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Resum: 

 

           L’estadística és un bloc recent dins l’Educació Primària, però no per això menys 

important o que s’ha de tractar a final del curs. És interessant treballar-lo contextualitzat o des 

de inputs externs, ja que en el nostre dia a dia trobam exemples per treballar-ho. En el següent 

treball de final de grau es realitza una recerca bibliogràfica sobre el concepte d’estadística, la 

seva evolució dins l’educació, així com la seva importància i el concepte de cultura 

estadística. També es fa una recerca dels mètodes d’ensenyança-aprenentatge que afavoreixen 

l’estudi d’aquesta ciència. Un altre punt a treballar és l’evolució curricular que ha tingut en les 

diferents lleis, i es fa una comparació amb dos currículums estrangers com el del nostre país 

veí; Portugal i el que dicta una de les institucions més importants de les matemàtiques com és 

la NCTM. Finalment, es fa un anàlisi de com enfoquen aquest tractament curricular diferents 

editorials de llibres de text i per acabar es realitza una proposta didàctica d’acord amb les 

directrius que anteriorment s’han marcat. 

 

Paraules clau: Educació estadística, Didàctica, Alfabetització, Currículum i Llibres de 

text.  

 

Abstract: 

 

           Statistics is a recent block in Primary Education, but no less important or to be 

addressed at the end of the course. It’s interesting to work it in contextualized environments 

or from external inputs because in our day-to-day we find examples to work it. In the 

following final degree project, a bibliographic research is carried out on the concept of 

statistics, its evolution in education, as well as its importance and the concept of statistical 

culture. There is also research into teaching-learning methods that benefit the study of this 

science. Another point to work on it is the curricular evolution it has had in the different laws, 

and a comparison is made with two foreign curriculum such as that of our neighboring 

country; Portugal and what dictates one of the most important institutions of mathematics 

such as the NCTM. Finally, an analysis is made of how different textbook publishers 

approach this curricular treatment and then, a didactic proposal is made in accordance with 

the guidelines set out above. 

  

 Keywords: Statistical Education, Didactics, Literacy, Curriculum, Textbook. 
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1. Introducció. 

 

 

L’estadística està present en molts àmbits professionals com ja pot ser en la sociologia, 

l’economia, la sanitat o fins i tot el sector polític, ja que moltes decisions del Govern Central 

són preses després de realitzar estadístiques oficials. Aquestes proporcionen moltíssima 

informació de la societat. Un exemple és la utilització de la informació que proporciona 

l’estadística per calcular el Producte Interior Brut (PIB). 

 

A més a més, el segle XXI és anomenat el segle de les dades. Això és degut al fet que 

vivim dins una societat altament connectada a les xarxes on la gran majoria de ciutadans tenen 

més d’un mitjà amb el qual connectar-se; televisions, ordinadors, telèfons mòbils, etc. Aquest 

fet fa que des de ben petits tinguem accés a grans quantitats de dades les quals és important 

saber distingir i interpretar-les de manera correcta per a poder fer un bon ús d’elles.  

 

Així doncs podem observar la gran importància que té formar futurs ciutadans 

competents en estadística o el que és el mateix, ciutadans estadísticament alfabetitzats,  els 

quals tinguin al seu abast les eines i les estratègies necessàries per a poder interpretar i avaluar 

críticament la informació i les dades què estan al seu entorn (Gal, 2002). 

 

 Encara que fa 30 anys que aquesta ciència va entrar a formar part de manera oficial al 

currículum de matemàtiques d’educació primària a Espanya, com va dir Batanero; ‘’aquesta 

no té la importància que hauria de tenir dins les aules de primària, a més, és ensenyada de 

manera errònia o simplement és omesa’’ (2002, p.6). Al mateix fan referència Corbalán i Sanz 

(2012) on comparen l’estadística amb el ‘’familiar pobre’’ de l’ensenyament de les 

matemàtiques, ja que sempre es dona aquest bloc al final del curs, amb pressa i amb poc 

temps. Alguns estudis demostren que aquests fets es deuen a l’escassa formació del 

professorat, fet que condueix a la utilització dels llibres de text per tractar aquest bloc, encara 

que això no sigui sinònim de realitzar un ensenyament significatiu i útil per a l’aprenentatge 

dels alumnes (Alsina, 2016). 

 

A continuació es farà un estudi de com es treballa l’estadística en l’actualitat a 

l’educació primària, així com quina és una bona manera de tractar aquest bloc per a què 

l’aprenentatge de l’estadística sigui significatiu i els estudiants adquireixin les eines pròpies a 

l’etapa de primària per a ser ciutadans competents.  
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2. Objectius. 

 

 

 L’objectiu principal del meu treball de final de grau és realitzar un estudi de com es 

treballa l’estadística actualment a les aules i com hauria d’ensenyar-se a l’etapa d’Educació 

Primària.  

 

            Per assolir aquest objectiu, seguirem una sèrie de passes o objectius secundaris 

necessaris per arribar a extreure conclusions fiables i verídiques: 

 

 Primer farem una breu introducció pel que s’entén per estadística, la importància que 

té dins la societat, així com el concepte de cultura estadística i un recorregut de l’estadística 

dins el món de l’educació.   

 

 En segon lloc realitzarem un anàlisi del tractament dels continguts i objectius del 

currículum i farem una comparació amb els estàndards i principis que indica la NCTM (2003) 

i amb els que es dicten en un currículum estranger; currículum de  Portugal.  

 

 En tercer lloc farem una recerca del que dicten diferents autors sobre els processos 

d’ensenyament-aprenentatge de l’estadística en l’etapa d’Educació Primària.  

 

 En quart lloc, analitzarem el tractament curricular de l’estadística en els llibres de text. 

Per això analitzarem una línia editorial sencera, de primer fins a sisè i després comparem tres 

llibres d’editorials diferents d’un mateix curs.  

 

Finalment, es farà una proposta didàctica sobre els continguts d’estadística enfocada a 

un curs d’Educació Primària. 
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3. Metodologia. 

 

La metodologia duta a terme per realitzar el treball de final de grau és la següent: 

 

Primer s’ha realitzat una recerca bibliogràfica general sobre l’estadística per a poder saber 

en quin punt es troba en l’actualitat i quins són els temes que més m’interessen tractar en el 

treball de final de grau. Acte seguit s’ha realitzat una recerca d’articles més exhausta i 

enfocada als punts de la didàctica de l’estadística, l’alfabetització estadística i el tractament 

curricular.  

 

En segon lloc s’ha fet un anàlisi en diferents editorials de llibres de text on comparam el 

tractament curricular amb el que dicta el currículum actual tractat en el marc teòric.  

 

En tercer lloc, s’ha realitzat una proposta didàctica d’acord amb el que dicten els 

principals autors que parlen d’aquest tema. 

 

I per acabar s’han abstret una sèrie de conclusions en conjunt de tot el treball de final de 

grau.  
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4. Marc teòric 

 

 

4.1 Estadística i educació 

 

 

Concepte d’estadística. Importància de l’estadística dins l’educació. Cultura estadística.  

 

Abans d’endinsar-mos dins el món de l’estadística en l’educació, cal primer deixar 

clar què vol dir el terme ‘’estadística’’ i quin paper ha tingut dins la societat durant els últims 

anys. 

 

És considerat el pare de l’estadística el senyor Gottfried Achenwall (1719-1772). Va 

donar nom a aquesta matèria a partir de la paraula llatina ‘’stratus’’, que significa ‘’estat’’ o 

‘’situació’’ i  baix aquest nom va començar a denominar els seus estudis on entre altres coses 

organitzava diferents dades amb gràfics i taules.  

