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RESUM

Aquest treball té com a finalitat exposar l’estat actual de l’ensenyament i l’aprenentatge
de l’Estadística i la Probabilitat a l’educació secundària d’Espanya i de les Illes Balears,
a partir de les puntuacions obtingudes a les proves de l’informe PISA, de les avaluaci-
ons de diagnòstic i dels continguts del currículum. Es realitza una comparativa entre
diferents països per arribar a conclusions de possibles problemes en el nostre sistema
educatiu. A partir d’aquest estudi es proposen un conjunt d’activitats, per diferents
cursos de secundària, amb l’objectiu de treballar la competència matemàtica en funció
dels procesos del NCTM, que s’han introduït al marc teòric, mitjançant els continguts
d’Estadística i Probabilitat . També, es proporcionen diverses referències on trobar
recursos, materials i activitats interessants per emprar a l’aula.
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INTRODUCCIÓ

L’aprenentatge de les matemàtiques és molt important i necessari per a la societat. Per
una banda, afavoreix el desenvolupament del pensament analític dels ciutadans i la
seva capacitat de raonar. Per altra, té una gran utilitat tant a la vida quotidiana com a
l’aprenentatge d’altres disciplines o professions.

Possiblement l’estadística sigui un dels camps de les matemàtiques amb més apli-
cació en el dia a dia. Per exemple, és necessari tenir coneixements sobre estadística
per entendre i fer una anàlisi crítica sobre les dades que ens aporten els mitjans de
comunicació, per comprendre els estudis d’economia o política o, simplement, per fer
correctament els càlculs de la nota que s’ha de treure per aprovar una assignatura.

Malauradament, a l’educació espanyola no es dóna a l’estadística i la probabilitat la
importància que mereixen. Dels cinc blocs en què se separen els continguts matemàtics,
el bloc de l’estadística i la probabilitat pareix ser el que menys es treballa. A la pràctica,
aquest bloc se sol deixar per fer al final del curs acadèmic, dient "ja el farem si dóna
temps", i moltes vegades només es fa una petita introducció o no s’imparteix per falta
de temps. Això fa que els alumnes no aprenguin bé els conceptes d’aquest bloc, que
no sàpiguen aplicar-los pràcticament i que arribin als cursos més alts, com poden
ser els cicles formatius, el batxillerat o la carrera universitària, sense tenir suficients
coneixements d’estadística i de probabilitat.

Fa la impressió que els professors no coneixen activitats per treballar l’estadística
i la probabilitat, més motivadores que les tradicionals, que facin cridar l’atenció dels
alumnes i tenguin ganes d’aprendre aquests nous conceptes. Els professors gairebé no
utilitzen materials manipulables o eines tecnològiques que facilitarien i animarien als
alumnes a aprendre aquest bloc.

De fet, volem veure que Espanya no obté puntuacions tan altes com altres paï-
sos a les proves de matemàtiques del Programme for International Student Assess-
ment (PISA). També, que tant a les proves de l’informe PISA com a les avaluacions de
diagnòstic de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), que es
realitzen a les Illes Balears, el nivell de complexitat que es demana, dels continguts
d’estadística i probabilitat, és molt baix en comparació amb els altres blocs.
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1. INTRODUCCIÓ

Així doncs, els objectius d’aquest Treball de Fi de Grau (TFG) són:

• Estudiar diferents marcs teòrics sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de l’esta-
dística i la probabilitat a l’educació secundària.

• Exposar l’estat actual de l’estadística i la probabilitat en l’educació d’Espanya i
d’altres països.

• Proposar activitats per diferents cursos de secundària que motivin als alumnes
per aprendre els conceptes d’estadística i probabilitat.
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MARC TEÒRIC

Espanya és uns dels països que formen part de l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmics (OCDE) on des de l’any 2000 es du a terme l’Informe del
Programme for International Student Assessment (PISA) que és un programa d’avaluació
de l’alumnat de 15 anys. Aquestes proves es realitzen cada tres anys i actualment
s’avaluen les competències de lectura, ciències, financera i matemàtiques. Amb PISA
es pretén comparar l’estat de l’educació als diferents països que hi participen amb la
finalitat de millorar-la.

A més, a les Illes Balears també es duen a terme unes altres proves externes amb el
desig de millorar l’aprenentatge de l’alumnat. Aquestes són les proves diagnòstic de
l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE).

El que pretén aquesta secció és mostrar el marc teòric en el qual es basarà el TFG.
Per aquest motiu s’estudiaran diferents marcs teòrics. Aquests són els marcs de les
diferents proves d’avaluació externa: les proves de PISA i les proves de diagnòstic de
l’IAQSE. També es basa amb els Principles and Standards for School Mathematics del
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) i amb el currículum.

2.1 PISA

Com ja s’ha comentat, PISA és un programa que avalua a alumnes de diferents països
en quatre competències diferents, una d’elles és matemàtiques. Els alumnes examinats
són els de 15 anys, ja que es troben a la recta final de la seva educació obligatòria. Tal
com es defineix a la publicació de l’OCDE (2016) [1], PISA "representa un compromís
per part dels governs dels països de l’OCDE per mesurar els resultats dels sistemes
educatius sobre el rendiment de l’alumnat, dins d’un marc comú i acordat a escala
internacional".

Les avaluacions de les competències es realitzen cada tres anys i en cada edició es
fa una anàlisi exhaustiva del rendiment a una d’elles. L’any 2015 es varen realitzar les
darreres proves i hi varen participar un total de 72 països, entre els quals hi ha els 34
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2. MARC TEÒRIC

països que pertanyen a l’OCDE. Els marcs per avaluar cada una de les competències són
desenvolupats i revisats per experts de tots els països participants. D’aquesta manera
els resultats de PISA són molt fiables.

L’OCDE també afirma que gràcies als qüestionaris que es reparteixen als alumnes,
als pares, a la direcció i als professors del centre, PISA ofereix tres tipus de resultats
diferents. Aquests tipus de resultats els trobem enunciats al document de l’OCDE [1]
de la següent forma:

• Els indicadors bàsics, que ofereixen un perfil base dels coneixements i les destre-
ses de l’alumnat.

• Els indicadors derivats dels qüestionaris, que mostren la relació existent entre
aquestes destreses i diverses variables demogràfiques, socials, econòmiques i
educatives.

• Els indicadors de tendència, que mostren els canvis en els nivells i en la distribu-
ció dels resultats, i en les relacions entre les variables i els resultats de l’entorn,
en l’àmbit sistèmic, de l’alumnat i dels centres.

No tots els alumnes han de respondre a les mateixes preguntes, ja que PISA no vol
avaluar el rendiment d’un alumne sinó el rendiment del sistema educatiu d’un país o
economia. Per aquest motiu, genera diferents conjunts de preguntes per intentar cobrir
tot el contingut, tal com s’explica al document [2] del Ministeri. Aquestes preguntes,
després de les proves, es classifiquen en diferents nivells de dificultat segons el nombre
total d’alumnes que l’han contestat correctament i se li dóna una puntuació. Per tant,
la puntuació d’un alumne no ve determinada pel que sap segons els coneixements que
hauria de tenir, sinó que ve determinat segons els coneixements que té en comparació
amb tots els altres estudiants de l’OCDE avaluats.

A partir d’aquí ja es pot calcular la puntuació, de la corresponent competència, del
país. Aquesta és la mitjana de totes les puntuacions dels estudiants de 15 anys, d’aquest
país, que han realitzat les proves.

2.1.1 Competència matemàtica

A la vida diària, un gran nombre de situacions requereixen comprendre les matemàti-
ques. Per aquest motiu, PISA no només avalua als alumnes de 15 anys en matemàtiques
per saber si han consolidat els conceptes que apareixen al currículum, sinó que també
els avaluen per tal d’estudiar si la societat, una vegada acabada la seva etapa escolar
obligatòria, està preparada per afrontar els problemes diaris que requereixin coneixe-
ments matemàtics. L’any 2000 va ser la primera edició d’aquest programa i al marc
teòric d’aquesta prova [3] es va definir l’àrea de coneixement de matemàtiques com
"formació matemàtica" de la següent manera:

La formació matemàtica és la capacitat de l’individu, a l’hora de desenvolupar-se
en el món, per identificar, comprendre, establir i emetre judicis amb fonament sobre el
paper que juguen les matemàtiques com a element necessari per a la vida actual i futura
d’aquest individu com a ciutadà constructiu, compromès i capaç de raonar.

Durant les edicions següents, l’àrea de matemàtiques s’ha definit com a "competència
matemàtica". Les matemàtiques han estat la "principal àrea de coneixement" en les
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2.1. PISA

proves de PISA dels anys 2003 i 2012. En els documents de l’OCDE [4] i [1] es troben
els respectius marcs teòrics. Al primer, es dóna la següent definició de competència
matemàtica

La competència matemàtica es l’aptitud d’un individu per identificar i comprendre
el paper que exerceixen les matemàtiques en el món, assolir raonaments ben fundats i
utilitzar i participar en les matemàtiques en funció de les necessitats de la seva vida com
a ciutadà constructiu, compromès i reflexiu.

Al segon, hi apareix una versió modificada d’aquesta definició. Aquesta nova defini-
ció ha estat utilitzada a les dues darreres convocatòries del programa:

La competència matemàtica és la capacitat de l’individu per formular, emprar i
interpretar les matemàtiques en diferents contextos. Inclou el raonament matemàtic
i la utilització de conceptes, procediments, dades i eines matemàtiques per descriure,
explicar i predir fenòmens. Ajuda als individus a reconèixer el paper que les matemàti-
ques exerceixen en el món i a emetre els judicis i les decisions ben fonamentades que els
ciutadans constructius, compromesos i reflexius necessiten.

En aquestes definicions el terme món es refereix a "l’entorn natural, social i cultural",
d’aquesta forma es dóna importància a l’avaluació de l’alumnat vist com a individus de
la societat on han de saber "formular", "emprar" i "interpretar" les matemàtiques per
resoldre problemes i situacions amb els quals es toparan a la vida quotidiana. Aquests
verbs són de fet els anomenats processos matemàtics que es refereixen als passos que
ha de fer un individu per tal de passar d’un problema en el seu context a un problema
matemàtic i, d’aquesta forma, resoldre el problema inicial. Aquest fet es pot resumir
amb un esquema com el de la figura 2.1.

Figura 2.1: Esquema d’un model de competència matemàtica posada en pràctica.

PISA avalua els alumnes en cada un d’aquests processos, ja que tots els problemes
plantejats estan centrats en alguns d’ells. D’aquesta manera, es vol que l’alumne sàpiga
d’igual forma realitzar una traducció entre el món real i els conceptes de l’àrea mate-
màtica, que són els dos processos de "formular" i "interpretar", i utilitzar conceptes,
dades, procediments i raonaments matemàtics, que es correspon al procés d’"emprar".

Arran d’aquestes proves, s’ha pogut estudiar l’existència de les anomenades "capacitats
matemàtiques fonamentals". PISA n’utilitza set en el seu marc del 2015 per donar su-
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2. MARC TEÒRIC

port als processos matemàtics i a la definició de competència matemàtica. Aquestes
capacitats són: comunicació, matematització, representació, raonament i argumenta-
ció, disseny d’estratègies per resoldre problemes, utilització d’operacions i un llenguatge
simbòlic, formal i tècnic i utilització d’eines matemàtiques.

