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Annexos 

Annex 1: accés al material online a Google Drive 

 

 

 

Tot el TFM, es troba a Google Drive,  inclosos tots els 
annexos i activitats, a l’enllaç amb url escurçada: 
http://goo.gl/NdTW3  
 
Sense escurçar: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B3139MGaQmYYZW
ZtdERLNWxValE&usp=sharing 
 
Es pot navegar pels directoris de cada activitat i veure les 
imatges i  vídeos corresponents. 
 
L’enllaç del llibre digital exeLearning exportat a html és: 
http://goo.gl/aN2wh 
 

 
Resum de recursos per activitat a Google Drive: 
 
ACTIVITAT RECURSOS  A  GOOGLE  DRIVE 

Introducció a l’estadística. 
El paleta rajolaire. 

Imatges de l’activitat. 
Vídeo solució: paretFinalMostraRajoles.mp4  

Com fer una taula de freqüències 
i Simulació daus amb Excel 

Llibre Excel amb full per taula de freqüències i simulació daus. 
- ActivitatFreqüènciesISimulacióDaus.xlsx 

- Video taula freqüències:  taulaFrequencies.mp4 
- Video simulació daus: simulacioDausExel.mp4 

Projecte estadístic Imatge i video per a cada tema: 
- bambes.mp4 i Bambes.jpg 
- Llibres.mp4 i llibresRecCC.jpg 

- sabateria.mp4 i Sabates.jpg 
- vinsNRB.mp4 i Vins226RecNRB.jpg 

El telenotícies de TV3 Les 5 imatges extretes del video a comentar: 
- estimacioVotEspanya 

- produccioElectrica.pngg 
- reserves Aigua.png 
- serCatalunya.png 

- valoracióPlitics.png 

“Lucha por la salvación” Imatge: recUltimaJornadaFinal.jpg 
Video: ultimaJornada1916x1080.mp4 (ultimaJornadaMusica.mp4) 

Els jugadors de Snake Programari: Split-timer.exe i winruler.zip 
Imatges fi partida amb puntuació i video:  
- partidaUnicaArnauFi.png, partidaUnicaArnau.mp4 

- partidaUnicaBernatFi.png, partidaUnicaBernat.mp4 
Imatge i Geogebra per mesurar el món. 

 
  

http://goo.gl/NdTW3
https://drive.google.com/folderview?id=0B3139MGaQmYYZWZtdERLNWxValE&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B3139MGaQmYYZWZtdERLNWxValE&usp=sharing
http://goo.gl/aN2wh
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Annex 2: LearnZilion 

Learn Zilion és un web amb una sèrie de vídeos formatius de contingut matemàtic creats per 
mestres americans seguint el (CCSSI) amb el suport d’experts multimèdia. Són molt 

interessants per la claredat dels exemples i explicacions que es desenvolupen.  
Potser són una mica repetitius, però el disseny i la forma d’explicar és un exemple gairebé 
perfecte de com s’han de crear aquesta mena de recursos.  

 
S’han creat a partir de powerpoints i imatges senzilles, i estan organitzats i classificats seguint 
el currículum americà. Hi ha un cercador molt intuïtiu. 
En començar aquest  TFM encara estaven en procés de captació de professors per fer els 
vídeos. Ara ja és operativa i ha tingut un creixement molt gran, tenint previst per l’any que ve 

ampliar els cursos. 
 
