la 
pestanya  Població  i 
Onomàstica,  entrarem  a 
una nova pàgina que ens 
donarà  accés  o  bé  a 
Noms dels  nadons,  o  bé 

Noms i Cognoms de la Població.
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La probabilitat, pot variar segons les circumstàncies?
El joc de les portes
Autoria Proyecto SUR i SGTIC (Subdirección General de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones) , recollit a INTERMATES

URL http://www.edu365.cat/aulanet/intermates/9/index.htm

Objectius de 
l’activitat

Recordar que els mètodes estadístics poden ajudar a estimar probabilitats. 
Constatar  que  el  coneixement  d'informació  suplementària  pot  fer  canviar  la 
probabilitat d'un esdeveniment. 
Practicar  el  càlcul  teòric  d'una  probabilitat  condicionada  i  confrontar-lo  amb 
l'experimentació.

Continguts Les matemàtiques i l’atzar. Identificar, calcular i fer una simulació de la probabilitat 
d’un succés, i interpretar correctament quan una probabilitat està condicionada a 
altres successos. 

Referències al 
Currículum

Identificar  els  elements  matemàtics  presents  en tot  tipus  d’informacions  per  tal 
d’analitzar-les críticament, i formular preguntes abordables amb dades, utilitzant els 
mètodes apropiats per a poder respondre-les.
Utilització  del  vocabulari  adequat  per  a  descriure  i  quantificar  situacions 
relacionades amb l’atzar. 
Utilització de les TIC com a suport  dels càlculs i simulacions.

Competències 
implicades

Competència Matemàtica; Competència en el coneixement i la interacció amb el 
món  físic;  Competència  comunicativa;  Competència  social  i  ciutadana; 
Competència d’aprendre a aprendre.

Agrupament En grups de 3 ó 4 alumnes. Per a que treballin coactivament.

Curs recomanat Quart curs de l’Ensenyament Secundari Obligatori.

Temporització 1 sessió. Treballant en grup i interactuant amb el professor.

Material Un netbook per a cada grup. Netbook i projector per al professor, per a facilitar la 
visualització del que s’està fent i els dubtes que puguin sorgir.

Connexions Ciències de la Naturalesa i Ciències Socials

L’activitat porta incorporat 
una  MUD per  a  que 
l’alumnat  faci  moltes 
proves  en  la  selecció  de 
portes  i  els  resultats. 
Seria  bó  incorporar  a 
l’aula,  la  utilització  d’un 
full de càlcul per a recollir 
les  dades  de  tots  els 
grups i incrementar així el 
nombre  de  proves 
efectuat  per  a  fer  una 
simulació  més acurada  a 
l’estudi  de  la  probabilitat 
del succés.

Aquesta activitat es troba 
també a la web  Calaix i+ 
de J. Jareño.
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Estadística amb ordinador
Són molt antics els cotxes? De quin color són?
Autoria Antoni Gomà Nasarre i Pep Bujosa Bravo, recollit a MAT in TIC (Materials per a la 

Integració de les TIC al currículum)

URL http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/UD_funcions_i_grafiques/mates/es
ta_eso/modul1/index1.htm

Objectius de 
l’activitat

Recollir dades, descriure el conjunt de dades obtingudes i relacionar les variables 
estudiades. Generalitzar les conclusions de l’estudi a un context més ampli.

Continguts Interpretació  i  producció  de  taules  i  gràfics  senzills  que  responguin  a  models 
diversos  en  paper  o  utilitzant  les  TIC.  Necessitat  de  mesures  estadístiques  de 
centralització per a caracteritzar poblacions.

Referències al 
Currículum

Identificar  els  elements  matemàtics  presents  en tot  tipus  d’informacions  per  tal 
d’analitzar-les críticament, i formular preguntes abordables amb dades, utilitzant els 
mètodes apropiats per a poder respondre-les. Utilització de les TIC com a suport 
dels càlculs i simulacions.

Competències 
implicades

Competència Matemàtica; Competència en el coneixement i la interacció amb el 
món  físic;  Competència  comunicativa;  Competència  social  i  ciutadana; 
Competència d’aprendre a aprendre.

Agrupament En grups de 3 ó 4 alumnes. Per a que treballin coactivament.

Curs recomanat Primer curs de l’Ensenyament Secundari Obligatori.

Temporització 2 sessions a l’aula, treballant en grup i interactuant amb el professor. I una activitat 
fora de l’aula.

Material Un netbook per a cada grup. Netbook i projector per al professor, per a facilitar la 
visualització del que s’està fent i els dubtes que puguin sorgir. Impressora.

