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1. Introducció 

 

Des de els temps en que la ràdio, els diaris i la televisió eren els únics mitjans de comunicació 
de masses la forma en que estem avesats ha rebre i consumir informació ha canviat molt. La 
raó d’aquest canvi és ben coneguda, les TIC. Les TIC han dut a una societat cada cop més 
basada en el coneixement i en la seva comunicació i intercanvi. 
 

S’ha passat de comentar les vacances amb amics o familiars amb fotografies en paper o 
diapositives, en interminables sessions de tarda/nit, a fer servir diferents eines TIC com 
Youtube, facebook, Flickr... per compartir les fotografies i vídeos de les nostres vacances. 

L’ús lúdic d’imatges i vídeos està molt estès a la vida quotidiana. Fins i tot als telenotícies hi 
apareixen  sovint noticies o seccions amb imatges i vídeos enviats pels espectadors, extrets 
d’internet o provinents de càmeres de seguretat. 
 
Ara es “normal” el que fins fa pocs anys era ciència ficció: fer fotos i gravar vídeos amb un 
mòbil o una petita càmera de només uns centímetres que es pot portar a tot arreu. Tota 
aquesta informació es pot guardar  a casa, en els cada cop més barats discs durs, o 
directament  pujar-la al núvol, i compartir-la quan i amb qui vulguem. Les eines d’edició 

d’imatges i vídeos són cada cop més senzilles i a l’abast, en mòbils, tauletes i ordinadors. 
 

El vídeo i la imatge són uns mitjans comunicatius molt potents, presents arreu i que capten 
instantàniament l’atenció.  Com gairebé totes les tecnologies  se’n pot fer un mal ús, i en aquest 
cas poden representar una amenaça a la intimitat i a l’honor de les persones.  Tenen per contra 
un ús cada cop més estès en diferents aspectes de la societat: seguretat i vigilància, sistemes 
de reconeixement d’imatge, usats en jocs, emprovadors virtuals o sistemes de comandament 
de TV, etcètera.  
Son uns mitjans que hauríem de poder aprofitar en totes les seves possibilitats també en 
l’ensenyament. L’estadística, per la seva gran relació amb la societat actual, és un bon camp 

de proves on intentar-ho. Alhora, podríem aprofitar i donar més pes a aquesta sovint 
arraconada part de les matemàtiques a l’ESO (Benjamin, Arthur. TED talk 2009).  
 

Aquest és el camí que s’explora en aquest treball, la utilització del vídeo i les imatges (en les 
seves múltiples i difuses variants: animacions, gravacions de pantalla, vídeos editats...) en 
l’ensenyament de les matemàtiques. Amb ells podrem bastir unes activitats i materials que ens 
ajudin a fer un ensenyament més proper a la realitat i als interessos dels joves, i a facilitar-los 
un aprenentatge més autònom i al seu ritme.  
Tal com es diu a la introducció de les “Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic”, Gencat 
(2013), el context i els recursos són molt importants. I, segons com, el mitjà es tan important 
com el missatge, doncs sense un bon mitjà en forma de recurs, el missatge no arriba. 

 
Han estat força interessants i reeixides les iniciatives de programes de TV divulgatius com l’Àlia 
o QuèQuiCom, i l’ús d’aquests i altres vídeos explicatius a l’aula ... però  s’ha d’aprofitar tota la 
potencialitat del vídeo i la imatge en les activitats de recobriment del currículum i en el procés 
d’aprenentatge. 
El vídeo i la imatge  són tan presents a la societat pel seu ús associat a les TIC. Les TIC (TAC 
en l’àmbit educatiu)  s’han implantat  fa relativament  poc a l’aula, amb eines com l’Educat 1x1 
(Escuela 2.0 a la resta estat) i la pissarra digital. Això ha permès començar  a fer servir la 
imatge, el vídeo i el multimèdia en general en el procés d’aprenentatge. 
És en les TAC en les quals es pot recolzar la comunitat educativa per generar i compartir unes 
activitats i materials de qualitat que haurien de substituir els en molts casos deficients llibres o 
llibres digitals de les grans editorials. 
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2. Definició i context del problema 

 
L’ensenyament de les matemàtiques a l’ESO a Catalunya avança en l’aplicació de mètodes 
didàctics seguint les teories modernes d’un aprenentatge basat en la creació de significat i 

establiment de relacions entre conceptes a partir del treball pràctic per part de l’alumne. Va 
quedant enrere l’aprenentatge basat en memorització de regles i unitats de coneixement aïllat.  
L’ensenyament, cada cop més, ha de facilitar l’autonomia i implicació dels alumnes en el seu 
propi aprenentatge.  
 

Per avançar en aquest camí la comunitat educativa s’ha de dotar dels mitjans de suport a 
l’ensenyament  (en forma de TAC o d’altres) que els permetin corregir mancances actuals.  
 
En els punts següents d’aquest apartat s’amplia la descripció  de la situació actual, pel que fa a 
metodologia, implicació dels alumnes i recursos a l’abast del sistema educatiu. I finalment 

s’explicita com es proposa incidir-hi, amb l’ús de vídeo, per a millorar-los. Aquest és l’objecte 
d’aquest treball. El fer servir aquest mitjà per a crear recursos que ajudin en el procés 
d’aprenentatge, fent-lo més engrescador i autònom per l’alumne.  
 

2.1 Metodologia docent 
 

Ja en els anys 80 hi havia grups de professors que treballaven en la millora de la metodologia 

docent. La tradicional d’aleshores, basada en classes  magistrals expositives, en fer uns quants 
problemes, resoldre dubtes i fer un examen. Aquest mètode no ajuda gaire a que sigui el propi 
alumne qui construeixi el seu coneixement i estableixi les noves connexions o reavaluï les 

velles. 
 
I és aquest  convenciment  el que ha portat a la creació, per part dels mateixos docents, de 
“dossiers” i activitats per a conduir l’aprenentatge en aquesta direcció. Fer més, i en grup, i no 
tant escoltar.   
 
Aquesta nova metodologia  configura un procés d’aprenentatge basat en tasques, activitats o 
projectes, que valora a l’alumne dia a dia i no només amb el resultat d’un examen o prova final.    
 
Pren llavors una importància capital la idoneïtat de les activitats dutes a terme en aquest 
procés.  
 

2.2 Implicació i autonomia dels alumnes 

 

L’ensenyament basat en memoritzar  passivament  les explicacions del mestre i fer uns 
problemes tipus acotats i poc variats, no permet als alumnes desenvolupar les seves habilitats 
competencials per a resoldre problemes en un àmbit real. Això xoca frontalment amb la 
societat, on precisament el que cal no és recordar regles o com es fan en detall les coses, sino 

saber entendre els problemes i buscar només la informació necessària per a resoldre’ls . 
En la societat l’ús d’eines està també molt per sobre de les abstraccions teòriques que es fan 

servir majoritàriament a les aules. 
 
Hem de disposar d’un tipus de recursos d’aprenentatge basats en la resolució de problemes 
(de tipus més pràctics que abstractes), que permetin desenvolupar la iniciativa i l’autonomia 
personal dels alumnes.  
El treball a l’aula en activitats i/o projectes, que s’ha comentat en punts anteriors, és el mètode 
per aconseguir aquests propòsits. Per fer-ho possible, però, les activitats s’han de dissenyar 
amb aquest objectiu i tenir una qualitat prou bona per atraure i motivar a l’alumne.   

La creació de recursos d’aquest tipus comporta esforços en temps i en proves no sempre a 
l’abast dels docents. I encara que pugui semblar que hi ha molts recursos i activitats a l’abast, 
no és tan senzill trobar-ne d’idonis, i el seu gran nombre fa la seva tria encara més difícil.  

Per això, iniciatives que les posin en comú, com l’ARC i altres webs de la comunitat educativa 
són fonamentals. És essencial també la seva acurada selecció,  millora i disponibilitat, per a 
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facilitar la tasca docent als mestres, que no han de reinventar la roda sino reaprofitar 
l’experiència i coneixements de la comunitat. 
 

2.3 Recursos pel professor i per l’alumne 

 

Els recursos més emprats encara per mestres i alumnes són els llibres i/o els llibres digitals.  
Aquesta situació prové del domini oligopolístic del mercat per part d’unes poques editorials des 
de dècades passades. Unes empreses que continuen fent negoci venen llibres físics o llogant –
ne l’accés en el cas del llibre digital.   
 
És molts cops discutible la qualitat dels seus continguts, pot ser hereus de versions de llibres 
d’anys anteriors.  Sense entrar en aquest tema, és ben clar que no s’adapten en gran part a 
allò que hem comentat en els punts anteriors: una metodologia basada en activitats i projectes, 
i en fomentar la implicació, la motivació i l’autonomia de l’alumnat. 
 
L’alumne en la seva vida quotidiana està acostumat a fer servir les TIC, imatges, vídeos i jocs 
que tenen una gran qualitat i capacitat d’implicació i motivació. Un dels problemes per a establir 
pautes d’esforç i estudi als adolescents, i aconseguir que les acceptin i facin seves, es que 
trobin sentit a allò que fan, i a com ho fan.  
S’ha d’educar amb pautes i també amb l’exemple, han de veure que  els docents fan tot el 
possible, i empren tots els mitjans per a millorar la qualitat i la facilitat del seu aprenentatge. 
Han de veure les connexions i la utilitat del que fan a la vida real. 
Els recursos digitals (TIC, vídeos,...), cada cop més presents i a l’abast,  són un bon mitja per 

aconseguir-ho. Uns recursos que cal emprar amb normalitat quan les situacions i els criteris 
pedagògics ho aconsellin.  
 
Aquest recursos ens poden oferir també metodologies i ajudes que fins ara no teníem. Podent  
disposar d’eines per controlar i guiar millor el seu aprenentatge, i recursos per permetre a 
l’alumne que autònomament es posi al dia (si no ha pogut anar a classe, o no va parar atenció) 
i repassi els conceptes, problemes i exercicis de les classes fins assolir-los. 
 

2.4 El vídeo i la imatge, eines d’alt valor afegit 

 

Una conclusió dels punts anteriors és que s’ha de tenir un repositori d’activitats  de la millor 
qualitat possible, amb l’ús de les metodologies i eines TIC més adequades als objectius 
pedagògics a assolir.  I les eines comunicatives més potents i presents arreu a la societat  són 
la imatge i sobretot  el vídeo.  Uns mitjans que atrauen l’atenció per la seva immediatesa, i que 
poden  aportar possibilitats que fins ara no teníem.  
 

 
Figura 1 - Piràmide Edgar Dale 
@CC Wikipedia 

 

La teoria cognitiva actual ens diu que allò que es fa per un mateix 
queda fixat de forma més permanent que allò que s’escolta o 
només es veu, piràmide d’aprenentatge de Edgar Dale (1932).  
 
I també, tal com veiem en la Figura 1, que el vídeo en forma de 
televisió  educativa i les animacions quedarien per sobre 
d’imatges i presentacions amb imatges fixes o símbols orals. 
 
El present treball tracta doncs d’aprofitar les potencialitats del 
vídeo des de dues vessants:  
- com fer-ne un ús que aporti un valor afegit en la creació de 

recursos que ajudin en el procés d’aprenentatge.  
- explorar les noves possibilitats  o millores que ofereixen. Com 

per exemple fer servir el vídeo per a crear recursos que 
facilitin el repàs a casa de forma autònoma. 

 
 
Veurem en els punts següents com els podem usar i amb quin objectiu. Es farà també una 

aplicació pràctica a la UD d’estadística de 3r d’ESO. 
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3. Descripció de la solució 

3.1 Plantejament 
 

Com s’ha dit a l’apartat anterior el camí que se segueix en aquest treball és la creació de 

recursos digitals (activitats, problemes,...) amb l’ús del vídeo en diferents variants (screencast, 
mathcast, animacions...) per a: 

- introduir conceptes,  

- resoldre problemes de forma complerta o parcial  de forma semblant a com ho podem 
fer a la pissarra 

- introduir qüestions o problemes, activitats i projectes (dependrà de la grandària) que 

abordin problemes reals i propers i siguin motivadors per ells mateixos. Afegint força 
visual i facilitant i provocant el raonament. 

 
Aquest recursos en format digital es posaran  a l’abast dels alumnes emprant Moddle o altres 
eines semblants (Google Drive en aquest TFM).  Si aconseguíssim recobrir bona part del 
currículum amb ells podrien bastir un seguiment “virtual” de la classe real feta a l’aula. Són 
doncs uns recursos  amb un doble ús, a l’aula, facilitant l’aprenentatge, i a casa facilitant el 
repàs i el treball autònom.  
 

3.2 Objectius de la solució 

 

Veiem de forma més concreta quins objectius es proposa aquest treball. 
 
Objectius de caire docent: 

 
- Explorar les possibilitats d’aplicació del vídeo, la imatge i animacions, en la  creació de 

recursos digitals. Aquest vídeos i imatges provindran principalment  de la gravació de 
pantalles (d’ordinador,  tauleta o pissarra digital), de mitjans de comunicació digital o també 
de situacions reals gravades amb càmera. 
 

- Crear recursos digitals de recobriment d’una part del currículum dirigits a fer més 
comprensibles els conceptes, adquirir pràctica a l’hora de fer càlculs i facilitar el 

plantejament i la resolució de  problemes. En particular per a la unitat didàctica 
d’estadística de 3r d’ESO. 

Els recursos han de motivar els alumnes,  i facilitar la comprensió dels continguts treballats 
a l’aula, l’estudi o el repàs a casa. Per aconseguir-ho, alguns dels nous recursos recolliran 
continguts semblants als treballats a l’aula amb tota la resolució i la resposta o resultat final. 
Altres poden ser petits projectes sobre temes relacionats amb la unitat però que 
requereixen una investigació i un treball aplicat amb eines d’ús habitual a la societat. 

 
Objectius de caire metodològic i tecnològic per a docents: 

 
- Explorar  les possibilitats d’ús de tecnologies TAC/TIC a l’abast de la comunitat educativa 

per  a la creació d’activitats i recursos basats  en vídeo, imatges o animacions. Per fer-ho 
s’analitzen  i  seleccionen  les eines i criteris a aplicar per a crear aquestes activitats i 
recursos. 

- Aconseguir reaprofitar els recursos que ja existeixen o crear-ne de nous amb mitjans el 
més senzill possibles. Les eines han de ser potents, senzilles i d’ús lliure preferentment. 

 
Aquest TFM se centra en l’ús del vídeo  en la creació de recursos per a la UD d’estadística de 

3r d’ESO.  Les activitats i recursos creats es recullen en un llibre digital en format web (creat 
amb exeLearning a l’enllaç: http://goo.gl/aN2wh) . Tot el TFM i els seus recursos es troben 
accessibles online a Google Drive a l’enllaç : http://goo.gl/NdTW3, o 

https://drive.google.com/folderview?id=0B3139MGaQmYYZWZtdERLNWxValE&usp=sharing 
 

http://goo.gl/NdTW3
https://drive.google.com/folderview?id=0B3139MGaQmYYZWZtdERLNWxValE&usp=sharing
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3.3 Origen del vídeos i imatges. Selecció del programari 

 
En molts casos es disposa de vídeos i imatges provinents d’internet (la majoria de mitjans de 

comunicació digitals), ja directament utilitzables com a material per bastir una activitat. 
El fer fotografies o vídeos amb una petita càmera digital pot ser també una font útil de vídeos i 
imatges molt actuals i properes a l’experiència vital de l’alumnat. 