A més, per tal d’analitzar si els individus són competents, matemàticament parlant,
s’avalua als alumnes en diferents contextos: social, professional, personal i científic.
Perquè un alumne sigui competent, no és suficient que domini uns dels contextos sinó
que ha de ser capaç de saber treballar en cada un d’ells, ja que en el món real es pot
trobar en situacions de diferents categories contextuals. En els diferents contextos són
necessaris tenir uns coneixements matemàtics. Per aquest motiu, PISA inclou en el seu
marc teòric quatre categories de coneixement adequades per avaluar alumnes de 15
anys en una gran varietat de qüestions:

• Canvi i relacions.

• Espai i forma.

• Quantitat.

• Incertesa i dades.

Però quan es pot dir que un individu d’aquesta edat és competent? Que ha de saber
fer per ser competent? Per respondre a aquestes preguntes PISA aporta una taula de
nivells de competència, en la qual s’especifica que sap fer normalment un alumne
que es troba en un cert nivell. Les capacitats matemàtiques fonamentals són molt
importants a l’hora de diferenciar els nivells. Aquesta escala la podem trobar a la taula
A.1 de l’Apèndix.

Així doncs, per avaluar a un alumne es mira a quin grau es troba d’aquesta escala i
llavors la seva nota estarà dins un rang determinat. L’interval en el qual pertany la nota
de l’alumne pot variar en les diferents edicions de les proves, ja que també va lligada a
la dificultat de cada problema. Per exemple, a les proves de l’any 2009 si un alumne es
trobava al nivell 1, la seva nota estava entre 358 i 420. Si es trobava al nivell 2, aleshores
anava de 421 a 482. La puntuació anava de 483 a 544 si corresponia al nivell 3, de 545 a
606 era del nivell 4, de 607 a 669 pel nivell 5 i per damunt de 669 si l’alumne pertanyia
al nivell 6. En canvi, a l’edicció de l’any 2012 per als nivells de l’1 al 5 els rangs de les
puntuacions anaven de 357,7 a 420,1, de 420,1 a 482,4, de 482,4 a 544,7, de 544,7 a
607,0 i de 607,0 a 669,3 respectivament. I una puntuació major que 669,3 si pertanyia
al nivell més alt. Aquesta informació es pot veure als articles [5] i [6].

A més, també es pot considerar que un alumne no és competent segons les definici-
ons de la taula A.1, és a dir, que té un grau d’adquisició de la competència matemàtica
massa baix i no es pot definir amb cap d’aquests nivells. Quan això passa, l’alumne té
una puntuació menor a la del nivell més baix de la taula.

2.2 IAQSE

A part de les proves de PISA, hi ha unes altres avaluacions que es realitzen anualment a
tots els centres de les Illes Balears: les proves diagnòstic de l’IAQSE. Aquestes proves
són d’avaluació externa i es realitzen a alumnes que han finalitzat el segon cicle de
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2.2. IAQSE

l’Educació Primària i als que han finalitzat el segon curs de l’Educació Secundària
Obligatòria (ESO). En aquesta secció s’estudia el marc teòric de les proves de diagnòstic
dirigides als alumnes del segon curs de secundària.

Les proves de diagnòstic de l’IAQSE tenen com a referents teòrics, segons com
s’estipula als seus informes executius [7], [8], [9] i [10], els marcs de diferents proves
internacionals. Els seus principals referents són els de PISA, estudiat anteriorment, i
de l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa (INEE), les pautes del qual s’analitzen en
aquesta secció.

2.2.1 INEE

Al document [11], publicat pel ministeri d’educació l’any 2009, es troba el marc que
s’empra com a referència, juntament amb el de PISA, pel marc teòric de les proves
d’avaluació de diagnòstic. En aquesta publicació s’afirma que la principal finalitat de
les proves és "millorar la qualitat i l’equitat de l’educació".

S’aprecien molts de trets comuns amb el marc de PISA. Amb aquestes proves també
es vol mesurar si l’escola prepara als alumnes per ser individus competents a la societat
moderna, els avaluen en diferents competències bàsiques, entre les quals es troba la
competència matemàtica, i s’estudia si són capaços d’aplicar els coneixements adquirits
per resoldre problemes en determinants contextos. A més, per facilitar aquest estudi es
realitzen qüestionaris sobre el context sociocultural de cada alumne i centre.

Les competències que s’avaluen a aquestes proves són les següents:

1. Competència en comunicació lingüística.

2. Competència matemàtica.

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

4. Tractament de la informació i competència digital.

5. Competència social i ciutadana.

6. Competència cultural i artística.

7. Competència per aprendre a aprendre.

8. Autonomia i iniciativa personal.

Cada una d’elles estan lligades a continguts o matèries del currículum. Segons
aquest document, a l’Educació Secundària Obligatòria les competències que es treba-
llen més fortament amb la matèria de matemàtiques són la competència matemàtica
i la competència per aprendre a aprendre. També hi estan lligades, encara que més
dèbilment, la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, el tracta-
ment de la informació i competència digital i l’autonomia i iniciativa personal. Les tres
competències restants ja no hi estan tan relacionades.

L’avaluació de la competència matemàtica es realitza posant als alumnes en dife-
rents situacions per veure si cada individu és capaç de resoldre problemes de la vida
quotidiana en diferents contextos: personal, educacional o professional, públic i científic.
A més, es tenen en compte sis processos per determinar si un alumne és competent o
no els quals estan agrupats en tres destreses diferents.
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2. MARC TEÒRIC

• Destresa de reproducció que es refereix als processos d’accés i identificació i de
comprensió.

• Destresa de connexió que es correspon als processos d’aplicació i d’anàlisis i
valoració.

• Destresa de reflexió considerada com el conjunt dels processos de síntesis i
creació i de judici i valoració.

Per altra banda, els continguts emprats per avaluar la competència matemàtica a
segon d’ESO són els continguts de l’àrea de matemàtiques que es troben al currículum
per al corresponent nivell. De fet, aquests continguts estan igualment agrupats en sis
blocs: continguts comuns, nombres, àlgebra, geometria, funcions i gràfiques i estadística
i probabilitat.

Aquest document aporta uns quadres de relacions entre els blocs de continguts i
els processos. La relació es fa a través dels criteris d’avaluació. El quadre corresponent
al bloc d’estadística i probabilitat el podem trobar representat per les taules B.1, B.2 i
B.3 de l’Apèndix.

Finalment, al mateix document, també apareix una matriu amb les diferents pon-
deracions de cada bloc o de cada un dels processos. En particular, el bloc d’estadística i
probabilitat forma part un 15 per cent de l’avaluació, del qual un 30% és de la destresa
de reproducció, un 40% de la destresa de connexió i un altre 30% de reflexió.

2.3 Currículum

Al Decret 34/2015, de 15 de maig [12] pel qual s’estableix el currículum de l’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears, es defineix currículum com la regulació dels
aspectes que determinen els processos d’ensenyament-aprenentatge o també com el con-
junt íntegre d’objectius, competències, continguts, estàndards d’aprenentatge avaluables,
criteris d’avaluació i metodologia didàctica. En aquest mateix document, els estàndards
d’aprenentatge avaluables es defineixen com especificacions dels criteris d’avaluació
que permeten definir els resultats d’aprenentatge i que concreten el que l’alumne ha de
saber, comprendre i saber fer.

Els continguts matemàtics del currículum espanyol a secundària i batxillerat es
troben organitzats en cinc blocs [13]. Aquests blocs a les Illes Balears estan ordenats de
la següent forma:

1. Processos, mètodes i actituds en matemàtiques

2. Nombres i Àlgebra

3. Geometria

4. Funcions

5. Estadística i Probabilitat

El primer bloc Processos, mètodes i actituds en matemàtiques s’ha de realitzar durant
tot el curs "de manera simultània i transversal a la resta de blocs" tal com s’indica als
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documents [13], [14], [15], [16] i [17]. Amb aquest bloc es vol fer veure la importància
de treballar els processos per l’aprenentatge de les matemàtiques. Molts d’ estàndards
d’aprenentatge avaluables d’aquest bloc, per totes les assignatures de matemàtiques de
cada curs d’ESO i batxillerat, es troben fortament lligats al bloc d’estadística i probabili-
tat. Els més destacats es poden trobar al següent quadre 2.1.

Taula 2.1: Estàndards d’aprenentatge avaluables del primer bloc del currículum lligats
a l’estadística i probabilitat.

Estàndards d’aprenentatge avaluables
En els contextos estadístics i probabilístics

Identifica patrons, regularitats i lleis matemàtiques.
Empra les lleis matemàtiques per fer simulacions i prediccions.
Es planteja nous problemes.
Estableix connexions entre un problema del món real i el món matemàtic.
Selecciona eines tecnològiques adequades i les utilitza per fer càlculs estadístics.
Empra mitjans tecnològics per fer representacions gràfiques de dades estadístiques.

A més, també es dóna importància a la realització d’investigacions matemàtiques.
Per tant, s’han de plantejar investigacions en contextos estadístics i probabilístics.

2.4 NCTM

El NCTM va elaborar els Principles and Standards for School Mathematics on es posa
de manifest la importància d’un sistema educatiu ben organitzat per avaluar l’apre-
nentatge de l’àrea de matemàtiques i igualitari per a tots els alumnes dels Estats Units
d’Amèrica. El Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemàtiques (creamat)
posa, a l’abast de tothom, aquests documents traduïts en català a la seva pàgina [18].

Es plantegen cinc processos i per a cada un d’ells estàndards d’aprenentatge. Els pro-
cessos són: resolució de problemes, raonament i demostració, comunicació, connexions
i representació.

2.5 Marc Teòric d’aquest TFG

Llavors, el present TFG emprarà les definicions exposades en aquest capítol i estarà
basat en les referències presentades.

Es voldrà treballar la competència matemàtica mitjançant els processos, citats
a la secció 2.4, els quals es duran a terme mitjançant els continguts d’Estadística i
Probabilitat. Es proposaran activitats amb les quals es treballin la predicció, l’estimació,
la modelització, la identificació de patrons i lleis matemàtiques i el plantejament de
nous problemes. I també s’empraran eines tecnològiques eficients i adequades per
treballar l’estadística i la probabilitat com és el programa GeoGebra.
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L’EDUCACIÓ ESTADÍSTICA I PROBABILÍSTICA

A ESPANYA I A LES ILLES BALEARS

En aquest capítol s’estudia el bloc d’Estadística i Probabilitat del currículum espa-
nyol de les matemàtiques a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i el batxillerat
i es presenten algunes conclusions d’un seminari sobre Estadística i probabilitat en
l’Educació Matemàtica organitzat per la Federació Espanyola de Societats de Professors
de Matemática (FESPM).

També s’estudia la posició en la qual es troba Espanya observant els resultats de les
proves PISA. Finalment, ens centrarem en l’estadística i la probabilitat que es demana
en aquestes proves i en els resultats obtinguts per part dels estudiants espanyols i de
les Illes Balears. De les Balears també analitzarem els resultats obtinguts a les proves
diagnòstic.

3.1 L’estadística i la probabilitat al currículum de secundària

L’educació secundària a Espanya està compresa per l’ESO i el batxillerat. L’etapa de
l’educació secundària obligatòria s’inicia als 12 anys i s’acaba als 16. Les matemàtiques
són una assignatura troncal d’aquesta etapa, encara que als dos darrers cursos es pugui
triar entre dues opcions: les matemàtiques orientades als Ensenyaments Aplicats i les
matemàtiques orientades als Ensenyaments Acadèmics. La primera opció està pensada
pels alumnes que volen cursar posteriorment estudis de Formació Professional i la
segona per aquells que volen continuar estudis de Batxillerat.