Connexions Ciències de la Naturalesa i Ciències Socials
L’activitat té incorporat un glossari de termes estadístics per a 
que  l’alumnat  trobi  l’explicació  del  concepte  o  procediment 
indicat. Apart de les cinc pràctiques que es presenten de forma 
virtual, es proposa un treball de recapitulació per a fer fora de 
l’aula, en el que s’han de posar en pràctica els coneixements 
adquirits a l’aula.  Les pràctiques estan enllaçades a dossiers 
de treball en format de processador de text o bé full de càlcul, 
per a que cada grup es vagi responsabilitzant de la feina que 
fa. Si no disposem d’impressora a l’aula, haurem de preveure 
una  manera  de  recollir  la  feina,  sigui  mitjançant  l’enviament 
electrònic dels documents o bé gravant-los en  memòria USB.
A cadascuna de les pràctiques de la unitat,  es proposa una 
estona de reflexió sobre el tema, presentada en un tipus de 
quadern  virtual interactiu,  on  aquell  alumnat  que  disposi  de 
més temps i vulgui ampliar els coneixements, pot autoavaluar-
se i  respondre qüestions relacionades amb la matèria.  En la 
pràctica  4  es  proposen  activitats  amb  gràfics  estadístics 
interactius de la calculadora Wiris que es poden fer en línia o 
bé instal·lant-se la versió local de Wiris, tot i que, a partir d’ara 
deixarà d’estar disponible a EDU365.cat

S’està preparant un segon mòdul d’estadística amb ordinador, 
dirigit al segon cicle de l’ESO, però que en aquests moments 
encara no està disponible.
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PROJECTE DESCARTES
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/index.html

El projecte Descartes apareix l’any 1998 i té com a objectiu promoure noves formes d’ensenyament i 
aprenentatge de les matemàtiques integrant les TIC a l’aula com a eina didàctica. 

El gran volum de materials didàctics que apareixen en les Unitats Didàctiques són recursos que ens 
poden  interessar  per  a  reforçar  conceptes,  procediments  i  actituds,  però  no  acompleixen  les 
característiques més ambicioses que proposem en aquest treball ja que es tracta d’activitats que en 
general no parteixen d’una situació real sinó que ajuden a la comprensió i aplicació d’algoritmes i 
procediments. Són doncs, materials més apropiats per al batxillerat,  on l’alumne té més capacitat 
d’abstracció i és capaç d’utilitzar models deductius. De totes maneres, com hem comentat abans, són 
bones eines per ajudar a alumnes a reforçar o ampliar conceptes i procediments i en trobem varies 
dins l’apartat d’Estadística i Probabilitat.

L’evolució d’aquest projecte és molt  àmplia i  ha anat actualitzant-se al llarg de tots aquests anys 
incorporant a la web recursos com Geogebra o els projectes Gauss, EDAD, Newton, Malted, etc.  El 
principal  objectiu  d’aquests  recursos  és  oferir  al  professorat  i  alumnat  una  nova  forma d’enfocar 
l’aprenentatge  de  les  matemàtiques,  promovent  una  metodologia  de  treball  a  l’aula  més  activa, 
participativa, motivadora i personalitzada, mitjançant elements a disposició de qui vulgui utilitzar-los. 
Aquestes activitats no estan enllaçades directament al projecte Merlí, però si indirectament a través 
de pàgines de l’Xtec, com ara edu365, ButlleTIC o bé edu3.cat. 

A partir de l’any 2005, s’inicia el Projecte EDA (Experimentación Didàctica en el Aula), en el que es 
pretén ajudar al professorat a incorporar les TIC a l’aula, detectar avantatges i inconvenients d’utilitzar 
aquestes tecnologies i trobar noves maneres didàctiques d’enfocar l’ensenyament i aprenentatge. És 
important remarcar que tot i que inicialment es va començar només per a matemàtiques, EDA s’ha 
expandit en els últims anys a les àrees d’anglès i física. 

Com funciona EDA? El propi professorat posa en pràctica un pla d’experimentació en el que s’utilitzen 
materials digitals dels projectes Descartes, Malted o Newton durant dos mesos com a mínim. En 
aquest període el professorat compta amb materials de guia i assessorament metodològic i tècnic. 
Segons els docents que ja hi han participat, el resultat ha estat bastant esperançador i consideren que 
l’alumnat ha millorat la seva actitud davant les TIC a l’aula i han decidit incorporar-les a la pràctica 
docent habitual. 

En els materials que es presenten per ara, encara no hi ha cap unitat dedicada a l’Estadística i Atzar, 
però tal i com estan presentades les altres unitats, trobem que  pot ser una molt bona guia d’ajuda per 
aquells docents que vulguin introduir les TIC a l’aula de manera regular.

Voldríem destacar  algunes  de  les  activitats  que  es  troben  en  l’apartat  de  Miscelània,  per  a  ser 
utilitzades sobretot per alumnes del primer cicle de l’ESO. 

• Avaluació Formativa presentada per José R. Galo Sánchez, en la que es formulen diferents 
qüestions  d’estadística  i  probabilitat.  Es  basa  en  preguntes  fetes  a  les  proves  PISA, 
formulades de diferents maneres. El títol es Caramelos de colores.

• Recuento de datos y concepto de moda, presentada per José Luís Ramón Pérez, en la que a 
partir d’una situació real, l’alumnat descobreix com fer el buidatge de dades, i què representa 
la freqüència i moda en els diagrames i taules.