 
En el cas de voler-los retocar, o crear gravant la pantalla de l’ordinador, es fa necessari un 
programari específic. Aquest  programari ha d’estar en consonància amb els objectius d’estar a 
l’abast i de ser de relativament fàcil ús per la comunitat educativa. No s’incorporen com a 
recurs a l’aula, són eines d’elaboració de recursos. 

 
Definim doncs quins són els criteris de valoració i selecció de les eines que podrem emprar:  

- programari lliure preferentment (a l’abast de tothom). Privatiu en casos excepcionals. 

- fàcils de fer anar però alhora potents (valorar ambdós factors alhora), 
- relació qualitat preu si són privatius, 
- nivell d’implantació: tothom el fa servir, molt conegut, ningú el fa servir..., 
- versions disponibles, compatibilitat:  per diverses plataformes (Windows, Linux, iOS),  

versió web  i online, versió  portable, versió gratuïta i professional, ... 
- idioma disponible. Preferentment català, castellà o anglès. 

 
Seguint aquets criteris s’ha fet la següent selecció inicial d’eines. Programari classificat per  
plataforma  on s’indica si és lliure o privatiu: 
Windows: 

- Privatius: Camtasia Studio (gravador pantalla),  Adobe affter efects (editor vídeo), 
Movie Maker (editor de vídeo de Microsoft és privatiu però gratuït),  Photoshop (editor 
d’imatges), SMART Notebook (per PDI,  v10 lliure, següents ja no. El fa servir Linda 

Stojanovska). 
- Lliures: Camstudio (gravador pantalla), Jahshaka, CinePaint(editor vídeo), GIMP(editor 

imatges),  Open Sankorè (per PDI), exeLearning (llibre digital- html-) 

- Mirroring iPad a Ordinador: per poder gravar pantalles de ipad en l’ordinador, AirServer, 
Reflection (privatius) 

iPad:  

Explain Everything, Educreations, Docery, PhotoPupped HD ...(privatius però de baix preu) 
 
Totes poden ser útils, però per la seva qualitat, implantació i senzillesa he fet sevir :  

- La tecla d’imprimir pantalla, el “Recortes” de Windows i el paint per obtenir imatges 
ràpidament des de l’ordinador. 

- GIMP com a editor gràfic per a feines més subtils. 
- Camtasia Studio com a gravador de pantalles a l’ordinador. Explain Everythink a l’iPad. 
- Adobe Affter effects com a editor de vídeo. 

- exeLearning com a eina d’autor de llibre digital, esportant-lo a format web. 
- Reflection com a eina de “mirroring” a l’iPad (permet veure la pantalla de l’iPad a 

l’ordinador). 
 

3.4 Criteris en la creació de noves activitats i recursos amb vídeos. 

 
Vegem de forma resumida  els criteris que han de complir els recursos que es creïn basats en 
vídeo, animació o imatges. Per a posar-los en context, primer s’estudia quines possibilitats ens 
ofereixen aquests mitjans. Després, es veu com aplicar-los i amb quins criteris  en el context 
educatiu. Finalment es fa un recull de consells o guia d’ús pràctic.  

 

3.4.1 Possibilitats dels formats vídeo, animació i imatge, versus Applets. 

La interactivitat d’un mitjà digital és un dels factors que més influeix en el seu grau de motivació 

i ús entre els alumnes. Veiem doncs què podem fer amb uns mitjans com imatges, animacions i  
vídeos que presenten diferents graus d’interactivitat. Comparem-los també amb els applets. 

http://jahshaka.org/
http://www.cinepaint.org/
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Els Applets 
 

Punts positius  
Interactivitat molt gran i flexible, doncs són programari. Pot regenerar-se a un estat inicial o a 

un estat diferent en cada inici d’ús. Pot  permetre el seguiment de l’alumne (temps, encerts i 
errors). 
 
Punts negatius 
No permeten seguir un fil lògic per entendre les coses, ni per explicar-les ni fer-les, o és massa 
complex tècnicament aconseguir-ho.  
Són molt sintètics i per tant tenen alta carrega cognitiva que se'ns presenta tota de cop, llavors 
és més fàcil provar i clicar sense pensar, o directament no fer-lo i passar al següent. 

No incrementals, complexes de fer. Les eines per a fer-los són poc flexibles i el resultat no és 
visualment gaire aconseguit. El moviment acostuma  a ser poc realista, i hi ha salts tan lògics 
com de temps o moviment que els poden fer difícils d’entendre. 

No acostumen a tenir explicacions amb veu. 
 
Els vídeos 

 
Punts positius 
Permeten gravar raonaments i explicacions de forma incremental.  
Relativament fàcil de fer, prou flexible per adaptar-se a gairebé qualsevol contingut.  
Si hi ha una veu que comenti el que veiem les explicacions són més fàcils d’entendre. 

Es pot aturar manualment, endarrerir i reprendre quan convingui al ritme de classe o l’alumne. 
També es pot deixar un temps fixe (amb compte enrere a pantalla) per a resoldre preguntes. 

 
Punts negatius 
No és interactiu. L’única interactivitat possible és anar a un temps fixat ”mm:ss”. Això pot 
permetre una mica de joc, però no gaire.  
 
Animacions (imatges encadenades) 
 
Punts positius 

Podem veure-les com una versió ultra-reduïda d’un vídeo, on només tenim una seqüencia curta 
de passes o imatges.  
Permeten gravar raonaments i explicacions de forma incremental però amb un nombre de 

passes curt.  
És molt fàcil de fer, i per continguts geomètrics o molt visuals és un mitjà que no cansa i que 
carrega poc.  
Sempre es pot intentar fer a partir d’un vídeo o d’imatges individuals afegint-hi explicacions 
textuals. 
 
Punts negatius 
No és interactiu. L’única interactivitat possible és anar a un pas o imatge. 

No és apte per a tots els continguts, i no té veu. 
 
Imatges individuals 

 
No són interactives, però sovint n’hi haurà prou amb un parell per a il·lustrar un concepte o 
explicació si aquest és prou senzill. 

 

3.4.2 Ús del vídeo en el context educatiu. 

El vídeo, imatges i animacions són només un mitjà per a aconseguir millorar l’aprenentatge. Un 

mitjà ideal hauria de tenir alhora interactivitat, com els applets i capacitat per fer explicacions 

amb fil lògic (com el vídeo) de forma oberta, flexible i individualitzada. Aquest mitjà no existeix, 
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doncs seria com tenir una combinació de mestre, pissarra o PDI, i eina de programari 

interactiva. 

Ara bé, podem fer servir el vídeo com una eina més dins del conjunt heterogeni de les que 
disposem. Així, en conjunt tindrem gran part del que volem, interactivitat i fil lògic raonat. 
Amb tot aquests conjunt d’eines al nostre abast podem crear : 

o explicacions  per introduir conceptes o contingut divers,  
o problemes interactius, visualitzacions i jocs d’entrenament d’habilitats. On es farien 

servir principalment Geogebra, JClic, i programari en general. 
o problemes més complexos en el seu enunciat (“word problems”) on es pot fer servir el 

vídeo i/o imatges en la seva explicació o en la seva resolució raonada.  
o uns problemes oberts, estil “3 act” de Dan Meyer (Meyer 2009), amb preguntes i 

enigmes que han de motivar a raonar, relacionar, valorar i discutir propostes, i a trobar 
les estratègies més idònies per resoldre’ls. Tot en un intent d’activar i posar a prova les 
competències de l’alumne. 

o i activitats en grup o individuals, de més abast (treball per projectes) , que poden ser 
problemes oberts com els anteriors o més pautats i acotats, però amb marge per fer 
recerca i  escollir com es vol resoldre. 

En tots aquest punts es faran servir els mitjans adients (el vídeo, animacions i imatges o 
applets, programari...), per aconseguir un millor aprenentatge. Ja sigui introduint-los en la 
presentació  de conceptes o activitats, en la seva exploració o en la resolució raonada.  

Llavors, agruparíem els recursos creats mitjançant  altres eines TIC que permeten un fàcil 
access i consulta, com una pàgina web, el Moddle, un llibre digital interactiu, o un Quadern 
Virtual. 

 
Aquest TFM  es centra en crear un recull d’activitats significatives  amb l’ús del vídeo, imatges o 
animacions. Addicionalment com a eina de presentació online es fa servir un llibre digital en 
format  html creat amb exeLearning on es recolliran les activitats creades. 
 
Es veu tot seguit un curt resum, extret dels estudis existents, sobre com ha de ser el multimèdia 
(vídeo, animacions i imatges) per facilitar l’aprenentatge.  
 

3.4.3 El multimèdia a l’aprenentatge 

Aquesta secció es un molt breu resum d’informacions extretes de la secció sobre disseny 

multimèdia i teoria cognitiva de la bibliografia. 
 
El multimèdia pot encoratjar l’aprenentatge de les matemàtiques. I les activitats i recursos que 
emprin vídeos, imatges i animacions entrarien en aquesta definició de multimèdia. 
 
La carrega cognitiva és la feina que deleguem en la nostra memòria de treball o curt termini. 
La carrega cognitiva necessària per treballar en un recurs és el factor principal que determina la 
seva dificultat. La carrega cognitiva té 3 factors: la carrega intrínseca de la dificultat del 
contingut del recurs, la carrega d’interiorització (formació esquemes a memòria a llarg termini) i 
la carrega estranya (és la carrega innecessària que depèn de com esta fet el recurs).  Hem de 

minimitzar la carrega estranya per a tenir disponible tota la carrega cognitiva per interioritzar el 
recurs. 
 
La quantitat de memòria a curt  termini és limitada i  el nombre d’elements d’informació als 
quals es pot parar atenció i tenir presents en aquesta també. El que es pretén és facilitar 
l’aprenentatge amb una carrega cognitiva estranya reduïda que alliberi la memòria a curt 
termini permeten la interiorització d’esquemes de la memòria a curt termini a la de llarg termini. 
 
S’han trobat de forma experimental  diversos criteris que redueixen la carrega cognitiva 
estranya i que s’han de tenir en compte en dissenyar recursos multimèdia: 
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o El fer servir exemples patró per resoldre problemes permet concentrar-se en un pas 
alhora només i formar esquemes reduint la carrega cognitiva. 

o Principi multimèdia: imatge i so millor que només so. 
o Principi espacial: presentar el text proper al punt que s’intenta explicar. 
o Principi de contigüitat temporal: millor alhora que no pas successivament veu i imatge. 

o Principi de coherència: excloure text, so i vídeo no pertinents. 
o Principi de modalitat: millor imatge i so que imatge i text. 
o Principi redundància: millor només imatge i so que imatge, so i text. 
o Principi personalització: fer servir llenguatge planer i col·loquial.  

 
L’ús de multimèdia pot  afavorir un efecte auto-explicatiu en presentar conceptes de forma 
individual i progressiva. 
 

3.4.4 Diferents propietats o criteris de disseny desitjables en els recursos en 
format vídeo 

Criteris fruit de l‘estudi d’applets, vídeos  i altres recursos semblants: 

 

D’entre el gran nombre de recursos docents revisats, quatre fonts han centrat la meva atenció 

per la seva qualitat i els seus enfocaments força diferents.  

És en aquestes quatre influencies principals que he basat  l’observació i selecció dels criteris 

desitjables en els vídeos a elaborar: 

o Khan Academy: vídeos de gravació d’explicacions fets en una tauleta d’ordinador on 

s’escriu com si fos una pissarra. Té també applets de practica i seguiment d’alumnes. 

o LearnZilion (Learn ZiIlion 2013): és un web on seguint l’estàndard americà han 

aconseguit que uns mestres seleccionats i  assessorats per experts multimèdia hagin 

fet un conjunt de petits vídeos molt clars (amb gravació de powerpoints de base i 

explicacions) que il·lustren els conceptes, els procediments i els raonaments que han 

d’assolir els escolars americans. Hi ha explicacions  bàsiques, de repàs, de millora i 

d’errors comuns que es cometen. 

o Linda Stojanovska. Fou teleconferenciant  el 2012 a la jornada de Geogebra de l’ACG. 

És una de les creadores de mathcast.org . Fa servir una eina de programari, el 

SmartNote, que li permet emprar un estil barreja de Khan Academy (escriptura a mà en 

tauleta) i Learn Zilion (text tipogràfic, taules i imatges prèviament preparades). 

o “3act Tasks” de Dan Meyer (Meyer 2012) i els seus consells sobre com han de ser els 

problemes: oberts i amb el mínim d’ajudes. Les seves activitats segueixen un 

enfocament minimalista en les preguntes i ajudes,  però extrem en la excel·lència visual 

i tècnica i en el grau de raonament  que necessiten. Encara que sobre el paper és molt 

interessant,  es fa difícil pensar que  sigui factible aquest enfocament de no oferir 

ajudes addicionals ni pautes de realització. Aquestes s’han de graduar segons la 

diversitat.  

Sintetitzo, de l’observació dels recursos anteriors, aquells aspectes a evitar i a aconseguir en el 

disseny dels vídeos: 

 

A evitar 

o Massa informació presentada alhora, amb coloraines massa diferents. Massa coses 
movent-se alhora o demanant el focus d'atenció. S'ha de reduir la complexitat o carrega 
cognitiva i introduir les coses incrementalment, raonadament i relacionant-les. Igual que 
en una pissarra. Volem gravar “raonaments mentals” que relacionin i connectin els 
coneixements, no passes d'un algorisme. Encara que hi haurà passes generals a 
seguir en el raonament. Passes habituals de resolució de problemes. 

o Massa repetitiu o predictible. 

http://mathcast.org/


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.   11 
 

A aconseguir 

o Criteris de Linda Falhlberg-Stojanovska: recursos que impliquin poc canvi de 
comportament i que aportin moltes connexions. Els vídeos de gravació de pantalla han 
de tenir el cursor gran, i tenir títols i subtítols (Falhlberg-Stojanovska 2012) 

o Fer servir recursos semblants als d’una pissarra física: codificació de colors i formes 
per relacionar i explicar, encerclar, fletxes, subratllats ,etcètera, per crear fils de 

raonaments. 
o Utilitzar les passes i processos de resolució de problemes matemàtics. Parar atenció 

especial als “word problems” (Wingard-Nelson 2005).   

o Fer servir imatges, vídeos, i taules per il·lustrar conceptes en context. Els vídeos i 
imatges ens han d’aportar dades rellevants pel problema. Es podrien considerar, en 
alguns casos, com a fonts de mesures de la realitat. No tindríem així nomes unes 
dades que ens han dit que són aquestes i prou, les podríem veure i recollir nosaltres 
mateixos. El recollir les dades és un procés que ajuda a connectar amb la realitat el 
que fem.  

o Fer servir ampliacions, zoom o moviments per donar èmfasi.  
o Fer servir el que Dan Meyer (Meyer 2011) anomena provocar la “perplexitat” per 

aconseguir  la motivació inicial i grapa que han de tenir les activitats presentades. Oferir 
ajudes addicionals per realitzar-les, en forma de tasques o qüestions addicionals, 

adaptables a la diversitat del grup. 
 