El bloc d’Estadística i Probabilitat és el darrer al currículum de les Illes Balears, de
fet ho és en tot Espanya. Val a dir que l’ordenació no va lligada a la importància que té
cada bloc, ja que tots en tenen per igual, però la majoria de vegades l’aprenentatge de
l’estadística i la probabilitat es veu afectat per la limitació del temps.

Al currículum [13] es presenta aquest bloc com a molt important a causa del gran
paper que representa l’estadística als mitjans de comunicació i a les diferents matèries.
També es parla sobre les orientacions metodològiques on es diu que els exercicis no
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haurien de ser tots tan mecànics, que s’hauria de treballar l’anàlisi, la investigació i el
redescobriment. El currículum també dóna exemples sobre materials de l’ús quotidià
que es poden emprar a l’aula per treballar la manipulació i amb una gran utilitat. En són
exemples els daus i les xinxetes. Finalment també es parla sobre els recursos virtuals
que són importants per estimular l’observació, el raonament, la manipulació, l’anàlisi i
la investigació.

Els continguts d’estadística del cinquè bloc que es veuen durant els dos primers
anys els podem trobar enunciats a la següent taula 3.1 del currículum [13].

Taula 3.1: Continguts i conceptes d’estadística a primer i segon d’ESO.

Continguts d’Estadística
Població i individu. Mostra. Variables estadístiques.
Variables qualitatives i quantitatives.
Freqüències absolutes i relatives.
Organització en taules de dades recollides en una experiència.
Diagrames de barres i de sectors. Polígons de freqüències.
Mesures de tendència central. Mesures de dispersió.

A tercer i quart d’ESO, tant si s’elegeix l’assignatura de les matemàtiques aplicades
com si s’elegeix la de les matemàtiques acadèmiques, els continguts o conceptes d’es-
tadística que s’han de veure segons el currículum són els mateixos, tal com es mostra
als respectius currículums [15] i [14], i són els que apareixen al següent quadre 3.2.

Taula 3.2: Continguts i conceptes d’estadística a tercer i quart d’ESO.

Curs Continguts d’estadística

Tercer

Població i mostra. Variables qualitatives, discretes i contínues.
Mètodes de selecció i representativitat d’una mostra.
Freqüències absolutes, relatives i acumulades. Agrupació de dades en intervals.
Gràfics estadístics.
Càlcul, interpretació i propietats de paràmetres de posició.
Càlcul i interpretació de paràmetres de dispersió.
Diagrama de caixa i bigotis.
Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica.

Quart

Anàlisi crítica de taules i gràfics estadístics en els mitjans de comunicació.
Interpretació, anàlisi i utilització de les mesures de centralització i dispersió.
Comparació de distribucions mitjançant l’ús conjunt de mesures de posició i dispersió.
Construcció i interpretació de diagrames de dispersió. Introducció a la correlació.

Aleshores, a Espanya l’estadística que s’ha d’aprendre a l’ESO són els conceptes
bàsics, donant molta importància a saber representar les dades en diferents tipus de
gràfics i entendre’ls. A més de la interpretació, l’anàlisi i la utilització de les mesures de
centralització, de dispersió i de posició.

Una vegada acabada l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria, els alumnes
poden elegir què fer a continuació. Si la seva elecció és seguir amb estudis de secundària,
és a dir estudiar qualque tipus de batxillerat, potser es trobin amb una de les dues
assignatures de matemàtiques anomenades Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades

12



3.2. FESPM

a les Ciències Socials. En aquest cas, els continguts que s’han de veure d’estadística
segons els currículums [16] i [17] són els de la taula 3.3.

Taula 3.3: Continguts i conceptes d’estadística al batxillerat.

Continguts d’Estadística
Estadística descriptiva bidimensional:
Taules de contingència.
Distribució conjunta i distribucions marginals.
Mitjanes i desviacions típiques marginals.
Distribucions condicionades.
Independència de variables estadístiques.
Estudi de la dependència de dues variables estadístiques. Representació gràfica:
Núvols de punts.
Dependència lineal de dues variables estadístiques. Covariància i correlació: Càlcul i
interpretació del coeficient de correlació lineal.
Regressió lineal. Estimació. Prediccions estadístiques i fiabilitat d’aquestes.

Aquests continguts són comuns per les dues assignatures, però a la Matemàtiques
Aplicades a les Ciències Socials també es veuen: les mitjanes i desviacions típiques
condicionades i el coeficient de determinació. A més, en aquesta assignatura el bloc
d’Estadística i Probabilitat és el quart, tant a primer com a segon, ja que s’ha eliminat
la geometria.

Els continguts de la taula 3.3 són els d’estadística del batxillerat però es veuen a
primer, ja que a segon es veu només probabilitat. És important saber fins on arriben a
veure els alumnes de batxillerat de probabilitats perquè l’estadística i la probabilitat van
molt lligades i serà necessari per a la proposta d’activitats que es realitzarà en aquest
TFG. Per aquest motiu, s’ha afegit la taula D.1 a l’apèndix on hi ha els continguts comuns
que s’han de veure a les dues assignatures del batxillerat, segons els currículums [16] i
[17].

3.2 FESPM

Si entram a la pàgina web de la Federació Espanyola de Societats de Professors de
Matemática (FESPM), podem consultar informació sobre diferents seminaris que es van
realitzant i articles de conclusions preses en aquests. Un seminari, celebrat els dies 21,
22 i 23 de novembre de 2014, que va organitzar la FESPM i que és de gran importància
per nosaltres tracta sobre Estadística i probabilitat en l’Educació Matemàtica. Ens
podem descarregar l’article amb les diferents conclusions en què varen arribar a l’enllaç
[19].

En aquest seminari es varen tractar tres punts diferents: l’anàlisi del paper de l’Esta-
dística i la Probabilitat en el currículum, les estratègies per la millora de l’educació en
Estadística i Probabilitat i els recursos i materials per treballar en l’aula l’Estadística i la
Probabilitat. Amb cada un d’aquests punts es varen arribar a conclusions interessants,
algunes d’elles que cal esmentar són les següents

• Els professors redueixen les classes d’Estadística i Probabilitat a classe de càlcul
de paràmetres o es deixa pel final del temari, al qual mai arriben.
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• És necessari un canvi d’actitud i plantejar-se el temps i les formes i el que és i no
és necessari conèixer.

• És necessari un canvi en els objectius d’aprenentatge i en la metodologia.

• El currículum hauria d’incorporar unes orientacions metodològiques que especi-
ficassin com s’han de treballar els estàndards d’aprenentatge avaluables.

• S’han d’aprofitar el potencial de les tecnologies per enriquir l’aprenentatge amb
exemples dinàmics.

• S’ha de treballar a partir de projectes i emprar la participació en concursos.

• El professorat hauria de conèixer diferents materials i recursos.

• La FESPM hauria de proposar la creació d’una assignatura optativa, Estadís-
tica aplicada a segon de batxillerat, per aquells que necessiten coneixements
d’estadística per a cursar estudis superiors.

A més, s’aporta un catàleg de materials i recursos ben variat i també una petita
selecció d’aquests i eines per emprar a l’aula. Un exemple és el llançament d’una ma-
quineta de fer punta al llapis amb l’objectiu d’ensenyar com es pot emprar la freqüència
relativa dels resultats d’un experiment aleatori per assignar probabilitats.

A la següent secció, s’estudien els resultats obtinguts pels alumnes espanyols a les
proves de matemàtiques del programa PISA.

3.3 PISA

Com ja s’ha comentat l’Informe PISA és un estudi que avalua la competència matemàti-
ca, entre d’altres, dels estudiants de 15 anys de diferents països. Espanya hi ha participat
des de la primera edició, l’any 2000. Així es pot comparar el nivell de competència que
tenen els alumnes espanyols d’aquesta edat amb els dels altres països participants.

Gràcies a les edicions de l’Informe Español del Ministeri es poden consultar els
resultats obtinguts per Espanya i les comunitats autònomes participants de les di-
ferents convocatòries. Als informes [20] i [21] podem trobar els de l’any 2015 i 2012,
respectivament, i són de gran interès, ja que són les dues darreres edicions de les proves
de PISA.

3.3.1 Espanya a les proves PISA

L’any 2003 es va construir l’escala en la qual es donen els resultats de les proves. Es va
definir la nota mitjana de l’OCDE com a 500 punts, amb una desviació típica de 100
punts, tal com s’explica a l’informe [22]. A la següent gràfica 3.3.1 es pot observar que
la puntuació de l’OCDE ha anat disminuint durant tots aquests anys i la d’Espanya
només va decréixer del 2003 al 2006, passant de 485 punts a 480. Tots els altres anys ha
anat augmentant, encara que fos de forma no significativa.

De fet, els resultats dels alumnes espanyols han estat bastant estables durant totes
les edicions, ja que l’any 2009, 2012 i 2015 varen obtenir 483, 484 i 486 punts, respectiva-
ment. Per tant, del 2003 al 2015 s’ha augmentat un únic punt. Per aquest motiu, es sol
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Figura 3.1: Evolució de les mitjanes de l’OCDE i Espanya a les proves de PISA.

dir que l’educació espanyola està estancada en matemàtiques. Però, és dolent aquest
fet? Es troba mal posicionada a l’escala de l’informe PISA?

La puntuació mitjana d’Espanya ha estat tots els anys per davall de l’OCDE i de la
Unió Europea, encara que només hi ha una petita diferència. El darrer any Espanya
ha obtingut com a terme mitjà 486 punts, l’OCDE 490 i la Unió Europea (UE) 493. Per
tant, els alumnes espanyols s’han posat a tan sols 4 punts per baix de l’OCDE. Aquestes
dades les podem trobar a la Figura 3.3.1 de l’informe [20], juntament amb les mitjanes
de tots els altres països i comunitats autònomes participants de l’any 2015.
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Figura 3.2: Resultats de PISA 2015 juntament amb l’interval de confiança del 95% per a
la mitjana poblacional.

Espanya, com la majoria dels països, es troba al nivell 3 el qual correspon aquest
any a l’interval [482,544]. El seu interval de confiança del 95% va dels 481,6 punts als
490,1, això vol dir que amb un 95% de seguretat el resultat dels estudiants espanyols es
troba entre aquests dos valors i, per tant, saben respondre correctament els problemes
amb dificultat inferior al nivell tres i probablement també els del nivell tres. La dificultat
dels problemes s’elegeix segons el nombre d’estudiants, del total de participants, que
contesten correctament el problema. A partir d’aquí, es defineixen les puntuacions
associades a cada nivell de la taula A.1. En aquesta darrera edició de les proves, els
límits inferiors de les puntuacions per als nivells de l’1 al 6 són 358, 420, 482, 545, 607 i
669, respectivament.

El 2015 l’únic país que es troba en el nivell quatre és Singapur amb una mitjana
de 564 punts i cap pertany als nivells per damunt d’aquest. Per tant, és el país amb la
puntuació més alta i el segueixen Japó (532) i Corea del Sud (524) els quals ja es troben
al nivell 3 com Espanya. El 2012 va ser Corea del Sud l’únic del quart nivell, amb la
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puntuació més alta (554), i novament la gran majoria de països pertanyien al tercer
que corresponia a l’interval [483 , 544]. La nota mitjana d’Espanya (484) es trobava dins
aquest nivell, però el límit inferior (481) del seu interval de confiança del 95% estava
dins el segon. Aquest fet indica que d’una edició a l’altra s’ha millorat aconseguint que
es pugui assegurar al 95% que un alumne espanyol de 15 anys contesta correctament
els problemes amb un nivell inferior al 3, de l’escala PISA, i probablement també els
del nivell 3. A la Figura C de l’Apèndix es poden consultar els resultats de l’any 2012.