PROJECTE PILOT SOBRE L’ÚS EDUCATIU DEL NETBOOK
http://www.netbooks.eun.org/web/acer/resources

L’objecte  del  projecte  ‘Acer-European  Schoolnet  Educational  Netbook  Pilot’  és  explorar  com els 
netbooks i l’ensenyament personalitzat en els centres educatius pot canviar el procés d’ensenyament i 
aprenentatge. Tot i que els netbooks són un fenomen nou en l’escena educativa, ja existeixen alguns 
projectes educatius al món on l’alumne té un ordenador personal amb el que rep un ensenyament 
més individualitzat, com és el projecte 1 per 1. A l’utilitzar els netbooks, defensen que es facilita un 
aprenentatge més atractiu i motivador en qualsevol lloc i moment, a la vegada que aquests ofereixen 
una àmplia gama d’oportunitats de col·laboració. 
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El projecte també pretén comprendre i documentar com l’alumnat i el professorat utilitza els netbooks 
en diferents contexts educatius com ara el lloc (si  s’utilitza  dins o fora del  centre),  el  context  (ús 
individual o bé col·laboratiu) o bé l’objectiu del seu ús (educatiu o bé d’oci).

La primera etapa del projecte pilot ha començat a principis del 2010 i acaba aquest mes de juny. Hi 
participen  deu  aules  en  cada  un  dels  sis  països  implicats  en  el  projecte.  La  fase  de  ple 
desenvolupament, en la que participaran 50 aules de cada país, s’estendrà des de setembre de 2010 
fins a juny del 2011. El següent mapa ens mostra els països que hi participen:

L’avaluació del projecte tindrà en compte les opinions de tots els interessats, és a dir, professorat, 
directors dels centres, coordinadors de les TIC, alumnat i pares. Així es pretendrà comprendre millor 
les necessitats de l’aula del futur. 

El que ens interessa en aquest treball és analitzar els recursos i pràctiques socioculturals que ens 
ofereix el projecte, ja que encaixa perfectament en el que es pretén instaurar als nostres centres 
educatius, l’1:1, a més de que totes les activitats que presenta el projecte, es basen en un enfocament 
educatiu per competències.

En concret  per a la didàctica de l’estadística i  probabilitat  a secundària,  el projecte presenta una 
activitat anomenada Statistics and you, en la que l’alumnat de cada aula treballa en col·laboració amb 
altres  per  a  crear  informes  i  recollir  dades  sobre  ells  mateixos.  Ho  recopilen  utilitzant  eines 
estadístiques que els proporcionin representacions gràfiques que s’intercanviaran amb altres centres. 
D’aquesta manera, apliquen les matemàtiques en la vida diària de l’alumnat i el seu entorn. Com 
totes, l’activitat està presentada en anglès, però es podria treballar en qualsevol llengua i a l’hora de 
fer  els  intercanvis  d’informació,  si  es  fes  amb  centres  de  parla  anglesa,  es  podria  treballar  en 
col·laboració amb el departament de llengües estrangeres del centre.

A l’hora de preparar l’activitat per a l’aula, si no formem part dels centres que participen en el projecte, 
en la web ens proposen una sèrie de qüestions i recursos per a desenvolupar-la a l’aula, tant a nivell 
personal de l’alumnat com de la seva família. En realitat, del que es tracta és de proporcionar les 
instruccions i recursos al professorat, per tal de guiar a l’alumnat a fer-se preguntes, decidir quines 
dades els interessa analitzar o no, i descobrir quines eines són millors per a representar les dades 
que s’han recopilat.

Seguint els esquemes anteriors, presentem la fitxa de l’activitat, la seva presentació a la xarxa i les 
connexions i utilitats que hem de preveure a l’hora de portar-la a l’aula.
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Projects kits for Maths and Science
Statistics and you
Autoria Acer-European Schoolnet Educational Netbook Pilot

URL http://www.etwinning.net/en/pub/inspiration/kits/kits_main.cfm?
kid=341&klang=en&lang=en

Objectius de 
l’activitat

Identificar informació important i preparar qüestionaris.
Recollir dades de manera organitzada i analítica i adonar-se de la importància de 
com es recull, s’analitzen i s’interpreten les dades.
Recopilar les dades en fulls de càlcul i representacions gràfiques.
Analitzar gràfics o taules que mostren dades estadístiques.
Interpretar diferències i semblances culturals amb centres d’altres països.

Continguts Interpretació  i  producció  de  taules  i  gràfics  senzills  que  responguin  a  models 
diversos  en  paper  o  utilitzant  les  TIC.  Necessitat  de  mesures  estadístiques  de 
centralització per a caracteritzar poblacions.

Referències al 
Currículum

Identificar  els  elements  matemàtics  presents  en tot  tipus  d’informacions  per  tal 
d’analitzar-les críticament, i formular preguntes abordables amb dades, utilitzant els 
mètodes apropiats per a poder respondre-les. Utilització de les TIC com a suport 
dels càlculs i simulacions. 
Avaluar  la  informació  els ajudarà a eliminar  prejudicis,  i  els donarà l’oportunitat 
d’aplicar les matemàtiques en la vida real.

Competències 
implicades

Competència Matemàtica; Competència en el coneixement i la interacció amb el 
món  físic;  Competència  comunicativa;  Competència  social  i  ciutadana; 
Competència d’aprendre a aprendre.

Agrupament En grups de 3 ó 4 alumnes. Per a que treballin coactivament.

Curs recomanat Primer curs de l’Ensenyament Secundari Obligatori.