3.4.5 Altres característiques desitjables 

El vídeos resultants han de: 
o Ser explicacions pas a pas igual que si fóssim en una pissarra. Enllaçar  preguntes 

amb explicacions que les responguin i donin lloc a d’altres preguntes. 
o Tenir poca carrega cognitiva en el seu desenvolupament i amb focus d’atenció únic i 

fàcilment identificable.  
o Fer els canvis en pantalla pas a pas, amb un cursor gran i que indiqui a on es va fent 

alguna cosa. Enforma de llapis millor.  
o Ser fàcil de crear, per exemple amb presentacions powerpoint o aplicació ipad. 
o Ser de curta durada 5 minuts màxim i dedicats a temes molt concrets: un concepte, un 

procediment, com es fa alguna cosa,  com s’interpreta o es reconeix quelcom, com es 
decideix, etcètera.  

o Fer servir exemples concrets i propers, preferiblement  que facin referencia a 
conceptes i entorns dels quals ja es tingui un coneixement previ. 

o Fer servir conceptes i metàfores ja conegudes pels alumnes  per poder fer entendre els 
nous conceptes i procediments. És molt important doncs el trobar els exemples  i 
metàfores entenedores i fer-les servir en el vídeo de forma clara. 

o Poder fer servir altres recursos digitals gravant-ne l’ús amb explicacions amb veu. Per 

exemple JClics, Applets, o qualsevol altre programari, reaprofitant així l’esforç esmerçat 
en aquest recursos sense haver d’accedir a ells, o descarregar-los.  

 
A banda dels vídeos també els materials fets servir en la seva creació han de poder ser 
utilitzables tant per la classe a l’aula com pel repàs a casa dels alumnes (PDF, PPT).  
Es desitja tenir uns materials didàctics a l’aula física que puguem posar a l’aula virtual sense 
transformar gaire i que permetin seguir el que es fa a classe a distancia.  
Allò fet a classe cada dia passa a l’aula virtual (Moddle) amb els recursos en vídeo, pdf, ppt que 
permetrien “gairebé” fer la classe a casa si estiguessis malalt. 
 

3.5 Criteris competencials i curriculars en el disseny de recursos 

 

Hem d’estudiar el currículum i les competències bàsiques per tenir clar: 
o què han de saber (conceptes): què podrem introduir o aclarir amb un vídeo on s’explica 

el concepte i es donem exemples. 
o què han de saber fer: quins procediments, càlculs o mètodes han d’ assolir. 

o què han de poder deduir, interpretar o justificar. 
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Per això, fem un breu esquema de les competències i continguts clau pel currículum 
d’estadística de 3r ESO. Una primera font d’informació per a orientar-nos és el document de  la 
generalitat  de “Competències bàsiques en l’àmbit matemàtic”(CBM 2013)  on  a l’annex 1 es 
poden identificar tres continguts claus amb les competències associades principals pel que fa a 

la UD d’estadística:  
o Sentit de l’estadística: 1,4 (dimensió resolució de problemes), i 5,6 (raonament i prova).  
o Dades, taules i gràfics estadístics: 7 (connexions),  9,10 i 12 (comunicació i 

representació). 
o Mètodes estadístics d’anàlisi de dades:  2, 3 (dimensió resolució de problemes), 8 

(connexions), i 11,12(comunicació i representació). 
 
En conjunt els tres continguts clau toquen totes les competències. 

 
L’annex 4 d’aquest mateix document també ens orienta cap el tipus de formulacions de 
continguts curriculars que ha d’haver-hi al bloc d’estadística i atzar en relació als continguts 

clau: 
o Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades. 
o Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar dades 

rellevants per respondre-les. Pot ser la més usada a nivell de 3r ESO. 
o Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades 

 
Queda clar que les dades, i com analitzar-les és la base de l’estadística a l’ESO.  
 

El marc de referència de les proves PISA, amb les vuit competències matemàtiques de Mogen 
Niss és també un model a tenir en compte. És molt semblant a l’anterior, encara que més 

sintètic en reduir les competències a vuit (algunes són dimensions i comprenen diferents 
competències del marc de la Generalitat).  
Aquest és un marc molt clar i intuïtiu en expressar cada competència en una frase inicial curta. 
Molt il·lustrativa també la competència matemàtica cinc, “formular i resoldre problemes” i la 
diferenciació en tipus de problemes que es fa. 
 
Un altra informació més concreta a tenir en compte són els “Processos i continguts de 
Matemàtiques” per al 3r d’ESO (text extret del Decret 143/2007 DOGC núm. 4915) que 

reprodueixo literalment: 
 
Continguts d'estadística  

 
Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar dades rellevants per 
respondre-les 

 Utilització de mostres en els estudis estadístics: necessitat, conveniència 
i representativitat. 

 Distinció entre variables discretes i contínues. 
 Agrupació en classes o intervals. Histogrames i polígons de freqüències. 
 Identificació del gràfic més adequat d’acord amb les dades que cal presentar. 
 Ús del full de càlcul i de les TIC en general per a la organització de dades, realització 

de càlculs i generació dels gràfics més adequats. 

Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades 

 Càlcul i interpretació de la mitjana, moda, quartils i mediana. 
 Anàlisi de la dispersió: rang i desviació típica. 

 Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica per a realitzar comparacions i 
valoracions. 

 Anàlisi crítica de taules i gràfiques estadístiques en els mitjans de comunicació; 

interpretació de la informació i detecció d’errors i fal·làcies. 

Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades 
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 Utilització d’observacions relatives a les diferències entre dues mostres per a la 
formulació de conjectures sobre les poblacions d’on han estat extretes. 

 Formulació de conjectures sobre possibles relacions entre dues característiques d’una 
mostra. 

Els estàndards americans poden ser també una font útil d’informació en la traducció al català 
(CCSSI).  
 

3.6 Cerca, recull i selecció de recursos per crear activitats en vídeo 

 

La  recerca de materials es concreta  en la selecció d’enllaços de la Webgrafia que han estat 
revisats per seleccionar el continguts, recursos i idees mes interessants a partir dels quals 
elaborar els nous recursos en vídeo objecte del TFM.  
 
Per seleccionar-los s’han fet servir els criteris indicats anteriorment i l’estudi previ de les 
competències bàsiques i continguts clau del currículum descrits en el punt anterior. 

 
També són molt útils per valorar i dissenyar recursos les “Orientacions metodològiques” del 
document de  la generalitat  de “Competències bàsiques en l’àmbit matemàtic” (pag. 51, CBM  

2013), i els indicadors competencials dels recursos tal i com s’expliciten en el Creamat. 
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4. Resultats  

 
L’objectiu principal del TFM ha estat el explorar l’aplicació del vídeo (en gravacions de pantalla 
d’ordinador principalment) en la millora de l’aprenentatge a través de la creació d’activitats i 
recursos que facin servir aquest mitjà. Això ha implicat en primer lloc el decidir com usar aquest 
mitjà, amb quins criteris de disseny, en segon seleccionar les eines de programari a fer servir, i 
finalment crear unes activitats i recursos amb aquestes eines i criteris. 

Aquest darrer aspecte, que encara que en principi semblava senzill, realment no ho ha estat 
tant, doncs ha estat llavors, en intentar crear les activitats dissenyades sobre el paper, amb les 
eines de programari seleccionades quan han aparegut les errades de concepte en les activitats 

i els problemes purament tècnics o de limitacions i ús de les eines. 
Així, encara que seria desitjable fer servir eines lliures, hi ha camps, com l’edició de vídeo o la 
gravació de pantalla, on una eina privativa compensa el que es paga per ella. En d’altres, com 
l’edició d’imatges, ja hi ha una eina madura i lliure com el GIMP. 
 
També ha estat problemàtic la grandària dels vídeos, que ha fet que no els pugui pujar com 
annexes al TFM (vaig demanar ampliació de espai però la resposta va ser negativa), si no que 
he hagut de posar-los a Google Drive i enllaçar-los en aquest document com a urls escurçades. 

 
El caràcter  productiu del TFM, en l’elaboració d’unes activitats que s’ajustin als criteris decidits 

i amb les eines escollides per a la UD de 3r estadística, s’ha acomplert en gran part. Encara 
que he  reduït el nombre d’activitats, en trobar que no tenia sentit fer servir el vídeo en moltes 
d’elles. Perquè  aportaven poc valor, o ja hi havia recursos semblants, o era massa complex 
crear els recursos necessaris o fer-ho amb una qualitat adequada (Annex 3).   
He fusionat  també algunes idees semblants en l’activitat “Projecte Estadístic”, i he simplificat la 
feina a fer al màxim  tenint en compte l’experiència a l’aula.  
 
No es pot dir que hagi portat a l’aula cap de les activitats creades. Les raons, principalment, la 

falta de temps. En fer l’última unitat, l’estadística, a dos grups i durant un mes fins el 3 de juny, 
data en que vaig tornar els examen corregits. I en fer alhora classe i les feines del màster, no 
m’ha permès concentrar-me prou en l’adaptació de les activitats a l’aula.  

Per l’altra, les limitacions tan en possibilitats i qualitat de projecció, com en la connexió 
d’internet i Moodle del centre feien molt arriscat (per no dir impossible) el fer servir vídeos de 
forma individual pels alumnes.  
 
El que si que vaig fer es portar a l’aula la idea i part dels continguts en que es basen algunes 
activitats. En concret tota la primera activitat d’introducció, i els fulls d’Excel de taules de 
freqüències (amb i sense intervals), i part de la simulació de daus. 
Els vaig presentar a l’aula i posar a l’abast en el Moddle del centre. La resposta a l’aula va ser 

positiva, però la seva versió del Moddle no es va fer servir. Malgrat que vaig indicar que es 
podien aprofitar pel projecte estadístic (es feia en grup), per facilitar la feina. Això em fa pensar 
que els vídeos de repàs haurien tingut el mateix poc ús.  
Es faria doncs necessària una prova a l’aula de les activitats elaborades per comprovar si 
realment  es factible la seva aplicació  i són útils en els objectius de millora desitjats. 
 
Vegem ara una classificació dels recursos elaborats i després la descripció de cada recurs.  
 

4.1 Classificació dels recursos elaborats  

 

En l’elaboració dels recursos s’ha fet servir les eines i el disseny més adient a allò que 
s’explica.  Així, hi ha recursos creats amb diferents estils i eines. I de diferent tipus pel que fa a 

“obert”, “tancat” o “aplicat”. Per exemple: 
o vídeo o imatges de mitjans de comunicació amb preguntes concretes sobre les dades, 
o vídeo o imatges genèriques, amb preguntes obertes estil “3act” (Meyer 2013),   
o explicacions de procediments estil learnZilion (LearnZilion) fetes amb eines TIC (Excel)  
o vídeo sobre l’ús del GIMP per veure l’histograma de freqüències d’una imatge 

(descartat finalment) 
o gravacions provinents del iPad que poden fer-se de forma tàctil més ràpidament 
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Podem classificar els recursos elaborats pel que fa al contingut en: 
 
Resolució d’exercicis (pas a pas en vídeo): 

 Enunciat i resolució d’exercici clàssic sobre notes mitjanes. 
 

Activitats: 
o Introduir l’estadística amb recull d’imatges i vídeos: 

 Introducció a l’estadística. 
 El paleta rajolaire. Conceptes de mostra representativa i població. 

 
o Introduir conceptes o procediments. Vídeos que pretenen introduir o aclarir conceptes i 

procediments. Útils per presentar criteris d’interpretació o decisió, possibles errors, 
males pràctiques ... 

 Com fer una taula de freqüències. 
 

o Ús de les TIC en simulacions per visualitzar o aclarir conceptes i procediments: 

 Simulació del llançament de daus amb Excel. Estadística i probabilitat. 
 

o Sobre ús de l’estadística als mitjans de comunicació: amb vídeos o imatges extretes de 
diferents mitjans. 

 El telenotícies de TV3. Fragments del telenotícies de TV3 dia 03/05/2013.  
 “Lucha por la salvación”. Noticia de “El Mundo” sobre l’última jornada de lliga 

de futbol. 
 

o Un projecte d’estudi estadístic: activitat en forma de projecte que es du a terme durant 
tota la UD.  

 Esta compost per un estudi estadístic sobre el preu de diversos productes: 
 Les bambes esportives. 
 Els vins del supermercat. Negres, rosat i blancs. 
 Els llibres el dia de Sant Jordi. 
 Calçat. 

 
o Problemes aplicats: 

 Els jugadors de Snake. 

 
Aquesta és la llista de recursos finalment elaborats.  
 

Però n’hi ha d’altres que tenia previst  elaborar, dels quals he cercat el materials digitals de 
base, i fet un esbós conceptual del recurs. Però que per diverses raons no han estat finalment 
elaborats. Limitacions de temps, complexitats en la creació o revaloració sobre la seva idoneïtat 
i originalitat han fet que finalment els descartés. Els enumero breument  tot seguit, i els he 
posat amb una descripció més amplia a l’Annex 3, per si més endavant els puc reutilitzar: 

 
o Introduir conceptes o procediments: 

 Com fer una taula de freqüències amb intervals (semblant a sense) 

o Paràmetres de centralitat i desviació mitjana. (hi ha recursos molt semblants en format 
de pàgina i applets, fer-los en vídeo no aporta gaire) 

 La mitjana com a repartiment equitatiu o igualitari  

 Com estimar visualment la mitjana en un gràfic estadístic de freqüències  
o Ús de les TIC en simulacions o programari: 

 Gràfic, i càlculs de mitjana i desviació típica en Excel dinàmicament en variar el 
nombre de dades. (semblant a llançament de daus ). 

 Poblacions, mostres, histograma i paràmetres estadístics amb píxels i GIMP. 
Ampliació: estadística i fotografia. (massa complexa pel poc que aporta) 

o Manipulació mitjans informació: 
 “Que no ens enganyin !”. Recull de fal·làcies i manipulacions.  

o Problemes complexos: 
 Rajoles pel parc o Pilotes de basquet (cap dels dos, massa complexos) 
 Patates, xurros i llegums. Comparar  la dispersió en 3 mostres de diferents 

poblacions. (no disposar de temps) 
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 Empresa de venda d’esprais per grafitaries. (massa inconcret i carregós) 
 
Tot el TFM incloses les activitats i material complementari dels annexos estan al Google Drive a 
l’enllaç: http://goo.gl/8rdkG 
 

4.2 Exercicis resolts  

 

Aquest és un dels usos comuns del vídeo, com a resolució complerta d’exercicis pas a pas per 
facilitar la correcció i l’estudi autònom dels alumnes. Vegem-ho en un exercici senzill sobre 
mitjana conjunta. 
 

Aquest tipus de vídeos es poden gravar des de la pantalla de l’ordinador,  o l’iPad si són 
senzills. En ambdós casos s’ha de disposar del programari adequat. 
He creat, només com a prova del concepte, un exercici en vídeo d’aquest tipus. 
 