És una web de franc pels alumnes però de pagament per professors. En concret pel nivell 6e hi 

ha 11 vídeos sobre estadística molt interessants que podem trobar reunits amb la cerca: 
http://learnzillion.com/lessons?utf8=%E2%9C%93&filters%5Bsubject%5D=math&query=&filters%5Bgrade
%5D%5B%5D=6&filters%5Bdomain%5D=SP%3A+Statistics+and+Probability&filters%5Bstandard%5D= 

 
Vegem els continguts principals de cadascun d’aquests 11 vídeos (consultats maig 2013): 

1. Determine the number of observation in a set of data by looking at histograms and line 
plots: http://learnzillion.com/lessons/542-determine-the-number-of-observation-in-a-set-
of-data-by-looking-at-histograms-and-line-plots 

2. Use and find the range of a data set: http://learnzillion.com/lessons/535-use-and-find-
the-range-of-a-data-set 

3. Describe attributes of a data set by analyzing line plots, histograms, and box plots: 
http://learnzillion.com/lessons/543-describe-attributes-of-a-data-set-by-analyzing-line-
plots-histograms-and-box-plots 

4. how to describe the distribution of data by using the mean absolute deviation: 
http://learnzillion.com/lessons/536-describe-the-distribution-of-data-using-the-mean-
absolute-deviation    

5. how to describe the distribution of data by analyzing the shape of a graph: 
http://learnzillion.com/lessons/537-analyze-the-shape-of-a-graph-to-describe-the-
distribution-of-data   

6. how to describe the spread of data by finding the range, interquartile range, and mean 
absolute deviation: http://learnzillion.com/lessons/544-describe-the-spread-of-data-by-
finding-range-interquartile-range-and-mean-absolute-deviation 

7. how to summarize the center of data with a single number by examining the mean, 
median, and mode: http://learnzillion.com/lessons/538-summarize-the-center-of-data-
with-a-single-number-using-mean-median-and-mode 

8. how to define a statistical question by comparing examples and non-examples: 
http://learnzillion.com/lessons/540-recognizing-statistical-questions  

9. Find the mean of a data set: http://learnzillion.com/lessons/534-find-the-mean-of-a-data-
set     

10. Asking statistical qüestions: http://learnzillion.com/lessons/541-asking-statistical-
questions . Semblant a 8. 

11. Summarize the spread of data using range and mean absolute deviation: 
http://learnzillion.com/lessons/539-summarize-the-spread-of-data-using-range-and-
mean-absolute-deviation  

 

http://learnzillion.com/lessons?utf8=%E2%9C%93&filters%5Bsubject%5D=math&query=&filters%5Bgrade%5D%5B%5D=6&filters%5Bdomain%5D=SP%3A+Statistics+and+Probability&filters%5Bstandard%5D=
http://learnzillion.com/lessons?utf8=%E2%9C%93&filters%5Bsubject%5D=math&query=&filters%5Bgrade%5D%5B%5D=6&filters%5Bdomain%5D=SP%3A+Statistics+and+Probability&filters%5Bstandard%5D=
http://learnzillion.com/lessons/542-determine-the-number-of-observation-in-a-set-of-data-by-looking-at-histograms-and-line-plots
http://learnzillion.com/lessons/542-determine-the-number-of-observation-in-a-set-of-data-by-looking-at-histograms-and-line-plots
http://learnzillion.com/lessons/535-use-and-find-the-range-of-a-data-set
http://learnzillion.com/lessons/535-use-and-find-the-range-of-a-data-set
http://learnzillion.com/lessons/543-describe-attributes-of-a-data-set-by-analyzing-line-plots-histograms-and-box-plots
http://learnzillion.com/lessons/543-describe-attributes-of-a-data-set-by-analyzing-line-plots-histograms-and-box-plots
http://learnzillion.com/lessons/536-describe-the-distribution-of-data-using-the-mean-absolute-deviation
http://learnzillion.com/lessons/536-describe-the-distribution-of-data-using-the-mean-absolute-deviation
http://learnzillion.com/lessons/537-analyze-the-shape-of-a-graph-to-describe-the-distribution-of-data
http://learnzillion.com/lessons/537-analyze-the-shape-of-a-graph-to-describe-the-distribution-of-data
http://learnzillion.com/lessons/544-describe-the-spread-of-data-by-finding-range-interquartile-range-and-mean-absolute-deviation
http://learnzillion.com/lessons/544-describe-the-spread-of-data-by-finding-range-interquartile-range-and-mean-absolute-deviation
http://learnzillion.com/lessons/538-summarize-the-center-of-data-with-a-single-number-using-mean-median-and-mode
http://learnzillion.com/lessons/538-summarize-the-center-of-data-with-a-single-number-using-mean-median-and-mode
http://learnzillion.com/lessons/540-recognizing-statistical-questions
http://learnzillion.com/lessons/534-find-the-mean-of-a-data-set
http://learnzillion.com/lessons/534-find-the-mean-of-a-data-set
http://learnzillion.com/lessons/541-asking-statistical-questions
http://learnzillion.com/lessons/541-asking-statistical-questions
http://learnzillion.com/lessons/539-summarize-the-spread-of-data-using-range-and-mean-absolute-deviation
http://learnzillion.com/lessons/539-summarize-the-spread-of-data-using-range-and-mean-absolute-deviation
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Annex 3: Activitats descartades per diversos motius 

