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Resum 

La finalitat d‟aquest treball de final de màster, és presentar una proposta 

diferent i innovadora de com ensenyar estadística, i per això, s‟ha dissenyat un 

projecte educatiu. El nivell escollit per desenvolupar la tasca ha estat 4t d‟ESO, 

en l‟àmbit territorial de Menorca, però aquesta proposta és adaptable a tots els 

nivells i instituts d‟educació secundària. En el treball, es fa una proposta 

didàctica per ensenyar aquesta ciència a través d‟una metodologia innovadora, 

anomenada Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), la qual estimula 

l‟aprenentatge dels alumnes d‟una forma més dinàmica, cooperativa i social. 

L‟aprenentatge de l‟estadística i la seva correcte comprensió pot ajudar als 

estudiants a tenir una visió diferent de la vida, i de moltes qüestions que se‟ls 

plantegen cada dia a través dels mitjans de comunicació i dels quals no en són 

conscients. 

Paraules Clau: Aprenentatge basat en problemes (ABP), Estadística, 

Treball Cooperatiu 

 

Abstract 

The purpose of the final master thesis is to present a new, different and 

innovative way to teach statistics. The result of this master thesis is a teaching 

project of application that has been designed following the previous premises. 

The level I have chosen is 4th year of the Spanish GCSE in the territorial area of 

Menorca, but this project is adaptable to all levels and schools of secondary 

education. This thesis has been developed with the aim to create a didactic 

proposal to teach this science, which is statistics, using Task-based Learning, 

an innovative methodology which helps to provide more dynamic, cooperative 

and social learning techniques. Learning statistics and achieving a level of 

comprehension on the statistics field may be useful for the students to have a 

new vision of life and to get answers for the uncountable questions that are 

currently arising on their everyday routines.  

Key words: Task-based Learning, Statistics, cooperative learning 



Índex 

1. Introducció. .................................................................................................. 1 

2. Justificació. .................................................................................................. 2 

3. Objectius. ..................................................................................................... 3 

4. Estat de la qüestió ....................................................................................... 4 

5. Contextualització ......................................................................................... 5 

6. Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) .................................................... 6 

6.1  Què és l‟Aprenentatge basat en projectes (ABP) .................................... 6 

6.2 Beneficis de l‟ABP .................................................................................... 7 

7. Treball Cooperatiu ....................................................................................... 8 

8. Desenvolupament del Projecte .................................................................. 10 

8.1.Quin turisme volem a Menorca? ............................................................. 10 

8.2.Plantejament del Projecte ....................................................................... 11 

8.3.Preguntes Clau ....................................................................................... 17 

8.4. Treball Cooperatiu ................................................................................. 17 

8.5.Matèries que intervenen ......................................................................... 19 

8.6.Temporització ......................................................................................... 20 

8.7.Objectius Didàctics ................................................................................. 20 

8.8.Competències Clau ................................................................................ 21 

8.9.Continguts ............................................................................................... 24 

8.10.Avaluació .............................................................................................. 25 

8.11.Seqüència didàctica de les activitats .................................................... 28 

8.12.Objectius Finals del Projecte ................................................................ 39 

9. Conclusions ............................................................................................... 40 

10. Bibliografia .............................................................................................. 42 

11. Annex ..................................................................................................... 43 

11.1.Activitats ............................................................................................... 43 

11.2.Material ................................................................................................. 46 

11.3.Eines d‟Avaluació ................................................................................. 60 



 

1 
 

1. Introducció. 

La finalitat d‟aquest treball de final de màster, és fer una proposta per 

ensenyar el bloc d‟estadística, que tant present esta en el currículum de 

matemàtiques per diversos nivells d‟educació secundària, mitjançant un 

projecte educatiu. Un dels objectius del projecte, és poder apropar l‟estadística 

als alumnes de la forma més realista possible, intentant que el tema escollit els 

pugui motivar, despertar interès o si més no que puguin aprendre més sobre el 

seu entorn i una forma diferent d‟aplicar les matemàtiques, que no és la que 

tracten els llibres escolars. Sense anar més lluny, una proposta com aquesta, 

acordant extensió i indicadors, podria ser un encàrrec per part del Consell 

Insular, la Fundació de turisme o altres entitats interessades en saber més 

sobre el turisme de l‟illa. Ensenyant així als alumnes, que estan envoltats de 

dades, i que si se‟n fa un bon ús, i se‟n sap fer l‟anàlisi i la interpretació 

correcta, es pot obtenir informació molt potent i útil d‟una gran varietat de 

temes.  

La proposta de projecte que es fa, esta dissenyada per als estudiants de 

4t d‟ESO de matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats, grup amb el 

qual he tingut la sort de treballar a un institut durant els dos mesos de 

pràctiques, i els quals m‟han ajudat a orientar el disseny del treball, en funció 

dels seus coneixements i la seva forma de treballar, la qual he pogut observar 

durant aquestes setmanes.  

Així, el projecte dissenyat per els alumnes de 4t, pot ser adaptat a altres 

nivells, només canviant els continguts, per tal de ser aplicat a altres cursos. 

També pot ser separat per parts, en el cas que no es disposi de temps suficient 

per implementar-lo al complet.  

El treball es pot diferenciar en tres grans parts, entre les quals s‟exposen 

tots els continguts que es volen aplicar. La primera, esta enfocada a la 

introducció, l‟explicació dels motius pels quals he escollit el tema i la situació 

del projecte. La segona, fa una breu explicació de les dues metodologies que 
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s‟utilitzaran, que són el treball cooperatiu i l‟aprenentatge basat en projectes 

(ABP), la primera ja inclosa dins la segona, i que tant importants son dins el 

mon de l‟educació. Finalment, la tercera part, és el desenvolupament del 

projecte educatiu, en la qual es troba el plantejament del projecte al complet i la 

seqüenciació didàctica, entre altres.  

 

2. Justificació. 

L‟experiència com alumna ha fet que des de el primer moment en que es 

va parlar de projectes com a una forma d‟ensenyar hem despertes la curiositat. 

El fet que les matemàtiques que es mostren a les aules estiguin basades en 

problemes matemàtics ficticis o que s‟utilitzin els que proporcionen els llibres de 

text, i no es doni cap aplicació d‟aquestes a la vida real, ha fet decidir-me per 

voler ensenyar d‟una forma més nova, més dinàmica i en la que els alumnes 

gaudeixin treballant. 

 Un dels objectius d‟aquest projecte és poder apropar les matemàtiques 

als alumnes amb temes que els puguin interessar i/o que siguin del seu entorn 

més proper, fer-les més dinàmiques i que en vegin la seva utilitat en la vida 

diària. El projecte que es presenta, intenta apropar Menorca als adolescents, 

amb temes d‟interès social, que es poden trobar a les noticies. Aquests podrien 

ser alguns dels titulars a treballar pels estudiants; 

o Menorca existeix 

o Menorca reserva de la Biosfera 

o L‟Aeroport ha arribat al màxim històric.  

o Els màxims de contaminació comencen a ser importants 

Aquests entre molts altres, per ser d‟actualitat i per la seva importància 

sobre l‟illa. Amb l‟objectiu de fer ús de l‟estadística per contrastar informació, 

proposar possibles solucions, i sobretot que els alumnes s‟endinsin en una 

nova ciència i en el projecte. Concretament la qüestió que es desenvoluparà en 
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aquest treball és; Quin tipus de turisme volem a Menorca? I quins en son 

els seus efectes? 

Aquesta proposta és aplicable a tots els cursos de la ESO, des de primer 

fins a quart adaptant el procés als diferents nivells d‟ensenyament, també pot 

ser separat per les seves parts, a falta de temps. En aquest cas el projecte s‟ha 

dissenyat per desenvolupar en algun institut de Menorca i dirigit a alumnes de 

4t d‟ESO de matemàtiques, ja que s‟ha adaptat el projecte amb els continguts 

adequats d‟aquest curs i es relacionarà amb Menorca per ser l‟illa on vivim.  

 

3. Objectius.  

L‟Objectiu principal del treball, és presentar una proposta didàctica 

basada en l‟aprenentatge per projectes (ABP), posant-ne un com exemple. 

Per millorar i ajudar als alumnes de 4t d‟ESO en  l‟aprenentatge de 

l‟estadística, que es treguin la por a les matemàtiques i que finalitzin aquesta 

etapa amb una bona imatge de l‟assignatura, fomentar el treball cooperatiu,  i a 

millorar les relacions entre els alumnes, amb una experiència que podria ser un 

projecte real encomanat per alguna empresa i/o organisme i on també es 

trobaran que no és individual, sino que hauran de cooperar entre varies 

persones per poder obtenir un bon producte final, tal com se‟ls havia 

encomanat. 

Els objectius secundaris d‟aquesta proposta, com ja se n‟ha comentat 

algun en l‟apartat anterior, son els següents: 

o Apropar les matemàtiques als alumnes amb temes que els puguin 

interessar i/o que siguin del seu entorn més proper, fent-les més 

dinàmiques, mostrant-los la seva utilitat en la vida diària. 

o Fer ús de l‟estadística per contrastar informació, proposar possibles 

solucions, i sobretot que els alumnes s‟endinsin en el projecte amb 

il·lusió i de forma cooperativa. 
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o Utilitzar eines informàtiques. Ensenyar als alumnes que els orinadors 

son una gran eina de suport per moltes feines, ensenyar-los a fer un ús 

adequat de les eines informàtiques i apropar-los a la cerca per internet i 

a l‟ús de programes com el full de càlcul. 

o Ajudar a treballar i assolir les diferents competències clau i a aprendre 

els continguts específics del bloc de l‟estadística. 

 

4. Estat de la qüestió 

Vivim en una societat canviant, però en moltes ocasions es segueix 

ensenyant als alumnes de forma tradicional, en la qual ells no en son els 

protagonistes, es segueix amb les classes magistrals on el protagonista és el 

professor i els alumnes son oients de les seves classes. Però ja existeixen 

moltes metodologies que promocionen el canvi en l‟aprenentatge i una d‟elles 

és   l‟aprenentatge basat en projectes (ABP).  