 

Avui dia, el concepte d’estadística ja està una mica més normalitzat en la nostra vida 

quotidiana degut al gran nombre de notícies i informacions que rebem, però encara el 

concepte d’aquest a peu de carrer queda associada a una informació numèrica, alguns cops 

recolzada per representacions gràfiques amb la que pots expressar la importància de 

magnituds d’alguns fenòmens, successos o realitats (Gil, 2003). 

 

Si buscam aquest terme a La Reial Acadèmia de la Llengua espanyola trobam dues 

accepcions respecte al terme ‘’estadística’’:   

 

1. Estudi de les dades quantitatives de la població, dels recursos naturals i industrials, del 

tràfic o de qualsevol altra manifestació de les societats humanes.  

 

2. Branca de les matemàtiques que utilitza grans conjunts de dades numèriques per 

obtenir inferències basades en el càlcul de probabilitats.  

 

En la primera accepció, podem observar com fa referència a la branca de l’estadística 

descriptiva. Aquesta compren tant el recull de dades, la classificació i sintetització, com 

després l’anàlisi d’aquestes. 
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En la segona accepció, menciona la part de la inferència estadística. La inferència 

estadística compren diferents tècniques i mètodes que per mitjà d’una inducció determina 

diferents comportaments d’una població, a partir d’una mostra d’aquesta i amb diferents 

marges d’error que es poden quantificar gràcies a la probabilitat.  

 

Per diferenciar aquestes dues branques, podem posar un exemple que és d’actualitat i 

què aquests dies intencionadament o no hem consumit informació sobre aquest tema el qual 

està afectant a tota la societat mundial; el COVID-19.  

 

 Cada dia rebem dades actualitzades sobre les conseqüències que deixa aquest virus a 

les vides dels nostres ciutadans, així com les persones curades, les morts, els casos actius i les 

persones que romanen a les UCIS. A continuació podem observar un gràfic on és mostra la 

defunció de persones per dia a causa del COVID-19 del nostre país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem observar que aquest diagrama de barres és una sintetització d’una certa 

informació que ha estat recollida i classificada durant un temps. Per tant, fa referència a la 

branca de l’estadística descriptiva. 

 

En  relació amb aquest tema, també trobam exemples on podem veure l’ús de 

l’estadística inferencial. Actualment l’Estat Espanyol juntament amb l’Institut Nacional 

d’Estadística han començat a dur a terme un estudi per estimar el percentatge de la població 

que ha sofert el virus. Per dur-lo a terme han agafat una mostra de la població espanyola; unes 

36.000 unitats familiars a les quals se’ls faran diferents tests per saber si el seu sistema 

immunològic ha desenvolupat anticossos davant el COVID-19. És a dir, a partir d’una mostra 
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prou representativa determinaran l’estat de salut de tota la població espanyola, sempre tenint 

en compte el marge d’error que hi pot haver.  

 

És una obvietat que en els últims anys l’estadística ha agafat un major pes en les 

nostres vides, ja que vivim en una societat de constant canvi, on gràcies a les noves 

tecnologies i a la globalització cada cop estam més envoltats de dades; unes dades complexes, 

abundants i difícils d’interpretar. Això pot resultar negatiu per una societat que no ha tingut 

una educació estadística adequada ja que no tenim la certesa que aquestes dades siguin 

correctes, o que nosaltres les interpretem correctament. 

 

      En l’actualitat, es contempla d’una manera més clara la importància que té tenir una 

societat amb coneixements d’estadística degut a la situació excepcional que estam patint i que 

anteriorment hem anomenat; el COVID-19. 

 

      A dia d’avui, tots els ciutadans rebem informació sobre l’evolució que té aquest virus, 

així com està perjudicant a la societat i com aquesta anirà canviant el nostre futur en el dia a 

dia. Per tant, és important que no només la gent especialitzada tingui coneixements sobre 

aquest tema, sinó que la societat, per a poder comprendre les múltiples dades que estem 

rebent en cada moment  i ser conscients del què està passant al nostre país tinguin uns mínims 

de coneixements sobre aquesta ciència. 

  

Diverses institucions fa molts anys que van alertant de la importància què té tenir 

ciutadans formats en estadística, i que com a conseqüència justifiquen la seva presència dins 

les aules d’Educació Primària.  

 

El projecte Anglès ‘’School Council Project’’ (1957-1981) va demostrar a partir d’una 

sèrie d’arguments perquè l’estadística havia d’estar inclosa dins el currículum de 

matemàtiques d’Educació Primària (Holmes, 1980): 

 

- L’estadística és una part de l’educació general desitjable per als futurs ciutadans 

adults, els quals necessiten adquirir la capacitat de lectura i interpretació de taules i 

gràfics estadístics que sovint apareixen als mitjans. 
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- És útil per a la vida posterior, ja que en moltes professions es necessiten uns 

coneixements bàsics del tema.  

 

- El seu estudi ajuda al desenvolupament personal, fomentant un raonament crític, basat 

en la valoració de l’evidència objectiva.  

 

- Ajuda a comprendre els temes restants del currículum, tant de l’educació obligatòria 

com posterior, on sovint apareixen gràfics, resums o conceptes estadístics.  

 

No obstant, quasi 40 anys després diversos autors segueixen alertant de la importància 

i de la necessitat de que tots els ciutadans tinguin els recursos i les estratègies necessàries per 

a poder conèixer la realitat, representar-la i interpretar-la de manera correcte i crítica (Alsina 

& Vásquez, 2016). 

 

Com a conseqüència d’aquesta gran importància cap a la ciència de l’estadística va 

sorgir el terme ‘’statistics literacy’’, ‘’alfabetizació estadística’’ o ‘’cultura estadística’’, per 

reconèixer el paper del coneixement estadístic de la formació elemental. L’objectiu d’aquesta 

no és convertir als futurs ciutadans en ‘’estadístics aficionats’’, els quals tenen les capacitats 

de fer càlculs sense sentit i representacions de gràfics que a dia d’avui els ordinadors poden 

fer de manera més ràpida. L’objectiu és que tinguin la capacitat d’interpretar, avaluar 

críticament i comunicar-se sobre diferents informacions estadístiques que es poden trobar en 

diversos contextos (Batanero, 2002). 

 

Més recentment, el projecte Oceans of Data Institute (2015) va realitzar una definició 

de què seria un individu estadísticament alfabetitzat. Segons els autors seria un individu que 

sap identificar  dades, avaluar, analitzar, interpretar i protegir aquestes mateixes.  

 

 

Recorregut de l’educació estadística.  

 

 

Fent referència a l’estadística dins l’àmbit d’educació, podem dir que aquesta s’ha 

incorporat fa relativament poc temps en comparació amb els altres continguts propis de les 

matemàtiques.  
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A Anglaterra, fou a l’any 1961 quan es va introduir l’estadística de manera opcional 

per a estudiants que la seva edat estava compresa entre els 16 i els 19 anys i que volien 

especialitzar-se en les matemàtiques. A Argentina es va introduir a l’educació secundària per 

a alumnes de 16 anys l’any 1966 i per alumnes de 13 anys l’any 1967. 

 

Alguns fets importants perquèl’estadística formés part del currículum d’Educació 

Primària foren projectes realitzats per diferents països com poden ser el Schools Council 

Project on Statistical Education a Anglaterra (1980), el Quantitative Literacy Project als 

Estats Units (1987)  i a Espanya Azar y Probabilidad (1987). 

 

També els materials didàctics, els software estadístics, les revistes i els congressos 

sobre l’ensenyança de l’Estadística cada cop es van anar incrementant de manera exponencial, 

fet que va ajudar també a què s’impulsés la investigació i el desenvolupament del currículum 

en l’àmbit de l’estadística (Batanero, 2000).  