 
Hi ha tota una sèrie d’activitats que he esbossat i buscat recursos per realitza-les, però que per 
diversos motius no he acabat elaborant. En faig un recull per si més endavant es poguessin 
reprendre. 

i. Com fer una taula de freqüències amb intervals 

En aquesta activitat es fa servir un full Excel amb dades i es fa la seva taula de freqüències 
amb intervals pas a pas. Es deixen cel·les per omplir com a exercici a l’alumne, que pot fer-ho 

copiant la taula als seus apunts o descarregant el fulla Excel. 
 
[VÍDEO DE CONSTRUCCIÓ TAULA FREQÜÈNCIES COMENTADA PAS A PAS] 
 
S’ha descartat  l’elaboració per manca de temps i considerar que és molt semblant  a la que si 
s’ha elaborat sense els intervals. El full Excel per fer el vídeo està fet. 
 

ii. La mitjana com a repartiment equitatiu o igualitari 

Concepte tractat: mitjana = repartiment igualitari 
Enunciat 

Tal com històricament el concepte de mitjana es creà, la mitjana pot ser vista com el resultat 

d’un repartiment equitatiu.  Fer el repartiment  en una sèrie de gràfics.  Per exemple amb uns 

quadrats de geogebra que simulin els dibuixos de sota. 

Origen idea: http://donsteward.blogspot.com.es/search/label/averages 

Item: http://donsteward.blogspot.com.es/2011/07/mean-average-equal-sharing.html 

LearnZilion ha fet el mateix: http://learnzillion.com/lessons/534-find-the-mean-of-a-data-set 

 
S’ha descartat  l’elaboració per manca de temps i considerar que es duplicar el que ja han fet a 
learn Zilion. Quan la vaig pensar learn Zilion estava en procés d’elaboració. 

 

iii. La mitjana com a font d’errors i manipulacions 

Concepte tractat: paràmetres de centralitat. Mitjana versus Mediana. La mitjana dona 
informació sobre centralitat no sobre dispersió de la distribució. Font de malentesos o enganys.  

 
Enunciat 
Ens poden enganyar amb la mitjana i la mediana ? Com?  
Reaprofitament applet per il·lustrar el concepte i pàgina en angles molt ben feta. 
 
Vídeo: explicació de casos possibles de relació entre mitjana i mediana i com en poden ser 
d’enganyoses aquests paràmetres de centralitat respecte a la distribució de la variable. 
 

Recursos 
Applet del NCTM en anglès: http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=26777 
Applet de Khan Academy: 
 https://www.khanacademy.org/math/probability/descriptive-statistics/central_tendency/e/exploring_mean_and_median 
Com es fa servir aquests dos paràmetres per manipular: 
http://www.darwinsfinance.com/median-mean-definition/ 
 
S’ha descartat  l’elaboració per manca de temps i considerar no prioritari el duplicar esforços en 
conceptes que ja hi ha applets i pàgines que els tracten bé. 
 