Temporització 2 sessions, treballant en grup i interactuant amb el professor. 

Material Un netbook per a cada grup. Netbook i projector per al professor, per a facilitar la 
visualització del que s’està fent i els dubtes que puguin sorgir.

Connexions Ciències socials / Informàtica / Història / Educació per a la ciutadania 

Les sessions per a dur a 
terme  l’activitat,  hauran 
d’estar ben estructurades 
pel professor, ja que els 
grups  han de seguir  les 
pautes  concretes  que 
se’ls  indiquin.  Seria  bo 
preparar-se  un  dossier 
on  es  formulin  diferents 
qüestions,  per  a  que 
l’alumnat  esculli  les  que 
els  interessa  analitzar. 
També  s’ha  de  tenir  en 
comte que s’haurà d’anar 
indicant  als  grups  de 
treball  com  s’utilitza  un 
full de càlcul, per tant és 
important  que  els 
netbooks  de  l’alumnat 
estiguin equipats amb els 
programes  que  s’anirien 
utilitzant.
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APRÈN ESTADÍSTICA
http://aprenestadistica.gencat.cat/

L’Institut  d’Estadística  de Catalunya  pretén  impulsar  amb aquest  projecte  la  difusió  de la  cultura 
estadística en l’àmbit de l’ensenyament secundari. La web ofereix una varietat de recursos educatius 
curriculars per fer l’estadística més accessible i interessant per als estudiants, indicant-ne les seves 
aplicacions en la vida real.

Hi ha un total de 25 activitats classificades per temes (serveis, demografia, societat, economia i medi 
ambient), i utilitzant dades reals que es poden consultar al web de l’Idescat. Cada activitat inclou una 
breu  ressenya  en  què  s’indica  el  plantejament,  l'àmbit,  l’objectiu,  els  conceptes  estadístics,  la 
competència bàsica, el nivell i el temps orientatiu per poder-la realitzar. A més, la web incorpora un 
glossari estadístic i animacions que expliquen conceptes gràficament, que es poden consultar per a 
desenvolupar les activitats. 

Es pot accedir a la web com a usuari convidat, on el treball fet només es manté aquella sessió,  o bé 
autenticitat, per a guardar la feina feta per a properes sessions.

El conjunt d’activitats que es presenten ens semblen totes elles propostes útils i  pràctiques per a 
desenvolupar a l’aula. Presenten una situació real, dades per analitzar-la i qüestions per a resoldre 
amb les dades. Hem de tenir en compte que a l’incorporar-les a l’aula, haurem de fomentar que a 
partir de les activitats, els alumnes utilitzin fulls de càlcul  tipus Excel per a desenvolupar-les més 
profundament. 

Les activitats estan classificades de manera que es puguin aplicar a primer cicle de l’ESO, a segon 
cicle de l’ESO o bé al batxillerat. Per al l’ESO, ens sembla que la millor manera de treballar-les a 
l’aula seria en grups cooperatius, mentre que al batxillerat es podrien plantejar de manera individual. 
Tot i així, i considerant que hi ha un total de 9 activitats dirigides al primer cicle, 12 per al segon cicle i 
4 per al batxillerat, haurem de ser capaços d’analitzar quines qüestions podem abordar depenent de 
l’aula que tinguem i dels temes que els poden suposar més interessants. Per a la didàctica de la 
probabilitat, dins de la temàtica Societat, podem trobar-hi una activitat anomenada Juguem?, 

Una bona  manera d’aprofitar  la  web a l’ESO,  podria  ser  agrupar  l’alumnat  en grups de 3  ó  4  i 
plantejar-los la llista d’activitats del seu nivell per a que decideixin treballar en una d’elles. El total de 
l’activitat podria dividir-se en tres parts que es presentarien mitjançant una exposició a l’aula de cada 
grup. En la primera part haurien d’explicar perquè han escollit aquell tema i què en sabien abans de 
posar-s’hi a treballar. La segona part consistiria en el desenvolupament de l’activitat de la web i els 
seus resultats. Per últim, amb les dades que els proporciona l’activitat, haurien de buscar les formes 
de representar-les mitjançant gràfics estadístics, extreure’n les seves conclusions i explicar a la resta 
què han après. Cada una d’aquestes activitats té una temporització que va des de 40 minuts a 120 
minuts. Haurem de ser coherents per a demanar a cada grup que aprofundeixi  més o menys en 
desenvolupar la primera i  tercera part,  o bé aprofitar les pràctiques més complexes per a aquells 
grups que puguin mostrar-se més capacitats per a dur-les a terme.  

Tal i com plantegem el recurs que ens ofereix l’Institut Català d’Estadística, hauríem de comptar que 
necessitem dues sessions per a que l’alumnat treballi a l’aula, i a més, dues sessions com a mínim 
per  a  que  tots  els  grups  facin  la  seva  exposició.  Segurament,  treballant  en  conjunt  amb  el 
departament de ciències socials, es podria dur a terme el total de l’activitat per a que es repartissin les 
hores i també l’avaluació entre les dues matèries. 