Aquests vídeos els podria fer servir l’alumne per auto-corregir-se els deures. Podríem tenir 

també un repositori d’exercicis tipus on l’alumne es pogués dirigir per a consultar en cas de 
dubtes. Fins i tot, si hi hagués un 1x1 amb iPads, cada alumne podria fer-los a l’iPad i enviar-
los a un espai comú per que el mestre validés els seus deures.  

 

4.2.1 Calcular mitjana conjunta  

Aquest vídeo s’ha fet a l’iPad, amb el seu programari  “Explain EveryThing” (que és molt senzill 
de fer anar), com a demostració de la seva utilitat en la creació de materials educatius.  
En poc temps es pot fer anar el programari, que permet crear, exportar, i pujar a internet (Drive, 
Dropbox...) el vídeo directament.  
L’enllaç del vídeo online és: http://goo.gl/a3oZB 

 
Figura 2 – Programari de l’iPad “Explain Everything”. Vídeo gravat:  http://goo.gl/a3oZB 

http://goo.gl/8rdkG
http://goo.gl/a3oZB
http://goo.gl/a3oZB
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4.3 Activitats  

 
A continuació es descriuen les activitats elaborades seguint  els criteris definits anteriorment.  
Totes fan ús de vídeos, animacions o eines TIC. S’ha intentat  fer-les curtes i senzilles en el 
seu enunciat i desenvolupament.  
Tracten de promoure un aprenentatge significatiu a base d’inocular petites dosis de matemàtica 
aplicada a la realitat.  
 

Com ja s’ha comentat corresponen a la UD d’estadística de 3r d’ESO. Cadascuna d’aquestes 
activitats està orientada a uns punts del contingut curricular d’aquest curs. Tanmateix, la 
majoria podrien fer-se servir o ser adaptades per a d’altres cursos de l’ESO. 

4.3.1 Activitat: Introducció a l’estadística. Població i Mostra. 

Aquesta activitat està dividida en dues fases, una primera que serveix d’introducció a 
l’estadística amb explicacions, exemples i imatges que faran adonar els alumnes de la gran 
presencia de l’estadística a la societat i de la seva utilitat. 
 
I una segona on mitjançant una historia amb trampa s’introdueixen els conceptes de població i 
mostra. 
 
Aquesta no és una activitat com les altres, sino que serveix per presentar  l’estadística als 
alumnes, i ha de predisposar-los positivament  cap a les següents classes.  
 

4.3.1.1 Fitxa activitat pel professor 

 

Continguts curriculars (CBM GENCAT 2013)  

 

o Formular i reconèixer preguntes abordables amb dades 
o Utilització de mostres en els estudis estadístics: necessitat, conveniència i 

representativitat. 

 
Amb nomenclatura (CCSSI): 

o Entendre que es pot utilitzar l’estadística per obtenir informació sobre una població 
examinant-ne una mostra. 

o Comprendre que les generalitzacions sobre una població a partir d’una mostra són 

vàlides si aquesta és representativa. 
o Entendre que el mostreig aleatori tendeix a produir mostres representatives. 

 
 
Competències bàsiques 

 
En aquesta activitat es treballa i promou que l’alumnat desenvolupi les següents competències 
bàsiques: 
Competències transversals 

o Competència comunicativa lingüística i audiovisual (C1). 
o Competència d’aprendre a aprendre (C5). 

Competències personals 
o Competència d’autonomia i iniciativa personal (C6). 

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món 

o Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (C7). 
o Competència social i ciutadana (C8). 

 
Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic 

o Resolució de problemes: CB2, CB3 
o Raonament i prova: CB5, CB6. 
o Connexions: CB7 

o Comunicació: CB8, CB10, CB11 
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Continguts 

 
Actitudinals 

o Consciència de pertànyer a un grup. 

o Es potencien les relacions amb els companys i la cooperació. 
 
Procedimentals 

o Desenvolupament oral dels coneixements. 
o Comunicació amb alumnes amb similars coneixements 

 

 

Metodologia 

 

L’activitat consta de tres fases: 
 la primera fase expositiva i exploratòria, es fa en gran grup. Es discuteixen les idees 

preconcebudes que tenen els alumnes sobre què és l’estadística i la seva utilitat. Després a  

mesura que s’introdueix l’estadística  i el se ús a la societat, amb exemples i imatges es 
van fent una sèrie de preguntes al grup. S’hauran de respondre entre tots. 
Per acabar aquesta fase es visualitza al projector un vídeo de Dan Meyer on es recullen 
estadístiques sobre la seva vida diària durant tot l’any 2009. Quan apareix un gràfic curiós 
o desconegut s’atura el vídeo i es pregunta que representa. (20 minuts) 
 

 la segona fase  introdueix  el concepte de població  i mostra que després han de treballar a 
la historia del paleta rajolaire de la tercera fase (10 minuts). 

 
 La tercera fase, que es farà en els últims  30 minuts i es podrà acabar a casa, consisteix en 

contestar raonadament una sèrie de preguntes sobre el que s’ha parlat i vist durant la 
classe. Es podrà fer en parelles o individualment. (30 minuts) 

Descripció activitat pel professor 

 
Fase 1: Exposició i exploració  amb exemples i preguntes en grup 
 
Hem vist fins ara una sèrie de temes com equacions, sistemes, funcions, proporcionalitat, on es 
coneix molt bé el problema i quines eren les regles per calcular els resultats a partir d’unes 
dades que sempre eren les mateixes, les mesuréssim com les mesuréssim i quan les 
mesuréssim. El pes del paquet a enviar a correus era X conegut i fixe, i el preu que pagaríem 
una Y que sabíem calcular també única. Els resultats no variaven segons a qui li preguntessis 
les dades ni quan, d'un dia per l'altra...eren fenòmens deterministes, amb unes regles fixes que 
determinaven el resultats per tot i tothom amb certesa. 

 
Exploració situació actual: 
 Que recordeu d’altres anys sobre l’estadística ? 
 En que creieu que es diferencia l’estadística dels temes que hem vist a llarg del curs ? 
 Per a què penseu que serveix ? 
 
L’estadística s’ocupa del mon de la incertesa, de la "variabilitat", de les previsions basades en 
les dades que hem acumulat sobre un fenomen. L’estadística és allò que hem de fer per valorar 
aquesta “variabilitat” per poder prendre decisions a la nostra vida o a la societat. Però que vol 
dir “variabilitat” ? 
 
 Ara digueu-me si hi ha cap funció, equació o sistema, que ens pugui dir:   

 Quants esquerrans hi ha en aquesta classe ? 
 quina és la botiga més barata on es pot anar a comprar fruita ?  
 o quina és la millor època de l'any per anar de vacances al Carib ?  

 
 Tots fem estadística cada dia, per exemple quan anem a comprar una bicicleta o 

qualsevol objecte. Com heu decidit quina bicicleta compraríeu i a quina botiga ? què heu 
pensat per decidir-ho ?  
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 Quan escolliu o preneu decisions de compra heu fet estadística. Per què?  
 
Heu obtingut dades (preus i característiques), analitzat i valorat les dades que heu obtingut 
(heu anat a diverses botigues a mirar preus i opcions), les heu ordenades i comparades 
mentalment i heu escollit la que consideràveu millor d’entre totes, segons el vostre criteri. I això 
és estadística. 
 

 Comenteu  exemples d’ús de l’estadística a la societat. 
Veiem uns exemples (projecció a PDI de les imatges) 

 Què penseu que és Google ?   
És l’eina estadística més gran del planeta  per a cerques i ús dels webs. 
 

 
Figura 3 - Panell de Google Analytics. @DP 

 

 Quan jugueu a un joc electrònic. També hi ha molt sovint estadístiques. 
 

 
Figura 4 - Estadístiques d’Assasins Creed a nivell mundial. @CC Ubisoft 

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

 

 
 

 Estimacions de vot, baròmetres d’opinió, estadístiques de pluges, temperatures... en el 
rebut de l’aigua o la llum ... 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151175230517293&set=a.96186277292.89204.81174647292&type=1&theater
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Figura 5 – Baròmetre d’opinió @CC, CEO GENCAT 

 
Figura 6 - Factura aigua i llum. 

 

 La qualitat de tots els productes, medicaments i aliments es mesura i testeja 
estadísticament. 
 

 ... la ciència i la societat actual fan un ús de l’estadística per tot !  
 

 

La vida d’una persona també es pot veure com una estadística.  

 
Veurem un vídeo que recull en forma de gràfics estadístics les dades que durant el 2009 una 
persona va registrar sobre el que feia diàriament: a qui trucava, quan s'aixecava, que llegia, 

quines sèries veia, la música que escoltava... 
 
Enllaç al mateix vídeo a vimeo o youtube: 

- https://vimeo.com/9117064 
- http://www.youtube.com/watch?v=9xEuTC5ZXv0 

 
 
 
 

 

https://vimeo.com/9117064
http://www.youtube.com/watch?v=9xEuTC5ZXv0
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Fase 2: Població i mostra 
 
 Introducció a tot el grup dels conceptes de població i mostra: 

Moltes vegades no podem comptar o mesurar tots els elements d’un conjunt i hem d’estimar un 
valor que els representi o els tingui en compte a tots només tenint en compte un subconjunt del 

total, una mostra, que representi i ens indiqui com és el conjunt de tots els elements.  
A aquest conjunt d’elements se’n diu població, i cadascun dels elements diferents de la 
població se’n diu individu. Exemples de poblacions, mostra i individus: 
 
 Estimar el nombre de persones que es manifesten per una ciutat-> tros de carrer. 
 Estimar l’alçada dels nois de 15 anys d’una escola -> una classe. 

 Estimar els Kg de collita que hi ha en un camp abans de collir-la -> tros de camp. 
 

Fase 3: Es presenta la part escrita de l’activitat a fer en grup pels alumnes 
 
Es diu al alumnes que han de fer individualment o en grups de dos un petit qüestionari que es 

troba disponible al Moddle de l’escola. El poden descarregar i començar, al final de classe si hi 
ha temps es corregirà o l’endemà sino.   
 
Recursos que el professor pot emprar per corregir l’activitat: 

 El vídeo, que també poden veure els alumnes. Vídeo: http://goo.gl/IuXSw 

 La imatge, per si hi ha problemes amb el vídeo. 
 

 
Figura 7 - Paret real feta pel paleta rajolaire 

 
 Una possible mostra representativa de la paret real que ha fet el paleta: 

 

  
Figura 8 – Possible mostra representativa de la paret real 

http://goo.gl/IuXSw
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4.3.1.2 Qüestionari de l’activitat per l’alumne 

 

ACTIVITAT 1 – INTRODUCCIÓ A L’ESTADÍSTICA 
 
Amb aquest qüestionari repassem el que hem vist sobre per a què es fa servir i quin és el sentit  
de l’estadística. Es pot fer en parelles o individualment. 
 
Llegeix i respon a les preguntes que vagis trobant en l’espai que hi ha per fer-ho. Si no s’acaba  
a classe l’activitat s’haurà de fer a casa com a deures pel proper dia. 

------------------------ 

 
 Ha canviat la teva idea de l’estadística un cop finalitzada la classe ? Quina era abans ? I 

quina és ara ? 
 
 
 

 
 En que creieu que es diferencia l’estadística dels temes que hem vist fins ara en el curs ? 
 
 
 
 

 Què creus que vol dir “variabilitat estadística” ? Posa un exemple. 
 
 
 
 

 Amb quina branca de la matemàtica creus que podríem respondre a les preguntes:   
 Quants esquerrans hi ha en aquesta classe ? 
 quina és la millor època de l'any per anar de vacances al Carib ?  
 quantes botelles de llet heu de comprar quan aneu a fer la compra setmanal? 

 

 
 
 
 
 Digues un quants exemples de la societat on s’apliqui l’estadística i per a què. Com per 

exemple: en política, per fer sondejos electorals d’intenció de vot. 
 
 
 
 
 

 
 Indica, sobre el vídeo que hem vist abans, dues gràfiques i els conceptes que representen. 

Hi ha alguna que t’hagi sorprès ? Per què? Indica un gràfic que no hagis comprés, troba un 
company que te’l pugui explicar. 
 
Pots tornar a veure el vídeo a vimeo o youtube: 
https://vimeo.com/9117064 
http://www.youtube.com/watch?v=9xEuTC5ZXv0 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

https://vimeo.com/9117064
http://www.youtube.com/watch?v=9xEuTC5ZXv0
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ACTIVITAT 1 – COM ESTIMEM VISUALMENT. POBLACIÓ I MOSTRA. 

 
Moltes vegades no podem comptar o mesurar tots els elements d’un conjunt i hem d’estimar un 
valor que els representi o els tingui en compte a tots només tenint en compte un subconjunt del 
total, una mostra, que representi i ens indiqui com és el conjunt de tots els elements.  
A aquest conjunt d’elements se’n diu població, i cadascun dels elements diferents de la 

població se’n diu individu. Exemples de poblacions, mostra i individus: 
 
 Estimar el nombre de persones que es manifesten per una ciutat-> tros de carrer. 
 Estimar l’alçada dels nois de 15 anys d’una escola -> una classe. 
 Estimar els Kg de collita que hi ha en un camp abans de collir-la -> tros de camp. 
 
Ara veurem uns problemes sobre aquests conceptes. Ves responen les preguntes que et trobis. 
 
EL PALETA RAJOLAIRE 
 
Volem enrajolar el nostre bany i parlem amb un paleta que es dedica a fer enrajolats. Per 

ajudar-nos a escollir com volem el bany ens ensenya 3 mostres de 3 parets que ha fet per a 
d’altres clients. Per fer-ho ens n’ensenya aquestes petites mostres: 

 

 
Figura 9 - Mostra paret A 

 
Figura 10 - Mostra paret B 
 

 
Figura 11 - Mostra paret C 

 Com t’imagines cada paret a partir de les mostres A, B, i C ? Dibuixa’ls o descriu-les. 
 

 Quin és el color més repetit a cadascuna ? 
 
 Et sembla que les mostres que t’ha ensenyat el paleta poden ser mostres d’aquestes 3 

parets ? Emparella’ls si pots. 

 
Figura 12 - Paret A 

 
Figura 13 - Paret B 

 
Figura 14 -Paret C 
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Mira el vídeo o la imatge amb les tres parets que el paleta ha fet:  
Vídeo: http://goo.gl/IuXSw 
Imatge:  

 
Figura 15 - Paret feta pel paleta rajolaire 

 Sembla que el paleta ens va ensarronar. Per què ha estat possible això ? 
 Cap de les mostres ens ajuda a saber com és la paret real que ha fet el paleta ? Per què ? 
 Si tu escollissis una mostra, com l’agafaries perquè fos una bona mostra, es a dir, una 

mostra representativa que ens indiqui com és aquesta paret ?  
 Imaginat que haguessis de fer la mostra sense poder mirar la paret, com agafaries la 

mostra i de quina mida ? 

 

LA MÀQUINA DE XICLETS I EL NEN 

 

De quin color és més probable que li surti la bola al nen ? Per què ? 
 

 

 
 

 
 Explica com ho dedueixes i quines condicions has de 

suposar.  
 