 
 

http://donsteward.blogspot.com.es/search/label/averages
http://donsteward.blogspot.com.es/2011/07/mean-average-equal-sharing.html
http://learnzillion.com/lessons/534-find-the-mean-of-a-data-set
http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=26777
https://www.khanacademy.org/math/probability/descriptive-statistics/central_tendency/e/exploring_mean_and_median
http://www.darwinsfinance.com/median-mean-definition/
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iv. Paràmetres de dispersió versus centralitat 

Patates, xurros i llegums 

 
Mira el vídeo i les fotos. 

[Vídeo i fotos amb una bossa de patates fregides, una bossa de xurros i una bossa de 
mongetes.] 
 

1) Quina característica podríem estudiar per comparar aquestes tres poblacions ? Com ho 
faríem ? 

2) Si tenim obertes les 3 bosses (foto i vídeo de la bossa amb les patates, xurros i llegums 
posades arrenglerades horitzontalment per poder mesurar-les), calcula els seus 
paràmetres estadístics de centralització i dispersió. Quina té més dispersió. 

3) Hem comprat una altra bossa de mongetes i la seva X=15 i desv. Típica =5, quina té la 
llargada més homogènia aquesta o la d’abans? 

4) Per què les patates,  els xurros i les llegums que hem comprat tenen dimensions tan 
diferents, es a dir la llargada té tanta dispersió (dins de la mateixa bossa o mostra) ? 
Creus que si compressis un altra cosa  com uns ous o un X hi hauria tanta dispersió en 
la seva grandària ? Per què ? Busca informació sobre els processos de qualitat en 
empreses alimentaries i conreus agrícoles.  

 

S’ha descartat  l’elaboració per manca de temps  
 

 
Rajoles pel parc  

 
Concepte tractat: paràmetres de centralitat versus dispersió. (mitjana versus desviació mitja) 
Enunciat 
S’ha d’enrajolar un parc del teu barri amb rajoles de 40x40 cm. S’ha de decidir a quina empresa 
li compraràs les rajoles, a l’empresa A o B. 
L’empresa A et diu que les rajoles que et subministrarà són de mitjana, i moda 40x40 i 
l’empresa B et diu que la desviació mitjana de les seves rajoles es de 0.5 cm de costat. 
Quina és la població ? la variable estadística ? Es de tipus ? 
A quina empresa li encarregaries les rajoles ? Per què ?  
Imagina’t que ets una empresa C, indica un paràmetre estadístic o una combinació, que et fes 
guanyar el concurs de subministrament ( rang, desviació mitjana,  mitjana, mediana, ...). 
Dibuixa casos en que les diferents empreses podrien fabricar rajoles/pilotes que no fossin 
adients però que com que complirien el seu contracte (en conjunt al calcular els paràmetres 
estadístics t’haurien dit la veritat) no podries queixar-te. 
Vídeo 
Gravació de l’enunciat i la resposta en forma de construcció Geogebra amb  rajoles per les 
dues empreses que exemplifiquin les possibles dimensions i com quedaria l’enrajolat del terra. 
Recursos 
La construcció Geogebra per poder interactuar i crear rajoles segons els paràmetres indicats i 
el vídeo en format pdf (enunciat mes imatges). 
 
S’ha descartat  l’elaboració  per manca de temps i considerar-la massa complexa 
 
 
Pilotes per l‘equip de basquet (semblant anterior però amb pilotes) 
 

Concepte tractat: com comparar poblacions. Paràmetres estadístics.  

Enunciat 
L’ajuntament de Mataró vol comprar pilotes de basquet per a la practica del basquet a la ciutat 
a escoles i poliesportius municipals. Les pilotes poden ser de 3 tipus (consulta la Viquipèdia per 
saber quins són). Les de tipus 7” són per basquet masculí professional com les de l’ACB.  
Han de fer: 

o 600 a 800 g de pes  
o 68 a 73 cm de circumferència 
o 23-24 de diàmetre 
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o i han de tenir una pressió tal que deixat anar des de 1,80 cm d’alçada ha de fer un bot 
d’entre 1,40 i 1,60 cm d’alçada.  

o Per millorar l’adherència ha de tenir més de 9000 (recomanats 9366) punts de tacte 
rugós . 