Aquesta proposta de treball és només un exemple de com aprofitar el recurs. Si el que ens interessa 
és una activitat en concret que tracta un tema d’interès per a un grup-classe, com per exemple el 
medi  ambient,  podem  escollir  entre  les  diferents  propostes  d’aquest  apartat,  el  nivell  que  ens 
interessa i els conceptes a treballar, i escollir l’activitat més adient per a que tots els grups de l’aula la 
treballin. En qualsevol cas, es tracta d’un recurs prou interessant, que en aquests moments encara no 
està agrega’t al projecte Merli que ja hem descrit.
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RESULTATS                                                                                                         pàg. 2

En aquest apartat, anem a desenvolupar dues de les activitats TIC que utilitzaríem a l’aula. Intentarem 
que a través de l’activitat, quedin reflectits els objectius, continguts i criteris d’avaluació de l’activitat, 
plantejada segons l’enfocament curricular per competències.

INCENDIS A CATALUNYA

En primer lloc, veurem com es planteja una de les activitats de la web Aprèn estadística, Incendis a 
Catalunya. La fitxa descriptiva de l’activitat és la següent: 

Aprèn Estadística
En quines condicions meteorològiques es produeixen més incendis a Catalunya?

Autoria Institut d’Estadística de Catalunya

URL http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/mediambient/incendis.jsp

Objectius de 
l’activitat

Conèixer si hi ha relació entre el clima a Catalunya i els incendis que es produeixen 
mitjançant l’anàlisi de dades reals.

Continguts 

Interpretació i producció de taules i gràfics senzills que responguin a models 
diversos en paper o utilitzant les TIC. 
Càlcul de mitjanes aritmètiques i recollida de dades per a representar-les 
gràficament mitjançant diagrames de barres, de sectors i climogrames.

Referències al 
Currículum

Identificar els elements matemàtics presents en tot tipus d’informacions per tal 
d’analitzar-les críticament, i formular preguntes abordables amb dades, utilitzant els 
mètodes apropiats per a poder respondre-les. Utilització de les TIC com a suport 
dels càlculs i simulacions. 

Competències 
implicades

Competència Matemàtica; Competència en el coneixement i la interacció amb el 
món físic; Competència comunicativa; Competència social i ciutadana; 
Competència d’aprendre a aprendre.

Agrupament En grups de 4 alumnes. Per a que treballin en parelles i en grup.

Curs recomanat Segon curs de l’Ensenyament Secundari Obligatori.

Temporització 90 minuts per a l’activitat, 2 sessions en total, treballant en grup i interactuant amb 
el professor. 

Material Dos netbook per a cada grup. Netbook i projector per al professor, per a facilitar la 
visualització del que s’està fent i els dubtes que puguin sorgir.

Connexions Ciències socials / Informàtica 

A continuació anirem veient,  pas a pas,  com es desenvolupa l’activitat  i  què haurem de tenir  en 
compte la llarg de tot el procés.
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Com ja s’ha comentat, si l’activitat ha de durar més d’una sessió, com aquesta, cada grup de treball 
hauria de registrar-se i  recordar el nom d’usuari i contrasenya. A partir de les dades anteriors, es 
plantegen una sèrie de qüestions per a la parella que actuarà com a bombers del grup:

Quan ens pregunten “Vols saber més sobre la mitjana aritmètica?”,  podem accedir  al glossari  on 
apareix què és la mitjana aritmètica i com es calcula. L’animació conclou amb aquesta pantalla:
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Per a la següent activitat de la parella de bombers, s’hauria de treballar amb un programa tipus Excel. 

En Excel, l’activitat 2 que hauria de fer l’alumnat quedaria representada així:

Dades mensuals de la superfície incendiada el 
2009
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De la mateixa manera, si l’alumne vol conèixer què és i com es desenvolupa un diagrama de barres, 
pot accedir-hi i veure l’ animació que acaba amb aquesta pantalla:
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La tercera activitat pel grup de bombers és la següent:

En buscar informació sobre diagrames de sectors, l’animació que es pot veure finalitza amb aquesta 
pantalla:
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Els resultats dels diagrames de sectors que haurien de realitzar el alumnes serien com aquests:

Incendis forestals per estacions

hivern
primavera
estiu
tardor

Superfície cremada per estacions

hivern
primavera
estiu
tardor

Per últim, se li demana a la parella de bombers que analitzin el que han anat esbrinant i anotin les 
conclusions que en treuen, ja que més endavant ho hauran d’explicar a l’altre parella del grup.

La parella que hagi de treballar com a meteoròlegs, aniran directament a aquest apartat:

Se’ls presenten 4 taules de dades amb les temperatures del 2009, desglossades per comarques. 
Dues taules per  a les màximes,  de gener a juny i  de juliol  a desembre,  i  dues taules per  a les 
mínimes:
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A partir de les dades, la parella de meteoròlegs haurà de començar fent aquesta activitat. Igual que 
abans,  pot  accedir  al  glossari  de  termes  estadístics  per  a  veure  informació  sobre  les  mitjanes 
aritmètiques:

Per a l’activitat 2, que és la següent:

se’ls presenten les dades de pluviometria al llarg del 2009 també per comarques i semestres:
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També se’ls demana que elaborin un diagrama de sectors:

El diagrama que els ha de resultar, hauria de ser com el següent:

