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Paràmetres d’estudi de les diferents classes 
 
 
Per fer un estudi sobre les diferents classes, primer de tot, cal que establim una sèrie 
de paràmetres que seran els que estudiarem. A continuació teniu uns quants 
exemples, però es poden afegir o treure els que calguin: 
 

Neteja i ordre de l’aula 
 -Taules sense pintar 
 -Pissarres netes 
 -Terra sense papers 
 -Ordre del mobiliari 
Comportament de la classe 
 -Companyonia i bon ambient 
 -Atenció i respecte cap als professors 
Resultats acadèmics 
Grau de participació i implicació en les activitats del centre 
 
 

Tasca 1_ Establiment dels paràmetre d’estudi 
 
Escriviu una llista de paràmetres que s’avaluaran periòdicament en les diferents 
classes del centre. 
 
 
Tasca 2_ Elaboració de les taules d’estudi 
 
A partir dels paràmetres que heu acordat, haureu d’elaborar una sèrie de taules o 
enquestes per tal de poder recollir les dades de manera periòdica. Podeu seguir els 
següents models: 
 
 
Taula per als alumnes 
 
Marqueu la casella que més correspongui amb l’opinió que teniu de cada apartat, essent 1 en total 
desacord, i 4 absolutament d’acord. Procureu ser sincers!! 
 
Paràmetres Grup:            Nombre d’alumnes: 
Neteja i ordre a l’aula 
Taules sense pintades 1 2 3 4 
Pissarres netes 1 2 3 4 
Ordre del mobiliari 1 2 3 4 
Relació amb els companys i companyes 
Hi ha companyonia entre els membres 
de la classe?  

1 2 3 4 

Us ajudeu uns als altres? 1 2 3 4 
Us poseu d’acord a l’hora de prendre 
dedicions? 

1 2 3 4 

En general, consideres que l’ambient a 
l’aula és... 

1 2 3 4 

Grau de participació en les activitats del centre 
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Heu participat activament i amb 
entusiasme en les activitats 
organitzades al centre, com festivals, 
tallers, diades, etc. 

No, a cap 
activitat 

En algunes 
activitats 

Gairebé en 
totes les 
activitats 

A totes les 
activitats 

 
 
Taula per als professors: avaluació general que fan els professors del grup-classe. 
 
Marqueu la casella que més correspongui amb l’opinió que teniu de cada apartat, essent 1 en total 
desacord, i 4 absolutament d’acord. 
 
Paràmetres Grup:            Nombre d’alumnes: 
Comportament a classe 
Els alumnes presten atenció a les 
classes 

1 2 3 4 

Els alumnes realitzen totes les 
tasques assignades 

1 2 3 4 

Resultats acadèmics 

Els resultats dels alumnes són... Dolents Regulars 
Bons, però 
millorables 

Molt bons 

 
 
Tasca 3_ Recollida de dades 
 
Organitzeu-vos amb la resta de grups per tal de fer una primera recollida de dades de 
diferents classes. Assegureu-vos de parlar amb els tutors o professors de cada grup per 
no destorbar les seves classes! Haureu de fer l’enquesta a una sèrie d’alumnes i 
professors d’una mateixa aula. No cal que pregunteu a tots, però procureu agafar una 
mostra significativa. Recordeu que les enquestes són anònimes, i per tant, no podeu 
escriure el nom de l’alumne o el professor que l’ha contestat. 
Anoteu de manera ordenada i pulcra tots els resultats obtinguts. 
 
 
Tasca 4_ Organització de les dades 
 
Introduïu totes les dades obtingudes en un full de càlcul. Haureu de tenir un full 
diferent per cada un dels grups-classe que heu estudiat. Recordeu que és important 
posar en quina data s’han recollit les dades de cara a la comparació periòdica que 
realitzarem. A continuació, trobeu la mitjana aritmètica de cada paràmetre i per a cada 
classe. És a dir, heu de sumar tots els resultats obtinguts per un mateix paràmetre i 
dividir-los entre el nombre de mostres que teniu. Ajuda’t del full de càlcul per resoldre 
aquest apartat de manera més àgil. 
 
 
 
Tasca 5_ Elaboració de gràfics 
 
Poseu en comú les dades que heu obtingut amb la resta de grups de treball. Per fer-
ho, elaboreu una gràfica per cada paràmetre estudiat i introduïu-hi les dades de cada 
curs. Això us portarà una mica de feina, però penseu que un cop ho tingueu fet, us 
servirà per realitzar la resta d’estudis de tot el curs. Fixa’t en el següent exemple: 
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Paràmetre 1_Neteja i ordre a l'aula 
 

 
 
 
 
Tasca 6_ Interpretació dels resultats 
 
Una vegada realitzats els gràfics per paràmetres, responeu a les següents preguntes: 
 

1. Quin dels grups és el que té l’aula més neta i ordenada? I el que menys? 
2. En quina aula hi ha més bon ambient entre els companys i companyes? I el que 

menys? 
3. Quina classe participa més activament en les activitats del centre? 
4. Quina classe és la que té un millor comportament segons els seus professors? 
5. Quina és la més complidora pel que fa a la realització dels deures i les tasques 

encarregades? 
6. Quina classe obté millors resultats? 

 
 
 
Tasca 7_ Conclusions 
 
A partir de les gràfiques realitzades, i de les respostes a les preguntes anteriors, pots 
extreure algunes conclusions sobre l’estudi que hem fet? 
 
Hi ha alguna relació entre els grups que obtenen millors resultats i el seu grau de 
comportament? 
 
I el comportament, té a veure amb la neteja i l’ordre a l’aula? 
 
Que hi hagi bon ambient entre companys i companyes, afecta d’alguna manera a la 
resta de paràmetres? 
 
 
 
Tasca 8_ Comunicació dels resultats i propostes de millora 
 
Redacteu un petit escrit exposant l’estudi que heu realitzat, els resultats obtinguts i les 
conclusions que en traieu. 
 
Podeu fer alguna proposta per millorar els resultats? 

0

1

2

3

4

1r ESO A 1r ESO B 2n ESO A 2n ESO B

Taules

Pissarres

Ordre



Elaboració de la programació d’una assignatura optativa de 
Matemàtiques pràctiques i aplicables en el currículum de l’ESO         ANNEX 1 
 

Maria Gelabert Paris   5 

Nota: el professor o professora haurà d’establir en quin nombre de grups es farà 
l’estudi. Depenent de si hi ha moltes classes en el centre, es farà un estudi només 
dels grups de 3r d’ESO, per exemple. Això també anirà en funció de si s’estudien més o 
menys paràmetres. 
En funció dels alumnes i del nivell de coneixement d’ús del full de càlcul, seria 
recomanable donar als alumnes una plantilla de full de càlcul on només hagin 
d’introduir les dades i les fórmules ja estiguin fetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos per al bloc Matemàtiques i les persones 
 
 
http://bicinstitut.cat/content/p4-un-treball-estad%C3%ADstic-i-de-recerca 
 
http://161.116.7.34/conferencies/vtrobadabiologia/Els%20treballs%20de%20recerca%20es
tad%C3%ADstica%20aplicada%20a%20l'an%C3%A0lisi%20de%20dades.pdf 
 
http://www.xtec.cat/ieselsui/departaments/webmates/dossiers/eso2/estadistica.pdf 
 
http://www.xtec.cat/ieselsui/departaments/webmates/dossiers/eso2/estadistica.pdf 
 
 
 