 
 

Figura 1 - Pilotes basquet. Viquipèdia @CC 

 
 Quines variables estadístiques estudiaries en les pilotes que et volguessin subministrar ? 

 
Es fa un concurs de subministrament i es presenten dues empreses Spaldeixon, MyHouse. Les 
condicions del contracte de subministrament que proposen són: 

 
Spaldeixon. 

Les seves pilotes fan, amb un bot de 1.50 cm : 
o 700 grams de pes de mitjana i 5 grams de desviació mitjana de pes. 
o 70 cm de circumferència de mitjana i rang de mitjana 5 cm 
o Diàmetre 23’5 cm de mitjana amb desviació estàndard 0,5 cm 
o  

MyHouse, les seves pilotes fan, amb un bot de 1.50 cm : 

o 700 grams de pes de mitjana i 5 grams de desviació mitjana de pes. 
o 70 cm de circumferència de mitjana i rang de mitjana 5 cm 
o Diàmetre 23’5 cm de mitjana amb desviació estàndard 0,3 cm 

 
 
 Quina és la població ? Les variables estadístiques ? El seu tipus ? 
 A quina empresa li encarregaries les pilotes ? Per què ?  
 Imagina’t que ets una altra empresa C, indica un paràmetre estadístic o una combinació de 

dos, que et fes guanyar el concurs de subministrament per la bona qualitat de les teves 

pilotes.  
 Dibuixa casos en que les dues empreses podrien fabricar pilotes que no fossin adients per 

a la pràctica del basquet per no complir les condicions de l’ACB, però que si complirien les 
condicions del seu contracte de subministrament. No podries queixar-te per tant. 

 
S’han descartat  l’elaboració  per manca de temps i no veure què aportaria un vídeo. 
 

v. Que no ens enganyin ! 

Concepte tractat: la manipulació en l’estadística. Els mitjans de comunicació.  

Enunciat: 
Mentides, grans mentides i ... ESTADÍSTIQUES!   
Vídeo  
El vídeo serà la gravació de l’execució d’un applet de flash provinent de ISCA de Canàries que 
fa una sèrie de 5 preguntes sobre casos de manipulació en gràfics estadístics.  
Es podria incorporar alguna imatge d’algun dels casos presentats a: “L’estadística a la premsa. 
Estudi crític” (Sara Fontdecaba i Maria Montón; Dir:Pere Grima 200) o altres d’actuals. 
 
S’ha descartat  l’elaboració per manca de temps i tenir problemes de drets. 
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vi. Fem estadística amb píxels  

L’ús de recursos nous a l’aula, en el cas de les TIC, implica una valoració acurada d’aspectes 
com el ser lliure, intuïtiu, no implicar servidor, o estar molt estès el seu ús (CBM 2013, 
Orientacions metodològiques, p.51).   

 
El fer servir un editor gràfic certament no és tan important com el fer anar un editor de textos, 
un “editor de geometria” com Geogebra, o un full de càlcul, però és cada cop més comú. El 
GIMP és un editor gràfic lliure, de qualitat professional i molt intuïtiu de fer anar.  
 
Aquesta activitat es basa en fer servir l’editor gràfic GIMP per simular una població. Podrem 
editar la imatge i veure com varia dinàmicament l’histograma associat. 
  

Cal una petita explicació sobre la configuració d’un parell d’elements, graella de píxels i 
ampliació automàtica, per visualitzar els píxels prou grans per treballar còmodament.  
 
Guió activitat: 
 
Ens centrarem en imatges en blanc i negre. La quantitat de gris dels píxels és el valor a 
estudiar estadísticament. Aquest variarà entre 0 (color negre) i 255 (color blanc). 
 