Precipitacions per estacions a Vacarisses

hivern
primavera
estiu
tardor

A continuació, se’ls demana que dibuixin un climograma, però també hauríem de ser capaços de que 
ho puguin realitzar utilitzant un programa tipus Excel:
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Tenint en compte que han anat trobant les dades en els apartats anteriors, la taula per a realitzar el 
climograma hauria de ser com la següent:

Climograma de Vacarisses del 2009

P mm T ºC
G 64,01 5,55
F 28,04 7,15
M 68,3 10
A 78,2 12,2
M 25 18,2
J 25,3 21,35
J 23,9 23,4
A 51,7 24,45
S 31,7 19,8
O 93,8 16,25
N 2 10,9
D 58,1 6,2

El climograma resultant seria com el següent:

Climograma de Vacarisses. 2009
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Per últim, igual que a la parella de bombers, se li demana a la parella de meteoròlegs que analitzin el 
que han anat esbrinant i anotin les conclusions que en treuen, per a més endavant explicar-ho a la 
resta del grup:
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Quan les dues parelles han acabat les seves conclusions, han d’ajuntar-se de nou per a desenvolupar 
les següents tasques:

És important  que es pugui  donar temps suficient  per a acabar l’activitat  amb aquestes últimes 4 
tasques, ja que en el procés d’avaluació de l’activitat, s’hauria de tenir en compte el material que 
aporta tot el grup i les conclusions a que arriben. Hauríem de deixar uns 20 minuts al final de la 
segona sessió per a que cada grup pugui exposar les conclusions a les que ha arribat.
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EL JOC DE LES PORTES

La segona activitat que anem a desenvolupar serà per al segon cicle de l’ESO i en aquest cas, tracta 
de l’estudi de les probabilitats segons les circumstàncies.

Ja hem comentat anteriorment l’activitat, que es pot trobar dins el projecte Merlí. La següent és la fitxa 
de l’activitat:

La probabilitat, pot variar segons les circumstàncies?
El joc de les portes

Autoria Proyecto SUR i SGTIC (Subdirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones) , recollit a INTERMATES

URL http://www.edu365.cat/aulanet/intermates/9/index.htm

Objectius de 
l’activitat

Recordar que els mètodes estadístics poden ajudar a estimar probabilitats. 
Constatar que el coneixement d'informació suplementària pot fer canviar la 
probabilitat d'un esdeveniment. 
Practicar el càlcul teòric d'una probabilitat condicionada i confrontar-lo amb 
l'experimentació.

Continguts 
Les matemàtiques i l’atzar. Identificar, calcular i fer una simulació de la probabilitat 
d’un succés, i interpretar correctament quan una probabilitat està condicionada a 
altres successos. 

Referències al 
Currículum

Identificar els elements matemàtics presents en tot tipus d’informacions per tal 
d’analitzar-les críticament, i formular preguntes abordables amb dades, utilitzant els 
mètodes apropiats per a poder respondre-les.
Utilització del vocabulari adequat per a descriure i quantificar situacions 
relacionades amb l’atzar. 
Utilització de les TIC com a suport  dels càlculs i simulacions.

Competències 
implicades

Competència Matemàtica; Competència en el coneixement i la interacció amb el 
món físic; Competència comunicativa; Competència social i ciutadana; 
Competència d’aprendre a aprendre.

Agrupament En grups de 3 ó 4 alumnes. Per a que treballin coactivament.

Curs recomanat Quart curs de l’Ensenyament Secundari Obligatori.

Temporització 
1 sessió. Treballant en grup i interactuant amb el professor. Si sobra temps es pot 
realitzar un puzle del text “De las simulaciones a las distribuciones: uso del 
ordenador”

Material Un netbook per a cada grup. Netbook i projector per al professor, per a facilitar la 
visualització del que s’està fent i els dubtes que puguin sorgir.

Connexions Ciències de la Naturalesa i Ciències Socials / Informàtica

A continuació anirem veient,  pas a pas,  com es desenvolupa l’activitat  i  què haurem de tenir  en 
compte la llarg de tot el procés.
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En clicar a  Fes clic aquí per passar a l’estudi de la MUD, els grups d’alumnes podran veure com 
funciona el joc a partir d’aquesta pantalla:

Després de fer anar l’applet varies vegades, els grups acabaran arribant a una conclusió: si canvies la 
primera porta que havies escollit, tens més probabilitats de guanyar el premi que si et quedes amb la 
porta que havies escollit.

Fer la simulació mitjançant l’applet, és molt millor que per exemple, donar-los als alumnes tres cartes 
per a que juguin entre ells, ja que ells s’equivoquen i l’applet no.
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Si cada grup va fent moltes simulacions del 
joc, arribaran a una pantalla que els mostrarà 
els resultats obtinguts, com ara aquesta de la 
dreta: 

Així,  abans  de  començar  la  pràctica, 
l’alumnat  ja  sap  que  per  a  guanyar  el  joc 
existeix  una  estratègia,  que  és canviar  de 
porta  després  d’haver-ne  escollit  una.  La 
majoria  no  serà  capaç  de  resoldre  sense 
més  pistes  per  què  és  així,  però  haurem 
aconseguit captar la seva atenció per a que 
descobreixin la probabilitat condicionada.