 

L’educació estadística ha estat una preocupació molt gran per a l’Institut Internacional 

de l’Estadística (ISI). D’ençà que es va fundar l’any 1948 i juntament amb les Nacions Unides 

van tenir com a objectiu millorar la formació estadística disponible en els països que estaven 

en vies de desenvolupament. També el Comité d’Educació, va desenvolupar diplomatures i 

llicenciatures en estadística, on es podria formar a futurs professors i tècnics estadístics.  

 

A més a més, es van començar a realitzar conferències sobre l’educació estadística 

arreu del món organitzades per aquest Comité. La primera fou ICOTS (International 

Conference on Statistical Education) a l’any 1982, i  es va seguir fent cada quatre anys. Un 

altre tipus de conferències iniciades també per el Comité d’Educació són les Round Table 

Conference sobre temes específics d’educació estadística com poden ser ‘’Estadística en la 

escuela’’ (Viena 1973; Varsovia 1975 i Calcuta 1977), ‘’La enseñanza universitària de la 

estadística en los paises en vías de desarrollo’’ (La Haya 1968), ‘’La enseñanza de la 

estadística y ordenadores’’ (Oisterwijk 1970; Camberra 1984) i ‘’Formación de profesores’’ 

(Budapest 1988).  

 

L’any 1991 la ISI va crear una nova secció, on relegava totes les responsabilitats que 

fins aquell moment havia tingut el Comité d’Educació. Aquest es va anomenar IASE (Societat 
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Internacional d’Educació Estadística) on l’objectiu era desenvolupar i fer una millora de 

l’educació estadística en l’àmbit internacional (Batanero, 2000). 

 

A l’any 1989, el National Council of Teachers of Mathematics va incloure ‘’Dades i 

atzar’’ com àrea temàtica en el Curriculum and Evaluation Standard for School Mathematics 

(NTCM); aquesta iniciativa es reforça a principis del segle XX en Principios y Estándares 

para la Educación Matemática (2000), on es planteja que els programes d’ensenyança hauria 

de capacitar als alumnes per aprendre coneixements relacionats amb l’anàlisi de dades a partir 

de Pre-K (tres anys) i que ha de tenir una continuïtat durant tota l’etapa escolar. Aquesta 

tendència s’ha vist reflectida progressivament en les orientacions curriculars de diferents 

països que han incorporat l’estadística en els currículums de matemàtiques. A Espanya no és 

fins a l’any 1990 quan s’introdueix l’estadística dins el currículum de matemàtiques 

d’educació primària (Alsina, 2019, p. 222). 

 

 

 

 

4.2 Tractament curricular 

 

 

Un punt interessant per conèixer en quin moment es troba l’ensenyament de 

l’estadística en l’Educació Primària en el nostre país és fer un recorregut en el marc legislatiu, 

des de que a l’any 1990 és va introduir per primer cop en el currículum de matemàtiques fins 

a dia d’avui, havent passat per tres lleis diferents i per tant,  modificacions curriculars.  

 

Amb l’entrada en vigor de la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu, denominada 

LOGSE (1990), és va introduir un nou bloc al currículum de matemàtiques denominat 

‘’Organització de la informació’’.  Aquest comptava amb un objectiu específic: 

 

- Utilitzar tècniques elementals de recollida de dades per obtindré informació sobre 

fenòmens i situacions del seu entorn; representar-la de forma gràfica i numèrica i 

formar-se un judici sobre la mateixa. 

 

Fent referència als continguts a treballar, aquesta llei no fa distinció entre cicles. El 

què si trobam són els punts específics de procediments i actituds, els quals descriuen els temes 
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que s’han d’abordar, així com la manera en com ha de fer-se i les actituds dels alumnes envers 

aquest bloc.  

 

Bloc 4: Organització de la informació 

Conceptes Procediments Actituds 

-La representació gràfica. 

 

-Les taules de dades. 

 

-Tipus de gràfics estadístics: 

blocs de barres, diagrames 

lineals, etc. 

-Exploració sistemàtica, 

descripció verbal i 

interpretació dels elements 

significatius de gràfics 

senzills relatius a fenòmens 

familiars. 

 

-Recollida i registre de dades 

sobre objectes, fenòmens i 

situacions familiars, utilitzant 

tècniques elementals 

d’enquesta, observació i 

medició. 

 

-Elaboració de gràfics 

estadístics amb dades poc 

nombroses relatives a 

situacions familiars. 

 

-Actitud crítica davant les 

informacions i missatges 

transmesos de forma gràfica i 

tendència a explorar tots els 

elements significatius.  

 

-Valoració de l’expressivitat 

del llenguatge gràfic com a  

forma de representar moltes 

dades. 

 

-Sensibilitat i gust per les 

qualitats estètiques dels 

gràfics observats o elaborats. 

 

 Com el propi nom del bloc indica, els objectius i continguts d’aquesta llei només 

s’enfocaven a treballar l’estadística descriptiva, centrant-se en la recollida de dades, la seva 

representació i la interpretació d’aquestes.  

 

A l’any 2006 hi va haver un altre canvi educatiu, aquest va ser amb la incorporació 

d’una nova llei; la Llei Orgànica d’Educació (LOE). Amb aquesta es va incorporar al bloc 

d’estadística la probabilitat canviant-se el nom per ‘’Tractament de la informació, atzar i 

probabilitat’’. També es van incorporar les competències bàsiques i es va suprimir 

l’organització dels continguts en conceptes, procediments i actituds. Aquests ara es trobaven 

distribuïts per tres cicles diferents, on el primer i segon curs formaven part del primer cicle, 

tercer i quart al segon cicle i cinquè i sisè al tercer cicle. En quant als objectius seguien sent 

específics per a cada bloc i en comparació amb l’anterior se’n va afegir un de nou, adaptant-se 

a la incorporació de les noves tecnologies i a la relació que tenen per al tractament de la 

informació: 
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- Utilitzar de forma adequada els mitjans tecnològics tant en el càlcul com en la recerca, 

tractament i representació d’informacions diverses. 

 

- Utilitzar tècniques elementals de recollida de dades per obtindre informació sobre 

fenòmens i situacions del seu entorn; representar-la de forma gràfica i numèrica i 

formar-se un judici sobre la mateixa. 

 

En el bloc ‘’Estadística, atzar i probabilitat’’ es pot observar la diferència en els 

continguts tractats en l’anterior llei, on a aquesta es troba de manera més completa. El primer 

cicle està enfocat a treballar l’estadística descriptiva, però en els següents dos cicles amb 

l’entrada dels conceptes de probabilitat comencen a treballar l’estadística inferencial, sense 

deixar de banda l’estadística descriptiva. Finalment comentar que en l’últim cicle es treballen 

les mesures de dispersió i centralització com poden ser la mitjana, el rang o la moda.  

 

Bloc 4: Tractament de la informació, atzar i probabilitat. 

1r cicle:  2n cicle:  3r cicle: 

Gràfics estadístics Gràfics i taules Gràfics i paràmetres 

estadístics 

-Descripció verbal, obtenció 

d’informació qualitativa i 

interpretació d’elements 

significatius de gràfics 

senzills relatius a fenòmens 

propers. 

 

-Utilització de tècniques 

elementals per a la recollida i 

ordenació de dades en 

contextos familiars i propers. 

 

 

-Taules de dades. Iniciació al 

ús d’estratègies eficaces de 

recompte de dades. 

 

-Recollida i registre de dades 

sobre objectes, fenòmens i 

situacions familiars utilitzant 

tècniques elementals 

d’enquesta, observació i 

medició. 

 

-Lectura i interpretació de 

taules de doble entrada d’ús 

habitual a la vida quotidiana. 

 

-Interpretació i descripció 

verbal d’elements 

significatius de gràfics 

senzills relatius a fenòmens 

familiars. 

 

-Disposició a l’elaboració i 

presentació de gràfics i taules 

de forma ordenada i clara.  

 

-Recollida i registre de dades 

utilitzant tècniques elementals 

d’enquesta, observació i 

medició. 