A més de la puntuació mitjana de cada país i comunitat autònoma, també es pot
consultar als diferents informes la distribució del seu alumnat de 15 anys segons el
nivell de competència matemàtica en el que es troba. Així, podem veure que a Espanya
el 22,2% d’aquests alumnes es troben al nivell 1 o inferior per l’edició del 2015. Aquesta
proporció és similar al percentatge de la Unió Europea (UE) (22,1%) i és una mica
inferior a la proporció de l’OCDE (23,4%).

Amb les distribucions de l’any 2015, a la Figura 3.4, també es pot apreciar que com
més alta és la puntuació d’un país menys alumnes té en el nivell 1 o inferior. En el cas
de Finlàndia, veim que és el país amb la proporció menor d’alumnes que no arriben al
nivell 2 i amb la proporció major dels estudiants que es troben als nivells 5 i 6. Per la
seva part, Espanya té un 7,2% d’alumnes en aquests nivells més alts, per tant, inferior
al 10,7% que és el percentatge corresponent de l’OCDE i la UE.

3.3.2 Balears a les proves PISA

Quant a les comunitats autònomes, cap es troba al quart nivell o superior de l’escala de
dificultat de PISA 2015. Tampoc n’hi ha cap que es trobi al primer o inferior. La majoria
d’elles es troben al tercer esglaó.

Les Illes Balears és la cinquena comunitat autònoma per la cua amb una mitjana
de 476 punts, deu per davall de la puntuació mitjana d’Espanya. Així la seva mitjana
es troba al nivell 2 de l’escala PISA, encara que el seu interval de confiança del 95% es
trobi entre el segon i el tercer nivell, amb una amplitud major que per qualsevol dels
països.

A més, la proporció dels alumnes a cada un dels esglaons (del nivell inferior a 1 al
nivell 6) es pot veure a la taula 3.4 i és 8:17:28:26:16:5:1. Aquests valors són majors que
els d’Espanya per als tres primers nivells, menors per als tres següents i similar per al
més alt.

Aleshores, Balears té un rendiment menor en competència matemàtica pels alum-
nes en comparació amb Espanya i, per tant, amb l’OCDE. Amb les proves de diagnòstic
podem tenir més infomació sobre aquest rendiment dels alumnes de les Illes. Els
resultats d’aquestes proves s’analitzen a la secció 3.4 d’aquest mateix capítol.
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Figura 3.3: Distribució dels alumnes segons el nivell de competència matemàtica al
PISA 2015.

3.3.3 L’estadística i la probabilitat a les proves PISA

A la convocatòria de les proves PISA de l’any 2012, la competència matemàtica va
ser analitzada més a fons. Gràcies a aquesta anàlisi podem saber quins varen ser els
resultats per a cada una de les quatre categories de coneixement: canvi i relacions,
espai i forma, quantitat i incertesa i dades. D’aquestes ens interessen els resultats de
l’àrea d’incertesa i dades.

Per obtenir el nivell de competència matemàtica d’un alumne de 15 anys, en les
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diferents categories, es varen definir quatre noves escales de nivells, a partir de la taula
A.1, més centrades en cada una de les àrees. Els nivells per la categoria d’incertesa i
dades estan definits a la taula C.1 i els rangs de les puntuacions pels diferents nivells
són els mateixos que els de la taula A.1, és a dir, els de l’1 al 5 són [357,7 , 420,1), [420,1 ,
482,4), [482,4 , 544,7), [544,7 , 607,0) i [607,0 , 669,3), respectivament, i una puntuació
major que 669,3 pel nivell 6.

La categoria d’incertesa i dades és la que ha obtingut millors resultats, després de la
de quantitat, per Espanya i Balears obtenint les puntuacions 486 i 476, respectivament.
Aquestes dues puntuacions són superiors a la mitjana global, és a dir, a la nota conjunta
de les quatre àrees. Per l’OCDE aquesta categoria també està en segona posició però
empatada amb la de canvi i relacions amb 493 punts, per tant no supera el terme mitjà
global.

Però si estudiam el tipus de preguntes que es demanen a les proves de PISA per
aquesta categoria veurem que es corresponen als dels nivells més baixos. Per exemple,
a l’article [23] tenim els ítems demanats l’any 2012, on trobam que l’únic problema que
es demanava de l’àrea relacionada amb l’estadística i la probabilitat és el següent (en
castellà)

Figura 3.4: Enunciat, en castellà, del problema d’incertesa i dades de l’any 2012.

consisteix en tres preguntes sobre estadística, de múltiple opció, que cada una
d’elles és considerada d’un nivell diferent de l’escala de dificultat de PISA. La primera
és Quants de CD va vendre el grup Los Metalgaites per abril? amb les següents opcions
a elegir: A. 250, B. 500, C. 1000 i D. 1270.

Aquesta pregunta és d’un nivell inferior a 1, de fet té una dificultat de 347,7 punts a
l’escala PISA. Amb ella es treballa el procés d’interpretar en un context social. L’únic que
s’ha de fer és identificar la barra que correspon al grup Los Metalgaites, en el conjunt
de barres del mes d’abril, i veure fins a quin valor arriba del conjunt de valors de l’eix
vertical. Com que el diagrama de barres és simple, estan tots els eixos ben comentats i
té títol i llegenda, es facilita l’obtenció de la resposta correcta.

L’opció correcta és B. 500 i es va obtenir un percentatge molt alt d’encerts dels
estudiants de l’OCDE (87,3%) i un percentatge encara més alt dels alumnes espanyols
(90,9%). Per aquest motiu, el nivell de dificultat d’aquesta pregunta es troba per sota
del primer nivell de l’escala del programa PISA.
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Si s’elegia l’opció B, aleshores s’obtenien els 347,7 punts, que es corresponen a la
dificultat que té la pregunta segons el criteri de PISA. Si, en canvi, no es responia la
pregunta o es triava qualsevol de les altres tres possibilitats, s’obtenien zero punts.

La segona pregunta realitzada és En quin mes va vendre per primera vegada el grup
Amor de Nadie més CD que el grup Caballos Desbocaos? i s’havia de triar una de les
següents contestacions: A. En cap mes, B. Al març, C. A l’abril i D. Al maig.

Novament, l’objectiu d’aquesta pregunta era que es treballàs el procés d’interpre-
tació. S’havia d’identificar i llegir la informació que aporta el diagrama, el qual està
ben etiquetat, per tal de trobar, d’entre les barres agrupades en mesos, i començant
per l’esquerra, en quin moment la barra del grup Amor de Nadie supera en altura la
del grup Caballos Desbocaos. Aquest moment és el mes d’abril, per tant, la resposta
correcta era C. A l’abril.

La proporció d’encerts és del 79,5% dels estudiants de l’OCDE i del 76,5% dels
espanyols. Aquesta vegada, el percentatge d’Espanya és menor que el de l’OCDE i
ambdós són menors que els de la primera pregunta.

Resulta doncs que la dificultat en l’escala PISA és del nivell 1 i val 415 punts. A més,
aquesta és la puntuació que varen obtenir els encertants i els que no contestaven o
elegien una altra opció rebien zero punts. Es pot veure a la taula C.1 que la definició del
nivell més baix s’ha construit amb aquesta pregunta.

Finalment, la tercera qüestió que es proposa és El manager de Caballos Desbocaos
està preocupat perquè el nombre de CD que ha venut va disminuir de febrer a juny.
Quin és el volum de vendes estimat per juliol si continua la mateixa tendència negativa?
Podent elegir d’entre les opcions: A. 70 CD, B. 370 CD, C. 670 CD i D. 1340 CD.

Amb aquesta pregunta també es pretén treballar el procés d’interpretar en un
context social. Per trobar la resposta correcta es poden realitzar diferents procediments
però és necessari la comprensió de les dades que ens aporta aquest diagrama de barres
i emprar conceptes o procediments de càlcul apropiats. Per exemple, una forma de
fer-ho és veure que del mes d’abril al maig s’hi han disminuït les vendes en uns pocs
més de 250 CD i com que durant el juny varen vendre més de 500 CD i menys de 750,
l’única resposta que quadra és la B. 370 CD.

El percentatge d’encerts en el cas de l’OCDE és de 76,7% i d’Espanya 74,3%. Per
tant, han disminuït respecte de la pregunta anterior. Així doncs, aquesta qüestió es
troba en el nivell 2 de l’escala PISA amb una quantitat de 428,2 punts.

El rendiment d’un alumne de 15 anys que es troba al nivell 2, s’ha definit a partir
del que es necessita per respondre aquesta qüestió.

Aleshores, analitzant aquest exemple podem concloure que no és estrany que la
categoria d’incertesa i dades obtengui bons resultats, ja que les preguntes d’aquesta
categoria són les dels nivells més baixos.
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3.4 Resultats de les avaluacions de diagnòstic de l’IAQSE

Amb les proves de diagnòstic per alumnes de segon d’ESO el que es vol és millorar l’en-
senyament i l’aprenentatge de les competències bàsiques dels centres que imparteixen
aquest curs. Per poder fer-ho és important disposar dels resultats obtinguts. Per aquest
motiu, una vegada realitzades les proves es realitzen uns informes executius on apareix
l’estudi dels resultats.

A la pàgina web de l’IAQSE podem trobar la informació de les diferents avaluacions
de diagnòstic que s’han fet durant aquests anys. El darrer informe executiu del qual dis-
posam és de l’any 2013-2014 [10] i serà d’on analitzarem els resultats de la competència
matemàtica.

Les puntuacions de cada alumne, grup i centre es calculen sobre cent. Després
per poder saber el nivell de competència de cada alumne es genera una escala de
puntuacions TRI, de mitjana 500 i desviació típica 100. A partir d’aquesta escala es
podrà obtenir una nova puntuació per cada alumne, la qual normalment va entre 200
i 800 punts, i així es podrà estudiar quants d’alumnes hi ha a cada nivell, tal com ho
fèiem per les proves PISA.

En aquest any acadèmic, del qual realitzam l’anàlisi, es varen obtenir les distribu-
cions d’alumnes segons el nivell de competència adquirit que es mostren a la gràfica
3.5.

Figura 3.5: Percentatge d’alumnes de segon d’ESO de Balears segons el nivell de rendi-
ment en l’escala de les proves de diagnòstic.

Una vegada sabem com van les puntuacions, vegem la taula 3.4 de nivells, amb
les respectives puntuacions, que es va generar per les proves del 2013-2014 segons els
conceptes que es demanaven d’estadística i probabilitat.
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Taula 3.4: Nivells de competitivitat de l’alumnat segons l’IAQSE en estadística i proba-
bilitat de l’any 2013-2014.

Nivell El que l’alumnat pot fer normalment

1
325 punts

Extreure informació d’una taula de freqüències que requereix realitzar una
operació numèrica.
Elaborar una taula de freqüències a partir d’un conjunt poc nombrós de
dades.

2
421 punts

Extreure informació d’un gràfic de sectors que requereix realitzar una
operació numèrica.
Calcular la mitjana aritmètica d’un conjunt poc nombrós de dades.

3
519 punts

Elaborar un gràfic de barres a partir d’una taula de freqüències.
Comparar probabilitats d’esdeveniments d’experiments aleatoris senzills.

4
616 punts

Calcular la mitjana aritmètica d’un conjunt de dades a partir d’una taula de
freqüències.

5
724 punts

Calcular probabilitats utilitzant la regla de Laplace.