L‟ABP és una metodologia amb la qual s‟adquireixen els coneixements i 

les competències a través de l‟elaboració de projectes, que responen a 

problemes i/o situacions de la vida real. El que pretén és que els alumnes 

assoleixin una sèrie d‟estratègies i eines per resoldre problemes. És un mètode 

més actiu i pràctic que memoritzar informacions que actualment es troben 

fàcilment a través d‟internet i son fàcils d‟oblidar.  

Tenint en compte les classes teòriques del màster, els meus estudis 

previs en el grau d‟estadística i l‟experiència viscuda durant les pràctiques (on 

he vist implementat el treball per problemes, anomenat també ABP), s‟ha optat 

per elaborar un projecte per ensenyar estadística de forma més dinàmica i 

propera als alumnes.  

L‟estadística és una ciència que és centra en l‟anàlisi i la interpretació de 

dades, a partir de la qual s‟obté informació sobre allò que s‟està estudiant. El 

bloc d‟estadística és un dels blocs més idonis, dels que inclou la matemàtica, 
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per començar a implementar aquesta metodologia que treballa per projectes, ja 

que això, en termes generals, és amb el que consisteix l‟estadística; recerca 

d‟informació, anàlisi i conclusions.  

A partir de la por i la dificultat que tenen els alumnes a l‟estadística i als 

conceptes relacionats amb aquesta; Crear i interpretar taules, gràfics, realitzar 

els càlculs dels paràmetres estadístics com la mitjana, variància, desviació... 

Aquest projecte té la intenció d‟apropar aquests conceptes als alumnes de 

forma més propera a ells i amb l‟ajut de l‟entorn que els envolta, per poder 

desenvolupar pensaments i respostes a temes de la societat en la que viuen. 

 

5. Contextualització 

o Títol de la Unitat: Quin turisme volem a Menorca?  

o Nivell: 4t ESO 

o Professora: Maite Pons Gornés 

o Assignatura: Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats 

o Temporització: 4-5 setmanes 

Aquest projecte, esta basat en el bloc 5 del currículum de matemàtiques; 

Estadística i probabilitat del nivell de 4 d‟ESO de matemàtiques orientades als 

ensenyaments aplicats. 

La metodologia que s‟utilitzarà durant tota l‟assignatura és l‟ABP, en la 

seva variant d‟Aprenentatge basat en projectes. L‟aprenentatge serà cíclic on a 

través d‟una proposta d‟activitats motivadores o problemes que es puguin 

trobar a la vida quotidiana i/o que puguin ser considerats d‟interès, s‟aniran 

introduint nous coneixements depenent de les necessitats, igual que també es 

podran utilitzar coneixements ja impartits.  

En aquest cas, s‟utilitzarà un tema relacionat amb Menorca, que és l‟illa 

on hem nascut o en molts casos on residim en l‟actualitat. Com s‟ha explicat 
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amb anterioritat el tema escollit és el turisme, per la gran importància i l‟impacte 

d‟aquest damunt l‟illa.  

Durant aquest projecte, els professors deixaran de ser professors per 

passar a ser guies. Aquests ajudaran als alumnes a construir el seu treball en 

tot moment i a respondre possibles dubtes que vagin sorgint durant l‟elaboració 

del projecte. 

Al llarg de tot el procés, s‟utilitzaran bàsicament materials tecnològics; 

portàtils amb accés a internet per poder consultar webs i amb el full de càlcul 

implementat per poder treballar les dades. Els productes finals, esmentats i 

explicats posteriorment s‟hauran de penjar al portfol que crearan els alumnes i 

on penjaran totes les activitats, també l‟hauran de presentar davant els seus 

companys amb una presentació ben complementada en quan a recursos i a 

informació. Es comptarà amb la possibilitat d‟enviar un article al diari Menorca, 

explicant els resultats més rellevants i algunes recomanacions. També, al 

finalitzar el projecte es farà una presentació dels resultats a la Fundació 

Foment de turisme de Menorca, on també hi assistirà el Conseller de turisme i 

representants d‟altres entitats.   

 

6. Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) 

6.1  Què és l’Aprenentatge basat en projectes (ABP) 

Com s‟ha explicat a l‟apartat anterior, l‟Aprenentatge basat en problemes 

(ABP) és una metodologia educativa que permet als alumnes adquirir 

coneixements a través de problemes reals o propers a la realitat. És un 

aprenentatge actiu, en el que els alumnes en son els protagonistes, es 

fonamenta en la utilització de projectes autèntics i realistes basats en una 

qüestió principal, o problema motivador relacionats directament amb el seu 

entorn. Amb aquesta metodologia els alumnes desenvolupen competències, 

habilitats i actituds  en un entorn cooperatiu en cerca de solucions. 
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Cada alumne/a té una capacitat de pensament única i diferent, la qual 

s‟ha de desenvolupar, i aquesta és la tasca del professor. Per aquest motiu, 

s‟han de potenciar les habilitats de cada alumne/a i ajudar-lo al seu correcte 

desenvolupament a través del control del seu propi aprenentatge. L‟ABP 

permet que tots els alumnes puguin aprendre al seu ritme, de forma inclusiva i 

construint socialment el seu coneixement.  

6.2 Beneficis de l’ABP 

Alguns dels beneficis de l‟ABP reconeguts per alguns dels autors 

d‟aquesta metodologia inclouen: 

o Els alumnes desenvolupen habilitats i competències com la 

col·laboració, plantejament de projectes, comunicació,... 

o Els alumnes desenvolupen la seva autonomia i responsabilitat, ja que 

son ells els que s‟encarreguen del seu propi aprenentatge.  

o Els alumnes aprenen a pensar i a treballar de forma creativa i 

innovadora, desenvolupant competències de treball en equip, presa de 

decisions, cerca d‟informació,... 

o Els alumnes son conscients dels seus pensaments i de la seva capacitat 

d‟imaginació i generació d‟informació. 

o Per resoldre la qüestió plantejada es treballen diferents aspectes 

d‟importància com la planificació, l‟estructura del treball i l‟elaboració 

d‟aquest.  

En resum, l‟aprenentatge basat en problemes, ajuda als estudiants a 

assolir coneixements i habilitats bàsiques, aprendre a resoldre problemes 

complicats i a elaborar tasques complicades utilitzant aquests coneixements i 

habilitats adquirits.  
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7. Treball Cooperatiu 

El treball cooperatiu, és una metodologia que fomenta l‟aprenentatge en 

grups mixtes i heterogenis, on els alumnes treballen de forma grupal, de 

manera ordenada i coordinada que ajuda als alumnes a endinsar-se en 

l‟aprenentatge i assolir els conceptes d‟una forma diferent.    

L‟aprenentatge cooperatiu, afecta directament en els continguts, a 

l‟aprenentatge de les diferents àrees del currículum i ajuda també en les 

relacions entre els alumnes, l‟esforç per millorar l‟adaptació psicològica i les 

competències socials. 

És fàcil confondre el treball cooperatiu amb el treball en grup, però no és 

el mateix, el treball cooperatiu va molt més enllà que un simple treball amb un 

grup d‟amics. Quan es treballa de forma cooperativa, tots els membres del grup 

treballen per aconseguir un objectiu comú, entre ells es forma una relació 

d‟igualtat on tots els membres de l‟equip es valoren per igual, s‟ajuden entre 

ells (cosa que afecta favorablement a l‟equip) i finalment també es crea una 

relació d‟amistat entre els components.  

Algunes de les característiques de l‟aprenentatge cooperatiu, que el 

diferencia del grupal són: 

o La independència positiva, això significa que cada membre té una 

responsabilitat dins el grup, les tasques es reparteixen entre els 

integrants de l‟equip, ensenyant després el que cadascú ha aprés, tal 

que els altres també ho puguin aprendre.  

o Tots els components del grup saben el que fan els altes, és a dir, cada 

membre aporta la seva part, per tal, que el seu equip funcioni, i tots han 

de saber explicar cada una de les parts del projecte de forma 

individualitzada. Això es fa per evitar que algun integrant del grup 

s‟aprofiti dels companys.  
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o Els professors estan pendents en tot moment del treball, aquests passen 

a ser els guies, donant les pautes per què el treball pugui seguir en bon 

camí. És participatiu en tot moment, vigilant que es compleixen els 

objectius marcats, i observant els coneixements que van adquirint els 

alumnes.  

o El treball, es valorarà per equips i individualment.  

Després de tot, encara ens podem demanar; Per què treballar de forma 

cooperativa? Per això, a continuació es presenten alguns dels beneficis més 

atractius d‟aquesta metodologia: 

o Desenvolupa la creativitat. 

o Ajuda a potenciar el pensament crític. 

o Motiva als alumnes a seguir i a millorar. 

o Afavoreix l‟acceptació entre els companys, deixant de banda les 

diferències i creant respecte.  

o El rendiment dels alumnes és superior 

o Afavoreix les relacions interpersonals del grup classe i entre els 

professors i la comunitat educativa. 

o Augmenta l‟autoestima. 

o Aprendre a ser coherent i a complir acords, a ser responsable 

o Millora les relacions entre els companys i si no existeix, ajuda a formar-

les. 

Per acabar, hi ha cinc punts que tant els alumnes com els professors han 

de tenir molt clar abans d‟iniciar aquesta metodologia, si volen que funcioni; 

S‟ha de planificar molt bé la feina, hi ha d‟haver un compromís per part de tots 

els integrants tal que es farà la feina, es crearà un respecte mutu entre cada 

membre del grup, la qual cosa inclou que tots els membres del grup participen i 

que hi ha d‟haver diàleg entre tots. 
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8. Desenvolupament del Projecte 

8.1.Quin turisme volem a Menorca? 

Hi ha àrees geogràfiques on el turisme és la principal font econòmica, 

aquest fet fa que sigui tant important el seu estudi. Les Illes Balears en són un 

clar exemple, on segons varies estimacions, un 30% del PIB de la Comunitat 

Autònoma depèn directament del turisme, i un 40% en depèn de forma 

indirecta. 

Però, quina quantitat de passatgers arriben a l‟any? Quin perfil segueix 

el visitant de Menorca? Els visitants de l‟illa estan contents amb el que es 

troben en arribar? Hi estan els Menorquins?  