Des de la pantalla general, els grups poden 
anar  accedint  a  els  diferents  links  que  els 
ofereix  l’activitat.  En  el  link  Situa’t,  els 
apareixerà  la  següent  finestra,  que  descriu 
els objectius de l’activitat:

Abans de començar la pràctica, els grups poden accedir a l’apartat Guia’t, en el que els mostra tres 
“ajudes” pel desenvolupament de la pràctica:
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Mitjançant les ajudes, s’han introduït els conceptes de la unitat didàctica que volíem amb una situació 
real. En principi, a partir d’aquí hem de suposar que tots els grups tindran els conceptes clars per a 
realitzar les activitats que es plantegen clicant en l’icona pràctica, on els apareix una finestra que els 
permet triar entre tres propostes d’activitats, de dificultat progressiva.

En realitzar cada activitat, els grups hauran de resoldre les qüestions que els plantegen sense mirar la 
solució.  Això  podria  resultar més complicat  per  alumnes del  primer cicle  de l’ESO,  però hem de 
pensar que a quart curs seran prou responsables per a raonar-ho abans amb el grup. Si no és així, 
podem plantejar una manera diferent de treballar-ho, que podria ser projectar les activitats des de 
l’ordinador del professor per a que cada grup comenti les respostes, deixar-los uns minuts per a fer-ho 
i que cada grup donés la resposta a la que ha arribat.  
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Quan els grups arribin a la tercera activitat, i sempre depenent del temps de que disposem, es pot 
proposar als grups que busquin informació sobre Eduard Bonet a la xarxa, del que es parla en la 
propera activitat. 

Si escriuen a google Eduard Bonet Fonaments d’Estadísitca, un dels resultats els portarà a un text 
anomenat  De las Simulaciones a las distribuciones. 

Per a ampliar els conceptes que estan aprenent, podríem demanar als grups que fessin un puzle del 
text, és a dir, dividim en quatre parts el text, i cada alumne es llegeix una part. 

Les quatre parts serien:

Quan és llarga una sèrie de repeticions?

Contrastar un model

Primer exemple d’inferència estadística

Quin tant per cent de vots tindrà cada partit en les properes eleccions?

Ajuntem després tots els alumnes que han llegit la primera part entre ells, els que han llegit la segona 
part entre ells, els de la tercera entre ells i els de la quarta entre ells, per a que comentin el que han 
entès i intentin resoldre els dubtes que tenen. Després de que cada grup d”experts” s’hagi reunit i 
posat en comú el que han aprés amb la seva lectura, es tornen a reunir els grups inicials i cada 
membre del grup explica als altres el que diu el seu punt en concret. 

Tot i que el text pot semblar força complex, si utilitzem la tècnica del puzle, ens assegurem que els 
dubtes  que  puguin  sorgir  al  final,  seran  els  que  realment  ells  mateixos  no  han  estat  capaços 
d’entendre, a més que els obliguem a que cada membre del grup s’espavili a parlar i comprendre el 
que està llegint. Si més no, a plantejar els dubtes concrets.

Aquesta és una pràctica que si  hi  hagués temps, fora bo d’introduir-la en la mateixa sessió una 
vegada s’hagués finalitzat l’activitat  El joc de les portes. Si pel contrari, no hi hagués temps, es pot 
demanar a cada membre del grup que es llegeixi només la seva part a casa, per a que al començar la 
propera sessió es pugui realitzar la pràctica que hem descrit. 

És important explicar-los com s’efectuarà la pràctica i que s’avaluarà al final que cada grup pugui 
respondre les qüestions que els plantejarem, de manera que entre ells s’obliguin a que cada membre 
es llegeixi pel seu compte la part que li pertoca i sigui capaç d’explicar-la a la resta del grup.
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Una vegada els grups han acabat les tres activitats,  clicant a l’icona avalua’t, els apareix un test amb 
10 preguntes. Quan respons correctament la qüestió, surt una finestra que t’anuncia  Molt bé, i  la 
puntuació que tens en aquell moment. Si en canvi, no respons correctament, apareix una finestra que 
t’indica Alerta. No és correcte! i també la puntuació que tens en aquell moment. És un bon sistema, ja 
que no et permet canviar de resposta, i obliga a que l’alumnat pensi el que ha de respondre abans de 
fer-ho.
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En finalitzar el test, depenent de com hagin estat les habilitats probabilístiques del grup, sortirà una 
finestra que els indicarà Sembla que no ho tens del tot clar, repassa de nou aquest tema o pregunta  
al teu tutor;  si responem correctament a totes les preguntes, apareix una finestra que diu  No facis 
trampes!

Depenent de l’aula que tinguem i de si l’alumnat disposa d’un ordinador per cada alumne, seria bo 
que el test d’autoavaluació es fes de manera individual,  podent consultar els dubtes al grup. Una 
vegada s’ha realitzat el test, podem resoldre’l en conjunt entre tota l’aula.