 Relaciona-ho amb els conceptes de població i mostra. 
 

 Necessites conèixer el nombre de boles ? 

Figura 16 - Màquina de xiclets. Dan Anderson. Article http://www.101qs.com/33-gumballs 
Link imatge online: http://101qs-media.s3.amazonaws.com/largethumbs/33-gumballs.jpg 

http://goo.gl/IuXSw
http://www.101qs.com/33-gumballs
http://101qs-media.s3.amazonaws.com/largethumbs/33-gumballs.jpg
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LA COLLITA DE BLAT   

 
Un pagès té un cultiu de blat i vol saber com n’és de bona la collita d’aquest any abans de 

segar. Un senyal de bona collita és que les espigues de blat siguin llargues i pesin molt.  

 

 

Figura 17 - Espigues de blat @CC Viquipèdia 

 
 Explica què faries per estimar els Kg de collita? 

 
 Fes un dibuix del camp i descriu i dibuixa el 

procediment. 
 
 Hi ha varies opcions per fer-ho ? quines ? 

 
 Compara amb un company els vostres mètodes. Quin és 

millor ? Per què ? 
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4.3.2  Activitat: Estadística al Telenotícies de TV3 

4.3.2.1 Fitxa pel professor 

 
Activitat sobre l’ús de l’estadística als mitjans de comunicació. S’estudien diferents fragments 
del telenotícies de TV3 del dia 03/05/2013. Enllaç: 

http://www.tv3.cat/vídeos/4560513/Telenoticies-migdia---03052013 
 
L’activitat s’ha dividit en 4 apartats (A, B, C, D) corresponents a 4 noticies del vídeo.  
 
Objectius 

o Entendre i fer servir la informació que aporten les taules i gràfics de les noticies. 
o Cercar alternatives per representar taules i gràfics. 
o Entendre i fer servir conceptes estadístics com la mitjana. 

 
Tot això en grups diversos, primer en parelles i després en dobles parelles. 
 
 

Continguts curriculars 

 

o Identificació del gràfics més adequat d’acord amb les dades que cal representar. 
Seleccionar i utilitzar els mètodes estadístics apropiats per analitzar dades 

o Càlcul i interpretació de la mitjana, moda, quartils i mediana. 
o Anàlisi de dispersió: rang i desviació típica. 
o Interpretació conjunta mitjana i la desviació típica per a realitzar comparacions i 

valoracions. 
o Anàlisi crítica de taules i gràfics estadístics en els mitjans de comunicació; interpretació 

de la informació. 

 
Competències bàsiques  

 
Competències transversals 

o Competència comunicativa lingüística i audiovisual (C1). 
Competències metodològiques 

o Tractament de la informació i competència digital (C3). 
o Competència d’aprendre a aprendre (C5). 

Competències personals 

o Competència d’autonomia i iniciativa personal (C6). 
Competències específiques centrades en conviure i habitar el món 

o Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (C7). 
o Competència social i ciutadana (C8). 

 
 
Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic 

 
En aquesta activitat es treballen les competències: 

o Resolució de problemes: CB1 
o Raonament i prova: CB5, CB6 
o Connexions: CB7 
o Comunicació: CB10, CB11 

 
 

Continguts 
 

Procedimentals 

o Desenvolupament oral dels coneixements. 
o Comunicació amb altres alumnes amb similars coneixements. 
o Crear arguments viables i criticar el raonament dels altres 

 

http://www.tv3.cat/videos/4560513/Telenoticies-migdia---03052013
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Actitudinals 

o Es potencien les relacions amb els companys i la cooperació. 
o Disposició favorable a la revisió i millora de qualsevol exercici o activitat. 
o Confiança en la pròpia capacitat per a la realització de tasques individuals i col·lectives. 

 

Conceptuals 

o Freqüències relatives en tant per cent. 
o Gràfic evolutiu. 
o Mitjana i paràmetres de dispersió. 

 
 

Connexions 

 
Ciències socials, Ciències de la naturalesa 
 
 

Metodologia i desenvolupament 

 
L’activitat es presentarà inicialment en grup classe on es posarà l’inici del telenotícies de TV3 
del dia 31/04/2013.  Llavors s’avançarà cap al minut 7:20 i es comentarà una de les diverses 
taules sobre el CIS autonòmic.   
 

 
Figura 18 – Creu que Catalunya hauria de ser... Telenotícies migdia TV3 03/05/2013 

 
Per exemple, sobre la taula de la figura anterior es preguntaria: 

- Quina informació es presenta a la taula ?  

- Per què no suma 100% ? 
 
Un cop entrats en aquesta dinàmica de veure vídeo, aturar imatge i comentar-la, es faran els 
grups. En principi, grups de 4 i dins dels 4 dos subgrups de dos, amb un ordinador per cada 
parella.  
Com que l’activitat té 4 parts, aquestes és repartiran entre els dos subgrups. Subgrup 1 parts A 
i C, subgrup 2 parts B i D. 
Han de descarregar la fitxa de l’activitat en format word on s’aniran omplint les respostes. 
Quan una parella acabi podrà buscar una altra parella que li expliqui els apartats que no ha fet. 
Només pot escollir o bé la seva altra parella del grup o una parella que no li hagi explicat a 
ningú els seus apartats. Es a dir una parella pot explicar-li com a màxim a l’altra del seu grup i a 
una d’un altre grup. Així tothom haurà de treballar i explicar. 
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Material necessari 

o Ordinador 1x1 amb reproductor de vídeo i navegador web. 

o Haver-se descarregat el vídeo (http://blog.tvalacarta.info/herramientas/descargar-de-
tv3/) i passar-lo en usb als alumnes o bé tenir connexió a internet per veure l’enllaç a vídeo 

de TV3 del dia 03/05/2013: http://www.tv3.cat/vídeos/4560513/Telenoticies-migdia---
03052013 

o Imatges per a ús del professor en la correcció de l’activitat.  
 
Apartat A: valoració polítics 

 
Figura 19 - Valoració polítics. Telenotícies migdia TV3 03/05/2013 

 

Apartat B:  Estimació de vot a Espanya. 

 
Figura 20 – Estimació vot Espanya. Telenotícies migdia TV3 03/05/2013 

 

 
 

http://blog.tvalacarta.info/herramientas/descargar-de-tv3/
http://blog.tvalacarta.info/herramientas/descargar-de-tv3/
http://www.tv3.cat/videos/4560513/Telenoticies-migdia---03052013
http://www.tv3.cat/videos/4560513/Telenoticies-migdia---03052013
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Apartat C: reserves d’aigua 
 

 
Figura 21 – Reserves d’aigua. Telenotícies migdia TV3 03/05/2013 

Apartat D: producció hidroelèctrica 

 
Figura 22 – Producció hidroelèctrica. Telenotícies migdia TV3 03/05/2013 

 

4.3.2.2 Fitxa per l’alumne 
 

En aquesta activitat veurem com fan servir els mitjans de comunicació l’estadística. 
Contesta les preguntes a sota de cadascuna, afegint-hi l’espai necessari. 

 
 Cerqueu el vídeo del telenotícies migdia del dia 03/05/2013 que acabem de veure al web 

de TV3.  Com l’heu trobat ? Heu trigat gaire o ha estat massa difícil ? 
 

 El vídeo té una durada de 1:05:18 (hh:mm:ss). A partir d’ara ens referirem a posicions de 
temps en minuts i segons dins del vídeo.   
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Apartat A: valoració polítics 
 Mira la noticia corresponent a la valoració dels polítics (5:51 a 6:22) . Atura el vídeo i 

anota les dades o captura una imatge amb la taula i posa-la  aquí.  

 
1) Explica que ens indica la taula: les columnes i les dades.  
2) Quin és el polític més ben valorat ? Quina és la mitjana de valoració dels polítics ? 
3) Fes un gràfic que ens indiqui aquesta mateixa informació de la taula. 
4) Els polítics en conjunt estan ben valorats? Per què ? Justifica-ho.  
5) Quin és el polític més proper a la mitjana ? Hi ha cap polític que s’hi aparti gaire ? Què 

vol dir això estadísticament ?  
6) Què és el CIS ? i el baròmetre del CIS ? 

7) Si haguessis de resumir  quina informació ens aporta aquesta taula/noticia, en una 
única frase curta, quina seria ? Justifica-la estadísticament. 
 

Apartat B: intenció de vot 
 Mira la noticia corresponent a la intenció de vot (6:23 a 6:55) . Atura el vídeo i anota les 

dades o captura una imatge amb la taula i posa-la  aquí.  
 
8) Explica la taula: indica què és cada columna i què volen dir les dades. Com anomenem 

a aquest tipus de dades en % que ens indica la taula ? 
9) Quins són els partits polítics que pugen en intenció de vot ? Per què no suma 100% la 

intenció de vot ? 

10) Quins tipus de gràfics podríem fer per representar aquesta taula. Fes-ne un. 
11) Quin és el partit polític que més ha baixat en intenció de vot ? Quant ? On es veu millor 

aquest descens a la taula o al gràfic que acabes de fer ? 
12) Expressa aquest descens de cada partit polític en % respecte a la seva intenció de vot 

anterior. Quin és el partit polític que més ha baixat en intenció de vot ? 
13) Què és el CIS ? i el baròmetre del CIS ? 
14) Si haguessis de resumir  quina informació ens aporta aquest gràfic/noticia, en una frase 

curta, quina seria ? Justifica-la estadísticament. 
 
Apartat C: reserves d’aigua  
 Mira la noticia corresponent a reserves d’aigua dels embassaments (34:27 a 35:12). 

 
15) Quins tipus de gràfics és aquest ? 

16) Quant han pujat les reserves d’aigua en aquest darrer any ? en quina unitat s’expressa 
la reserva d’aigua ? Per què no apareixen al gràfic ?  

17) Que és la ratlla blau fosc que travessa horitzontalment el gràfic ? Quina seria la mitjana 
si consideréssim només l’any passat i ara per calcular-la ? 

18) Escolta atentament la presentadora, per què diu 70% quan la mitjana es 69,8 % ? 
Comet alguna altra imprecisió ? Explica aquestes discrepàncies. 

19) Si haguessis de resumir  quina informació ens dona aquest gràfic/noticia, en una frase 
curta, quina seria ? Justifica-la estadísticament. 

 
Apartat D: producció hidroelèctrica  
 Mira la noticia corresponent a la producció hidroelèctrica (35:12 a 36:02). 

 
20) Quins tipus de gràfic és aquest ?  
21) Quina és la mitjana històrica ? què vol dir ? En quines unitats s’expressa ? Cerca 

informació sobre aquesta unitat. 
22) Quina hauria de ser la producció de l’any que ve per tenir de mitjana dels 3 últims anys 

la mitjana històrica ? 
23) Escolta atentament el que diu la presentadora i després la veu en off i el presentador.  

Hi ha cap contradicció ? Qui té raó ? Hi trobes res més estrany en aquest gràfic ?  
No et semblen uns números molt rodons ? Explica aquestes discrepàncies. 

24) Si haguessis de resumir  quina informació ens dona aquest gràfic/noticia, en una frase 
curta, quina seria ? Justifica-la estadísticament. 
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4.3.3 Activitat: “Lucha por la salvación” 

 
Activitat  basada en un gràfic sobre l’última jornada de la lliga de futbol espanyola. Pretén fer 
pensar i raonar les diferencies i relacions entre l’estadística i la probabilitat en la realització de 
prediccions. Les seves limitacions, i quan és aplicable una o l’altra.  

 
Per fer-ho l’estudiant ha de cercar una estratègia per resoldre el problema i raonar i justificar 

l’eina o criteri escollit. 
 

4.3.3.1 “Lucha por la salvación” - Fitxa pel professor 

 

Metodologia i desenvolupament 

 
L’activitat s’iniciarà en grup classe i després s’acabarà en parelles. 

 
Es projectarà el vídeo i es deixarà la imatge al projector. Llavors es farà la pregunta  principal al 
grup sencer i es deixarà que hi pensin, i raonin justificadament entre ells en veu alta (10m).  
Després d’aquests temps se’ls demanarà que es descarreguin la fitxa complerta de l’activitat 
del Moodle i la facin en parelles. De forma alternativa es pot donar una fotocopia amb l’activitat, 

copiar les preguntes a la pissarra, o fins i tot, projectar-les i que les copiïn. 
 
Material necessari 

o Ordinador 1x1 amb reproductor de vídeo, projector  o fotocopia. Depenent mitjà escollit. 
 

Continguts curriculars 

Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades. 
Seleccionar i utilitzar els mètodes estadístics apropiats per analitzar dades 

o Anàlisi crítica de taules i gràfics estadístics en els mitjans de comunicació; interpretació 
de la informació. 

o Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat. 

 
Connexions: Ciències Socials. 

 
Competències bàsiques  

 
Competències transversals 

o Competència comunicativa lingüística i audiovisual (C1). 
o Competència d’aprendre a aprendre (C5).  

Competències personals 
o Competència d’autonomia i iniciativa personal (C6). 

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món 

o Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (C7). 
o Competència social i ciutadana (C8). 

 
Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic 

 
En aquesta activitat es treballen les competències: 

o Resolució de problemes: CB1 
o Raonament i prova: CB5, CB6 
o Connexions: CB7 
o Comunicació: CB10, CB11 

 
 

Continguts 

 
Procedimentals 

o Desenvolupament oral dels coneixements. 

o Comunicació amb altres alumnes amb similars coneixements. 
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o Crear arguments viables i ser crític amb el raonament dels altres 
 
Actitudinals 

o Es potencien les relacions amb els companys i la cooperació. 
o Disposició favorable a la revisió i millora de qualsevol exercici o activitat. 

o Confiança en la pròpia capacitat per a la realització de tasques individuals i col·lectives. 
 
Conceptuals 

o Gràfic evolutiu. 
o Paràmetres centralització i dispersió. 
o Aleatorietat, probabilitat bàsica. 

 

4.3.3.2 “Lucha por la salvación” -  Fitxa per l’alumne 
 

Mira el vídeo: http://goo.gl/p6nf3, basat en la imatge: http://goo.gl/Ro7Zf  
 

 
Figura 23 - Posicions a l'última jornada de lliga. El Mundo. Font: MARCA 

 Tenint en compte el gràfic estadístic, quin dels 4 equips creus que se salvarà i no 

baixarà a segona ? Per què ? Justifica-ho analitzant el gràfic. 
 
 Després de respondre la pregunta anterior. Digues: 

1) De quin tipus és aquest gràfic ? Explica què ens indica el gràfic i quines dades fa servir.  
Creus que es podrien millorar els eixos ? Com ? 

2) Quina és la millor posició que ha tingut cadascun dels equips  ? I la pitjor ? Quin és el 

recorregut de la posició per a cada equip ?  
3) Quina és la mitjana de la posició per a cada equip ? 
4) Quin equip ha tingut més alts i baixos a la lliga ? Com ho veus a la gràfica ? 
5) Per què creus que a les primeres 5-6 jornades hi ha canvis tan forts de posicions ? 

Llavors aquestes 5 primeres jornades són significatives ? Per què ?  
 