 

-Distintes formes de 

representar la informació. 

Tipus de gràfics estadístics. 

 

-Valoració de la importància 

d’analitzar críticament les 

informacions que es 

presenten a través de gràfics 

estadístics. 

 

-La mitjana aritmètica, la 

moda i el rang, aplicació a 

situacions familiars. 

 

-Disposició a l’elaboració i 

presentació de gràfics i taules 

de forma ordenada i clara. 

 

-Obtenció i utilització 

d’informació per a la 

realització de gràfics. 
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Caràcter aleatori d’algunes 

experiències 

Caràcter aleatori d’algunes 

experiències 

Caràcter aleatori d’algunes 

experiències 

 

-Distinció entre impossible, 

segur i allò què és possible 

però no segur, i utilització del 

llenguatge habitual, 

d’expressions relacionades 

amb probabilitat. 

 

-Participació i col·laboració 

activa en el treball en equip i 

l’aprenentatge organitzar a 

partir de la investigació sobre 

algunes situacions reals. 

 

-Valoració dels resultats 

d’experiències en les que 

intervé l’atzar, per apreciar 

que hi ha successos més o 

manco probables i la 

possibilitat de predir un 

resultat concret. 

-Introducció al llenguatge de 

l’atzar. 

-Confiança en les pròpies 

possibilitats, curiositat, 

interès i constància en la 

interpretació de dades 

presentades de forma gràfica. 

 

-Presència de l’atzar en la 

vida quotidiana. Estimació 

del grau de probabilitat d’un 

succés. 

 

-Valoració de la necessitat de 

reflexió, raonament i 

perseverança per superar 

dificultats implícites en la 

resolució de problemes. 

 

-Confiança en les pròpies 

possibilitats i interès per 

utilitzar les eines 

tecnològiques en la 

comprensió de continguts 

funcionals. 

  

Actualment regeix la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa. Aquesta va 

ser aprovada l’any 2013, i no fou fins al curs vinent quan es va dur a la pràctica. Fent 

referència al currículum de matemàtiques es va incorporar un primer bloc anomenat 

‘’Processos, mètodes i actituds matemàtiques’’, passant a ser el quint i últim bloc el de 

‘’Estadística i probabilitat’’. En aquesta llei els continguts també estan dividits per cicles, 

però hi ha un canvi d’agrupaments; el primer cicle abarca el primer, segon i tercer curs 

d’Educació Primària i el segon cicle els cursos de quart, cinquè i sisè. A més a més d’aquest 

canvi en els cicles, s’han incorporat dos apartats nous pel que fa a l’organització dels blocs, 

els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge. Aquests són específics per a cada bloc 

i indiquen quins han de ser els criteris que permeten definir els resultats de l’aprenentatge i 

especifiquen el que ha de saber, comprendre i saber fer un alumne a cada assignatura.  

 

Fent referència als objectius en el currículum apareixen de manera general per a tots 

els blocs i no específica com fins aleshores: 

 

- Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de 

problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, 

coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços d’aplicar-los a les 

situacions de la seva vida quotidiana.  
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             Si ens centram en els continguts a treballar, es segueix la tendència que havíem trobat 

a l’anterior llei, en el primer cicle es centra a treballar els continguts propis de l’estadística 

descriptiva, i en el segon cicle, aquests continguts es segueixen treballant i profunditzant, però 

es dóna pas a començar a introduir l’estadística inferencial.  

 

 

Bloc 5: Estadística i probabilitat 

1r cicle 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
 

 

-Interpretació de gràfics i 

estadístiques senzilles.  

 

-Recollida i classificació de 

dades quantitatives.  

 

-Elaboració i interpretació de 

gràfics senzills amb 

diagrames de barres.  

 

-Anàlisi de les informacions 

presentades a través de 

gràfics.  

 

- Iniciació intuïtiva a la 

probabilitat d’un succés. 

 

1.Recollir i registrar 

informacions quantitatives en 

diagrames de barres lineals. 

 

2.Llegir i interpretar 

representacions gràfiques 

senzilles. 

 

3.Fer estimacions basades en 

les experiències de 

probabilitat amb monedes, 

cartes... 

 

4.Resoldre problemes que 

impliquin el domini dels 

continguts propis de 

l’estadística i la probabilitat. 

 

1.1Recull i classifica dades de 

situacions de l’entorn.  

 

2.1Fa i interpreta gràfics molt 

senzills amb diagrames de 

barres amb dades obtingudes 

de situacions molt properes.  

 

3.1Fa estimacions sobre les 

informacions que es presenten 

mitjançant gràfics estadístics. 

 

4.1Identifica situacions de 

caràcter aleatori.  

 

4.2 Fa conjectures i 

estimacions sobre alguns jocs 

(monedes, daus, cartes, 

loteria...). 

  

Bloc 5: Estadística i probabilitat 

2n cicle 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

 

-Gràfics i paràmetres 

estadístics.  

 

-Recollida i classificació 

de dades qualitatives i 

quantitatives. 

 

 -Construcció de taules de 

freqüència absolutes i 

relatives.  

 

-Iniciació intuïtiva al rang 

i a les mesures de 

centralització: la mitjana 

 

1. Recollir i registrar una 

informació quantificable, 

emprant alguns recursos 

senzills de representació 

gràfica: taules de dades, 

blocs de barres, diagrames 

lineals, i comunicar la 

informació.  

 

2. Fer, llegir i interpretar 

representacions gràfiques 

d’un conjunt de dades 

relatives a l’entorn 

immediat.  

 

1.1Identifica dades qualitatives i 

quantitatives en situacions familiars. 

 

2.1. Recull i classifica dades 

qualitatives i quantitatives, de 

situacions de l’entorn, emprant-les 

per construir taules de freqüències 

absolutes i relatives.  

 

2.2. Aplica de forma intuïtiva a 

situacions familiars el rang i les 

mesures de centralització: la mitjana 

aritmètica i la moda.  
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aritmètica, la moda.  

 

-Elaboració i 

interpretació de gràfics 

senzills: diagrames de 

barres, poligonals i 

sectorials. 

 

 -Anàlisi crítica de les 

informacions presentades 

a través de gràfics 

estadístics. 

 

-Caràcter aleatori 

d’algunes experiències.  

 

-Iniciació intuïtiva al 

càlcul de la probabilitat 

d’un succés. 

 

3. Fer estimacions basades 

en les experiències sobre el 

resultat (possible, 

impossible, segur, més o 

menys probable) de 

situacions senzilles en què 

intervingui l’atzar i 

comprovar el resultat.  

 

4. Observar i constatar que 

hi ha successos 

impossibles, successos que 

amb quasi tota seguretat es 

produeixen, o que es 

repeteixen, i que aquesta 

repetició és més o menys 

probable.  

 

5. Identificar i resoldre 

problemes de la vida 

quotidiana adequats al 

nivell, establir connexions 

entre la realitat i les 

matemàtiques, valorar la 

utilitat dels coneixements 

matemàtics adients i 

reflexionar sobre el procés 

aplicat per resoldre 

problemes. 

2.3. Fa i interpreta gràfics molt 

senzills: diagrames de barres, 

poligonals i sectorials, amb dades 

obtingudes de situacions molt 

properes.  

 

3.1. Fa un anàlisi crític argumentada 

sobre les informacions que es 

presenten mitjançant gràfics 

estadístics.  

 

4.1. Identifica situacions de caràcter 

aleatori.  

 

4.2. Fa conjectures i estimacions 

sobre alguns jocs (monedes, daus, 

cartes, loteria, etc.). 

 

5.1. Resol problemes que impliquin 

domini dels continguts propis de 

l’estadística i la probabilitat, 

emprant estratègies heurístiques, de 

raonament (classificació, 

reconeixement de les relacions, ús 

de contraexemples), creant 

conjectures, construint, argumentant 

i prenent decisions, i en valora les 

conseqüències i la conveniència 

d’utilitzar-les.  