Una vegada finalitzada la pràctica, en l’icona a recordar, els apareixerà els conceptes que hauríem 
hagut de quedar clars. A partir d’aquesta finestra, es pot introduir un petit debat a l’aula comentant el 
que en indica:

Així doncs, amb la totalitat de la pràctica sobre l’estudi de probabilitats, podríem introduir una altra 
activitat sobre estadística, que podria ser el puzle que hem comentat abans, o bé utilitzar algun altre 
recurs, com ara Estadística Descriptiva, que es presenta per a alumnes de quart d’ESO en el projecte 
Descartes.

A més dels recursos que ja hem comentat anteriorment, voldríem també donar les referències a les 
següents pàgines web, en les que podem trobar alguns recursos per a l’ensenyament d’estadística i 
probabilitat a secundària, que poden ser molt bones ajudes per atendre la diversitat de l’alumnat, tan 
si necessita reforçar algun concepte o procediment, com si prefereix ampliar els coneixements que ha 
aprés: 

Tot Mates
Calaix i+
Cesire Creamat
Bon dia Mates
El món de la combinatòria
That Quiz
Cajón Matemático
National Library of Virtual Manipulatives
Cut The Knot
Divertiments Matemàtics
MatEncreuats
Java Demos for Probability and Statistics
Recursos materials i activitats experimentals - Antoni Aubanell
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CONCLUSIONS                                                                                                    pàg. 2

Tenint en compte que només he estat 4 mesos en un institut realitzant el pràcticum, soc de l’opinió 
que l’enfocament curricular i educatiu basat en competències, ha de ser un progrés respecte el tipus 
d’ensenyament basat en conceptes. No considero que aquest enfocament es pugui estendre després 
de l’ensenyament secundari obligatori, però per a l’ESO és realment adient, ja que la diversitat de 
l’alumnat ens ha de permetre arribar a tots ells, i el sistema competencial permet diferents graus de 
coneixement, que són, en realitat, el que ens trobem a l’aula.

Quant a la implantació de l'1 per 1, després d'haver analitzat els recursos que actualment ja ens 
trobem a la xarxa, i tenint en compte que cada vegada anirà a més, considero que és un bon pas, 
sempre que es faci lentament i no vulguem córrer. Actualment, per a poder ser competitius amb la 
resta  de  països  desenvolupats,  crec  imprescindible  que  els  joves  a  secundària  puguin  treballar 
cadascú amb el  seu netbook.  No considero  que  en l'àmbit  de les  matemàtiques sigui  necessari 
treballar  sempre  amb  les  TIC,  però  si  que  és  necessari  que  s'introdueixin  a  l'aula,  de  manera 
progressiva i permetent que l'alumnat, igual que el professorat, s'hi vagi adaptant. 

És necessari bàsicament per dues raons. En primer lloc, per que són les eines que tenim al nostre 
abast. No hem renunciat a utilitzar els avenços que ens permeten dibuixar plànols a diferents escales 
sense haver-los de delinear a mà, o bé a crear imatges render simulant la realitat, quan només vint 
anys enrere no hi havia cap estudi d’enginyers o arquitectes que ho fes. De la mateixa manera, des 
de fa segles s’ha anat evolucionant amb l’ús de computadors fins a arribar als programes de càlcul de 
que disposem ara. La problemàtica és, com sempre, saber què estem fent amb les noves tecnologies. 
No podem permetre que l’alumnat creï un full de càlcul sense saber què calcula i per a què li serveix. 
Per sort, per a la majoria dels joves que ara estan estudiant en els nostres centres de primària i a 
secundària, les noves tecnologies han format part del seu entorn i la interfaç d’usuari que a alguns 
ens va suposar més complexa, a ells els hi resulta més còmoda.

En segon lloc, és bàsic que els joves surtin de l’educació obligatòria amb un domini més o menys 
profund de les noves tecnologies. Alguns seguiran els seus estudis i formació, però molts voldran 
incorporar-se al món laboral i ara, per a qualsevol feina és més que probable que necessitin utilitzar 
programes informàtics. 

Pel  que  fa  a  l’anàlisi  dels  recursos  per  a  treballar  a  l’aula,  m’he  alegrat  en  adonar-me que  les 
administracions estan fent un esforç desenvolupant diferents projectes de recopilació de material. No 
estava al corrent de tota la feina que ja hi ha feta, però està clar que encara en queda per a fer. En 
buscar activitats, t’adones que n’hi ha moltes que es basen en l’ensenyament per competències en 
anglès, però en català també hi ha força material i, al llarg dels anys, com no pot ser d’altra manera, 
es generalitzarà l’ús d’unitats didàctiques digitals enfocades a un ensenyament per competències. 

M’agradaria acabar amb una de les consideracions que ja he comentat en el treball. Crec que seria 
avantatjós, tant per a l’alumnat com pel professorat, que s’intentés treballar en els centres mitjançant 
projectes en els quals col·laborés més d’un departament. En el cas de les matemàtiques és fàcil 
trobar projectes comuns amb les ciències socials i naturals, història, economia, anglès, dibuix tècnic, 
etc. En el nou currículum es parla molt de la interrelació de les matèries, i és lògic si pretenem un 
currículum per competències. Però seria més lògic que al desenvolupar les competències, l’alumnat 
s’adonés que els coneixements que va adquirint estan lligats a tot el que va aprenent.
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