 Després de respondre a les qüestions addicionals anteriors (1-5), t’has repensat  la 

resposta i el criteri emprat a la pregunta de qui se salvarà? Creus que hi ha diferents 
possibles criteris per decidir-ho ? Comenta’ls. Per què no els has escollit ? 
 

 Creus que aquest gràfic estadístic és útil per predir qui se salvarà ? Per què ? Quin gràfic i 
amb quines dades faries servir si poguessis escollir  ? 

 
 Se t’acut cap altra forma de predir qui se salvarà sense fer servir dades històriques 

estadístiques ? Explica-la i digues quines dades necessitaries saber. Quin mètode creus 
que és millor. 

http://goo.gl/p6nf3
http://goo.gl/Ro7Zf
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4.3.4 Activitat: Projecte d’estudi estadístic  

Aquesta activitat té la categoria de projecte per la seva grandària i intenció.  
 
Al pràcticum com a projecte de la unitat didàctica vaig organitzar un projecte en grups sobre 
una selecció amplia de 20 temes, s’havien de decidir les preguntes i passar als companys una 

enquesta amb 3 o 4 variables per després analitzar-ne els resultats. Els temes van acabar sent 
uns 6 o 7 diferents: “Com venen els alumnes de 3r a l’escola?”,  “Qui es millor jugador: Ronaldo 

o Messi ?”, “Com fan vacances els alumnes  de 3r? ”, etcètera.  
 
Les meves conclusions sobre el treball van ser que era massa obert (van fer massa enquestes 
amb preguntes inútils), massa ampli (taula de freqüències, gràfics, paràmetres centralització i 
dispersió per a cada variable, i conclusions), que no es podia controlar tants treballs diferents i 
sobretot que no van raonar gaire sobre els resultats per extreure’n conclusions.   
Per això aquesta activitat és més tancada i reduïda, i obliga a explicar i parlar sobre els 
resultats i no tant a repetir enquestes o càlculs. 

 

4.3.4.1 Projecte d’estudi estadístic  - Fitxa pel professor 

 

ACTIVITAT – PROJECTE D’ESTUDI ESTADÍSTIC 
 

Aquesta activitat té la categoria de projecte per la seva grandària i intenció.  
Es vol fer,  en grups de 2-3, un estudi estadístic senzill sobre un tema que podran escollir els 
alumnes d’entre 4 o 5 que es presentaran en forma de vídeo i imatges. 
 

Per donar més llibertat als alumnes es podrà permetre que ells trobin algun altre tema que sigui 
del seu interès. Per exemple, podrien trobar catàlegs de botigues, grans superfícies o botigues 
online sobre:  jocs de consoles o PC, roba d’un determinat tipus o marca (pantalons,  vestits, 

jaquetes, ...), rellotges, televisors, etcètera. 
La botiga online de Media-markt és un bon lloc per agafar dades seleccionades i ordenades per 
més venuts o marca de molts temes: jocs, TV, ebooks, portàtils, monitors, mòbils, càmeres 
digitals, musica, llibres, o cinema.  S’ha de valorar el perill de dispersió que això pot provocar. 
 

Objectius 

o Repassar i consolidar de forma practica la majoria de conceptes i mètodes que es 
veuen a classe en un treball en grup. 

o Saber fer servir eines TIC per fer informes estadístics. 
 

Per aconseguir-ho es farà, en grups de 2-3, un estudi estadístic senzill sobre un tema que 
podran escollir els alumnes. 
 
S’ha de presentar un informe del projecte, realitzat amb Word  i Excel pels gràfics (o altres 
eines equivalents com LibreOffice, OpenOffice...). 
 
Temporització 
 

El projecte s’ha de fer en 2 hores a classe, en dies no consecutius preferiblement,  i el que no 
doni temps s’ha d’acabar a casa. 
 
Metodologia i desenvolupament 
 

El projecte s’anunciarà com a una eina de valoració d’aquesta unitat ja durant el primer dia de 
classe, quan s’introdueix el tema. En avançar prou en la unitat es dedicarà una primera hora al 
projecte d’estudi estadístic.  
L’estudi estadístic del projecte ha de donar lloc a 1 o 2 variables estadístiques com a màxim, 
una de les quals ha de ser el preu, per poder comparar entre projectes diferents aquesta 
variable. 
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Primera hora 

Es fan els grups, criteri lliure, i s’explica què s’espera com a resultats i com es valorarà. 
 
En acabar aquesta  primera hora s’espera que tinguin fet en word i/o excel:  

1) Descripció del tema del projecte escollit  

2) Descripció variables escollides 
3) Per a cada variable: 

- Taula freqüències 
- Gràfic adequat 

 
Segona hora 

En un dia posterior, preferiblement quan ja han treballat el concepte de dispersió,  es farà una 
segona hora a classe del projecte per finalitzar-lo. Deixant els últims retocs amb ordinador i la 
impressió per fer-los a casa. 
En aquesta  segona hora s’espera que facin:  

- Paràmetres centralització i dispersió 
- Comentari sobre paràmetres 

4) Conclusions sobre el tema (basades en el treball, no opinions) 
5) Comparació amb els altres projectes.  

 
Avaluació 

 

Els criteris d’avaluació es mostren el primer dia i poden ser (no crec necessària rúbrica): 
o 50% : Entrega a temps i de tots els apartats que es demanen en l’informe. 
o 30% : Qualitat dels diferents apartats. S’han realitzat correctament, i de forma precisa i 

clara. Valorar el nombre d’errors i tipus. 
o 20% :Treball en equip a l’aula. Participació, comunicació dins grup i resta companys. 

 
Continguts curriculars 

 
S’aborden en diferents  graus la majoria de continguts curriculars  d’aquesta UD. 

o Utilització de mostres en els estudis estadístics: necessitat, conveniència 
i representativitat. 

o Distinció entre variables discretes i contínues. 
o Agrupació en classes o intervals. Histogrames i polígons de freqüències. 
o Identificació del gràfic més adequat d’acord amb les dades que cal presentar. 
o Ús del full de càlcul i de les TIC en general per a la organització de dades, realització 

de càlculs i generació dels gràfics més adequats. 

Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades 
o Càlcul i interpretació de la mitjana, moda, quartils i mediana. 
o Anàlisi de la dispersió: rang i desviació típica. 
o Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica per a realitzar comparacions i 

valoracions. 

Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades 
o Formulació de conjectures sobre possibles relacions entre dues característiques d’una 

mostra. 
 
Competències bàsiques  

 
Competències transversals 

Competències comunicatives 

o Competència comunicativa lingüística i audiovisual  (C1). 
Competències metodològiques 

o Tractament de la informació i competència digital (C3). 

 Desenvolupar actituds i habilitats per cercar, i tractar i comunicar informació. 
 Fer ús de les TIC com a eina de cooperació, documentació i presentació. 

o Competència d’aprendre a aprendre (C5). 
 Conèixer  les pròpies capacitats per planificar l’aprenentatge. 
 Mostrar actitud positiva. 

Competències personals 
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o Competència d’autonomia i iniciativa personal (C6).  
Competències específiques centrades en conviure i habitar el món 

o Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (C7). 
 Conèixer el valor de les coses. 

o Competència social i ciutadana (C8). 

 Aprendre a treballar en equip: planificar i dividir la feina cooperativament. 
 Responsabilitzar-se davant del altres dels compromisos i feines assignats. 

 
 
Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic (C4) 

 
En aquesta activitat es treballen les competències: 

o Raonament i prova: CB5 

o Connexions: CB8 
o Comunicació i representació: CB9, CB10, CB11, CB12 

 

Continguts 
 
Procedimentals 

o Desenvolupament oral dels coneixements. 
o Comunicació amb altres alumnes amb similars coneixements. 
o Crear arguments viables i criticar el raonament dels altres 
o Capacitat de promoure l’aprenentatge en altres alumnes. 
o Utilització del Word i Excel com a eina de treball. 

 
Actitudinals 

o Es potencien les relacions amb els companys i la cooperació. 
o Disposició favorable a la revisió i millora. 
o Confiança en la pròpia capacitat per a la realització de tasques individuals i col·lectives. 
o Respecte pel treball fet pel propi grup i per la resta de companys. 
o Capacitat de gestió de grups. 

 

Conceptuals 

o S’han de fer servir la majoria de conceptes d’aquesta unitat. 

 

4.3.4.2 Projecte d’estudi estadístic  - Fitxa per l’alumne 

 

ACTIVITAT – PROJECTE D’ESTUDI ESTADÍSTIC 
 
Aquesta activitat es fa servir com a projecte a realitzar durant tota la unitat. La intenció és 
repassar i fer servir de forma pràctica la majoria de conceptes i mètodes que es veuen a classe 
per aquest tema d’estadística. 
 
Grups i temps dedicat 
Es fa en grups de 2-3 persones.  

I li dedicarem 2 hores a classe, el que no s’acabi a classe s’haurà d’acabar a casa. 
 
El projecte: escollir el tema i fer l’estudi 
L’activitat consisteix en fer un estudi estadístic senzill sobre el preu d’uns productes. Els 
productes a estudiar, tema del estudi,  el podreu escollir  d’entre 4 opcions que es donen en 
forma de vídeo i imatges. Les opcions les veurem en detall més endavant, i són : bambes, vins, 
sabates, patates i llibres. 
 

La variable estadística que volem estudiar sobre la població és el preu. Per a alguns productes 
es pot afegir una segona variable a l’estudi. Per exemple, en el cas de bambes, el descompte o 
el color, i en el cas dels llibres, l’idioma o la temàtica. En aquest cas s’ha de veure si hi ha cap 

relació entre ambdós variables. 
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S’han d’aplicar els procediments que s’han vist a classe per fer un estudi estadístic. Per 
exemple,  s’ha de dir quina és la població, la mostra (si n’hi ha), les variables i de qui tipus són, 
s’ha de decidir i justificar en funció de la variable i els valors d’aquesta, si es fan servir intervals 
o no, etcètera. 
 

Els vídeos i imatges corresponents a cada estudi es poden consultar i descarregar de Google 
Drive a l’adreça: http://goo.gl/e17jy 
 

 
Figura 24 - Bambes 

 
Tema estudi: com són els preus de les bambes ... ? 
 
Vídeo i imatge: http://goo.gl/e17jy 
 
 

o Variables a estudiar: preu i descompte/color 
o Decidir si es vol agafar una mostra més petita. 
o Hi ha cap relació entre les dues ? 

 

 
Figura 25 - Calçat. 

 
Tema estudi: com són els preus del calçat a ... ? 
 
Vídeo i imatge: http://goo.gl/e17jy 
 

o Variables a estudiar: preu i  tipus/color 

o Hi ha cap relació entre les dues ? 

 

Figura 26 - Vins. Blancs, negres i rosats. 

 
Tema estudi: com són els preus dels vins a ... ? 
 
Vídeo i imatge: http://goo.gl/e17jy 
 

o Variables a estudiar: preu i tipus 
o Hi ha cap relació entre les dues ? 

 

 
Figura 27 – Llibres a Sant Jordi. 

 
Tema estudi: com són els preus dels llibres a ... ? 
 
Vídeo i imatge: http://goo.gl/e17jy 
 

o Variables a estudiar: preu i idioma/temàtica 
o Hi ha cap relació entre les dues ? 

 
Si algun grup vol fer el projecte sobre un altre tema que sigui del seu interès,  es pot negociar. 
Per exemple la botiga online de Media-Markt és un bon lloc per agafar dades del preu de molts 
productes: jocs, TV, eBooks, portàtils, monitors, mòbils, càmeres digitals, musica, llibres, o 
cinema.  Els catàlegs de botigues  o grans superfícies és una altra possible font de dades. 

 

http://goo.gl/e17jy
http://goo.gl/e17jy
http://goo.gl/e17jy
http://goo.gl/e17jy
http://goo.gl/e17jy
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Informe amb els resultats de l’estudi a entregar 
 
S’ha de presentar un informe en paper del projecte fet amb Word i fent servir Excel pels gràfics. 
L’informe consta dels següents apartats: 

1) Portada del treball (components del grup i tema escollit). 
2) Petita descripció tema projecte. 
3) Descripció variables estadístiques escollides. Com a màxim 1 o 2, una de les quals ha 

de ser el preu, per poder comparar entre projectes després. 
4) Per a cada variable: 

o Taula freqüències 
o Gràfic que la representi de forma adequada 
o Paràmetres centralització i dispersió 

o Què ens indiquen els paràmetres? (comentari justificat sobre paràmetres, 
mostra i població) 

5) Conclusions sobre el tema (basades en el treball, no opinions). Com són les variables ? 

Tenen relació ? Què indiquen els paràmetres? 
6) Comparació amb un dels altres projectes dels companys de classe. Compara els preus 

i paràmetres, quines conclusions en treus ? 
 
El termini màxim d’entrega és l’últim dia d’aquest tema. 
 
Els punts 5 i 6 són els més importants, és on heu d’aplicar raonadament  els criteris de 
valoració i comparació de poblacions mitjançant els paràmetres calculats abans.  
 
 

Com farem el projecte al llarg dels dies de classe 
 

Com ja hem dit li dedicarem només 2 hores a classe i la resta s’ha d’acabar a casa. 
 
En aquesta primera hora, la d’avui, què és fa ? Vegem-ho. 
 

Primera hora 

Es fan els grups, planifica el projecte i distribueixen tasques. 

En acabar aquesta  primera hora de classe s’espera que tingueu un document word amb els 
punts següents:  

- Portada del treball (components del grup i tema escollit). 

- Descripció del tema del projecte  (2-5 línies) 

- Descripció variables estadístiques de l’estudi (1 o 2 màxim, preu obligatòria) 

- Fer per a cada variable: 
o Taula freqüències 
o Gràfic adequat 

 
Segona hora 

Més endavant es farà una segona hora a classe del projecte per finalitzar-lo gairebé, deixant 
els últims retocs amb ordinador i la impressió per fer-los a casa. 
En aquesta  segona hora s’espera que afegiu al document word del projecte els punts 
següents:  

- Càlcul de paràmetres centralització i dispersió 
- Comentari justificat sobre què ens diuen els paràmetres. 
- Conclusions sobre el tema (basades en el treball, no opinions). Com són les 

variables ? Tenen relació ? Què indiquen els paràmetres? 
- Comparació amb un dels altres projectes de classe. Compara els preus i 

paràmetres, quines conclusions en treus ? 
A casa 

Acabar el que no s’acabi a classe. 
 
Avaluació 

 
Els criteris d’avaluació es mostren el primer dia i són: 
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o 50% : Entrega a temps i amb tots els apartats que es demanen a l’informe. 
o 30% : Qualitat dels diferents apartats. S’han realitzat correctament, i de forma precisa i 

clara. Valorar el nombre d’errors i tipus. 
o 20% :Treball en equip a l’aula. Participació, comunicació en grup i resta companys. 

 

4.3.5 Activitat: Com fer una taula de freqüències 

 

En aquesta activitat es fa servir el vídeo en un dels seus usos més comuns en l’ensenyament,  
explicar un procediment i els conceptes i passes necessaris per fer-lo. 
 
La noció de variabilitat estadística hauria de ser entesa pels estudiants d’ESO (Ernesto, Orta 
2011), aquesta activitat tracta d’aconseguir-ho amb la part d’ampliació on es fa la simulació del 

llançament de daus. 
 