 

5.2. Reflexiona sobre el procés de 

resolució de problemes: revisa les 

operacions emprades, les unitats 

dels resultats, comprova i interpreta 

les solucions en el context i proposa 

altres maneres de resoldre’ls. 

 

 

 Per concloure amb l’evolució que ha sofert  l’estadística en les diferents lleis que han 

tingut lloc en l’Educació Primària espanyola és interessant dir que aquest contingut 

actualment el podem trobar en altres àrees com pot ser l’àrea de les ciències socials, fet que 

ens demostra el seu caràcter transversal. 

 

També és interessant fer una comparació dels continguts amb el que dicta una de les 

principals orientacions curriculars de caire internacional com són els estàndards de la NCTM 

(2003). El National Council of Teachers of Mathematics és una organització professional 

compromesa amb l’excel·lència de l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques per a 

tots els estudiants. Fou fundat l’any 1920 i actualment està compost per més de 100.000 
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membres (Marín del Moral y Lupiáñez, 2002).  L’any 1998 és va publicar  ‘’Principles and 

Standards for School Mathematics’’ on es descriuen quins són els components essencials d’un 

programa matemàtic escolar d’alta qualitat. En la següent taula podem observar com els 

objectius estan organitzats en dos grups, Pre K-2, que comprenen els cursos equivalents 

d’infantil i primer cicle, aproximadament, i els cursos 3-5 que corresponen al segon cicle 

d’Educació Primària.  

 

NCTM 2003 

 Pre K-2 (3 a 8 anys) 3-5 (9 a 11 anys) 

 

Formular 

preguntes que 

poden resoldre’s 

amb dades i 

recollir, 

organitzar i 

representar dades 

rellevants per 

respondre-les 

 

-Proposar preguntes 

i recollir dades 

relatives a ells i el 

seu entorn. 

-Organitzar dades 

d’acord amb els seus 

atributs 

-Representar dades 

mitjançant objectes 

concrets, dibuixos i 

gràfics. 

 

-Dissenyar investigacions per abordar 

preguntes. 

-Recollir dades mitjançant observacions, 

enquestes i experiments 

-Representar dades utilitzant taules i 

gràfics. 

-Reconèixer les diferències en la 

representació de dades qualitatives i 

quantitatives.  

 

Seleccionar i 

utilitzar mètodes 

estadístics 

apropiats per 

analitzar dades 

 

-Descriure part de 

les dades i el conjunt 

total per determinar 

el que mostren. 

 

-Descriure la forma i les característiques 

d’una conjunt de dades, i comparar 

conjunts relacionats, posant èmfasi en 

com es distribueixen les dades. 

- Utilitzar mesures de centralització i 

comprendre que indiquen. 

-Comparar representacions diferents del 

mateix conjunt de dades i avaluar com 

cada una mostra aspectes de les dades.  

 

Podem observar que no hi ha una gran diferència entre els continguts que es tracten al 

final del primer i segon cicle d’Educació Primària a Espanya amb els que es tracten a l’etapa 

de Pre K-2 i 3-5. En els cursos que pertanyen a l’etapa PreK-2, es centren a tractar 

l’estadística descriptiva, encara que la NCTM dóna importància a proposar les preguntes per a 

posterior investigar i recollir dades per donar solucions i respostes a aquestes. En l’etapa 3-5 

també es tracta la importància en dissenyar  investigacions estadístiques, fet que no ocorre en 

el currículum espanyol i que pot ser de gran importància en l’aprenentatge final dels alumnes 

sobre aquesta ciència. Com en el currículum espanyol es tracten les mesures de centralització 

i dispersió, així com els gràfics, taules de dades i les dades qualitatives i quantitatives.  
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Finalment, un altre punt interessant a conèixer és com fan aquest tractament curricular 

a les escoles d’altres països. D’aquesta manera podrem comparar si el tractament de 

l’estadística es troba en la mateixa posició que a Espanya i veure un altre punt de vista de com 

tractar-la per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge que s’està realitzant 

actualment. 

 

Per dur a terme aquest anàlisi s’ha elegit el país de Portugal. En els darrers anys 

l’educació portuguesa ha sofert una reforma educativa, fet que en el cas de les matemàtiques, 

ha tingut com a conseqüència una millora important, ja que segons els últims resultats de les 

TIMSS (proves què es duen a terme a nivell internacional on avaluen els coneixements de 

matemàtiques i ciències a alumnes de 4t d’Educació Primària a segon d’ESO), aquest ha 

passat a ser dels països amb pitjors resultats a col·locar-se actualment entre els 15 millors. 

 

Per començar, cal explicar la relació que hi ha  entre els cursos dels diferents sistemes 

ja que l’organització és diferent. En el sistema portuguès, l’Educació obligatòria va des dels 6 

anys fins als 18, i està dividida en cicles; el primer cicle va des del primer any fins al quart, el 

segon cicle compren el quint i el sisè any i finalment el tercer cicle compren el setè, vuitè i 

novè any. Així doncs, els dos primers cicles corresponen a la nostra Educació Primària, 

encara que distribuïda de diferent manera, ja que com hem dit, actualment al Sistema 

Educatiu Espanyol, l’Educació Primària està dividida en dos cicles, amb tres cursos cada un.  

 

En el cas de l’estadística, en el sistema Portuguès també es treballa des del primer 

curs, fins al 6è, sent l’últim bloc que forma el Programa de Fites curriculars de Matemàtiques 

de Portugal. Aquest bloc s’anomena ‘’Organització i processament de dades’’ en els dos 

cicles. Centrant-mos en els continguts, aquests s’organitzen específicament per cursos. 

 

Bloc 3: Organització i processament de dades. 

Primer cicle 

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

Representació de 

conjunts: 

Representació de 

conjunts: 

Representació i 

tractament de dades: 

Tractament de 

dades: 
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Bloc 4: Organització i processament de dades 

Segon cicle 

5t curs   6è curs 

Gràfics cartesians: Representació i tractament de dades: 

-Referències cartesianes, ortogonals i 

monomètriques 

-Abscissa, ordenada i coordenada 

-Gràfics cartesians 

-Unitat de població i estadística 

-Variables quantitatives i qualitatives 

-Diagrama de pastissos 

-Anàlisi de conjunts de dades segons mitjana, 

moda i amplitud 

-Problemes amb dades representades de 

maneres diferents. 

Representació i tractament de dades: 

-Taules de freqüències absolutes i relatives 

-Gràfics de barres i línies 

-Mitja aritmètica 

-Problemes relacionats amb els mitjans de 

comunicació i la moda 

-Problemes amb dades en taules, esquemes i 

gràfics.  

 

En el cas de primer cicle, podem veure com els continguts es troben agrupats en 

diferents subgrups, que van canviant a mesura que el curs augmenta. En els dos primers 

tracten la representació de conjunts i la representació de dades, en el tercer es centra en la 

representació i el tractament de les dades, presentant la freqüència absoluta i la moda, 

finalment al quart any es centren en el tractament de les dades, profunditzant en la freqüència 

-Conjunt, element 

pertanyent a un 

conjunt, cardinal d’un 

conjunt. 

-Diagrames de Venn 

amb conjunts separats 

 

 

-Reunió i intersecció 

de conjunts. 

-Diagrames de Venn i 

Carroll. 

 

-Diagrama de tija i 

fulla 

 

-Freqüència absoluta 

 

-Moda  

 

-Mínim, màxim i 

amplitud, 

 

-Problemes amb 

l’anàlisi i 

l’organització de 

dades, freqüència 

absoluta, moda i 

amplitud. 

-Freqüència relativa. 

 

-Noció de 

percentatge. 