Aquestes son algunes de les preguntes que han fet que es plantegés 

l‟elaboració d‟aquest estudi, i que els alumnes hauran de resoldre durant el 

projecte. Amb el clar objectiu d‟aconseguir profunditzar en l‟activitat turística de 

Menorca de forma objectiva, simplement amb la interpretació de les dades, es 

portarà a terme un estudi que permeti als alumnes conèixer el context 

d‟aquesta activitat a l‟illa, a conèixer i a interpretar l‟opinió que tenen els 

Menorquins respecte el turisme, a veure el sector de forma objectiva i sense 

especificar cap opinió ni a favor ni en contra, deixant que els alumnes es creïn 

la seva pròpia opinió sobre l‟activitat. Aquest procés es farà a partir de les 

dades que proporcionen diferents entitats dedicades a l‟estudi de les nostres 

Illes com ho és l„Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), l‟Institut 

d‟estadística de les Illes Balears (Ibestat) o l‟agència de turisme de les Illes 

Balears (ATB).  

El turisme és un tema que compren un ventall molt ampli d‟informació, 

per aquest motiu el projecte s‟encaminarà al tipus de turista que freqüenta l‟illa, 

i als efectes del turisme sobre aquesta, diferències entre els mesos de 

temporada alta i els de temporada baixa, i a partir d‟aquí investigar els efectes 

d‟aquest i si és adient per Menorca, també conèixer l‟opinió dels menorquins 

sobre el sector. Estudi amb el qual  ells mateixos puguin crear la seva pròpia 

opinió i generar solucions als possibles problemes amb els quals es trobaran.  
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8.2.Plantejament del Projecte 

Quin turisme volem a Menorca?  

Després de la lectura d‟un article de dia 12/01/2018 del diari Menorca, el 

qual rep com a títol: “El aeropuerto registra su récord de pasajeros en 2017 con 

3, 4 millones1”,es plantejaran diferents qüestions relacionades amb el turisme, i 

que puguin crear interès dins l‟aula. Preguntes com: 

o Volem que el turisme segueixi augmentant a Menorca? 

o Ens interessen tots els turistes? 

o Quins afectes té el turisme sobre l‟illa? 

A partir d‟aquestes preguntes i altres que ells mateixos aniran proposant, 

sorgirà un debat a classe sobre el turisme de Menorca. Això resultarà 

interesant per què serà una espècie de brainstorming, en el qual sorgiran idees 

molt interesants respecte al tema tractat. A més, els alumnes hauran de 

preparar petits debats sobre els temes de recursos naturals, impacte econòmic, 

turista que volem, ocupació i efectes del turisme (desgast) en relació al turisme 

de l‟illa, temes que després hauran d‟investigar.  

Un cop finalitzat el debat, i el posterior anàlisi de l‟article amb la 

identificació dels diferents càlculs que aquest presenta, se‟ls plantejarà la 

pregunta clau i se‟ls explicarà en que consistirà el projecte que desenvoluparan 

durant les següents setmanes.  

El projecte, es pot diferenciar en 3 amplies parts: 

o Característiques dels turistes de Menorca. 

o Efectes del turisme sobre d‟illa. 

o Opinió dels Menorquins respecte el turisme. 

                                            
1
https://menorca.info/menorca/local/2018/620693/aeropuerto-registra-record-pasajeros-2017-millones.html 

 

https://menorca.info/menorca/local/2018/620693/aeropuerto-registra-record-pasajeros-2017-millones.html
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Per començar, els alumnes hauran de pensar com podem descobrir 

quines són les característiques dels turistes de l‟illa, com podem i si aquest 

posseeix trets en comú. Per investigar-ho disposaran de l‟ajuda de portals 

estadístics com ho son l‟OBSAM, Ibestat o ATB. A partir de tota la informació 

que es trobin a aquestes webs, ells hauran de saber seleccionar les variables 

més rellevants i/o que els generin més interès. La informació mínima que es 

demanarà, o que els alumnes hauran de presentar és: El número de 

passatgers que arriben a Menorca durant els últims anys, la seva procedència 

(nacionalitat), quina via d‟entrada han utilitzat (avió o vaixell), quin allotjament 

han escollit (Hotel, apartament, etc), el número de pernoctacions, l‟estada 

mitjana, si han accedit amb paquet turístic o sense i per acabar, la despesa 

mitjana de cada passatger.  Aquestes dades es poden presentar amb el format 

que es vulgui i també es poden ampliar en funció de l‟interès dels alumnes.  

A més, els alumnes hauran d‟analitzar les dades obtingudes, aquest serà 

el pas on començaran a sorgir més dubtes. Els alumnes hauran de calcular 

mitjanes i percentatges de les dades, juntament amb la desviació típica, la qual 

hauran de saber interpretar conjuntament amb la mitjana. Per que una mitjana 

sempre ha d‟anar complementada amb la desviació de les dades?, ells ho han 

de descobrir, amb les dades que disposen.  

Un cop finalitzada la recollida de dades i el posterior anàlisi, aquesta part 

ha de finalitzar amb una fitxa/infografia, on quedi definit quines són les 

característiques més rellevants dels turistes menorquins. A part, hauran d‟anar 

apuntant al seu quadern tots els passos seguits i les inquietuds que sorgeixin al 

respecte, per intentar trobar solucions.  

Per l‟elaboració del segon bloc, s‟hauran de seguir els mateixos passos 

que pel primer; Els efectes del turisme sobre el medi ambient de l‟illa. Per 

iniciar-lo, es començarà preguntant-los si la naturalesa de Menorca es veu 

afectada per la quantitat de gent que ens visita. Aquests temes ja hauran sorgit 

durant els debats anteriors, pel que els serà fàcil donar idees i opinions al 

respecte.  
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Seguidament, els alumnes hauran de fer la cerca de dades, sobre els 

diferents consums que produeixen els turistes i també els menorquins; consum 

d‟aigua, consum d‟energia, generació de residus, i trànsit per les carreteres 

(IMD mensual i transport públic), aquest últim cada any genera molta polèmica 

entre els Menorquins. Tota aquesta informació la podran trobar a la pàgina web 

de l‟Obsam, però ells seran els que ho hauran de descobrir.  

També hauran d‟endinsar-se amb l‟economia, quin és l‟impacte econòmic 

del turisme sobre Menorca. Això ho faran cercant informació sobre el número 

d‟empreses que formen part del sector turístic, el número mensual d‟afiliacions 

a la seguretat social i les expectatives que té el sector de cara a l‟any següent. 

Per interpretar l‟impacte econòmic, entra en joc el professor/a d‟economia, qui 

els guiarà en el correcte anàlisi i interpretació de les dades i resultats.   

Observant si es presenten diferències entre els mesos de temporada alta i 

els mesos de temporada baixa, tant de l‟impacte econòmic com de l‟impacte 

mediambiental, es quan es descobrirà si realment el turisme afecte tant com es 

creu a l‟illa i en quina proporció ho ha fet, cosa que els portarà a calcular els 

percentatges i les variacions tant interanuals com per temporades.  

En haver acabat el segon bloc, els alumnes hauran de preparar un article 

de premsa on apareguin els resultats més rellevants de la seva investigació. 

Això ho faran amb l‟ajuda de la professora de llengua catalana i literatura, qui 

els hi haurà ensenyat a crear noticies, cartes formals, etc.  

El tercer bloc, i amb el qual els alumnes podran tocar de primera mà des 

de l‟inici fins al final d‟un estudi estadístic és descobrir el que pensen els 

Menorquins del turisme de l‟illa. Això es farà per mitjà d‟entrevistes personals, 

però abans han d‟observar la feina prèvia al que la majoria de gent creu que és 

sortir al carrer i fer preguntes al primer que ens passa pel costat. Per introduir el 

tema, se‟ls plantejarà als alumnes si creuen que tots els Menorquins estan 

d‟acord en que Menorca sigui una illa turística o no, en si l‟explotació/publicitat 

que es fa de l‟illa és la més adequada, entre altres.  
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Primer, s‟ha d‟analitzar la població de Menorca, per saber el tipus de 

població que hi ha i a qui s‟ha d‟entrevistar. Per això, els alumnes hauran de 

cercar les dades de la població de Menorca diferenciada per grups d‟edat i 

calcular-ne el percentatge de cada grup d‟edat en vers al total. En aquest cas, 

acceptarem l‟error mostral que ens correspongui, tenint en compte que el 

número d‟enquestes que es faran serà limitat i dependrà del número d‟alumnes 

que hi hagi a classe, 10 enquestes per alumne/a.  

El següent pas, és l‟elaboració del qüestionari, però abans de començar a 

inventar i a proposar preguntes, els alumnes han de tenir clar els objectius, la 

informació que necessiten recollir a través d‟aquest qüestionari. També se‟ls 

facilitarà un document on s‟expliquen els diferents tipus de preguntes que hi ha 

a un qüestionari i després ja es poden començar a perfilar-les.  

Finalitzat el qüestionari, una estadística de l‟Obsam, vindrà a explicar als 

alumnes les pautes que han de seguir per començar amb el treball de camp, 

destacant la importància d‟aquest dins el procés. Entrevistar a persones pel 

carrer no és un joc, és un treball seriós i amb el qual s‟ha de ser molt educat. 

Causar alguna falta de respecte o prendre‟s el treball de camp a la lleugera 

poden ser motius per suspendre el projecte.  

Ha arribat l‟hora de sortir al carrer, els alumnes disposaran de tres 

sessions per poder realitzar les entrevistes. Aquestes entrevistes es veuran 

esbiaixades depenent del municipi on estigui situat l‟IES, ja que no ens 

desplaçarem fora del municipi a no ser que coincideixin que hi hagi una sortida 

programada durant aquests dies, que seria aprofitada per també fer alguna 

enquesta.  

Finalitzat el treball de camp, cada alumne haurà d‟entrar les seves 

enquestes a una base de dades que compartirà tota la classe. Les enquestes 

estan numerades i repartides a consciència, sabent qui te cada numeració. 