Amb aquesta escala podem veure que els nivells on es demanen més conceptes
d’estadística i probabilitat, segons la taula completa de l’informe [10], tornen a ser dels
nivells més baixos tal com passava a les proves PISA, encara que ara també hi hagi
càlcul de la mitjana aritmètica i de probabilitats amb la regla de Laplace als nivells 4 i 5,
respectivament. Per tant, no és d’estranyar que sigui el bloc amb millors resultats de les
proves, com podem observar a la Figura 3.6.

Figura 3.6: Puntuacions sobre cent dels alumnes de segon d’ESO de Balears segons
cada bloc.

Podem observar què s’ha obtingut una mitjana global de 46,1 punts sobre 100 de
la competència matemàtica i que segons l’estudi per blocs el que ha obtingut millors
resultats és el d’estadística i probabilitat amb una puntuació de 66,1 sobre 100. Ha estat
la puntuació més alta, ja que com hem vist es demana un nivell de complexitat més
baix que per la resta de blocs.
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L’EDUCACIÓ ESTADÍSTICA I PROBABILÍSTICA

A ALTRES PAÏSOS

A l’anterior capítol 3, hem vist quins són els conceptes estadístics i probabilístics que
aprenen els alumnes espanyols segons el curs en el qual es troben i que Espanya
obté molt bons resultats a les proves PISA. Així, en el present capítol es vol fer una
comparativa de l’ensenyament de l’estadística i la probabilitat a països destacats a les
proves del programa PISA.

Els països que estudiarem són Corea del Sud i Singapur, ja que Corea del Sud va
ser el país amb més puntuació les edicions del 2009 i 2012 i Singapur és el país que ha
obtingut la primera posició a la darrera convocatòria de les proves. També estudiarem
el cas dels Estats Units d’Amèrica, ja que encara que hagi obtingut una mitjana menor
que la d’Espanya en totes les edicions, menys la del 2009, és un país de referència en
molts d’aspectes.

Com que l’objectiu és analitzar l’educació estadística i probabilística que reben
els alumnes dels països millor posicionats a l’escala PISA i aquest programa no avalua
a alumnes d’un determinat curs, sinó a estudiants d’un determinat rang d’edat, és
important saber a quin curs escolar es troben aquests individus per estudiar quins són
els continguts o coneixements que han adquirit d’estadística. Per aquest motiu, a l’es-
quema E.1 apareixen les edats dels estudiants, segons el seu país d’origen, especificant
el nivell escolar en el qual es troben.

4.1 Estats Units

Per molt que els Estats Units hagi obtingut puntuacions inferiors a les d’Espanya, per
totes les edicions de PISA menys l’any 2009, és interessant fer una comparació amb
aquest país, ja que persegueixen la idea dels estàndards que determinen el que hauria
de comprendre i saber fer un alumne quan arriba a un determinat nivell educatiu.

A Espanya també tenim els estàndards d’aprenenatge avaluables del currículum i en
ambdos països es treballa la idea dels processos per treballar la competència matemàtica.
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Els processos són els del NCTM, enunciats també a la secció 2.4: resolució de problemes,
raonament i demostració, comunicació, connexions i representació. Aleshores, la idea
d’aquest país és que els professors han d’afavorir treballar aquests processos per tal que
un alumne aconsegueixi els coneixements que li toquen segons el periode educatiu
en el que es troba. A més, a l’article [24] es mencionen vuit proceciments o ítems
que és capaç de fer un estudiant competent, matemàticament parlant: identificar els
problemes i perseverar fins a resoldre’ls, raonar de forma abstracta i quantitativa, crear
arguments viables i criticar el raonament dels altres, modelatge matemàtic, fer servir les
eines adequades de forma estratègica, cercar precisió, cercar una estructura i utilitzar-la
i cercar i expressar la regularitat en un raonament repetit.

Els estudiants de 15 anys d’aquest país participants a les proves són els que cursen
secundària (majors de 14 anys). Així doncs, com que l’article [24] es pot considerar
com si fos un currículum, encara que no ho sigui legalment, podem consultar els
conceptes d’estadística que veuen els alumnes d’aquesta edat als Estats Units. Aquests
continguts els podem obtenir dels estàndards. No podem saber exactament quins
veuen els de 15 anys, ja que estan tots junts per l’etapa de secundària, però es podria
dir que coincideixen amb els continguts estadístics de l’ESO i el batxillerat d’Espanya.

Taula 4.1: Continguts de l’educació estadística d’Estats Units.

Continguts d’Estadística als Estats Units
Diagrames de punts, histogrames i diagrames de caixa.
Mesures centrals i de dispersió.
Taules de contingència de freqüències. Freqüències relatives conjuntes, marginals i
condicionades.
Reconèixer possibles associacions i tendències en les dades.
Diagrama de dispersió i correlació de variables.
Interpretar models lineals. Coeficient de correlació.
Fer inferències i justificar-ne les conclusions.

Els continguts de probabilitat que s’estudien a la secundària d’Estats Units són: els
esdeveniments compostos, la probabilitat condicionada i regles de la probabilitat. Així
com també fan servir la probabilitat per prendre decisions, per exemple per calcular la
mitjana de la distribució de probabilitat o trobar la distribució de probabilitat teòrica
d’un esdeveniment.

Per tant, en probabilitat els alumnes d’Estats Units que participen a les proves
PISA van més avançats, ja que a Espanya tots aquests continguts no s’aprenen fins al
batxillerat.

Si analitzam les puntuacions que varen treure aquests dos països a Incertesa i
dades de les proves de l’any 2012 veim que Estats Units (488) està dos punts per damunt
d’Espanya (486). Per tant, podem dir que a n’aquesta àrea el fet de treballar els processos
ha donat el seu fruit.

4.2 Corea del Sud

Corea del Sud ha estat el país amb la puntuació més alta de les proves PISA dels anys
2009 i 2012. Els alumnes avaluats de Corea són els que tenen els coneixements de
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l’etapa que ells anomenen Middle School [25]. Aquesta etapa compren els alumnes de
13 a 15 anys, per tant, s’avaluen els alumnes que acaben aquest periode educatiu, si no
han repetit curs.

El currículum de matemàtiques d’aquest país es pot descarregar al National Cur-
riculum Information Center (NCIC) [26]. Els continguts d’estadística que es veuen a
l’etapa Middle School a Corea són els de la taula 4.2

Taula 4.2: Conceptes d’estadística que han de veure els alumnes de 15 anys de Corea
del Sud.

Continguts d’Estadística a Corea del Sud
Taules de freqüències, histogrames, polígons de freqüències.
Mitjana de la taula de freqüències.
Distribució de freqüències relatives i freqüències acumulades.
Mitjana, moda i mediana.
Variància i desviació estàndard.

Comparant aquests conceptes amb les taules 3.1 i 3.2, dels continguts d’estadística
que es veuen durant l’ESO a Espanya, s’observa que són els mateixos que es veuen a
primer i segon d’ESO excepte per les freqüències acumulades i la variància i la desviació
típica, les quals es veuen a tercer.

La probabilitat que s’aprèn a Corea del Sud és molt poca i de molt baix nivell.
Els seus continguts, segons el currículum, són: el nombre de casos, el concepte i les
propietats bàsiques de les probabilitats i el càlcul de probabilitats simples.

Per tant, amb la comparació dels conceptes que s’ensenyen als dos països pareixeria
que Espanya hauria d’estar més preparada i obtenir millors resultats. Però per l’informe
[21] de l’any 2012, on apareix l’estudi de les diferents categories per separades, es pot
calcular que la puntuació obtinguda per part de Corea del Sud és de 538 punts, a l’àrea
d’Incertesa i dades. Aleshores, encara que hagi estat la segona categoria que ha anat
pitjor per aquest país, té una puntuació molt major que la d’Espanya (486).

4.3 Singapur

Singapur ha estat el país amb la puntuació més alta de les proves PISA de la darrera
edició amb una gran diferència, com es pot veure a la Figura 3.3.1.

Els estudiants de 15 anys de Singapur, si no han repetit curs, es troben a tercer
o quart de secundària. En aquest país hi ha diferents programes de secundària. Un
alumne en cursarà un o un altre segons la nota que obté al Primary School Leaving
Examination (PSLE), el qual és un examen que es realitza quan es finalitza l’etapa de
primària per saber les capacitats que té l’alumne.

Sigui quin sigui el programa que cursa un estudiant de secundària, es podrà canviar
de programa. Al final de cada curs s’han d’examinar de O Levels o de N Levels depenent
del programa cursat [27].

Gràcies a aquests exàmens podem saber quins són els continguts que han de tenir
els alumnes per aprovar-los i, per tant, els conceptes que aprèn cada estudiant durant
el curs. Al document [28], podem veure que els alumnes que es troben a tercer o quart
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de secundària, tant si han de fer un examen o l’altre, necessiten conèixer els continguts
d’estadística de la taula 4.3.

Taula 4.3: Continguts de l’educació estadística de Singapur a tercer o quart de secundà-
ria.

Continguts d’Estadística a Singapur
Quartils i percentils.
Rang, rang interquartílic i desviació estàndard.
Anàlisi i interpretació de: diagrames acumulatius de freqüències i diagrames de caixa.
Diferents formes de respresentació de dades estadístiques.
La mitjana i la desviació estàndard per comparar dos conjunts de dades.

Tots aquests continguts es troben també a la taula 3.2 dels continguts d’estadística
que es veuen a tercer i quart d’ESO a Espanya, a part de la introducció a la correlació
que segons el currículum de Singapur no es veu en aquests cursos.

Els continguts de probabilitats que veuen els alumnes de 15 anys a Singapur són:
probabilitat de sucessos combinats simples i suma i multiplicació de probabilitats, per
esdeveniments mútuament excloents i esdeveniments independents. Aquests contin-
guts no es veuen fins al batxillerat a Espanya.

4.4 Anàlisi

Un vegada vists tots els continguts d’estadística i probabilitats que veuen, els estudiants
de 15 anys a cada un d’aquests països, podem passar a realitzar una anàlisi comparativa.
Es pot observar que tant Corea del Sud com Singapur tenen, al bloc del currículum, un
nombre d’ítems més reduït que Espanya i Estats Units. Aleshores, es podria dir que és
millor veure menys conceptes però treballar-los més que demanar una major quantitat
de continguts sense practicar-los tant.

No hi ha una relació que indiqui que com més continguts veus millors resultats
obtens. De fet, pel que pareix amb la comparació dels continguts d’aquests països,
els que demanen menys varietat arriben més preparats a les proves PISA. Aquest fet
pareix lògic, ja que el curs acadèmic té una limitació de temps i si el currículum obliga a
veure una gran quantitat de conceptes, al final els coneixements amb més importància
perden temps de dedicació i no s’arriben a comprendre al cent per cent.

A més, també es pot apreciar que el currículum de Singapur és més obert i, per tant,
es deixa prendre més decisions al professorat. Aquest fet es pot veure, per exemple,
quan diu que s’han de veure diferents formes de representació de dades estadístiques i
no s’especifica quines. D’aquesta manera, el docent si coneix al seu grup d’alumnes
podrà triar quines són les formes de respresentació que necessiten aprendre.
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Com s’ha comentat a la introducció d’aquest treball, hi ha una percepció del fet que
els professors de secundària no coneixen activitats o materials per fer les classes més
motivadores i que, com a conseqüència, els alumnes aprenguin nous conceptes o els
practiquin gairebé sense adonar-se’n. A més, hem vist que a aquesta mateixa conclusió
varen arribar al seminari de la FESPM: Estadística i probabilitat en l’Educació Matemà-
tica. Per tant, la intenció d’aquest capítol és presentar un seguit de referències on trobar
recursos, materials i activitats per treballar a l’aula. Aquests recursos també poden
servir per inspirar als professors en el fet de crear ells mateixos noves activitats, les
quals facin veure les matemàtiques d’una manera totalment diferent de les activitats
tradicionals.