 

-Problemes relatius 

al càlcul i 

comparació de 

freqüències 

relatives. 

Representació de 

dades: 

Representació de 

dades: 

-Gràfic de punts i 

pictograma en què 

cada figura representa 

una unitat 

-Taules de freqüències 

absolutes, gràfics de 

punts, barres i 

pictogrames en 

diferents escales. 

-Esquemes de 

recompte. 
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relativa i la representació de nombres racionals en percentatge. En el segon cicle trobam la 

mateixa organització; en el cinquè curs introdueixen els gràfics cartesians i aprofundeixen en 

la representació i tractament de dades, introduint la mitjana aritmètica i aprofundint i 

contextualitzant problemes relacionats amb l’estadística. Finalment en el sisè curs segueixen 

amb la representació i tractament de les dades. 

 

Podem observar l’especificació dels continguts del currículum Portuguès, ja que en el 

currículum espanyol es tracten de manera més general, donant més llibertat als docents per 

impartir l’ensenyament. En quant a la distribució de continguts podem dir que segueixen els 

dictats per el currículum espanyol, encara que primer incorpora les teories dels conjunts, fet 

que no apareix en el nostre currículum, per seguir amb l’estadística descriptiva i acabar fent 

una mica d’introducció a l’estadística inferencial. Un fet a destacar és que els gràfics 

cartesians i els percentatges en el nostre currículum es troben  en altres blocs i no en el 

d’Estadística i Probabilitat.  

 

 

4.3 Procés d’ensenyament-aprenentatge de l’estadística 

 

Amb l’objectiu de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’estadística en 

l’Educació Primària i de fomentar l’alfabetització estadística entre els alumnes i futurs 

ciutadans, realitzarem un anàlisi de com es pot tractar dins les aules  aquesta ciència, així com 

diferents metodologies per treballar-la i intentar que aquest aprenentatge sigui el més eficaç i 

significatiu possible. 

 

 Tenint com a referent l’objectiu de començar a formar futurs ciutadans competents en 

estadística Batanero i Godino  fan una sèrie de recomanacions de cara al professorat per a què 

la finalitat d’aquest aprenentatge sigui el més favorable possible:  

 

- Involucrar els alumnes en el seu desenvolupament de projectes senzills en els quals 

hagin de recollir les seves pròpies dades a partir de l’observació, d’enquestes o de 

mesures. 

 

- Conscienciar als alumnes de que cada dada aïllada forma part d’un total i que hi ha 

preguntes que no poden contestar-se amb una única dada, sinó amb distribució. 
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- Conscienciar als alumnes de les tendències i variabilitat en les dades i com aquestes 

poden utilitzar-se per respondre preguntes sobre dades o comparar diversos conjunts 

de dades.  

 

- Visualitzar progressivament que les dades recollides són una mostra d’una població 

més amplia i sobre les quals són les condicions per a que les dades de la mostra 

puguin representar les dades de tota la formació.  

 

- Animar als alumnes a representar les seves dades en taules i en gràfics, anant amb cura 

amb els aspectes matemàtics i estètics dels gràfics de manera que totes les dades es 

representen correctament (2004, p. 722) 

 

Per a què aquests objectius arribin a assolir-se, una peça clau és la motivació que tenen 

els alumnes envers a les activitats que estan realitzant. En aquest cas, l’estadística és una 

ciència que com ja hem dit està present en el dia a dia de la nostra societat. Això permet poder 

treballar amb dades reals, les quals es poden anar renovant any rere any. Aquestes dades, per 

tant, seran properes als alumnes i ens proporcionaran l’oportunitat de crear ambients 

d’aprenentatge contextualitzats, els quals ens proporcionaran una actitud favorable, unes 

formes de raonament i un interès per completar posteriorment el seu aprenentatge (Batanero, 

2000).  

 

A més a més, l’estadística no és una ciència aïllada, sinó que la podem trobar en 

àmbits molt diferents, tant de la vida quotidiana com en el món laboral. Com a conseqüència, 

és interessant treballar-la des de la transversalitat. D’aquesta manera, els alumnes connectaran 

no només amb els elements que la componen, sinó que també interaccionaran amb altres 

estímuls relacionats amb la realitat.  

 

Diversos autors opinen que treballar l’estadística mitjançant el treball per projectes és 

una bona opció metodològica ja que permet als alumnes elegir el tema a tractar de manera 

lliure, reforçant així l’interès cap a les investigacions que realitzaran posteriorment. A més, 

també permet tractar els temes de manera contextualitzada i transversal. Finalment, aquesta 

metodologia permetrà als alumnes realitzar les diferents fases d’una investigació estadística: 

plantejament d’un problema, elegir els instruments de recollida de dades, seleccionar les 



24 

 

mostres, analitzat i interpretar les dades obtingudes per després poder donar resposta a les 

preguntes plantejades (Holmes, 1980) (Batanero y Díaz, 2005). 

 

 

 

5. L’estadística en els llibres de text 

 

 

Després de fer un recorregut sobre el que és estadística, la seva importància en la 

societat, fer un anàlisi de com es tracta en el currículum d’Educació Primària i finalment 

tractar la manera d’ensenyar-la per a què l’aprenentatge sigui significatiu, a continuació farem 

un anàlisi de com es fa el tractament dels continguts d’estadística a diferents llibres de text.  

 

Encara que actualment hi ha un canvi metodològic en el procés d’ensenyança-

aprenentatge a les aules d’Educació Primària, la implementació i utilització dels llibres de text 

a les matemàtiques s’ha produït de forma generalitzada des dels inicis de l’educació 

obligatòria fins a dia d’avui, exercint diferents papers: objecte d’estudi, material de consulta, 

registre d’activitats de l’alumne o com a col·lecció d’exercicis proposats i problemes per 

resoldre (González y Sierra, 2004, p.389).  

 

També cal remarcar que diversos estudis demostren que els professors d’Educació 

Primària tendeixen encara més a recolzar-se en els llibres de text quan estan treballant el bloc 

d’Estadística (Alsina, 2016). Aquest fet ens condueix a pensar que és a causa de la manca de 

formació del professorat cap aquesta ciència, ja què és l’últim bloc que es va introduir en el 

currículum i podem dir que es tracta d’un bloc relativament nou.  

Per començar amb aquest anàlisi, farem una observació de com es fa el tractament dels 

continguts des de primer de primària fins a sisè dins una mateixa editorial. En el nostre cas 

hem pogut accedir al quadern del mestre de l’editorial Santillana  de l’any 2015. 

 

Aquesta col·lecció de llibres pertany al projecte ‘’Saber Fer’’ que es caracteritza per 

ser un projecte educatiu integral, flexible, creatiu i amb garantia d’èxit, pensat per facilitar que 

alumnes i mestres desenvolupin al màxim les capacitats d’aprendre i d’ensenyar. 

 

Com podem veure, el bloc d’estadística sempre es troba situat a les darreres pàgines 

del llibre, sent l’últim tema a treballar a cada un dels sis llibres que formen la col·lecció. 
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També és interessant dir que en el primer cicle comparteix bloc amb la Geometria. Si ens 

fixam amb els continguts, podem dir que pertanyen als que es dicten en el currículum de la 

llei vigent; LOMQE. Al primer cicle, es treballa l’estadística descriptiva. Es centren en les 

taules de dades i els gràfics de barres així com la seva interpretació, construcció i 

representació, com per exemple en la pàgina 199 a l’exercici 2 on a partir d’un gràfic de 

barres es formulen preguntes com ‘’Quants llibres ha llegit en Pep? Qui ha llegit més llibres? 