Això és per tenir un control sobre les enquestes i identificar si tots han fet o no 

la feina encomanada. En cas que els alumnes no tinguin temps de finalitzar les 
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10 enquestes amb les 3h que se‟ls proporciona, les hauran de finalitzar per 

compte propi.  

Un cop les dades han estat introduïdes en a la base de dades, s‟ha de 

procedir al seu filtratge, contrastant la informació per si és o no correcte i 

treballant els blancs en el cas que n‟hi hagi. Filtrada la base de dades, ja es 

podrà començar amb l‟anàlisi d‟aquesta intentant extreure la major quantitat 

d‟informació possible. Es faran taules dinàmiques, per facilitar el comptatge, 

mitjanes per facilitar el resum anual de les dades (en cas que apareguin per 

mesos), desviacions, es calcularà la moda i la mediana i finalment s‟elaboraran 

els gràfics més adients  en cada cas, per clarificar la interpretació de la 

informació i el càlcul de la correlació entre les variables.   

Acabat el tercer bloc, els alumnes hauran de fer un informe detallant el 

procediment seguit per l‟elaboració d‟aquest bloc. Més la interpretació de 

l‟anàlisi que han fet amb els gràfics i càlculs corresponents. I una conclusió final 

de l‟informe expressant la seva opinió. Es valorarà la correcta interpretació dels 

gràfics i dels paràmetres estadístics i no tant si els resultats son o no correctes.  

Finalitzats els tres blocs, cada grup d‟alumnes haurà d‟entregar els 

productes que han generat dins cada equip. I es conclourà el projecte amb les 

presentacions per part de cada un dels grups, explicant els resultats que els hi 

ha semblat més rellevants de cada bloc, exposant la seva opinió, que ha de ser 

respectada per tots, sobre els resultats obtinguts i sobre el projecte en general.  

Finalment, i ja per acabar. Es farà un brainstorming de propostes i/o 

recomanacions per millorar el turisme que rep Menorca. Aquest document, que 

serà redactat formalment, serà enviat al Consell Insular de Menorca, i al diari 

Menorca, per que es tingui coneixement del projecte que han realitzat els 

alumnes sobre el turisme de l‟illa, també serà presentat a la Fundació Foment 

del turisme on també hi assistirà el conseller de turisme. Tots els productes 

finals presentats; Fitxa dels turistes més comuns, article de l‟efecte del turisme, 

informes de l‟opinió dels menorquins i la proposta de solucions i/o 

recomanacions, seran penjades al portfol del projecte que crearan els alumnes. 
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8.3.Preguntes Clau   

Algunes de les preguntes que se‟ls plantejaran i/o els aniran sorgint als 

alumnes alhora de començar el projecte i a les quals es trobaran amb la 

necessitat de respondre a mesura que es vagi treballant tota la informació, son 

les següents: 

o Quin és el turisme que ens interessa als menorquins? Per què? 

o Podem classificar als turistes segons un conjunt de característiques? 

o D‟On provenen els turistes més habituals a l‟Illa? 

o On s‟allotgen? 

o Quina despesa mitjana fan els turistes? 

o Que en pensen els Menorquins de l‟explotació turística que es fa de 

Menorca? 

o Quins efectes produeix el turisme damunt l‟illa? Son significatius? 

8.4. Treball Cooperatiu 

Gràcies a treballar en grups i cooperativament, no tots els equips hauran 

de realitzar el treball de forma repetitiva i obtenint tants resultats iguals per 

equip. Això també farà que es pugui aprofundir més amb les dades i els blocs 

que es treballaran i fins i tot amb la possibilitat d‟ampliar-los.  

Els diferents blocs es distribuiran entre els equips, cosa que ajudarà a que 

la feina no es faci tant dura i repetitiva i també a dinamitzar una mica més el 

projecte. Els blocs que es treballaran per separat seran els següents:  

o Fitxa del turista més comú (2 grups) 

o Impacte Econòmic 

o Consum d‟aigua 

o Consum d‟energia 

o Residus 

o Carreteres: IMD i transport públic 
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Cada bloc serà treballat per un sol grup, excepte l‟anàlisi del turista, que 

es repartirà entre dos grups, per la seva extensió. Depenent del número 

d‟alumnes que formin part del projecte, els blocs es podran ajuntar o algun grup 

treballar més d‟un bloc i en cas de molts grups, també es podrà ampliar el 

número de blocs o la informació que s‟ha de buscar de cadascun. Aquesta 

decisió serà presa pel professor abans de l‟inici del projecte. 

Cada equip disposarà d‟una cartolina DIN-3 on cada dia després de cada 

sessió anotarà la feina més rellevant que hagi fet, per tal que tots els companys 

dels altres grups tinguin constància del que s‟està treballant en cada bloc i 

poder fer les consultes pertinents, en cas que sigui necessari. Aquests cartells 

estaran penjats a l‟aula que s‟utilitzi per el desenvolupament del projecte, a 

l‟abast de tots. 

Només per la part d‟opinió dels Menorquins treballarà tota la classe en 

conjunt. Tots els alumnes hauran de fer l‟anàlisi de la població Menorquina, ja 

que és d‟interès que aprenguin com es fa la selecció d‟una mostra, i vull que 

tots els estudiants es donin compte de tot el treball previ d‟un estudi; selecció 

de la mostra, anàlisi d‟aquesta, elaboració del qüestionari, treball de camp, i 

posterior anàlisi i interpretació. És important també, que cada alumne faci un 

mínim de 10 enquestes, ja que com més gran sigui la mostra a la qual es pugui  

accedir molt millor, encara que s‟assumirà l‟error mostral esbiaixat per el 

número màxim d‟enquestes a les quals es puguin arribar, depenent aquest del 

número d‟alumnes que formin part del projecte.   

Un cop cada alumne hagi entrat les seves enquestes a la base de dades 

conjunta, es posaran en parelles i se‟ls donarà llibertat per que es reparteixin la 

forma en que es treballaran les dades obtingudes amb els qüestionaris. Això es 

fa en aquest apartat i no anteriorment, per que en aquest punt del projecte ja 

tenen experiència en l‟anàlisi de dades i en el que els pot ser més rellevant de 

cara a l‟estudi. En cas que el professor/a vegi que no hi ha organització en el 

repartiment de tasques, serà ell/a qui assigni cada una de les feines als 

alumnes. 
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Finalment, un cop acabades totes les parts del procés, cada grup farà una 

presentació dels resultats obtinguts, per tal que tots els companys dels altres 

equips coneguin el treball que ha fet cadascú i a les conclusions que s‟han 

arribat. Poder així elaborar un document conjunt com ja s‟ha explicat 

anteriorment amb possibles recomanacions i/o solucions que puguin portar a la 

millora del sector o de l‟illa.  

En acabar el projecte, els alumnes presentaran els resultats davant tot 

aquell que estigui interessat de l‟institut  i molt important, aniran a presentar els 

resultats a la Fundació Foment de Turisme on també hi assistirà el Conseller de 

turisme i representants d‟altres entitats. Aquesta presentació pot ser una 

motivació cap als alumnes, i reflectir-se amb ganes de fer-ho bé, amb il·lusió i 

segurament colca nirvi.  

8.5.Matèries que intervenen  

Els avantatges de tenir l‟oportunitat de posar en marxa un projecte 

interdisciplinar, és que no només ens hem de centrar en el currículum d‟una 

sola matèria. Tenim l‟avantatge, que tres assignatures més formaran part 

d‟aquest projecte, cosa que fa que es disposin més hores per la seva posada 

en pràctica. Les matèries que col·laboraran amb l‟elaboració del projecte son 

Economia, Llengua Catalana i literatura i Biologia. Cada una de les 

assignatures col·laborarà amb els següents continguts: 

o Llengua catalana: Els alumnes aprendran a elaborar cartes formals, per 

poder finalitzar el projecte final amb bona documentació, creant entre 

ells un informe, un article i una carta formal al consell amb els resultats 

obtinguts i solucions proposades. També s‟haurà d‟elaborar una 

presentació per poder presentar-la davant l‟IES i a la Fundació.   

o Economia: Una part del projecte fa referència a l‟impacte econòmic del 

turisme sobre l‟illa, dels efectes que aquest provoca i de les despeses 

dels turistes. Els alumnes es trobaran amb el conflicte que hauran 

d‟interpretar les despeses dels turistes, (despesa mitjana, total, mitjana 

diària, etc) i gràcies a aquesta assignatura podran fer una bona 
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interpretació. També es trobaran amb números d‟afiliacions, diferents 

tipus de contractes, nomenclatures d‟empreses, entre altres i per això 

l‟assignatura d‟Economia serà clau per què entenguin els diferents 

conceptes i en puguin fer un correcte anàlisi. 

o Biologia: Dins el projecte, hi ha una part que és d‟efectes del turisme 

sobre l‟illa, dins aquí hi ha la part de l‟efecte econòmic, però també de 

l‟efecte sobre el medi ambient. Saber interpretar el consum d‟aigua, el 

consum d‟energia i la generació de residus, és necessària una bona 

base per poder entendre tots els conceptes i fer una bona selecció i 

interpretació de les dades.  

8.6.Temporització 

La durada d‟aquest projecte és aproximadament de 4-5 setmanes. 

Sempre adaptable depenent de les qüestions amb les quals es trobin els 

alumnes i el seu interès.  

És difícil dir la durada exacte d‟un projecte, ja que hi ha molts factors que 

intervenen en el procés d‟aprenentatge, alguns dels quals son; l‟adaptació i 

acceptació dels alumnes cap al problema plantejat, l‟interès i implicació, i les 

dificultats que es trobin pel camí.  

8.7.Objectius Didàctics 

1. Progressar en l‟adquisició d‟habilitats de pensament matemàtic, com 

analitzar i investigar, interpretar, formular i comunicar de manera 

matemàtica, usant les representacions adequades i problemes en 

diferents contextos. 

2.  Identificar la possibilitat de matematització de situacions 

problemàtiques de la realitat, plantejar i resoldre el problema mitjançant 

l‟ús de les eines i els models matemàtics adients, i interpretar les 

solucions en el context original. 
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3.  Desenvolupar una actitud positiva davant la resolució de problemes i 

les situacions desconegudes, augmentar l‟autoestima i la confiança en 

les pròpies capacitats, i superar bloqueigs i inseguretats. 