1) Explicació de què és un píxel. Metàfora Píxel = butaca de cinema i persona.  
2) Fer servir imatges preparades abans buides de 10x10  = població transparents. 
3) Població i mostra en aquestes imatges. 

 

 
 
Dibuixa una població de píxels pel llançament de moneda, i dau.  

 
4) Mitjana i mediana amb píxels grisos. 
5) Paràmetres dispersió. 
6) La centralitat i la dispersió en les imatges: desv. típica . 
7) Ampliació: la mediana com a correcció del soroll. En tenir dos o mes imatges. 
8) Classificació de imatges segons els seu histograma. CV gran -> alt contrast,  CV 

petit -> poc contrast.  
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Ampliació: fotografies en color 

La lluminositat dels píxels com a valor a estudiar estadísticament.  
Explicació senzilla sobre la fotografia digital i com funciona un CDD que capta la llum. 

Histograma de lluminositat de les fotografies. Estadística i art.  
Formes de corba de l’histograma en fotografies  ben exposades,  massa exposada/cremada o 
amb falta de llum. 
 
Dos webs amb explicació: 

http://www.santalices.net/cuadernos/histograma/histograma.htm 

http://www.webdefotografia.es/entender-el-histograma/ 

 

 
Exemple metàfores:  

o cinema i pregunta sobre que els ha semblat la pel·lícula, puntuant-la de 0 a 255, veiem 
una imatge dels seients del cinema. 

o parking de cotxes. Colors de cotxe. 
o Google earth, color del terreny per quadradets per comptar la vegetació, zones 

humides i  el tipus de sol o terreny. 
o Les gàbies de gallines o cavalls o vaques i el nombre de litres de llet que fan o... 

 

Descartada l’elaboració per ser massa complicació pel poc que aporta. I pot ser confusa. 

 

vii. Empresa de pintura en esprais per grafitaires 

 

PAS1: EL PROBLEMA 
Volem fer una nova botiga de venda al detall d’esprais per grafitaires i com que no tenim capital 
ni finançament no podem arriscar-nos a comprar al distribuïdor colors que no vendrem. 
Disposem de diners per comprar material (pintura i pots) per fer 100 pots d’esprais.  
Hem de decidir quins 5 colors comprarem i en quina proporció.  

 
Al costat  de la via del tren al costat  del tecno-campus de Mataró, hi ha la majoria de grafitis de 

la ciutat, un munt de grafitis, que ens sembla són representatius de tota la ciutat.  
 
Mira el vídeo i el recull de fotos que hem fet  a: http://goo.gl/7FeH3 

 
o Com decidiríeu  quins 5 colors de pintura i en quina proporció comprar ?  

 
Pots fer, justificant-les, les suposicions, simplificacions i aproximacions que estimis més 
convenients. Com per exemple: 

 
Suposar que un grafiti normal fa uns 3x2 metres, 6m

2
. I els grafitis de cada foto en 

relació a aquesta mesura tenen la proporció de la taula següent (per calcular els seus 

m
2
): 

 Foto1 Foto2 Foto3 Foto4 Foto5 Foto6 Foto7 Foto8 Foto9 Foto10 Foto11 Foto12 

Grandària 
relativa 

1 1 1,5 2 6 1 1 1 5 1 1,5 2 

 
o Quin és el color més usat pels grafitaries ?  

Si ordenem els colors pel grau d’ús, quins en fan falta per arribar a més del 50% ? 
 

o D’entre els 3 colors més usats, quin és el color que es fa servir a més grafitis ? I el que 
es fa servir més homogèniament en els grafitis, es a dir no te gaire variació en el seu ús 
? i el que presenta més variació en el seu ús ? 

 
o Representa  aquesta informació que hem esbrinat en forma de taula i gràfic. Si fossin 

10 colors en comptes de 5, canviaries el tipus de gràfic ? per què? 

http://www.santalices.net/cuadernos/histograma/histograma.htm
http://www.webdefotografia.es/entender-el-histograma/
http://goo.gl/7FeH3


Creació i ús de recursos de vídeo per aprofundir el treball a l’aula i promoure l’aprenentatge autònom.  