Quants llibres han llegit entre tots?’’, encara que no hi ha un contingut com a tal, en el 

moment en el qual estan treballant les taules de dades es treballen les dades quantitatives. Al 

segon cicle segueixen treballant l’estadística descriptiva, i es comencen introduint en els 

enunciats d’alguns exercicis el concepte de mostra, encara que no es tracta el contingut com a 

tal. Es treballa la mitjana com a mesura de centralització, on primer la treballen amb un 

conjunt de nombres, per seguir amb un conjunt de dades. Això es pot observar al llibre de 

quint a la pàgina 248 al problema número 3, on a partir d’una taula de dos conjunts de dades 

han de trobar la mitjana de cada grup i arribar a unes conclusions . Finalment a l’últim curs 

podem observar que és el curs en què més continguts es treballen; segueixen amb la mitjana, 

més mesures de centralització i dispersió com són la moda, mediana i el rang. També es 

treballen les taules de freqüències absolutes i relatives, les variables quantitatives i 

qualitatives i finalment es dóna importància en l’actitud de l’alumne envers el treball que 

s’està realitzant.  

 

 

CURS TEMA/BLOC CONTINGUTS 

1r 

5/5 Geometria i 

tractament de la 

informació 

-Gràfics de barres 

-Taules de dades 

2n 

5/5 Geometria i 

tractament de la 

informació 

-Taules de dades: interpretació i construcció 

-Gràfics de barres d’una i de dues característiques: 

interpretació i representació. 

3r 

5/5 Geometria i 

tractament de la 

informació 

-Les coordenades 

-Gràfics de barres 

-Gràfics lineals 

-Taules de dades 

4t 
15/15 Probabilitat 

i estadística 

-Mitjana 

-Càlcul de mitjana d’un grup de nombres. 

5t 
15/15 Probabilitat 

i estadística 
-Mitjana aritmètica d’un conjunt de dades. 

6è 
12/12 Probabilitat 

i estadística 

-Variables estadístiques. 

-Freqüències absolutes i relatives. 

-Mitjana, mediana, moda i rang. 
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Després de revisar la forma en la que es presenta el tema d’Estadística podem dir que 

els continguts s’exposen de manera tradicional, on després d’una breu explicació i un 

exemple, trobam entre tres i cinc activitats per finalitzar amb una sèrie de problemes. Cal dir 

que al final de cada tema es troben les pàgines de repàs de continguts on finalment es proposa 

un petit projecte per realitzar en grups cooperatius.  

 

Per acabar amb l’anàlisi dels llibres de text farem una comparació del curs de sisè de 

Primària amb tres línies editorials diferents; el llibre anteriorment esmentat de l’editorial 

Santillana (Projecte Saber Fer, 2015), el llibre de l’editorial Teide (Projecte Duna, 2018) i el 

llibre de l’editorial Tekman (EMAT, 2018). 

 

 

 

En el llibre de l’editorial Santillana, l’estadística es tracta en el darrer tema i hi dedica 

un total de 9 pàgines. Es comença fent un petit recordatori del que és la mitjana, que com hem 

vist anteriorment, els cursos de quart i cinquè es centren en treballar-ho. Després es tracten les 

variables estadístiques, les freqüències absolutes i relatives, la mitjana juntament amb la 

 SANTILLANA TEIDE TEKMAN (EMAT) 

Tema 12/12 Probabilitat i 

estadística 

15/15 Màgia i 

probabilitat 

4/6 i 5/6 

Conti

nguts 

 

-Variables 

estadístiques. 

Pàg 

182 

 

-Freqüència 

absoluta 

Pàg 

206 

Tema 4:  

-Mitjana aritmètica i 

taxes.  

Pàg 

292-293 

294-295 

-Freqüència 

relativa. 

207 -Mitjana, mediana i moda. 296-297 

-Freqüències 

absolutes i 

relatives. 

183 -Moda. 208 -Elecció de mesures de 

tendència central 

adequades. 

299 

-Mitjana, 

mediana, 

moda i rang. 

184 

185 

186 

-Mitjana 

aritmètica i 

mediana.  

209 Tema 5:  

-Interpretació de 

gràfiques. 

312-313 

314-315 

316-317 

 

-Organització de dades 

  318-319 

320-321 
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moda, la mediana i el rang. Per tractar aquests continguts sempre es segueix el mateix patró; 

un exemple per seguir amb una explicació del concepte i tres o quatre activitats a realitzar, 

llevat de l’apartat de la mitjana i la moda que s’hi dediquen 10 activitats.   

 

En el cas del llibre de l’editorial Teide, l’estadística també es troba en l’últim tema del 

llibre, dedicant un total de 5 pàgines als seus continguts. En aquest cas no s’introdueix el tema 

i es comença directament per les freqüències absolutes i les relatives, per passar a treballar la 

moda, la mitjana i la mediana. L’estructura és molt semblant a l’anterior, on primer hi ha un 

exemple per seguir amb l’explicació del concepte i després les activitats. En aquest trobam 

només tres activitats en total per a tots els continguts, encara què aquestes activitats són més 

completes i tracten els continguts d’una manera més àmplia, contextualitzada i lligada als 

altres continguts treballant els gràfics de barres i els gràfics de sectors. Un exemple pot ser el 

primer exercici on tracta de realitzar una investigació sobre les activitats extraescolars dels 

alumnes del curs i on han de realitzar una sèrie de passes per fer-ho i arribar a extreure 

conclusions.  

 

El tercer llibre a comparar és l’EMAT de l’editorial Tekman. Aquest llibre segueix un 

mètode didàctic-pedagògic basat en les intel·ligències múltiples i està pensat en treballar les 

matemàtiques com a eina útil, pràctica, propera i transversal. Pel que fa al tractament de 

l’estadística, els continguts propis es treballen en dos temes diferents. Per una banda, al tema 

quatre tracta les mesures de centralització, on després de realitzar un exemple del contingut en 

qüestió es realitzen moltes activitats i problemes per practicar i finalment hi ha uns tretze 

problemes on els alumnes han de saber escollir el paràmetre de tendència central més adequat. 

A diferència dels altres dos llibres, aquest no tracta les mesures de dispersió ni les freqüències 

relatives/absolutes. En el següent tema es tracten els diferents gràfics i les taules de dades. Els 

gràfics es treballen des de la seva interpretació, així com quin gràfic és adient per a cada 

informació i des de la perspectiva de la seva manipulació per a poder enganyar als receptors 

de la informació. Finalment, les taules de dades es treballen amb l’objectiu final de que els 

alumnes vegin la importància de tenir les dades organitzades. 

 

 Per concloure amb aquest apartat, és interessant dir que els tres llibres es centren en 

treballar l’estadística descriptiva i encara que l’estadística inferencial hi és present, només es 

fan pinzellades en els enunciats dels problemes, com per exemple en el llibre de l’editorial 

EKMAN, trobam un problema que diu:’’ A la botiga de gelats volen fer un estudi sobre quin 
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dels gustos que ofereixen es ven més i per això s’anoten les vendes que es realitzen durant un 

dia’’. Malgrat això  hi ha diferència en els continguts que es tracten. Les dues primeres 

editorials analitzades tracten els mateixos continguts i ho fan de la mateixa manera; sempre al 

final del llibre, dedicant-hi poques pàgines i fent una breu explicació per després realitzar 

algunes activitats, encara que en l’editorial Teide són menys però de millor qualitat. En canvi, 

al llibre d’EMAT podem veure com això canvia, i l’estadística es tracta en dos temes diferents 

i a diferència dels altres dos fa un enfocament més obert i centrat en fer anàlisis de les 

gràfiques per extreure’n diferents conclusions. Finalment cal dir que el bloc d’estadística en 

cap de les tres editorials es treballa de manera transversal i contextualitzada, per tant, és una 

manera de tractar-la poc significativa per als alumnes, fet que finalment pot dur cap a la 

desmotivació per seguir interessant-se per aquesta ciència tan actual i necessària a dia d’avui. 