4.  Emprar les eines tecnològiques adequades tant per fer diferents tipus 

de càlculs, i representacions, com per cercar, analitzar i seleccionar 

informació, elaborar documents propis i exposar-los. 

5.  Adquirir i millorar tècniques de resolució de problemes, des de la 

lectura comprensiva de l‟enunciat i les estratègies de resolució. 

6.  Recollir, transformar i intercanviar informació i resoldre problemes 

de la vida diària, triant el tipus de càlcul i l‟estratègia adequats. 

7.  Fer servir tècniques de recollida d’informació i emprar les eines o 

els mètodes estadístics apropiats per organitzar, analitzar i presentar 

aquestes dades o les que hi hagi presents en diferents mitjans de 

comunicació, a fi de poder interpretar millor els missatges, o donar les 

respostes adequades sobre les característiques d‟una població. 

8.  Incorporar al vocabulari propi elements del llenguatge matemàtic 

per expressar-se oralment i per escrit en contextos en què és necessària 

una comunicació correcta. 

8.8.Competències Clau 

o Competència Matemàtica (CM) 

Resolució de problemes a traves de tècniques heurístiques i 

desenvolupament del projecte d‟investigació. Aquesta, esta present a 

tots els continguts. Adquirir aquesta competència requereix l‟acceptació 

natural d‟informacions que contenguin elements o suports matemàtics i 

el seu ús amb confiança i la disposició favorable quan la situació així ho 

requereixi. 

Destreses i actituds que permeten raonar matemàticament, 

comprendre, expressar-se i comunicar-se amb el llenguatge matemàtic. 
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Saber calcular els diferents paràmetres estadístics que se‟ls presentin, 

Saber interpretar gràfics i calcular percentatges. 

o Aprendre a Aprendre (CA) 

Aprendre a treballar de forma autònoma amb un objectiu clar. I que 

l‟alumne vagi aprenent diverses coses al llarg de les tasques 

encomanades. 

Aquesta, present al llarg de tot el projecte. Adquirir-la implica la 

consciència, la gestió i el control de les capacitats i coneixements d‟un 

mateix. També inclou el pensament estratègic, com ho és el ser capaç 

de cooperar, autoavaluar-se i el correcte ús dels recursos i tècniques 

de treball que es tenen a l‟abast.  

Planificar i utilitzar estratègies en la resolució dels problemes que se‟ls 

presentin, com el recompte, polir les bases de dades, etc.  

o Competència lingüística i visual (CL) 

Tal com diu el currículum, la competència lingüística esta molt lligada a 

les matemàtiques amb la lectura comprensiva dels enunciats/textos i 

amb la correcte expressió tant oral com escrita dels resultats obtinguts 

després d‟un procés matemàtic.  

En aquest cas, els alumes es trobaran amb la necessitat de 

comprendre articles, sobre els quals hauran d‟extreure les conclusions 

adequades per la posterior interpretació de diferents paràmetres 

matemàtics. També es trobaran amb que han de explicar de forma 

clara i en ocasions de forma formal alguns dels resultats obtinguts i les 

possibles solucions/millores que plantegen a aquells resultats amb els 

quals no estiguin d‟acord o creguin millorables.  
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o Autonomia i iniciativa personal (CI) 

Al igual que la competència aprendre a aprendre, aquesta esta 

estretament lligada al treball per projectes. Adquirir aquesta 

competència suposa ser capaç d‟imaginar, emprendre, desenvolupar i 

avaluar accions o projectes individuals o col·lectius amb creativitat, 

responsabilitat, sentit crític, i molt important amb confiança.  

El ser capaç de prendre decisions, saber resoldre problemes i dur una 

bona planificació i organització tant a nivell individual com col·lectiu de 

les diferents activitats per les quals esta format un projecte. Saber 

escollir els recursos adequats i/o saber canviar de recurs en el moment 

correcte.  

Fer una bona valoració dels resultats, així com tenir la capacitat de 

presentar una bona defensa d‟allò que es presenta. Afavorir els 

intercanvis comunicatius com el diàleg, debats i la participació.  

Tenir confiança en la pròpia capacitat per enfrontar.se a situacions 

incertes, adoptar una actitud positiva per enfrontar-se als problemes i 

assumir els riscos en les relacions interpersonals i en la presa de 

decisions  

Totes aquestes capacitats i més, són les que hauran de desenvolupar 

durant el projecte.  

o Tractament de la informació i competència digital (CD) 

El currículum diu que la incorporació d‟eines tecnològiques com a 

recurs didàctic per aprendre i per resoldre problemes contribueix a 

millorar la competència digital dels alumnes, igual que el llenguatge 

gràfic i l‟estadístic ajuda a interpretar la realitat expressada pels mitjans 

de comunicació.  

Per l‟adquisició d‟aquesta competència és necessari ser una persona 

autònoma, responsable, crítica i reflexiva per seleccionar, tractar i 
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utilitzar la informació i les seves fonts i les eines tecnològiques que es 

tenen a l‟abast; valorar i contrastar la informació i respectar les normes 

socials.  

Durant aquest projecte el que aprendran i desenvoluparan serà la 

utilització del full de càlcul com a base pel càlcul dels diferents 

paràmetres estadístics i la creació de taules dinàmiques i gràfics. 

L‟objectiu principal, és la comprensió d‟informacions amb quantitats o 

mesures, entendre i saber escriure en llenguatge gràfic i estadístic.   

8.9.Continguts 

o Fases i tasques d‟un estudi estadístic. Població, mostra. Variables 

estadístiques: qualitatives, discretes i contínues.  

o Mètodes de selecció d‟una mostra estadística. Representativitat d‟una 

mostra.  

o Freqüències absolutes, relatives i acumulades. Agrupació de dades en 

intervals.  

o Gràfics estadístics.  

o Paràmetres de posició: mitjana, moda, mediana i quartils. Càlcul, 

interpretació i propietats.  

o Paràmetres de dispersió: rang, recorregut interquartílic i desviació típica. 

Càlcul i interpretació.  

o Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica. 
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8.10.Avaluació  

L'avaluació no és una peça aïllada del procés d'aprenentatge. És el procés que 

té com objectiu determinar en quina mesura s'han assolit els continguts. Per 

això l‟avaluació esta present en tot moment dins el procés de l‟ensenyament.  

o Avaluació de les competències clau 

Partint que les competències es demostren posant en pràctica diferents 

tipus de sabers alhora, per avaluar-les s‟ha d‟identificar si aquests s‟utilitzen 

tots de forma coherent i en el nivell adequat. Així que no serveixen les tàctiques 

habituals. Per avaluar-les es proposen rubriques, en les quals es poden 

relacionar els coneixements adquirits, l‟avaluació de les competències i les 

notes tradicionals, però l‟objectiu no és obtenir un numero, si no donar a 

entendre el que valora aquest numero. 

Les competències que es posaran en pràctica durant aquesta avaluació 

seran avaluades mitjançant una rúbrica, elaborada pensant en els 

comportaments, en el posat en pràctica i es pot trobar a l‟annex amb el nom de 

Rúbrica – Competències clau. 

o Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables 

1. Elaborar informacions estadístiques per descriure un conjunt de dades 

mitjançant taules i gràfics adequats a la situació analitzada, i justificar si les 

conclusions són representatives per a la població estudiada. 

1.1. Distingeix població i mostra, i justifica les diferències en problemes   

contextualitzats. 

1.2. Valora la representativitat d‟una mostra a través del procediment de  

selecció, en casos senzills. 

1.3. Distingeix entre variable qualitativa, variable quantitativa discreta i  

variable quantitativa contínua, i en posa exemples. 

1.4. Elabora taules de freqüències, relaciona els diferents tipus de  

freqüències i obté informació de la taula elaborada. 

1.5. Construeix, amb l‟ajuda d‟eines tecnològiques si fos necessari,  

gràfics estadístics adequats a diferents situacions relacionades amb  



 

26 
 

variables associades a problemes socials, econòmics i de la vida  

quotidiana. 

2. Calcular i interpretar els paràmetres de posició i de dispersió d‟una variable 

estadística per resumir les dades i comparar distribucions estadístiques. 

2.1. Calcula i interpreta les mesures de posició d‟una variable estadística  

per proporcionar un resum de les dades. 

2.2. Calcula els paràmetres de dispersió d‟una variable estadística (amb  

calculadora i amb full de càlcul) per comparar la representativitat de la  

mitjana i descriure les dades. 

3. Analitzar i interpretar la informació estadística que apareix en els mitjans de  

comunicació, i valorar-ne la representativitat i la fiabilitat. 

3.1. Utilitza un vocabulari adequat per descriure, analitzar i interpretar  

informació estadística en els mitjans de comunicació. 

3.2. Empra la calculadora i mitjans tecnològics per organitzar les dades,  

generar gràfics estadístics i calcular paràmetres de tendència central i  

dispersió. 

3.3. Usa mitjans tecnològics per comunicar informació resumida i  

rellevant sobre una variable estadística que analitzada. 

o Criteris de qualificació 

L‟avaluació que serà continua, estarà centrada en l‟aprenentatge dels 

alumnes, comprovant el desenvolupament dels coneixements adquirits, 

analitzant i resolent les dificultats principals que presenti cada alumne. Amb 

l‟objectiu que tots els alumnes puguin assolir el màxim de coneixements de 

l‟assignatura amb ajuda, esforç i dedicació. 
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Aquests seran els criteris de qualificació que es seguiran al llarg d‟aquesta 

unitat: 

ACTIVITATS A AVALUAR % 

Debat 5% 

Quadern 10% 

Actitud 5% 

Qüestionari 5% 

Anàlisis 10% 

Base de Dades 5% 

Fitxa dels turistes 20% 

Article 20% 

Informe 20% 

o Comunicació de l’Avaluació  

L‟avaluació ha de ser pública, per aquest motiu al principi de l‟assignatura i 

de cada unitat es posarà a l‟abast de tots els interessats; alumnes i 

familiars. Això es farà de la forma següent per cada grup d‟interessats; 

o Alumnes: Als alumnes se‟ls comunicarà continuadament la forma en 

que s‟avaluarà cada activitat, entregant-los un document informatiu 

abans de començar cada unitat, on apareixeran els criteris de 

qualificació. També al principi del curs se‟ls haurà entregat un 

document on hi ha el pes que té cada activitat en l‟avaluació final. 