També, es donarà una proposta de diverses activitats que es puguin dur a terme per
afavorir l’ús dels processos i ajudar en l’aprenentatge de l’estadística i la probabilitat.
D’aquestes activitats n’hem creat dues, les altres s’han obtingut de propostes d’altres
professors.

5.1 Recull de referències

5.1.1 IBESTAT

La pàgina web de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) [29] és un gran
portal d’accés a dades estadístiques de diferents tipus: entorn físic i sostenibilitat,
població, economia, societat i territori.

Una proposta és emprar aquestes dades per construir activitats, estudis o investiga-
cions, ja que són pròpies de les Illes i això fa que els exercicis siguin més realistes, fet
que crea més interés als alumnes. A més, les dades es van actualitzant constantment i
això no passa amb els llibres de text.

Les dades es poden descarregar com taules d’Excel i també ens proporcionen
gràfiques i diagrames de barres. Per exemple, el gràfic 5.1 ens dóna el percentatge de
l’ocupació hotelera segons cada mes.
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Figura 5.1: Gràfic de l’IBESTAT. Ocupació hotelera segons el mes.

Seria interessant estudiar la seva periodicitat i fer prediccions dels següents mesos.
També es pot veure que els mesos on hi ha pujades són els mesos d’estiu i de les festes
de pasqua.

A la seva pàgina web podem trobar també el racó educatiu de l’IBESTAT on hi
ha propostes d’exercicis, un glossari i altres tipus de materials didàctic. Per exemple,
podem trobar els tres còmics Daus i dades [30] de Javier Cubero els quals mostren una
altra forma divertida d’ensenyar estadística i probabilitats.

A part de l’IBESTAT també hi ha l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
[31], l’Institut Nacional d’Estadística (INE) [32] i l’European Statistics (eurostat) [33] els
quals ens aporten dades a nivell de Catalunya, Nacional i d’Europa, respectivament.

5.1.2 Desmos

Desmos és una comunitat que aporta, a part d’una calculadora gràfica gratuïta, una
gran quantitat d’activitats innovadores per alumnes i professors amb l’objectiu que les
emprin per aprendre o ensenyar matemàtiques. Els docents poden emprar aquestes
activitats per fer classes més actives, les quals mostrin la matemàtica des de un altre
angle, i també poden compartir les seves creacions. Per fer aquests tipus d’activitats
a l’aula els alumnes han de tenir un dispositiu electrònic, portàtil o tauleta, i entrar a
l’enllaç que els proporcionarà el professor.

Un tipus d’activitat interessant és el Polygraph que consisteix en el fet que un
alumne ha d’elegir una de les figures que li apareixen i un altre, sense saber quina és, li
haurà de fer preguntes per anar descartant les altres opcions. Una vegada han acabat,
el que demanava haurà de triar una altra figura per seguir amb el joc. Entre joc i joc es
realitzen preguntes que feran pensar i raonar a l’alumne.

D’estadística podem trobar, per exemple, un Polygraph d’histogrames, el qual es-
tudiarem més a fons a la secció 5.2.1, i un Polygraph de diagrames de dispersió [34].
Aquest darrer serveix per aprendre i practicar els conceptes relacionats amb els dia-
grames de dispersió, per exemple el de regressió lineal. Els diagrames amb els quals es
juga són els de la Figura F.1 de l’Apèndix.

5.1.3 Olimpíada Estadística

Per acabar amb la proposta de recursos, recordem que a una de les conclusions que
varen arribar al seminari d’Estadística i probabilitat en l’Educació Matemàtica de la
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FESPM és que una estratègia per realitzar a l’aula és treballar a partir de projectes. Així
doncs, a la pàgina web de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) podem trobar molts
de materials, com activitats i jocs per treballar l’Estadística, però també els projectes
guanyadors de l’Olimpíada Estadística [35] realitzada a nivell nacional. Aquests treballs
estan molt complets i d’ells podem treure material interessant.

5.2 Proposta d’activitats

5.2.1 Desmos

La primera activitat que s’estudiarà és el Polygraph d’histogrames [36] trobat a la pà-
gina de Desmos. Una proposta és treballar amb aquest Polygraph sobre histogrames,
personalitzat, amb alumnes de primer o segon d’ESO, abans d’aprendre les mesures de
tendència central i de dispersió. Com que no els hauran après, aniran fent preguntes
sense emprar aquests conceptes i posteriorment ells mateixos podran construir les
definicions.

Si es donen les definicions sense que l’alumnat pensi o faci cap tipus de raonament,
es tendeixen a oblidar, en canvi, si ells mateixos les creen, serà més beneficiós perquè
les entendran millor i serà més difícil que les oblidin.

Els histogrames que s’utilitzen són els de la figura G.1 de l’Apèndix. Amb aquests,
les preguntes que poden anar sorgint són,

• Totes les barres estan juntes?

• Hi ha més de 6 barres?

• Hi ha barres amb la mateixa altura?

O també, per diferenciar els dos histogrames de la Figura 5.2 es podria demanar les
barres del centre són més altes que les dels costats?

Figura 5.2: Exemple de dos histogrames del Polygraph.

Aquesta pregunta en un llenguatge més estadístic es podria traduïr com la moda és
un dels valors centrals?

D’aquesta forma es podran introduir els conceptes de moda, mitjana, mediana,
rang, esbiaixat a la dreta i esbiaixat a l’esquerra, entre d’altres. A més, entre joc i joc es
proposen dues preguntes. La primera G.2 demana quina pregunta faries per distingir
dos histogrames donats i l’altra G.3 et fa triar dos histogrames que et serien difícils
diferenciar amb una única pregunta i raonar la resposta.
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Una vegada definits els conceptes, de mesures centrals i de dispersió, es pot pro-
posar que tornin a jugar i que intentin fer el menor nombre de preguntes possibles
perquè siguin cada vegada més precisos.

L’activitat pot durar uns 40 minuts i després es pot fer un debat per veure quines
són les preguntes més efectives. Amb ella, es treballen els processos de raonament i
comunicació escrita i verbal i s’utilitzen eines tecnològiques.

5.2.2 Three-Act Math

Una altra pàgina web interessant per obtenir activitats innovadores i divertides, per
ensenyar i aprendre matemàtiques, és el blog d’un professor dels Estats Units: Dan
Meyer [37]. Dan intenta donar solucions als problemes que hi ha a l’ensenyament
i aprenentatge de les matemàtiques. Al vídeo publicat a l’enllaç [38] diu que hi ha
una falta d’intuïció, que hi ha una certa por als problemes escrits, falta de retenció i de
perseverança i que hi ha la mania d’intentar cercar una fórmula. Aleshores, proposa les
següents solucions:

1. Emprar multimèdia.

2. Construir l’enunciat des de la conversació.

3. Donar poca informació.

4. Ajudar a la intuïció.

5. Els professors han de mossegar-se la llengua.

Aquestes solucions les aconsegueix aplicar amb un projecte que ha creat i podem trobar
al seu blog. Es tracta del Three-Act Math. Consisteix en la proposta d’activitats, on cada
activitat es presenta a l’alumne mitjançant un vídeo i ell mateix ha de definir la pregunta
i pensar quines dades necessita per l’obtenció de la solució. Aquest projecte es diu
Three-Act Math, ja que cada activitat té tres parts: la introducció, el nus i el desenllaç. A
la introducció es mostra el vídeo i es pensa la pregunta o preguntes. Al nus es demanen
al professor les dades que volen tenir, que a vegades no les podrà donar però indicarà
que té altres dades que potser són útils, i es resol el problema. Abans de posar-se a
solucionar la pregunta, es pot fer treballar la intuïció demanant als alumnes que diguin
un interval en el qual creuen que pertany la solució. Al desenllaç es comprova que la
solució és correcta i es pot mirar quins dels intervals suggerits era el més encertat i quin
raonament s’havia emprat.

Al seu blog hi ha una activitat anomenada yellow starbursts [39] amb la qual es
treballa la probabilitat. Es mostraria doncs, el vídeo perquè ells mateixos es fessin
qualque pregunta individualment i després es podrien posar en parelles per comentar
la pregunta que volen respondre. Cada parella aniria dient en veu alta quina és la qüestió
que s’han fet i s’escriurien a la pissarra. Segurament sorgirien diferents preguntes i es
podrien anar responent totes. Però, el més probable és que totes estiguin relacionades
amb les preguntes: quants d’aquests paquets tendran exactament dos sugus grocs?
Quants en tendran exactament un?

Aleshores, es demanaria que fessin una estimació individualment del nombre de
paquets amb dos sugus de color groc i també s’apuntarien a la pissarra. En vers d’un
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valor es podria demanar que diguessin un interval en el qual creguin que pertany la
resposta. Una vegada feta l’estimació, es podria passar al segon acte on els alumnes
han de demanar-se quines dades necessit per respondre aquestes preguntes? Aquesta
decisió la poden prendre individualment i després en parelles i en grups de quatre, així
es practica l’aprenentatge cooperatiu ¿ 1−2−4 À.

Les dades que probablement demanarien seria els diferents tipus de sugus que hi
ha i el nombre màxim de paquets. Si demanassin unes altres dades, el professor s’hauria
de mossegar la llengua i dir que no es tenen. També, pot ser que demanin la freqüència
amb la qual apareixen cada tipus de sugus i aquesta informació també la tenim però
pot ser interessant que facin una suposició que tots tenen la mateixa freqüència per
després fer una comparació amb les freqüències que ens dóna Dan.

Hi ha diferents formes de calcular les probabilitats que un paquet tengui dos o un
sugus groc, però totes haurien de donar els resultats: 0,0784 i 0,4032, respectivament.
Per tant, teòricament hi ha 22,5008 paquets que tenen dos sugus grocs, què arrodonint
són 23 i coincideix amb el resultat, i 115,7184, per tant, en aquest darrer cas són 116
paquets teòricament que no coincideix amb el resultat experimental (113).

Per finalitzar l’activitat es compararien les respostes d’estimació i la resposta teòrica
amb el resultat real que es dóna al vídeo del tercer acte. Es calcularien els errors i es
demanaria als que s’han aproximat més i menys, en ambdós casos, que explicassin els
raonaments i procediments emprats.

Seria interessant realitzar la pregunta de quines modificacions es podrien fer a
aquesta activitat? Perquè sorgissin noves qüestions a respondre. Per exemple, què
passaria si fos el color taronja que no agradàs? o què passaria si el paquet fos de tres
sugus en vers de dos?

L’activitat tendria una duració d’una hora perquè hi hagués temps per debatre i
aniria dirigida a alumnes de quart d’ESO. Es pot observar que hem complert les cinc
propostes de Dan Meyer, ja que hem emprat eines multimèdia amb els vídeos, els
mateixos alumnes han creat l’enunciat conservant amb els companys, s’ha donat poca
informació, el professor es guarda informació i s’ha ajudat al fet que treballassin la
intuïció mitjançant l’estimació de la solució.

Amb aquesta activitat es treballa la relació que hi ha entre la freqüència i la proba-
bilitat del fet que passi un esdeveniment aleatori. Es realitzen càlculs de probabilitats i
d’errors experimentals. Així, s’aconseguiria que entenguessin millor el fet que llançar
deu vegades una moneda no vol dir que ens surtin cinc cares i cinc creus, sinó que
les freqüències teòriques són per un gran nombre de llançaments, és a dir, quan es
tendeix a infinit. A més, els processos que es practiquen són la resolució de problemes,
el raonament i la comunicació.