4.3.5.1 Com fer una taula de freqüències - Fitxa pel mestre 
 

ACTIVITAT : COM FER UNA TAULA DE FREQÜÈNCIES 
 
Objectius 

Aquesta activitat té com a objectius: 
- Aprendre o repassar com es fa una taula de freqüències. Quines són les seves 

columnes i quin significat tenen. 
- Aprendre a fer servir Excel per realitzar taules de freqüències.  
- Establir relacions entre el concepte de freqüència relativa i el de probabilitat. 

 

Prerequisits recomanables previs a l’activitat 

Haver  fet la unitat de probabilitat anteriorment a la d’estadística, o conèixer  la definició de 
probabilitat com a casos favorables entre casos possibles. Encara que no és obligatori. 
 
Temporització 

30minuts a casa per la primera part i 1h a classe per aclarir dubtes i fer la simulació dels daus. 
 
Descripció, metodologia i desenvolupament 

L’activitat consta de dues parts diferenciades: 
- una primera referent a com fer una taula de freqüències. Es basa en la 

gravació en vídeo de com es fa servir un full d’Excel per fer-la pas a pas.  
- i una segona d’ampliació, consistent en fer una simulació en Excel del 

llançament de daus i calcular les seves freqüències . 

Un desenvolupament possible es posar la primera part com a deures per fer-la a casa, doncs 
servirà com a repàs i es senzilla de fer. Consisteix en veure un vídeo, completar una taula i 
respondre unes curtes preguntes sobre el que s’ha vist. Comparteix el mateix llibre Excel amb 
la segona part, per tant ja el tindran descarregat a l’ordinador per l’endemà. 
 
La primera part es corregirà l’endemà, resolen els dubtes i recordant com es fa la taula. Un cop 
fet això es fa la segona part en grup a classe. Es mostra el vídeo on s’explica com és la 
simulació a Excel , i se’ls demana que facin la simulació i responguin a les preguntes del full de 
l’alumne en grups de dos (per proximitat per evitar pèrdues de temps). 
 
 
Material necessari 

o Ordinador 1x1 amb reproductor de vídeo. 
o Disponibles  a Google Drive: http://goo.gl/xF9RB 

- Vídeo amb l’explicació de les dues parts de l’activitat. 
- Llibre Excel tant per fer la taula com la simulació. Anar al full adequat.  
- Imatges capturades pe les diferents grandàries de mostra (N) demanades.  

http://goo.gl/xF9RB
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Figura 28 - Full Excel simulació 10000 llançaments dau 

 
Continguts curriculars 
 

Formular preguntes abordable amb dades i recollir, organitzar i presentar dades rellevants per 
respondre-les 
 
 
Competències bàsiques  

 
Competències transversals 

o Competència comunicativa lingüística i audiovisual (C1). 
Competències metodològiques 

o Tractament de la informació i competència digital (C3). 
o Competència d’aprendre a aprendre (C5). 

Competències personals 
o Competència d’autonomia i iniciativa personal (C6). 

 

 
Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic 

 

En aquesta activitat es treballen les competències: 
o Raonament i prova: CB5 
o Connexions: CB7. Es raona què vol dir la freqüència i la seva relació amb la 

probabilitat. 
o Comunicació: CB10, CB12 

 

 
Continguts 

 
Procedimentals 

o Crear arguments viables  
o Usar relacions entre probabilitat i estadística per raonar i cercar explicacions 

 
 
Conceptuals 

o Taula de freqüències, freqüència relativa, acumulada,  ... 

o Probabilitat d’un esdeveniment. 
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4.3.5.2 Com fer una taula de freqüències -  Fitxa de l’alumne 

 

ACTIVITAT : COM FER UNA TAULA DE FREQÜÈNCIES 
 

Aquesta activitat  introdueix i repassa l’ús de la taula de freqüències com a eina d’ordenació i 
representació de les dades d’una variables estadística. 
Es mostra en un vídeo com es realitza la taula i s’explica alhora quines són i quin significat  

tenen les seves columnes.  
Aquesta activitat es basa en la gravació en vídeo de com es fa servir un full d’Excel per fer, pas 
a pas,  la taula de freqüències d’una variable estadística.   
 
Enllaç amb tots els materials d’aquesta activitat a Google Drive: http://goo.gl/xF9RB 

 
1) Visualitza el vídeo sobre la taula de freqüències o descarrega’l. 

Enllaç directe al vídeo: http://goo.gl/dNO6F 

 
2) Descarrega el full Excel que apareix al vídeo o copia la taula als apunts. 
3) Completa les cel·les que tenen un interrogant (?). 
4) Ara realitza una taula de freqüències per a les dades de la variable nombre de cotxes 

que té la teva família, obtingudes d’uns alumnes d’ESO : 
 
1, 2, 0, 1, 0, 3, 4, 2, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 0, 1, 2, 3 
 

Fes-la amb el Excel o als teus apunts, amb una regla per fer les línies de la taula. 
 
Un cop complerta la taula contesta a les preguntes següents: 

o Per què la suma de totes les freqüències relatives és 1 ? I per què suma 100 la 
freqüència relativa en tant per cent? 

o Et sembla que dir-li a la freqüència relativa “freqüència relativa en tant per 1” seria 
també un bon nom ? Per què ? 

o Si en algun cas et donés més de 1 o 100% respectivament que voldria dir ? És això 
possible ? I si et dones menys de 1 o de 100% què voldria dir ?  És possible ? 

 

 
Ampliació. Relació de la freqüència relativa amb la probabilitat, la Regla de Laplace 

 
Tenir clars els conceptes de probabilitat  és útil quan fas estadístiques. Si encara no has fet 
aquest concepte de probabilitat a classe i com es calcula, no et preocupis si no entens gairebé 
aquesta secció d’ampliació. Pots anar directament a l’exemple de simulació amb daus. 
 
Pots consultar què és la regla de Laplace al llibre, al tema de probabilitat (cerca Regla de 
Laplace) o a internet a http://www.vitutor.com/pro/2/a_9.html.  
 
La Regla de Laplace ens diu que la probabilitat d’un esdeveniment A és el nombre de casos 
favorables perquè es produeixi l’esdeveniment o situació A, dividit entre el nombre de casos 
possibles (nombre de totes les situacions o esdeveniments diferents que es puguin produir): 
 
             P(esdeveniment  A) = nombre de casos favorables de A 

     nombre casos possibles 

 
La probabilitat sempre és un numero entre 0 i 1.  Ex: ½ = 0,5  o ¼ = 0,25  
La probabilitat sumada de tots els esdeveniments que es poden produir sempre dona 1.  
Exemple:  

Probabilitat(treure un 1 en un dau) = 1/6 = 0,166 o 16.6%.  
Probabilitat(de treure un 1 o un 2 o un 3 o un 4 o un 5 o u 6) = 6 * 1/6 = 1, es a dir és cert 
Probabilitat(de treure un 7 en un dau) = 0, es a dir mai es produirà. 

 
o Et recorda alguna cosa sobre probabilitat com es calcula la freqüència relativa ? I el 

que si les sumem totes doni 1 ?  
 

http://goo.gl/xF9RB
http://goo.gl/dNO6F
http://www.vitutor.com/pro/2/a_9.html
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o Quina seria la probabilitat de que un individu escollit d’entre els de la mostra estadística 
emprada tingui com a valor de la variable estadística qualsevol dels que apareix a la 
taula de freqüències ? Per què ?  
 

o I la probabilitat de que l’individu escollit a l’atzar, d’entre els de la mostra, tingui com a 

valor de la variable estadística només un dels valors que pren la variable estadística a 
la taula de freqüències ? De què depèn ? 
 

Exemple amb Excel: simulació del llançament de daus 
 

Mira el vídeo sobre com es simula en un full Excel el llançament de daus: http://goo.gl/fj7yl 
El llibre Excel del vídeo es troba al mateix lloc que el vídeo de la taula anterior, a l’enllaç dels 
materials d’aquesta activitat a Google Drive.  
 

En aquest vídeo veiem com es van fent mostres de 20 llançament de daus i com varia la taula 
de freqüències i els gràfics associats. Alhora es van acumulant totes les mostres de 20 
llançaments en una gran mostra que suma tots els llançaments fets fins aleshores. La mostra 
acumulada pot acabar sent de milers de llançaments.  
Per fer els llançaments pots prémer F9. 
 

o Descarrega el llibre Excel i ves al full verd anomenat “Simulació daus” 
 

o Ara fes una simulació de molts llançaments  tal i com has vist al vídeo i anota els 
resultats per a cert nombre de llançaments N (grandària de la mostra).  
 

Ves prement F9 i ves mirant com varien les taules i els gràfics. Compara entre la 
mostra de 20 i la mostra acumulada que es va fent cada cop més gran. 
 

Ves anotant quan arribis a 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, i 10000 llançaments, les 
freqüències absolutes i relatives dels valors de la variable estadística (el nombre que 
pot sortir a un dau, de 1 a 6): 

 
Resultat 
dau 

N=20 N=100 N=200 N=500 N=1000 2000 5000 10000 

1 n1= 
f1=      

       

2 n2= 
f2=      

       

3 n3= 

f3=      

       

4 n4= 

f4=      

       

5 n5= 

f5=      

       

6 n6= 

f6=      

       

 
Ara volem raonar sobre el que hem fet i observat (pots tornar a fer la simulació si vols): 

o Observant les diferents mostres de 20 llançaments que hem anat fent 
Per que creus que en les mostres de 20 llançaments les freqüències absolutes i 
relatives són tan diferents d’una mostra a un altra ? Ho pots veure tan en la taula com 
en els gràfics cada cop que prems F9. 

 

o Observant la mostra acumulada i els valors que has anat anotant a la taula 
Cap a quin valor de N et sembla que les freqüències relatives i absolutes s’han anat 
assemblant entre elles. Per què creus que ha passat ? 
 

o Els valors de la freqüència relativa de cada valor  (1, 2, 3, 4, 5, i 6) de la variable 
estadística  ha quin valor creus que tendiran quan sigui molt gran el nombre de 
llançaments N? Mira la mostra de milers de llançaments per fer-te una idea.  

 

o Explica llavors quina relació hi ha entre la freqüència relativa d’un valor de la variable 
estadística i la probabilitat de que surti aquest mateix valor en el dau.  
 

o Crea una simulació per al llançament de 20 monedes. Pots copiar i modificar aquesta. 

http://goo.gl/fj7yl
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4.3.6 Activitat: El millor jugador de SNAKE 

 

En aquesta activitat es fa èmfasis en l’expressió verbal i escrita d’arguments amb base 
estadística sobre una competició. Aquest èmfasis sorgeix d’haver observat a l’aula que aquest 
tipus d’argumentació el fan servir poc i malament. Els alumnes prefereixen fer només càlculs 
mecànics i no haver de raonar i relacionar. 

4.3.6.1 El millor jugador de Snake - Fitxa pel mestre 

 

ACTIVITAT : EL MILLOR JUGADOR  DE SNAKE I ELS COMENTARISTES ESPORTIUS 
 

Descripció 
 

Dos amics, jugadors professionals de vídeojocs, volen decidir qui dels dos és millor jugador. 
Cansats dels jocs actuals han decidit desafiar-se al joc del Snake. El Snake és un joc digital 
clàssic, de més de 20 anys, molt conegut i que existeix per gairebé qualsevol plataforma. 
Consisteix en dirigir una serp perquè vagi menjant pastissos sense xocar amb cap paret ni la 

seva pròpia cua.  En la versió iPad, en la qual jugaran els dos amics, cada cop que es menja 
un pastis li creix la cua. La puntuació de cada pastis, que depèn del temps que s’ha trigat en 

menjar, es va acumulant al marcador. 
 
L’activitat es desenvolupa en dues fases ben diferenciades:  

- una primera fase de realització per escrit o amb materials digitals (Word, Excel) 
pels alumnes. On es fan estudis estadístics i anoten comentaris esportius,  

- i una segona fase de correcció en grup aula, que consistirà en posar en comú 

les llistes de comentaris esportius, i entre tota la classe valorar si són certs i 
són significatius per descriure la competició. 

 

 
Objectius 

 
Aquesta activitat té com a objectius: 

- Fer un ús aplicat de l’estadística en el camp esportiu. 

- Saber seleccionar les eines estadístiques més adequades al problema. 
- Saber representar  i interpretar dades en taules i gràfics. 
- Promoure l’expressió i crítica opinions basades en dades estadístiques. 
- Promoure el treball col·laboratiu en grup. 

 

 
Temporització, metodologia i desenvolupament 

 
El temps dedicat a l’activitat pot ser, depenent del grup classe, de 1 a 1’5 hores.  
Primer es mostra el vídeo de com és el joc  a tota la classe i després es fan els grups de dos, 
on se’ls pot deixar escollir a ells o agrupar-los tal com seuen per evitar pèrdues de temps. 
 

Un cop presentada l’activitat se’ls diu que es descarreguin el full de l’activitat per l’alumne i se’ls 
deixa fer en grups de dos, resolen els seus dubtes. Han de tenir present que han de fer i anotar  
per escrit o preferiblement en Word i Excel les seves respostes i dades. 

Tindran 1 hora per anar fent l’activitat. L’endemà es deixarà 10 minuts  fer finalitzar-la si cal, i 
es dedicaran 20 minuts a la correcció en comú.  
 
Material necessari 

 
o 1 Ordinador per parella, amb reproductor de vídeo. 
o Tots els materials d’aquesta activitat  són a Google Drive, enllaç: http://goo.gl/4rGqT 
o Winruler (http://www.hexagora.com/en_dw_winruler.asp) per  mesurar distancies en el 

món Snake. 
o Cronòmetre: aplicació d’ordinador, mòbil, pàgina web o rellotge físic que permeti 

mesurar el temps. Recomanat:  “Split Timer / Lap Timer” de http://www.online-
stopwatch.com/download-stopwatch/  

http://goo.gl/4rGqT
http://www.hexagora.com/en_dw_winruler.asp
http://www.online-stopwatch.com/download-stopwatch/
http://www.online-stopwatch.com/download-stopwatch/
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Continguts curriculars 

 
Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar dades rellevants per 
respondre-les 

o Utilització de mostres en els estudis estadístics: necessitat, conveniència 

i representativitat. 
o Identificació del gràfic més adequat d’acord amb les dades que cal presentar. 
o Ús del full de càlcul i de les TIC en general per a la organització de dades, realització 

de càlculs i generació dels gràfics més adequats. 
Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades 

o Càlcul i interpretació de la mitjana, moda, quartils i mediana. 
o Anàlisi de la dispersió: rang i desviació típica. 
o Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica per a realitzar comparacions i 

valoracions. 
 
Competències bàsiques  

 
Competències transversals 

Competències comunicatives 

o Competència comunicativa lingüística i audiovisual  (C1). 
Competències metodològiques 

o Tractament de la informació i competència digital (C3). 
 Desenvolupar actituds i habilitats per cercar, i tractar i comunicar informació. 
 Fer ús de les TIC com a eina de cooperació, documentació i presentació. 

o Competència d’aprendre a aprendre (C5). 
 Conèixer  les pròpies capacitats i mancances per planificar l’aprenentatge. 