Aquests dos documents també es podran trobar penjats al moodle 

per si el volen consultar amb la seva família. 

o Família: Des de el moment en que s‟aprovi la programació, les 

famílies la tindran disponible en la secretaria del centre. 
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8.11.Seqüència didàctica de les activitats 

 

PROJECTE: QUIN TURISME VOLEM A MENORCA? 

Activitats2 Agrupament 
Material i 

recursos 
Temps 

Activitats 

d’av. 

Eines 

d’av. 
Matèries Continguts CC 

1.Lectura d‟un article3 del diari 

Menorca sobre el número màxim de 

passatgers que han passat per 

l‟aeroport de Menorca. 

A partir d‟aquest article es començarà 

a parlar del turisme a l‟illa.  

Els alumnes cercaran informació 

sobre la influència del turisme 

damunt Menorca.  

Grup classe i 

5 grups de 4. 

 Portàtils  

 Article 

diari 

Menorca. 

55 min   

 Matemà-

tiques 

 Llengua 

Catalana 

 

CL 

CM 

2.Debat sobre quin turisme volem a 

Menorca. 

Grup Classe i  

5 grups de 4 

 Projecto

r 

 Material 

2h 

 Material per 

la 

presentació 

Checklist 

de debat 

 Matemà-

tiques 

 Llengua 

 

CL 

CI 

CD 

                                            
2
 Totes les activitats es troben explicades i complementades amb el material a l‟Annex “Activitats” 

3
 https://menorca.info/menorca/local/2018/620693/aeropuerto-registra-record-pasajeros-2017-millones.html 

https://menorca.info/menorca/local/2018/620693/aeropuerto-registra-record-pasajeros-2017-millones.html
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A partir de les qüestions i dubtes que 

sorgiren a la sessió anterior, els 

alumnes han de preparar un debat 

amb aspectes a favor i altres en 

contra del turisme de Menorca. Hi 

haurà 4 temes de debat: 

-Recursos naturals 

-Economia 

-Perfil de Turista 

-Efectes del turisme (Desgast) 

-Ocupació 

Alumne

s 

 

 

 Participació 

Catalana 

3. Projecció visual dels diferents 

paràmetres estadístics que han 

d‟aprendre a calcular i interpretar.  

Grup Classe 
Power 

Point 
30 min   

 Matemà-

tiques 

 

C1 

C3 

C5 

C6 

 

4. Segona lectura de l‟article del diari 

Menorca i identificació dels 

paràmetres càlculs que es troben 

en el text. 

Grups de 4 
 Article 

 Portàtils 
30 min Participació Fitxa 

 Matemà-

tiques 

 

C1 

 

CM 

CL 
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5. Presentació del Projecte4.  

Es presentarà mitjançant un Power 

Point amb imatges de possibles 

efecte del turisme. Donant peu a la 

pluja d‟idees següent. 

 Quin turisme volem a Menorca?  

 Quins son els efectes del 

Turisme? 

Grup Classe 

Webs: 

OBSAM 

Ibestat 

ATB 

55 min 

  

 Matemà-

tiques 

 

 

 

 

 

 

 

6. Brainstorming: 

-Que volem saber?  

-Que necessitem per saber-ho? 

-On trobarem aquesta informació? 

-Com la distribuirem? 

Grup Classe Aula 30 min 
Participació  

Idees  

Rúbrica 

Quadern  

 Matemà-

tiques 

 Llengua 

Catalana 

 
CL 

CI 

7.Investigar les webs citades.   

Els alumnes es començaran a 

organitzar en grups de 4 persones (5 

grups). I començaran a investigar 

Grups de 4  
 Portàtils 

 Internet 
20 min 

Webs i 

informació 

que es 

trobarà a 

Rúbrica 

Quadern 

 Matemà-

tiques 

 Llengua 

Catalana 

 

CA 

CD 

 

                                            
4
 Annex 11.2: Power Point  
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sobre les preguntes i idees 

obtingudes durant el brainstorming.  

cada web. 

8. Cerca de dades.  

Planificació de la cerca d‟informació 

amb els membres del grup.  

La cerca de dades per internet és 

sobre: 

1. Els Turistes 

-Nombre de turistes 

-Procedència 

-Edat 

-Grup 

-Contractació 

-Estudis 

-Despeses 

-Pernoctacions 

-Estada mitjana 

2. Efectes del Turisme 

-Consum d‟aigua 

Grups de 4 

 Webs: 

OBSAM 

Ibestat 

ATB 

 

 Consell 

Insular 

i/o 

Ajuntam

ents 

3h 

Full de 

càlcul amb 

les dades 

Checklist 

Bdd 

 Matemà-

tiques 

 Llengua 

Catalana 

 Economi

a 

 Biologia 

C2 

CD 

CA 

CI 
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-Consum d‟energia 

-Generació de residus 

-Carreteres (IMD mensual, 

Transport públic) 

3. Impacte econòmic  

     -Afiliacions a la SS 

     -Nombre d‟empreses en el   

      sector turístic 

     -Expectatives 

9.Elaboració de taules i gràfics. 

Cada grup haurà de crear una o 

varies taules amb les diferents dades 

trobades, correctament ordenades 

per el posterior anàlisi. S‟hauran de 

classificar les variables en 

quantitatives o qualitatives, pintant-

les de color diferent. Totes les taules 

aniran complementades amb el gràfic 

corresponent. En el cas de ser sèries 

històriques també es valorarà la 

Grups de 4 

Portàtils 

(Full de 

càlcul) 

2h 
Full de 

càlcul 

Rúbrica 

Anàlisi 

 Matemà-

tiques 

C4 

C5 

C6 

C7 

 

CM 

CD 

CI 
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variació interanual.  

11.Entrevistes personals: Que 

pensen els Menorquins del turisme 

de l‟illa? 

 A qui s‟ha d‟entrevistar? 

 Anàlisi de la població de 

Menorca  

Selecció de la població/Acceptació 

de l‟error mostral.  

Parelles 

 Portàtils 

(Full de 

càlcul) 

 Web: 

Ibestat 

2h 
Full de 

càlcul 

Rúbrica 

Anàlisi  

 Matemà-

tiques 

 Llengua 

Catalana 

C1 

C2 

C3 

 

CL 

CM 

CD 

12.Elaborar qüestionaris. Es 

tractaran els diferents tipus de 

preguntes, objectius del 

qüestionari,...) 

Grup Classe 

Documen

ts 

(annex) 

Portàtils  

2h Qüestionari 

Graella 

Qüestion

ari 

 Matemà-

tiques 

 Llengua 

Catalana 

C1 
CL 

CM 

Formació per part de l’OBSAM: Com fer adequadament el Treball de Camp 

13.Treball de camp: Enquestes 

personals pel carrer a la població 

seleccionada/mostra. 

Grup Classe 

Qüestion

aris 

impresos  

2h Actitud 

Graella 

Qüestion

ari 

 Matemà-

tiques 

 Llengua 

Catalana 

 

 

CL 

CI 

CA 
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14.Crear Bdd amb les dades 

obtingudes dels qüestionari.  

-Filtrar i polir les dades.  

Grup Classe i 

Grups de 4 

Portàtils 

(Full de 

càlcul) 

2h 

Full de 

càlcul amb 

les dades 

Rúbrica 

Bdd 

 Matemà-

tiques 
C2 

CM 

CD 

15.Anàlisi de les dades. Elaboració 

de taules dinàmiques i gràfics. Tots 

els gràfics hauran de ser amb 

percentatges, que s‟han de calcular 

al mateix temps que es fan les taules 

dinàmiques.  

Grups de 4 

Portàtils 

(Full de 

càlcul) 

2h 

Full de 

càlcul amb 

les dades 

Rúbrica 

Anàlisi 

 Matemà-

tiques 

C4 

C5 

C6 

 

CM 

CI 

CA 

CD 

16. Elaborar el producte final de 

projecte. Aquest esta compost per 

quatre documents diferents; 

-Fitxa sobre els turistes més comuns 

-Article de l‟efecte del turisme a l‟illa 

(diferències entre temporada alta i 

temporada baixa) 

-Informe de l‟opinió dels menorquins 

 

Grups de 4 

Portàtils 

(Full de 

text) 

2h 

3 productes: 

-Fitxa 

-Article 

-Informe 

Rúbrica 

Documen

ts 

 Matemà-

tiques 

 Llengua 

Catalana 

 Economi

a 

 Biologia 

C8 

CL 

CM 

CI 

CA 
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17. Presentacions dels resultats 

més rellevants de cada grup.  

Cada grup tindrà entre 10-15min per 

fer l‟exposició 

Grups de 4 Projector 90min Presentació 

Rúbrica 

Presenta

cions 

   

18.Es posen en comú tots els 

problemes i totes les solucions 

proposades pels alumnes i s‟elabora 

un article amb els resultats per enviar 

al diari Menorca. També s‟elaborarà 

una presentació pel dia de la reunió a 

la Fundació Foment. 

Grup Classe Portàtils 2h 
Participació 

i actitud  

Rúbrica 

Actitud  

 Llengua 

Catalana 

 Economi

a 

Biologia 

 
CL 

CI 

19.Els dies posteriors a finalitzar el 

treball, hi ha una reunió a la Fundació 

Foment del Turisme per fer la 

presentació del projecte dut a terme 

pels estudiants. Aquests mostraran 

els resultats obtinguts de tots els 

blocs treballats i també les 

Grup Classe i 

petits grups 

Presenta

cions 
 Actitud  

Rúbrica 

Actitud  
  

CL 

CS 
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recomanacions/solucions que 

proposen per millorar i/o resoldre 

possibles qüestions amb les quals 

s‟hagin pogut trobat durant el treball 

METODOLOGIA:   

La metodologia que s‟utilitzarà al llarg de tota la unitat, és l‟anomenada Aprenentatge Basat en Problemes (ABP). L‟aprenentatge 

serà cíclic, on a partir de les activitats proposades, d‟introducció-motivació o pregunta clau, s‟aniran incorporant els nous coneixements 

al mateix temps que hauran de recordar els coneixements ja apresos. La introducció de nous conceptes serà de forma dinàmica, visual i 

activa pels alumnes.  