5.2.3 Màquina de Galton

La màquina de Galton és un instrument creat per Sir Francis Galton, que consisteix en
el llançament de bolles que van rebotant als diferents claus amb la mateixa probabilitat
d’anar cap a la dreta o cap a l’esquerra, fins a arribar a qualque calaix de baix. Els
mateixos alumnes podrien construir aquest instrument a les classes de tecnologia, però
anant alerta perquè la probabilitat ha de ser la mateixa d’anar cap a una banda o l’altra
del clau.
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El professor presentaria aquest nou instrument fent uns deu llançaments per mos-
trar el seu funcionament. Seguidament, es demanaria que pensassin individualment
una pregunta que vulguin contestar sobre aquesta màquina. Com que deu llançaments
no són suficients per veure la probabilitat que hi ha del fet que una bolla caigui a un
calaix o a un altre, segurament, demanarien a quins calaixos hi haurà més bolles o
menys o si a tots els calaixos hi haurà el mateix nombre de bolles.

Una vegada pensada individualment la pregunta es posarien en parelles per comparar-
les fins a arribar a una qüestió comuna i després el mateix per grups de quatre. Fi-
nalment, es demanaria a cada grup que digués la seva qüestió a respondre. Així, les
preguntes proposades les hauran de contestar ells mateixos.

La pregunta que segurament englobi totes les altres és:
Quin resultat s’obté quan llançam moltes bolles?
Primer de tot, per afavorir treballar la intuïció i el raonament, es demanaria que

escrivissin de forma raonada quin creuen que serà el resultat i posteriorment es passaria
a investigar quina és la solució correcta. Per fer-ho, si fos possible, es repartirien per
parelles una màquina de Galton i el mateix nombre de bolles per cada parella, com a
mínim cent cinquanta. Si no es poguessin aconseguir tantes màquines, es podria fer
en grups més grans o, fins i tot, amb només una màquina, però l’ideal és en parelles
perquè tots els alumnes puguin veure com funciona i així es treballa la manipulació.

Així doncs, es llançarien totes les bolles per observar el resultat i veure si el seu
raonament previ té sentit amb la distribució obtinguda. Per fer aquesta anàlisi es
proposarien les següents preguntes:

1. Estima el nombre de bolles que hi ha a cada calaix. Comparau amb un altre grup
els resultats. Comenta les semblances i diferències.

2. És correcte, segons aquesta tirada, el teu raonament previ al llançament? Per què?

3. I el raonament del teu company? Digues per què i compara els dos raonaments.

4. Com que la màquina està ben equilibrada, cada bolla té una probabilitat d’ 1
2

d’anar cap a la dreta o cap a l’esquerra a cada clau. Quin tipus de distribució
segueixen les bolles?

Una altra pregunta interessant podria ser

5. Quants de camins diferents arriben a un determinat clau?

Per respondre aquesta pregunta podrien començar comptant quants hi ha als claus
de més amunt fins que s’adonessin de quina és la forma general. Es proposaria que
dibuixassin el triangle i a cada clau posassin el nombre de camins diferents que arriben
a ell, amb la intenció que vessin que es correspon al triangle de Pascal. Després es
demanarien dues preguntes més.

6. Calcula la probabilitat del fet que una bolla caigui a cada un dels calaixos.

7. Quantes bolles s’esperen que hi hagi a cada calaix? Compara aquests valors amb
els resultats obtinguts.
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Les respostes a aquestes preguntes s’hauran d’escriure individualment, per assegu-
rar que tots els alumnes ho han entès bé.

També, s’ha construït amb GeoGebra una màquina de Galton virtual amb la qual
podrem obtenir més de pressa un major nombre de llançaments. D’aquesta forma,
es podrà comprovar que la distribució binomial a la llarga s’aproxima força bé a una
distribució normal. Aquesta modelització es pot veure a la Figura 5.3

Figura 5.3: Màquina de Galton virtual construïda amb el programa GeoGebra.

Amb la màquina virtual es podria demanar que individualment fessin un cert
nombre de llançaments, per exemple 1000, i que calculessin l’error que hi ha de les
freqüències relatives de l’experiment, respecte a les freqüències teòriques calculades
amb anterioritat. Es demanaria que un per un escrivís a la pissarra aquests valors i es
veuria les diferències que hi ha. Aleshores es podria demanar: què està passant aquí?
Per què les freqüències experimentals no són iguals a les teòriques? Per què cada un ha
obtingut errors diferents? Després es podria augmentar el nombre de llançaments a
2000 i fer el mateix estudi.

De la mateixa manera, es demanaria que cada un apuntàs el nombre mínim de
llançaments en el qual es pot veure que s’aproxima a la distribució normal. I es podrien
fer el mateix tipus de preguntes, ja que segurament cada alumne elegiria un valor
distint.

Amb aquesta activitat es treballen conceptes tant d’estadística com de probabilitat.
Com que per contestar les preguntes proposades és necessari que coneguin el concepte
de distribució i distribució normal, l’activitat es realitzaria a alumnes de segon de
batxillerat. De totes maneres, també es podria organitzar per alumnes de segon d’ESO
o nivells superiors amb un altre tipus de preguntes.

El temps de duració també pot variar, però per contestar totes aquestes preguntes
i poder tenir comunicació seria necessària una hora i mitja o dues. Així, a més de
l’estimació, el desenvolupament de l’esperit crític amb la comparació dels resultats
dels altres, l’ús del programa GeoGebra i de la manipulació, es treballen els processos
de raonament, comunicació i connexió amb l’àlgebra, gràcies al triangle de Pascal.

Aquesta activitat, a part de ser interessant i molt útil per l’aprenentatge de l’esta-
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dística i la probabilitat a les aules, es podria realitzar al programa Demotec, organitzat
per l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears amb la intenció de
promoure els estudis tècnics i científics entre els estudiants de secundària.

L’arxiu GeoGebra s’ha pujat a la seva pàgina web i es pot trobar a l’enllaç https:
//ggbm.at/bNXfmEMD.

5.2.4 Sierpinski

Per presentar aquesta nova activitat, inspirada amb el vídeo [40] de Manuel Sada, es
proporcionaria als alumnes un full amb un triangle equilàter dibuixat, amb els vèrtexs
enumerats com a la Figura 5.4, una fitxa com les del parxís o per l’estil i un dau cúbic.

Seguidament, es demanaria que individualment col·locassin la fitxa a un punt
qualsevol sobre el full i tirassin el dau. La següent passa que haurien de realitzar és
moure la fitxa al punt mitjà del segment que uneix el vèrtex etiquetat amb el nombre
que ha sortit al dau amb el punt central de la fitxa. D’aquesta forma haurien d’anar
repetint el procediment i anar marcant amb un llapis els punts on es col·loca la fitxa, si
es troben dins el triangle. És important que intentin pintar exactament el punt central
perquè el resultat sigui el més exacte possible.

Es deixaria que anessin practicant una mica, però quan tots els alumnes tenguessin
uns vint punts marcats es demanaria: què creis que passarà? Potser molt d’ells dirien
que s’aniria pintant tot l’interior del triangle, però el professor no hauria de dir res i
deixar que ho parlassin entre ells. S’hauria d’intentar que tots els alumnes donessin la
seva opinió i que raonassin la seva resposta.

Després, es podria deixar que fessin més llançaments fins que aconseguissin veure
què és el que realment ocorr o arribassin a una conclusió bastant aproximada. Arribats
a aquest punt, sense dir res, es mostraria la modelització 5.4 feta en GeoGebra.

Mitjançant l’animació del punt lliscant, s’anirà llançant el dau i el punt s’anirà
movent de lloc, tal com s’ha realitzat al procés manual, marcant-se els punts per on
passa si el seu traç està activat. Obtendríem així un resultat semblant al de la Figura 5.5
el qual es correspon al fractal conegut com Triangle de Sierpinski, d’on hem tret el nom
de l’activitat.

Preguntes que es podrien fer són, per exemple, les següents:

1. Què és un fractal? Com es construeix el Triangle de Sierpinski?

2. Quina probabilitat hi ha del fet que el punt es mogui cap a cada un dels vèrtexs?

3. Hem realitzat sis llançaments del dau i hem obtingut els nombres {1,6,3,3,1,4}.
Quina és la probabilitat, de cada nombre, de sortir en el següent llançament?
Quina és la probabilitat de que el punt es mogui cap a cada un dels vèrtexs en el
següent llançament?

4. Com canviaria la probabilitat dels vèrtexs si quan obtinguéssim el nombre 6 el
punt no es mogués?

5. Si estam en el cas de la pregunta anterior, seguiríem obtenint el Triangle de
Sierpinski?
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Figura 5.4: Modelització de l’activitat de Sierpinski.

6. Si el punt es troba en algun dels costats del triangle inicial, on anirà a parar a la
següent iteració?

La primera pregunta es podria mirar de contestar entre tots i les altres es podrien
respondre en vint minuts en grups de quatre raonant les respostes. Després dels vint
minuts es faria un debat per comparar les solucions i veure si són correctes o no. Així, es
practicaria el treball en equip, es treballarien els processos de raonar, el de comunicació
i el de connexió amb la geometria. També es treballa la intuïció i l’esperit crític. Gràcies
a la darrera pregunta també es treballa el procés de demostració amb la utilització
de conceptes de geometria: punt mitjà d’un segment i segment d’extrems dos punts
donats.

Seria interessant fer veure que un procés aleatori pot dur a la formació d’un patró
com és el Triangle de Sierpinski i que es proposes per pensar a casa la pregunta es pot
fer per un quadrat? L’objectiu d’aquesta pregunta és que practiquin la generalització.

Haurien de pensar com es fa el primer pas del Triangle de Sierpinski. Es construeixen
quatre triangles interiors on els seus costats són la meitat dels costats del triangle inicial
i, després, es descarta el triangle central. Aleshores, en el cas del quadrat, per tal de tenir
un quadrat central per descartar, es farien nou quadrats amb costats de longitud 1

3 dels
costats del quadrat inicial. I fent proves es veuria que es necessiten els punts marcats a
la Figura 5.6 i que, en vers de moure el punt a la meitat del segment, es mouria el punt
a una distància d’ 1

3 del vèrtex corresponent, sobre el segment que uneix el punt amb
aquest vèrtex.
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Figura 5.5: Triangle de Sierpinski resultant.

Es podria fer novament l’activitat llançant un dau pel cas del quadrat, però aquesta
vegada podria ser, per exemple, un dau de 12 cares i s’obtendria un resultat similar al
5.6.

Figura 5.6: Quadrat de Sierpinski.

Les preguntes que s’han contestat pel triangle també podrien ser proposades pel
quadrat. Amb totes aquestes preguntes s’aconsegueixen aprendre o practicar els con-
ceptes de fractal i de Triangle de Sierpinski, realitzar càlculs de probabilitats senzills
i entendre que la probabilitat d’obtenir un nombre quan llançam un dau és sempre
la mateixa a cada repetició. Aquesta activitat es podria realitzar a alumnes de quart o
batxillerat.
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Aquests dos arxius de GeoGebra també s’han pujat a la seva pàgina web i es po-
den trobar als enllaços https://ggbm.at/wEJhTh9a i https://ggbm.at/eKqaySVH,
respectivament.
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CONCLUSIONS

Amb l’estudi del marc teòric de les proves PISA, de les avaluacions de diagnòstic de
l’IAQSE, dels estàndards d’aprenentatge avaluables del currículum espanyol i dels
estàndards del NCTM s’han obtingut les bases teòriques d’aquest TFG. A partir d’ells
hem obtingut la definició de competència matemàtica i quins són els processos que
s’han de realitzar per treballar-la.