 

 

 

6. Proposta didàctica 

   

 

6.1 Justificació 

 

            Després de realitzar l’anàlisi dels llibres de text hem pogut observar com el tractament 

curricular es dóna d’una manera aïllada, sempre al final del curs, poc contextualitzada i sense 

haver-hi un nexe d’unió entre l’estadística i la realitat que ens envolta.  

  

           Per això és oportú realitzar una possible proposta didàctica on es treballi l’estadística 

partint dels inputs que arriben de l’exterior com ja poden ser notícies d’actualitat en els 

diferents mitjans de comunicació i així crear un clima motivacional en l’alumnat que afavorirà 

el camí cap a un aprenentatge significatiu. A més a més, d’aquesta manera es treballarà 

l’estadística de manera transversal, relacionant-la amb altres àrees com ja poden ser la 

geografia, les ciències naturals, la llengua castellana etc.  Finalment cal dir també que es pot 

introduir dins l’aula en el moment que considerem més oportú del curs ja que l’estudi de 

l’estadística no es necessita de processos matemàtics complexes i per això no hi ha la 

necessitat de tractar-la sempre al darrer tema en el tercer trimestre. 
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6.2 Objectius del bloc de matemàtiques 

 

- Comprendre que indiquen les mesures de centralització. 

- Relacionar mostra i població. 

- Seleccionar la millor manera per representar la informació. 

- Relacionar l’estadística amb aspectes de la vida quotidiana. 

- Ser crítics amb la informació que arriba de diferents mitjans.  

 

 

6.3 Descripció de la proposta 

 

        La següent proposta didàctica pot anar dirigida a un curs de cinquè o sisè, on en els 

cursos de primer cicle ja han tractat temes estadístics com ja poden ser la moda, mitjana, 

taules de dades o diferents gràfics estadístics. 

 

        En un primer moment es mostrarà una notícia d’actualitat on el titular és ‘’La brecha 

digital impacta en la educación’’. A partir d’aquí es farà una lectura en veu alta del què diu i 

analitzarem el seu contingut.Encaminarem la conversa a analitzar que explica l’últim paràgraf 

de la notícia on diu que en general, 9 de cada 10 llars tenen accés a internet, encara que les 

llars amb nins aquest percentatge augmenta al 97%.  
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Possibles preguntes a realitzar:   

 

- Què diuen aquestes dades?  

- Quin percentatge de llars amb nins no tenen accés a internet? Pensau que això són 

molts o pocs? I si tenim en compte que a Espanya som uns 45 milions d’habitants? 

- Al periòdic hem trobat dues maneres de representar aquestes dades. Hi ha una manera 

millor que l’altre de representar-les? Hi ha alguna incorrecció? Diuen el mateix? 

 

OPCIÓ 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓ 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Acte seguit, es pot proposar fer el mateix estudi a la classe. Quants alumnes tenen accés a 

internet a casa seva i quants no. Així es pot comparar amb els resultats que s’han donat a les 



31 

 

notícies. A partir d’aquí es pot introduir el concepte de mostra i fer-los reflexionar amb el 

tema de si la classe seria o no una mostra representativa de l’escola, del poble o del país en 

general.  

 

 Per seguir amb el tema introduït, es proposarà als alumnes realitzar un estudi de quins 

han estat els aparells que han utilitzat per realitzar les tasques durant el confinament. A partir 

d’aquí, a nivell grup-classe i amb l’ajuda del mestre aniran concretant quins han de ser els 

paràmetres a tenir en compte, les variables, la informació que han de recollir i com han de fer-

ho per finalment obtenir resultats fiables i que puguin respondre a la pregunta inicial.   

 

 

 

7. Conclusions 

 

 

Després de realitzar el Treball de Final de Grau podem observar com l’estadística és una 

ciència que a dia d’avui es troba a l’alça, present en el dia a dia de tota la població i necessària 

per entendre els comportaments dels individus.  

 

Com a conseqüència és important que els ciutadans tinguin uns sabers bàsics sobre les 

dades que en tot moment arriben dels diferents mitjans de comunicació per així poder ser 

crítics i distingir entre el que és verídic i el que no ho és. Per això és important que 

l’estadística entri a les aules des dels primers nivells d’Educació Infantil i segueixi durant 

l’etapa d’Educació Primària. D’aquesta manera, fomentarem una cultura estadística que com 

diuen diversos autors, és bàsica i necessària dins una societat altament connectada.  

 

Fent referència a l’estadística dins l’àmbit de l’educació, podem dir que aquesta s’ha 

incorporat recentment en comparació a altres blocs propis de les matemàtiques. No fou fins a 

l’any 1990 que es va introduir en el Currículum d’Educació Primària a Espanya, i fou en part 

gràcies als projectes, conferències i investigacions de caire educatiu que es van realitzar per 

part de diferents institucions de caire internacional com poden ser la ISI o la NCTM.  

 

Un cop implantada dins el currículum hem pogut anar veient els canvis que ha sofert 

degut a les diferents lleis educatives que hi ha hagut al nostre país, primer la LOGSE (1990), 

la LOE (2006) i finalment la LOMQE (2013). Hem observat l’evolució des del primer 
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moment en què només es tractaven continguts merament descriptius i es donava importància a 

l’estètica de la representació gràfica. Després amb la següent llei va entrar la probabilitat dins 

el bloc i els continguts van canviar, es van especificar i es van centrar més amb les actituds 

dels alumnes envers a les informacions tractades. Finalment amb la darrera llei aquests 

continguts segueixen per la mateixa línia encara que els objectius que fins al moment havien 

estat específics per a cada bloc, ara es tracten de manera general.  

 

Fent la comparació amb el que dicten el currículum de la NCTM i del nostre país veí 

Portugal, hem pogut observar com el primer fa especial menció en els procediments i les 

actituds dels infants envers el tractament de la informació i el currículum Portuguès és un 

currículum molt específic, que tracta els continguts de manera molt detallada dins cada curs, 

encara que també en els primers nivells fa referència merament a l’estadística descriptiva i els 

seus procediments i els últims cursos, a més d’afiançar i aprofundir dins la branca 

d’estadística descriptiva comença a introduir el concepte de població i a relacionar aquest bloc 

amb la vida quotidiana. 

 

Centrant-mos en la didàctica de l’estadística dins les aules d’Educació Primària hem 

arribat a les conclusions que un fet important és mantenir a l’alumnat motivat per mantenir la 

seva atenció i arribar als objectius establerts. Per això hem d’aprofitar que l’estadística ens 

permet treballar-la de manera contextualitzada, lligada al que ocorre durant el dia a dia a 

l’exterior de les escoles i com a conseqüència treballar altres àrees del currículum 

conjuntament. Finalment una metodologia per treballar-la i que reuneix totes aquestes 

característiques anomenades anteriorment i que a més a més permet al alumnes treballar totes 

les fases d’una investigació estadística és la metodologia basada en projectes.  

 

Una part de recerca pròpia ha estat el tractament curricular en els llibres de text. Aquest 

punt s’ha realitzat a conseqüència de què diversos autors esmenten que l’estadística sempre es 

tracta durant l’últim trimestre, i degut a la manca formació del professorat ho fan seguint les 

directrius que dicten els llibres de text. Després de fer un anàlisi dels llibres de text dels sis 

cursos de l’editorial Santillana hem arribat a la conclusió que aquests segueixen el que dicten 

els continguts del currículum, encara que es tracta de manera aïllada, descontextualitzada i 

sempre al darrer tema del curs. Finalment hem realitzat una comparació entre tres llibres de 

text de 6è de primària de 3 editorials diferents; Santillana, Teide i Ekman. Arribam a la 

mateixa conclusió, primer es realitza una petita explicació amb un exemple, per després 
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realitzar diverses activitats de manera aïllada, sense nexe d’unió amb altres conceptes del 

propi bloc i deslligada de la vida quotidiana.  
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