El projecte, finalitzarà en un producte final, que haurà de ser article de premsa, informe, presentació escrita i/o visual. A elecció de 

cada alumne es podrà presentar el producte final a de qualsevol de les formes anomenades. Exceptuant que el professor els hi hagi 

concretat una forma concreta, que llavors s‟hauran d‟adaptar al tipus de producte final que hagi indicat el professor.  

Es treballarà amb un quadern de classe amb un format estàndard, que se‟ls proporcionarà als alumnes al principi del projecte. 

Aquest quadern serà individual i s‟ha de completar amb un dietari del treball a classe, més una valoració personal de cada sessió. 

Aquest quadern serà entregat al final del projecte, juntament amb el producte final, per ser avaluat.  

El projecte es farà íntegrament a classe, els únics motius pels quals els alumnes hauran d‟emportar-se la feina a casa son: 
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 No acabar de fer les entrevistes. En aquest cas hauran de ferles en hores extraescolars.  

 No haver acabat el producte final a classe. En aquest cas l‟hauran d‟acabar a casa per poder presentar-lo el dia acordat.  

Sempre que sigui possible, les hores de projecte es faran a la biblioteca o a un espai habilitat per fer-lo, que no sigui l‟aula 

habitual. Només es farà en aquesta aula en cas que no hi hagi més opció. 

Els alumnes col·laboraran en la correcció de les activitats a través d‟eines d‟avaluació com Rúbriques i Checklists, tant per avaluar 

les seves feines i les dels seus companys. A més, totes les activitats seran avaluades, així com l‟actitud, tal com s‟indica en els criteris 

de qualificació. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Tenir l‟opció de poder treballar per projectes, també facilita la integració de tots els alumnes dins l‟aula, al treball cooperatiu. 

Encara que aquest tipus de metodologies ajudin a combatre la diversitat, es tindrà en compte que moltes de les activitats hauran de 

canviar-se en funció de les necessitats i l‟historial de l‟alumne, el tema estudiat i el grau de dificultat el qual es pugui plantejar per 

cadascun dels continguts que ha d‟assolir.  

L‟avantatge del treball cooperatiu en aquest cas, és que els grups estan formats a consciència de forma heterogènia, per tal 

d‟assolir la diversitat i tenint en compte la complementarietat entre cadascun dels membres del grup. En cap cas, dos alumnes que 

tinguin dificultats per assolir els continguts i/o disposin d‟una adaptació curricular significativa, i/o necessitin reforç, formaran part del 
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mateix grup. Els grups seran distribuïts de forma equiparable, per tant, aquests alumnes seran distribuïts entre els diferents equips de 

treball, per tal que puguin assumir diferents tasques i puguin rebre l‟atenció necessària pel professor i la resta de membres dels grups.  

La programació també contempla que no tots els alumnes assoleixen els continguts tractats amb la mateixa rapidesa. Per això 

està dissenyada de manera que asseguri un nivell mínim per a tots els alumnes. Tant el treball cooperatiu, com l‟ABP, fomenten 

l‟aprenentatge “Step by Step”, aprendre pas a pas. No tots els alumnes tenen les mateixes capacitats (Intel·ligències múltiples),  a 

alguns integrants dels equips se‟ls donarà molt bé una part i la faran ràpidament, però d‟altres els costarà una mica més. Per aquest 

motiu, i per que una bona forma d‟aprendre és explicant, tots membres del grup tindran l‟obligació d‟ajudar-se mútuament, a assolir tots 

els conceptes i reptes que se‟ls presentin.   

En el cas dels alumnes de incorporació tardana, primer se‟ls farà una avaluació directe, observant les seves capacitats en les 

assignatures, en la integració amb els alumnes. Amb la qual es pugui determinar el nivell curricular de l‟alumne amb l‟objectiu de 

determinar si esta capacitat per assolir els objectius i les competències proposades pel curs. En cas que aquesta avaluació sigui 

negativa, es a dir que els seus coneixements siguin insuficients, se li farà una adaptació significativa, modificant els continguts que 

haurà d‟assolir, però jugarà el mateix paper dins el grup que qualsevol altre company. En el cas que l‟avaluació sigui positiva, seran 

ubicats en un grup de treball, depenent de les seves característiques i necessitats, respecte a les dels diferents equips de treball ja 

creats.  

Si algun dels alumnes d‟incorporació tardana, presenta dificultats amb l‟idioma, se‟ls intentarà enviar i/o portar a classe els 

continguts en el seu idioma o l‟idioma acordat amb ell i/o amb el departament d‟orientació, per tal de facilitar-li la integració a l‟aula i en 

el projecte.  
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8.12.Objectius Finals del Projecte 

o Apropar l‟estadística als alumnes de forma real i no a través de 

problemes, objectius imaginaris.  

o Conèixer y estructurar la realitat, analitzar-la i obtenir informació a partir 

de la qual hauran de prendre decisions. 

o Donar a conèixer tota la feina que hi ha darrera un qüestionari, 

l‟elaboració, l‟anàlisi prèvia, i la posterior recollida de dades.  

o Apropar el càlcul de paràmetres estadístics i l‟elaboració de gràfics 

utilitzant eines tecnològiques, i la interpretació dels mateixos.  

o Millorar l‟expressió oral, de forma ordenada i raonada 

o Aprendre a relacionar-se entre iguals i apropar-los al treball cooperatiu i 

a treballar per coses que els motivin o no. 

o Elaborar i presentar diferents tipus d‟informes sobre el desenvolupament 

del projecte i dels resultats obtinguts. 

o Aconseguir un bon producte final, no tant amb els correctes resultats, 

sino amb una bona interpretació i raonaments lògics.   

o I per últim i més important, aconseguir la motivació i l‟interès dels 

alumnes, apropant-los a la realitat de la nostra illa.  
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9. Conclusions  

Un dels meus objectius principals és fer arribar les matemàtiques als 

alumnes amb motivació, amb estima i que aconsegueixin deixar de banda el 

concepte global que les matemàtiques són difícils i avorrides, la matèria que 

atemoreix a gran part de l‟alumnat durant tots els cursos. Per aconseguir això el 

primer és canviar la forma d‟ensenyament, que l‟assignatura no es basi en fer 

exercicis dels llibres i intentar entendre explicacions impossibles de la pissarra. 

Una de les meves propostes per evitar això, és utilitzar una metodologia més 

dinàmica, en la qual tots els alumnes puguin participar i gaudir aprenent. 

Personalment, crec que els docents hem d‟acceptar que la forma d‟ensenyar 

esta canviant, a dia d‟avui educar és guiar en l‟aprenentatge i orientar per 

adquirir valors, el professor no és el que té el saber, l‟alumnat el té, només l‟ha 

de trobar, conèixer i potenciar a base de l‟experimentació, i per això hi som 

nosaltres, els docents, per ajudar-los a encaminar i desenvolupar aquest 

coneixement. 

Quan vaig iniciar el projecte, en la única cosa que podia pensar era en 

apropar l‟estadística als alumnes de la forma més realista possible i al mateix 

temps amb la qual ells poguessin divertir-se aprenent i posant en pràctica els 

seus coneixements. Volia que els estudiants poguessin conèixer el que és 

elaborar un projecte real des de el principi (recull de dades) fins al final 

(presentació de resultats), que es trobessin amb les dificultats que es poden 

trobar quan entrin en el mon laboral, com formar part d‟un equip de treball o 

haver de defensar un projecte davant un públic “complicat”. Per això mateix, 

hem vaig inspirar amb el Sistema d‟Indicadors Turístics (SIT). Projecte el qual 

recull gran varietat d‟informació referent al turisme, des de la oferta turística de 

l‟illa fins a les motivacions que porta als turistes a visitar-la, i com aquest afecta 

a l‟Illa, o com ho ha fet durant els últims anys. 

En acabar el projecte, m‟agradaria que els alumnes sentin que amb les 

matemàtiques es poden fer coses interesants i reals, que es pot jugar amb les 

dades, explorar temes que abans no coneixien i formar-se‟n una idea objectiva 
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sobre aquest. En definitiva, que hagin assolit els continguts i les competències 

clau i gaudit durant totes les fases del projecte. 

Finalment, esper algun dia poder posar en pràctica aquest projecte o part 

d‟ell, per ensenyar, per mi, una de les parts més atractives i dinàmiques de les 

matemàtiques, l‟estadística, a futurs alumnes i que puguem divertir-nos i 

aprendre tots junts.   
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11. Annex 

11.1.Activitats 

 
o Article 
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o Fitxa 

PROJECTE TURISME 

Nom: Data: 

Activitat: 

CÀLCUL COM ES CALCULA? INTERPRETACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Que t‟ha semblat l‟activitat? 

 

 

Puntua l‟activitat de l‟1 al 
5. 