Aplicació a la unitat didàctica d’estadística de 3r d’ESO.   9 
 

 
o Explica quins són, si has fet un estudi estadístic sobre els grafitis, la població, la 

mostra, variable/s estadístiques... 
 

Unes primeres decisions són: 

o Quins colors diferents  hi haurà ? Quan considerarem que dos colors són el mateix ? 
o Tindrem en compte la grandària relativa de les fotos ? 
o Suposem que el gruix de pintura és igual en tots els grafítis. 

 
Després se’ns presenten diverses opcions per comptar o estimar els colors en cada foto, i el 
pes relatiu de cada color. Per exemple: 

o Estimar-ho a ull nosaltres mateixos foto a foto. El més senzill. 
o Fer un càlcul més aproximat fent servir algun mètode més objectiu com: 

- Dividir les imatges en quadrats i decidir per cada quadrat, nosaltres a ull, quin 
color hi apareix més. I comptar per cada foto quants de cada color hi ha. Del 

total de divisions cada color en tindria un nombre percentual. 
- Fer servir Geogebra per mesurar àrees de la foto amb el mateix color amb 

l’eina polígon. Mesurar també l’àrea total de la foto per saber el pes relatiu de 
cada color. 

- Altres... 
 

Llavors tenim per a cada foto una llista de colors amb quantitats relatives de color que hi 
apareixen. Podem llavors decidir si la grandària relativa de les fotos es té en compte.  
 
Calculem llavors per a cada foto els m

2
 de cada color i fem la taula (el càlcul del m2 el podríem 

fer al Geogebra directament dimensionant adequadament la foto): 
COLOR Foto1 Foto2 Foto3 Foto4 Foto5 Foto6 Foto7 Foto8 Foto9 Foto10 Foto11 Foto12 

Vermell             
Verd             
Blau             
Groc             
Marró             
Lila             
Negre             
Blanc             
Rosa             
Taronja             

 
I llavors podrem respondre ja a les preguntes sobre aquestes dades fent un estudi estadístic 
sobre els 5 colors que tinguin més m

2
 totals. 

 
 
PAS2:  VALORAR LA SOLUCIÓ  
Expliqueu cada grup el vostre mètode a tota la classe. 
Critiqueu i valoreu els diversos mètodes i escolliu entre tots quin és el millor.  

 
Descartada per la complexitat en la mesura del colors. 
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Annex 4: Drets d’autor i llicencies de materials 

 
Tot el material elaborat per mi ho és amb llicencia “creative commons” amb atribució. 

 
 

 

Llicencia a les imatges 
 
La majoria d’imatges del treball han estat creades per mi. Les imatges on no s’indica l’origen 
han estat creades per mi.  

Les altres imatges o vídeos poden tenir una llicencia diferent, però sempre com a mínim han de 
poder ser comunicades i compartides en públic de forma no comercial. Aquesta és la llicencia 

que es demana pel TFM.  
 

 Figura 1: Foto de panell de control google. Domini Públic. 

 Figura 2: Infografia compartida de forma pública per Ubisoft a facebook. Com que no 
queda clara la seva llicencia la referencio i trec la imatge del document: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151175230517293&set=a.96186277292.89204.81174647292&type=1&theater  

 
 

Musica: 

 Vídeo activitat “Lucha por la salvación”:The Long Goodbye  by John azdan    

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151175230517293&set=a.96186277292.89204.81174647292&type=1&theater
http://ccmixter.org/content/flatwound/flatwound_-_The_Long_Goodbye.mp3
http://dig.ccmixter.org/dig?user=flatwound
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/