 Mostrar actitud positiva. 
 Promoure l’aprenentatge dels companys i d’un mateix, amb l’argumentació 

i reflexió. 
Competències personals 

o Competència d’autonomia i iniciativa personal (C6).  
Competències específiques centrades en conviure i habitar el món 

o Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (C7). 

 Aplicació del pensament estadístic per interpretar la informació de jocs i 
esports 

 
 

Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic (C4) 

 
En aquesta activitat es treballen les competències: 

o Resolució de problemes:  CB1, CB2, CB3 
o Raonament i prova: CB5, CB6 

o Connexions: CB8 
o Comunicació i representació: CB9, CB10, CB11, CB12 

 

Continguts 
 
Procedimentals 

o Crear arguments viables. Justificar-los i refutar-los. 
o Usar l’estadística per raonar i cercar explicacions 

 
Actitudinals 

o Disposició favorable a la revisió i millora de qualsevol exercici o activitat. 

o Confiança en la pròpia capacitat per a la realització de tasques individuals 
autònomament. 

 

Conceptuals 

o Variables estadístiques, taules de freqüències, gràfics estadístics, paràmetres 
centralitat i dispersió. 

o Variabilitat  estadística. Comparació de mostres. 
o Aleatorietat.  
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4.3.6.2 El millor jugador de SNAKE - Fitxa per l’alumne 

 

ACTIVITAT : EL MILLOR JUGADOR  DE SNAKE I ELS COMENTARISTES ESPORTIUS 
 

Dos amics, jugadors professionals de vídeojocs, volen decidir qui dels dos és millor jugador. 
Cansats dels jocs actuals han decidit desafiar-se al joc del Snake. El Snake és un joc digital 
clàssic, de més de 30 anys d’antiguitat,  que existeix per gairebé qualsevol plataforma. 
Consisteix en dirigir una serp perquè vagi menjant pastissos sense xocar amb cap paret ni la 
seva pròpia cua.  En la versió iPad, en la qual jugaran els dos amics, cada cop que es menja 

un pastis li creix la cua. La puntuació de cada pastis, que depèn del temps que s’ha trigat en 
menjar, es va acumulant al marcador.  
 
Tots els materials d’aquesta activitat  estan dins Google Drive, enllaç: http://goo.gl/4rGqT 
 
L’activitat es farà en grups de 2, preferiblement els que esteu asseguts al costat per compartir 
un únic portàtil. I en alguna pregunta de l’activitat se us demanarà que feu de comentaristes 
esportius de la competició entre els dos jugadors de Snake. 

 
Presentació del joc. 

 
Mireu aquest vídeo per saber com és el joc, enllaç a vídeo a Google Drive: http://goo.gl/rcA68 
 

 
Figura 29 - Exemple de partida. http://goo.gl/rcA68 
 
Un cop heu vist com és el joc, proposeu una competició per decidir qui dels dos amics és el 
millor jugador. Per decidir qui guanya la competició proposeu un criteri basat en la puntuació i 
definiu-lo fent servir conceptes estadístics i/o matemàtics. 

o Criteri. El millor jugador és qui  aconsegueix ... 
 

o Com calcularies el criteri per ambdós jugadors ?  
 

o Creus que hi ha altres criteris possibles ?  
Pensa o busca informació sobre com es fa en esports i altres competicions. Per 
exemple els rallis, les curses, un torneig de golf, les finals de l‘ACB, etcètera.  
Digues-ne algun altre de possible criteri, i expressa’l amb conceptes matemàtics. 

 
 
(només passar al següent apartat un cop fet el primer i sense llegir-lo abans) 
 
 
La competició 

 
Els dos amics han decidit que faran una doble competició, una de regularitat on es tindran en 
compte totes les puntuacions d’un conjunt de 10 partides. I una altra a partida única, 

d’habilitat, on guanyarà qui amb un màxim de 10 pastissos faci més puntuació.  
 
 En la competició de regularitat, feta en el nivell 9, les dades són: 

 

http://goo.gl/4rGqT
http://goo.gl/rcA68
http://goo.gl/rcA68
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Partida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Arnau      

Punts 

Pastissos 

 

 2500   

      7 

 

2320   

     7 

 

3380   

     8 

 

3520   

     8 

 

3250 

9      

 

3700 

     12 

 

2590 

     8 

 

3970   

     12 

 

3510   

11      

 

3690   

    11 

 

32430 

93 

Bernat     

Punts 
Pastissos 

 

2214 
     4 

 

2385 
     4 

 

4341 
     8 

 

3700 
     7 

 

223  
     1 

 

4566  
     9 

 

2245  
     5 

 

4353  
     9 

 

6589  
     15 

 

1820 
     3 

 

32436 
65 

 

 
o Qui dels dos jugadors ha guanyat ? Qui és més regular ? Justifica-ho. 

 
o Ara, els dos membres del grup haureu de fer de comentaristes esportius.  

Haureu de comentar aquesta competició de regularitat. Per fer-ho heu d’analitzar 

estadísticament  com ha estat la competició a les 10 partides. Comparant els jugadors. 
Feu taules, gràfics comparatius o calculeu els paràmetres més convenients.  
Cada membre del grup alternativament, ha de fer un comentari com si estiguéssiu en 
una retransmissió esportiva. Feu tots els que pugueu, mínim 5 cadascun, però sempre 
basats en dades estadístiques.  
Preneu-ne nota en una llista dels comentaris doncs els farem servir a la part final de 
l’activitat,  i justifiqueu-los fent referencia a la taula, gràfic o paràmetre d’on heu tret la 
dada. Si us cal, feu més estudis estadístics per trobar dades. 

 
Per exemple:  

- El jugador A ha estat molt més regular que el B, per això ha guanyat. 

- En 4 de les 5 partides inicials ha estat per sota del contrincant, però a la 
segona part s’han girat les truites i amb una mitja de X punts mes que 
l’adversari per partida s’ha acabat imposant. 

 
 
 En la competició a una única partida, d’habilitat, feta en el nivell 5, les dades son: 

 
PARTIDA 
UNICA 

 

Arnau 

 

Bernat 

 

 

 
 

 

 
Punts i 

Pastissos 

 
Figura 30 - Puntuació de partida Arnau.  
Vídeo: http://goo.gl/rcA68  

 
Figura 31 - Puntuació partida Bernat. 
Vídeo: http://goo.gl/gB4qx 

 
Es poden veure els vídeos de les dues partides a Google Drive : http://goo.gl/4rGqT 
Es pot fer servir el programari  següent si  cal (també estan al Google Drive) : 

- Winruler (http://www.hexagora.com/en_dw_winruler.asp) per  mesurar distancies 
en el món Snake. 

- Cronòmetre: aplicació d’ordinador, mòbil, pàgina web o rellotge físic que permeti 
mesurar el temps. Recomanat:  “Split Timer / Lap Timer” de http://www.online-
stopwatch.com/download-stopwatch/  

- Aplicació “Recortes” de Windows: per retallar imatges a pantalla. 
 

o Aquesta modalitat de competició és a un màxim de 10 pastissos. I la puntuació de cada 

pastis depèn del temps que es triga en menjar-lo. Per què aquesta és una competició 
fonamentalment d’habilitat i l’anterior més de regularitat ? En quina de les dues influeix 
més la sort ? 

http://goo.gl/gB4qx
http://goo.gl/4rGqT
http://www.hexagora.com/en_dw_winruler.asp
http://www.online-stopwatch.com/download-stopwatch/
http://www.online-stopwatch.com/download-stopwatch/
http://goo.gl/rcA68
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o Farem el mateix que en la competició de regularitat. 

Imagineu-vos que heu de comentar les partides amb dades com si fóssiu dos locutors 

de TV o radio que estan retransmetent un partit o competició. Penseu en el munt de 
dades estadístiques que es comenten en un partit de basquet o futbol. 

Prepareu taules, gràfiques i calculeu paràmetres estadístics per poder-ho fer.  
Digueu cadascun dels components del grup, per torns, frases amb dades estadístiques 
que expliquin com han estat les partides o que les comparin. 
Per exemple:  

- “El jugador A triga de mitja x segons en menjar un pastis, i B, 2 segons més.”  
- “El jugador A ha fet mes punts a la primera meitat de la partida.” 
- “La seva mitja de ... i per l’altre jugador és ... això explica perquè ...” 

Preneu-ne nota en una llista de comentaris que farem servir a la part final de l ’activitat,  

i justifiqueu-los fent referencia a la taula, gràfic o paràmetre d’on heu tret la dada. Si us 
cal, feu més estudis estadístics per trobar dades. 

 
 Si recordem que la modalitat de competició a partida única és a un màxim de 10 pastissos. 

I que la puntuació de cada pastis depèn del temps que es triga en menjar-lo. Per què la 

primera competició és més de regularitat i la segona fonamentalment d’habilitat ? En quina 
de les dues influeix més la sort ? Per què ?  
 

 Els dos jugadors s’han acabat barallant, en Bernat diu que no s’hi val, que s’ha de repetir la 
partida d’habilitat. Que ell en la seva partida ha tingut mala sort amb les posicions del 
pastis. Com no es posen d’acord, han vingut a la vostra posició de comentaristes esportius 
perquè mireu les vostres dades estadístiques i els resoleu el problema. 

 
o Com podríeu saber si realment ha tingut mala sort en Bernat i quanta ? 

 

o Feu una taula amb una dada (valors d’una variable estadística) que expressi la sort de 
cada jugador en la posició de cada pastis en la seva partida. 
Fes també un gràfic per comparar la sort entre les dues partides.  

És cert que ha tingut mala sort, ho es un mal perdedor ? Justifica-ho estadísticament. 
 

o Et sembla que la posició dels pastissos és aleatòria (cerca que vol dir el mot aleatori si 
no el coneixes)? Per què ? Creus que tens prou dades per decidir-ho ? 
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5. Conclusions 
 

 
L’ús del vídeo, animacions i multimèdia en general, representen una oportunitat d’atansar les 
matemàtiques als alumnes a través d’una perspectiva més propera a la realitat. Introduint-los 
en problemes i situacions quotidianes amb les quals conviuen cada dia sense adonar-se’n. 
Convidant-los a descobrir el raonament matemàtic, base de la ciència i de tot el coneixement 
científic, que hi rau al darrera. És aquest component matemàtic, present a d’altres matèries i en 

el dia a dia de la nostra vida, el que s’ha de portar a l’aula per allunyar la por i la falta de 
motivació cap a les matemàtiques.  
L’ús del vídeo i les imatges, molt presents a la vida dels joves, és un gran mitja per fer-ho. És 

desitjable que la comunitat educativa evolucioni amb la societat i s’apropi als alumnes en el seu 
llenguatge. I en aquest moment el seu llenguatge és el vídeo, i la imatge. 
  
Hem de ser conscients però, que són un mitjà, un mitjà que s’ha d’integrar en els esforços per 
aconseguir un aprenentatge basat en el fer, en la col·laboració en grup, en la participació a 
l’aula, on sigui l’alumne mateix qui construeixi el seu coneixement. 
Un mitjà que s’ha d’emprar amb cura, sent conscients dels seus avantatges però també dels 

seus possibles perills. Poden aparèixer problemes tècnics (ordinador, projector, internet...), de 
gestió de grup, de dificultat de disseny i creació d’activitats amb aquestes eines.  
 

El fer servir un vídeo teòricament facilita l’aprenentatge, ara bé, força sovint no compensa 
l’esforç i els entrebancs tècnics que es poden donar.  Molts cops és més senzill fer servir una 
imatge i prou,  per raons d’operativa i esforç, que no pas un vídeo. Cal, doncs, valorar-ho.  
En el disseny de les activitats d’aquest treball m’hi he trobat sovint que bones idees sobre el 
paper després quan et poses a fer les activitats veus que per complexitat, per aportar poc el 
vídeo, o per una insuficient o difusa base matemàtica, no són profitoses de fer.  
  
Hi ha, però, casos ja ben establerts d’ús del vídeo en: 

o explicacions sobre conceptes o procediments on es pugui concentrar (fer zoom)  i guiar 
l’atenció a punts concrets i passes. Com la realització de taules,  la resolució de 
problemes i exercicis, o mostrar l’ús de programari. 

o presentacions introductòries, que ens donin el context del problema o ens el presentin 
d’una forma gràfica i amb situacions realistes.  

Hi ha fins i tot proves de canvi de metodologies de fer classe, aprofitant el vídeo i les TIC com 
el “flipped-classroom”. 
 
Els vídeos i animacions els podem cercar a la xarxa o crear nosaltres mateixos. Una font comú 
de materials  són els vídeos extrets de TV (series divulgatives, telenotícies...) o d’altres mitjans 
de comunicació.  Normalment amb una bona infografia i d’actualitat. Per exemple, he fet servir 

unes noticies d’un telenotícies de TV3 i una imatge d’un diari, totes sobre temes d’actualitat. 
 
També podem crear-ne, amb eines relativament a l’abast, i senzilles de fer anar (càmera, 
programari, iPad). En la seva creació s’han de tenir en compte uns criteris de disseny 
multimèdia per facilitar-ne la comprensió.  
En les activitats del treball he intentat fer servir diferents eines de creació, seguir els criteris de 
disseny, i mostrar-ne amb un ús variat del vídeo. He fet servir Excel, gravació de pantalla 
d’iPad i ordinador, imatges animades... també tenia diversos vídeos gravats amb càmera, però 
la seva grandària era excessiva. Cal cercar com reduir l’espai per poder fer-los servir.  
 
En la creació d’ activitats amb vídeo les fonts d’inspiració han de ser la realitat, els mitjans de 
comunicació, l’actualitat. És important provocar la curiositat i la perplexitat dels alumnes, fer 
servir l’enginy i l’humor. L’ús d’eines de programari, una modelització transparent, i les 
connexions són també aspectes a tenir en compte en el disseny d’activitats.  
 
A l’hora de cercar materials per a les nostres activitats, hem de ser una mica rapinyaires 
digitals. S’ha de tenir en compte però, la legislació sobre drets d’autor, que tot i l’excepció de 
permetre l’ús de materials amb drets d’autor com a material dins l’aula (Ciordia 2011), no en 

permet  l’ús fora d’un àmbit educatiu tancat. Impedint compartir de forma oberta amb la societat 
els fruits del seu propi esforç i inversió en educació. En un àmbit com l’educatiu on la 
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informació i materials són el motor, s’ha de prendre com a premissa de partida el compartir de 
forma total i lliure tot el que es fa.  
 
 
No sabem del cert com seran els processos d’aprenentatge i les eines de l’escola del futur (els 

llibres, els dossiers, els apunts i les metodologies...). Però tot sembla indicar que es faran servir 
cada cop més els recursos digitals, com el vídeo o les animacions, integrant-los en la forma de 
fer classe i d’aprendre dels alumnes. Recursos que estaran permanentment a disposició de 
l’alumne en entorns virtuals d’aprenentatge col·laboratiu. 
 
 

6. Drets d’autor i llicencies de materials 

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

 
 

 

 
 

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 
 

 
 

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    

 

  

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
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/
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