Hem pogut comprovar que les puntuacions d’Espanya al llarg de les diferents edici-
ons de les proves PISA de matemàtiques es mantenen gairebé constants i sempre per
davall de la mitjana de l’OCDE. També hem vist que, segons les escales de nivell de les
proves PISA i les avaluacions de diagnòstic, la complexitat dels conceptes d’estadística
i probabilitat que es demanen és molt baixa en comparació amb els altres blocs de
coneixements.

A partir de la comparació de les puntuacions obtingudes per Espanya, en l’àrea
d’incertesa i dades de PISA, amb les dels Estats Units, Corea del Sud i Singapur i dels
continguts que veuen els alumnes de 15 anys, del bloc d’Estadística i Probabilitat de
cada un dels països, hem vist que no hi ha una relació que indiqui que com més contin-
guts es veuen millors resultats s’obtenen en aquestes proves. Sinó que pareix que com
menys conceptes especifiqui el currículum i més obert sigui els alumnes aconsegueixen
una millor preparació i un major rendiment en la competència matemàtica.

S’han proporcionat un conjunt d’activitats per aprendre i practicar diferents con-
ceptes d’estadística i probabilitat a més de treballar la predicció, l’estimació, la modelit-
zació, l’ús d’eines tecnològiques, de multimèdia i el plantejament de nous problemes. I
també un seguit de referències on es poden trobar materials didàctics interessants, els
quals per falta de temps no s’han pogut estudiar en profunditat.

En el futur treball de final del màster de formació pel professorat, es podria fer
una anàlisi més a fons de les proves PISA i també de les avaluacions de diagnòstic, per
veure si hi ha diferències entre les illes. També, seria interessant fer un estudi de què
és exactament el que es veu d’estadística i probabilitat a un centre de Mallorca. Així
com aplicar les activitats proposades en aquest treball i d’altres de les fonts citades a la
secció 5.1, per tal de veure l’actitud de l’alumnat davant d’aquests tipus d’activitats, els
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resultats que s’obtenen i poder millorar les preguntes de les activitats presentades o el
mètode que s’ha seguit per dur-la a terme.

Es podrien estudiar les diferents metodologies que s’apliquen als països dels quals
hem realitzat la comparativa i analitzar-ne de nous, com per exemple Finlàndia.

Amb aquest treball hem après a cercar informació d’altres països, com per exemple
els currículums, i referències on trobar materials i activitats didàctics innovadors i que
motivin als alumnes per practicar la competència matemàtica.
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ESCALA DE L’INFORME PISA

Taula A.1: Nivells de competitivitat de l’alumnat segons PISA.

Nivell El que l’alumnat pot fer normalment

6

Formar conceptes, generalitzar i utilitzar informació basada en investigacions i models de
situacions de problemes complexos.
Relacionar diferents fonts d’informació i representacions i traduir-les entre elles flexiblement.
Posseeixen un pensament i raonament matemàtic avançat.
Aplicar el seu enteniment i comprensió, així com el seu domini de les operacions i relacions
matemàtiques simbòliques i formals i desenvolupar nous enfocaments i estratègies per abordar
situacions noves.
Formular i comunicar amb exactitud les seves accions i reflexions relatives als seus
descobriments, interpretacions, arguments i la seva adequació a les situacions originals.

5

Desenvolupar models i treballar amb ells en situacions complexes, identificant les condicions
i especificant les suposicions.
Seleccionar, comparar i avaluar estratègies adequades de solució de problemes per abordar
problemes complexos relatius a aquests models.
Treballar estratègicament emprant habilitats de pensament i raonament ben desenvolupades,
així com representacions adequadament relacionades, caracteritzacions simbòliques i formals,
i intuïcions relatives a aquestes situacions.
Reflexionar sobre les seves accions i formular i comunicar les seves interpretacions i raonaments.

4

Treballa amb eficàcia amb models explícits en situacions complexes i concretes que poden
comportar condicionants o exigir la formulació de suposicions.
Seleccionar i integrar diferents representacions, incloses les simbòliques, asociant-les
directament a situacions del món real.
Utilitzar habilitats ben desenvolupades i raonar amb flexibilitat i amb certa perspectiva en aquests
contextos.
Elaborar i comunicar explicacions i arguments basats en les seves interpretacions, arguments i
accions.
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3

Executar procediments descrits amb claredat, inclosos aquells que requereixen
decisions seqüencials.
Seleccionar i aplicar estratègies de solució de problemes d’informació i raonar
directament a partir d’elles.
Elaborar breus escrits exposant les seves interpretacions, resultats i raonaments.

2

Interpretar i reconèixer situacions en contextos que només requereixen una inferència
directa.
Extreure informació pertinent d’una única font i fer ús d’un únic model de representacions.
Emprar algoritmes, fórmules, procediments o convencions elementals.
Efectuar raonaments directes i interpretacions literals dels resultats.

1

Respondre preguntes relacionades amb contextos coneguts, en els que està present tota la
informació pertinent i les preguntes estan clarament definides.
Identificar la informació i dur a terme procediments rutinaris seguint unes instruccions
directes en situacions explícites.
Realitzar accions òbvies que es dedueixen immediatament dels estímuls presentats.
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RELACIONS DELS PROCESSOS DE L’INEE AMB

L’ESTADÍSTICA

Taula B.1: Relació entre el procés de reproducció de l’INEE i el bloc d’estadística i
probabilitat.

Reproducció
Accés i identificació Comprensió

Formular les preguntes adequades
per conèixer les característiques
d’una població.

Diferenciar els fenòmens
deterministes dels aleatoris.

Formular la pregunta o preguntes
que donaran lloc a l’estudi.
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B. RELACIONS DELS PROCESSOS DE L’INEE AMB L’ESTADÍSTICA

Taula B.2: Relació entre el procés de connexió de l’INEE i el bloc d’estadística i probabi-
litat.

Connexió
Aplicació Análisi i valoració

Recollir i organitzar la informació
obtinguda en taules i gràfiques.

Emprar els mètodes estadístics
apropiats per realitzar l’anàlisi.

Presentar dades rellevants per
respondre a les preguntes
plantejades en un principi.
Trobar valors rellevants:
mitjana, moda, valors màxim
i mínim, rang.
Emprar la calculadora per
recollir i organitzar les
dades obtingudes.

Taula B.3: Relació entre el procés de reflexió de l’INEE i el bloc d’estadística i probabili-
tat.

Reflexió
Síntesi i creació Judici i regulació

Obtenir conclusions raonables a partir
de les dades obtingudes.
Fer prediccions sobre la possibilitat
que un succés passi a partir
d’informació prèviament obtinguda
de forma empírica.
Fer prediccions raonables en processos
aleatoris a partir de l’anàlisi de
regularitats.
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C. TAULES DE L’INFORME PISA

Figura C.1: Resultats de PISA 2012 juntament amb l’interval de confiança del 95% per a
la mitjana poblacional.
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Taula C.1: Nivells de competitivitat de l’alumnat segons PISA per l’àrea d’incertesa i
dades.

Nivell El que l’alumnat pot fer normalment

6

Interpretar, avaluar i reflexionar críticament sobre una sèrie de dades estadístiques
o probabilístiques, sobre informació i sobre situacions complexes per analitzar els problemes.
Aplicar coneixements i raonaments subjectes a diversos elements del problema.
Entendre les connexions entre les dades i les situacions que representen i treure profit
d’elles per explorar plenament les situacions del problema.
Emprar tècniques de càlcul apropiades per explorar les dades o per resoldre problemes
probabilístics.
Produir i comunicar conclusions, raonaments i explicacions.

5

Interpretar i analitzar una sèrie de dades estadístiques o probabilístics, informació i
situacions, per resoldre el problema en contextos complexos que requereixen la vinculació
de diferents components del problema.
Utilitzar el raonament proporcional de forma eficaç per vincular les dades d’una mostra
a la població a la qual representen.
Interpretar les sèries de dades adequadament al llarg del temps.
Ser sistemàtic en l’ús i l’exploració de dades.
Utilitzar els conceptes estadístics i probabilístics per reflexionar, treure conclusions i
generar i comunicar els resultats.

4

Elaborar i emprar les representacions d’una sèrie de dades i processos estadístics
i probabilístics per interpretar les dades, la informació i les situacions per tal de trobar
la solució del problema.
Treballar de manera eficaç amb restriccions, com ara les condicions estadístiques que
poden aplicar en un experiment de mostreig.
Interpretar i convertir les dades entre dues representacions relacionades (gràfic, taula de dades).
Desenvolupar el raonament estadístic i probabilístic per arribar a conclusions contextuals.

3

Treballar amb dades i interpretar informació estadística procedent d’una sola representació
que inclou múltiples fonts d’informació o de dues representacions de dades relacionades.
Treballar i interpretar els conceptes i convencions estadístiques i probabilístiques descriptives
(llançament d’una moneda o la loteria).
Treure conclusions a partir de les dades (calcular o utilitzar les mesures simples centrals
i de dispersió).
Raonament bàsic d’estadística i probabilitat en contextos senzills.

2

Identificar, extreure i comprendre les dades estadístiques presentades en una forma simple
i coneguda (taula, gràfic de barres o gràfic de segments).
Identificar, entendre i utilitzar els conceptes d’estadística i probabilitat bàsica i
descriptiva en contextos quotidians (llançament d’una moneda o daus).
Interpretar les dades en representacions simples i aplicar els procediments de càlcul
apropiats que connectin les dades facilitades al context del problema.

1

Identificar i llegir la informació presentada en taules petites o gràfics simples i
ben etiquetats per localitzar i extreure els valors de dades específiques ignorant
la informació que distreu, i identificar com estan relacionats amb el context.
Reconèixer i utilitzar els conceptes bàsics d’aleatorietat per identificar idees errònies en
conceptes empírics coneguts (resultats de la loteria).
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D
LA PROBABILITAT AL BATXILLERAT

Taula D.1: Continguts de probabilitat que han de veure els alumnes de batxillerat.

Continguts de probabilitat
Esdeveniments. Assignació de probabilitats a esdeveniments mitjançant la regla de Laplace i
a partir de la seva freqüència relativa. Axiomàtica de Kolmogorov.
Aplicació de la combinatòria al càlcul de probabilitats.
Experiments simples i compostos. Probabilitat condicionada.
Dependència i independència d’esdeveniments.
Teoremes de la probabilitat total i de Bayes.
Probabilitats inicials i finals i versemblança d’un esdeveniment.
Variables aleatòries discretes. Distribució de probabilitat. Mitjana, variància i desviació típica.
Distribució binomial. Caracterització i identificació del model. Càlcul de probabilitats.
Distribució normal. Tipificació de la distribució normal.
Assignació de probabilitats en una distribució normal.
Càlcul de probabilitats mitjançant l’aproximació de la distribució binomial per la normal.

49





A
P

È
N

D
I

X

E
ESQUEMA DE CURSOS PER ANYS

Figura E.1: Esquema dels cursos per anys dels diferents països, on "?" indica que és
una etapa no obligatòria.
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POLYGRAPH DE DIAGRAMES DE DISPERSIÓ

Figura F.1: Diagrames de dispersió d’entre els quals s’ha d’elegir un.
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G
POLYGRAPH D’HISTOGRAMES

Figura G.1: Histogrames d’entre els quals s’ha d’elegir un.
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G. POLYGRAPH D’HISTOGRAMES

Figura G.2: Primera pregunta del Polygraph.

Figura G.3: Segona pregunta del Polygraph.
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