 

 

 



 

45 
 

 
o Exemple de l’anàlisi de la població Menorquina 

Es calcula el percentatge del que representa cada grup d‟edat per fer un 

bon repartiment de les enquestes. (Mostreig proporcional Estratificat) 

2017

Edat Hombres Mujeres

0-4 2.026 1.959 2,22 2,15

5-9 2.538 2.302 2,78 2,52

10-14 2.487 2.439 2,73 2,68

15-19 2.387 2.391 2,62 2,62

20-24 2.315 2.271 2,54 2,49

25-29 2.635 2.636 2,89 2,89

30-34 3.062 3.089 3,36 3,39

35-39 3.800 3.731 4,17 4,09

40-44 4.172 4.013 4,58 4,40

45-49 4.019 3.715 4,41 4,07

50-54 3.508 3.558 3,85 3,90

55-59 3.040 3.105 3,33 3,41

60-64 2.505 2.568 2,75 2,82

65-69 2.268 2.349 2,49 2,58

70-74 1.719 1.843 1,89 2,02

75-79 1.226 1.517 1,34 1,66

80-84 932 1.161 1,02 1,27

85 o más 661 1.223 0,73 1,34

Total 45.300 45.870 49,69 50,31

Total

%

91.170  
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11.2.Material  

o Power Pont per introduït l’estadística i els paràmetres 
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o Presentació del Projecte 
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o Document per l’elaboració del qüestionari  
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11.3.Eines d’Avaluació 

 

o RÚBRICA PRESENTACIONS 

RÚBRICA PER AVALUAR PRESENTACIONS ORALS 

 0-4 5 7 9 

 Insuficient Suficient Notable Excel·lent 

El treball 
presenta totes 

les parts  
(20%) 

Ha parlat massa 
fluix, no es sentia 

res. Ha parlat 
massa fort, 

cridava. 

Costa d‟entendre 

Se l‟entén, té 
bona 

pronunciació, veu 
clara. 

To de veu adequat, 
bona pronunciació, 
se l‟ha entès amb 

claredat. 

Postura i 
actitud 
(20%) 

No  mira al públic, 
esta nerviós i es 
despista. Té una 
actitud tancada. 

Mira al públic, 
l‟actitud és 

nerviosa i fa que 
deixi de prestar 

atenció en segons 
quins moments. 

Bona postura, es 
mou 

adequadament, 
gesticula bé. 

Actitud que atreu al 
públic. 

Preparació 
(20%) 

Sembla que no 
s‟ha preparat la 

presentació, tot el 
temps ha estat 
improvisant i 
llegint el guió. 

Consulta molt el 
guio, i segueix fent 
una lectura de les 

diapositives. 

No llegeix les 
diapositives, sap 
el que explica. Es 

nota que ha 
treballat. 

Es nota que s‟ha 
preparat el tema, 

domina 
perfectament tot el 
que esta explicant, 
no consulta el guio. 

Contingut 
(20%) 

El contingut no 
s‟ajusta al que 
s‟havia de fer, 

falten parts. Mal 
estructurat. 

El contingut 
s‟ajusta al que 

s‟havia de fer. No 
falta res, però esta 
molt desordenat, 
no és fàcil seguir 

l‟exposició. 

Organització del 
contingut 

adequada, però 
es podria millorar. 

Contingut molt ben 
treballat i 

estructurat. 

Temps 
(20%) 

Temps gens 
ajustat a l‟acordat. 

Excessivament 
llarg/curt. 

Temps 
suficient/just per 
explicar el treball. 

Temps adequat, 
s‟ha ajustat a 
explicar els 
continguts. 

Temps ajustat al 
previst, ha estat ben 

repartit entre les 
diferents parts de la 
exposició. No s‟ha 

fet pesat. 
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o RÚBRICA QUADERN  
 

RÚBRICA PER AVALUAR LE QUADERN DE CLASSE 

 0 1 2 

PRESENTACIÓ 
(20%) 

Mala presentació. 
Es presenta fora 
de límits. No fa 
ganes mirar-lo 

Sense Portada, ni 
nom. Es presenta 

dins la data 
indicada 

Molt bona 
presentació, hi ha 

portada, nom, 
data del dia 

d‟entrega. Fa 
ganes de llegir.  

ORDRE 
(20%) 

Sense cap Ordre 

Esta ordenat, però 
hi ha fulls en banc  

o amb altres 
continguts. 

Molt ordenat, i 
entregat amb un 

clip i/o funda.  

CONTINGUT 
(30%) 

No té apunts 

Contingut escàs, 
tant just el que 
s‟ha donat a 

classe 

Hi ha tots els 
continguts que 
s‟han donat a 
classe, més el 
que ha trobat 

durant les 
cerques.  

ACTIVITATS 
(30%) 

No té cap activitat 

Hi ha les activitats 
justes fetes a 
classe. No ha 
treballat més a 

casa 

Apareixen totes 
les activitats de 

classe, amb notes 
i ben explicades i 

estan fetes i 
corregides. 

 
o CHECKLIST BDD 

CHECKLIST BASE DE DADES 

 SI NO 

Conté les dades mínimes   

Estructura correcte   

Bona Presentació   

BDD filtrada correctament: 

-Blancs tractats 

-Dades codificades  
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o RÚBRICA COMPETÈNCIES  CLAU 

RÚBRICA PER AVALUAR COMPETÈNCIES CLAU 

 Competència 
Matemàtica 

Comunicativa 
lingüística i 
audiovisual. 

Tractament 
de la 

informació i 
competència 

digital. 

Aprendre a 
aprendre. 

Autonomia i 
iniciativa 
personal. 

EXEL·LE
NT 

 Aplica i aporta 
coneixements 
en la vida 
social fora de 
l‟aula  

 Compren, interpreta 
texts complexes 

 Extreu idees 
principals i 
secundàries 

 Empra un vocabulari 
ric 

 No té faltes 
ortogràfiques ni 
gramaticals 

 Treballa en 
entorns 
col·laboratius 

 Prioritza les 
activitats segons 
la importància i 
l‟esforç 

 Potencia les 
seves capacitats 
d‟aprenentatge i 
es compromet a 
superes les 
seves 
mancances 

 Té motivacions 
clares que el 
capaciten per 
arribar fins al final 

 Té una actitud 
positiva al canvi i 
és capaç 
d‟adaptar-se 

 La seva presencia 
en el grup sempre 
ajuda a millorar 

NOTABLE  Raona seguint 
cadenes de 
raonaments 

 Pensa 
lògicament i 
dona validesa 
als arguments 

 Compren i interpreta 
texts complexes 

 Empra un vocabulari 
ric 

 S‟expressa amb 
pocs errors 
ortogràfics 

 Té actitud 
crítica davant 
la ideologia 
dels sistemes 
tecnològics i 
en l‟efecte que 
tenen en el 
món social i 
laboral 

 És capaç 
d‟identificar en 
quina mesura les 
seves capacitats 
d‟aprenentatge 
l‟ajuda o no. 

 Prioritza la 
importància de 
les activitats, però 
no les administra 
adequadament. 

 Escolta i valora els 
punts de vista dels 
altres i és capaç 
de revisar els 
seus. 

 Té el seu pla de 
millora realista, i el 
compleix 
habitualment. 

 Se sap 
responsable i 
acaba allò que 
emprèn 

BE  Analitza/Interpr
eta/Valora 
informació amb 
eines 
matemàtiques 

 Compren i produeix 
texts senzills  

 Extreu i estructura 
les idees principals 

 S‟expressa amb 
alguns errors 
ortogràfics i 
gramaticals 

 Cerca, capta i 
selecciona la 
informació 

 Organitza, 
relaciona, 
infereix i 
dedueix 

 Es conscient de 
les seves 
capacitats 
d‟aprenentatge, 
però no les 
identifica 

 Empra tècniques 
d‟estudi 
adequades, però 
no suficients per 
a assolir un 
rendiment màxim 

 Mostra interès en 
millorar el seu 
aprenentatge en 
ocasions. 

 Conelx les seves 
capacitats, encara 
que li costa 
acceptar algunes. 

 Fa plans de millora 
però no sempre és 
constant. Intenta 
resoldre els 
problemes 

 Demana ajuda 
quan esta al límit.  

SUFICIEN
T 

 Posa en 
pràctica 
processos de 
raonament per 

 Compren i produeix 
texts curts i senzills 

 No és capaç 

 Cerca, capta i 
selecciona la 
informació 

 Reconeix algunes 
de les seves 
capacitats. 

 En alguns 
aspectes depèn de 
l‟opinió dels altres. 
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obtenir 
informació 

d‟estreure gaires 
idees principals ni 
secundàries 

 Empra un vocabulari 
bàsic 

 

 Empra tècniques 
d‟estudi 
adequades, però 
no li serveixen. 

 Només fa les 
activitats que li 
agraden 

 Reconeix els seus 
errors i/o 
problemes, però 
no sap que fer. 

 Es proposa 
objectius 
inassolibles i els 
abandona. 

INSUFICI
ENT 

 No posa en 
pràctica 
raonament 
matemàtic 

 No sap utilitzar 
càlculs bàsics 

 No compren tests 
curts ni senzills 

 Fa molts errors 
ortogràfics i 
gramaticals 

 Té un vocabulari 
molt repetitiu  

 Li costa molt 
seleccionar 
informació i 
utilitzar els 
mitjans 
tecnològics 

 No reconeix les 
seves capacitats. 

 No fa les 
activitats 

 Abandona molt 
fàcilment davant 
els problemes 
 

 
o GRAELLA QÜESTIONARI 

CHECK LIST QÜESTIONARI 

 SI NO 

Ha col·laborat en l‟elaboració   

Demana dubtes   

S‟utilitzen diferents tipus de preguntes   

És coherent amb els objectius   

Estructura adequada   

Fàcil d‟utilitzar   

Ha fet el treball de camp correctament, com 

s‟havia explicat 
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o CHECKLIST ACTITUD  

CHECKLIST PER AVALUAR L’ACTITUD  

 SI NO 

ASSISTÈNCIA 

Ve cada dia a classe    

És puntual    

PARTICIPACIÓ A CLASSE 

Participa activament en les activitats   

Demana dubtes    

Pren apunts    

RESPONSABILITAT 

Entrega els treballs el dia que toca   

Constant   

ALTRES 

Ajuda als companys    

S‟integra bé dins els diferents grups de 
treball 

  

Cuida el material que utilitza   

o CHECKLIST DEBAT 
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o GRAELLA AVALUACIÓ FINAL 

 

N
o

ta
 f

in
a
l 

A
c

ti
tu

d
 

D
e

b
a

t 

Q
u

a
d

e
rn

 

Q
ü

e
s

ti
o

n
a

ri
 

A
n

à
li

s
i 

B
D

D
 

F
it

x
a
 

A
rt

ic
le

 

In
fo

rm
e
 

Alumnes  5% 5% 5% 5% 10% 10% 20% 20% 20% 

           

           

 
 
 
 


