
 

Què fem quan no són a l’escola? 
 

 

A l’escola esteu moltes hores durant el dia però, també  feu moltes coses fora d’ella.  

Saps que fan els teus companys quan no hi són al centre? 

Anem a descobrir-lo. 

Per poder començar a investigar ens haurem de fer preguntes.  

Nosaltres us proposem unes quantes relacionades amb diferents activitats que podeu fer quan 

no hi sou a l’escola. 

Però, què farem amb tantes respostes?. Doncs, farem ESTADÍSTICA.  

Segur que heu escoltar parlar del tema i a primària vau treballar algunes cosetes. 

Però, abans de començar amb l’estadística, treballarem amb les preguntes. 

Cada grup treballarà sobre una de les següents recerques que el professor us adjudicarà: 

1. Quins extraescolars fas? Quantes hores a la setmana dediques? 

2. Quines sèries de TV veus? Quantes hores a la setmana veus la TV? 

3. Quin o quins son els teus plats preferits? Quantes vegades el menges durant la 

setmana? 

4. Quines feines fas a casa per ajudar als pares? Quant de temps dediques a la 

setmana? 

5. T’agraden els jocs d’ordinador? Quin joc t’agrada més? Quan de temps dediques a 

jugar durant la setmana? 

 

Anem a treballar! 

 

 

 

 

 

 

 



Quins extraescolars fas? Quantes hores a la setmana dediques? 

 

Abans de començar,  llegiu aquesta noticia sobre el tema per escalfar motors. 

Els alumnes que fan cinc hores d'esports extraescolars 

a la setmana treuen més males notes 

Una recerca de la UAB i la Universitat de les Illes Balears estudia per primer cop la relació 
entre les activitats extraescolars esportives i les pautes de descans de l'alumnat de primària 
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Un grup de nenes jugant a futbol fora de l'horari escolar. / FOTOS: DAVID BORRAT  

Els estudiants de primària que dormen menys de nou hores al dia i fan cinc o més hores a la 

setmana d’activitats extraescolars esportives treuen més males notes que els que segueixen 

un patró de descans adequat –dormir entre 9 o 10 hores diàries– i una pràctica moderada 

d’exercici –entre 2 i 5 hores a la setmana–. Aquesta és la principal conclusió d'una recerca 

elaborada conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la de les Illes 

Balears que estudia per primera vegada la relació entre les activitats extraescolars 

fisicoesportives i les pautes de descans. 

La recerca va agafar una primera mostra de 3.000 estudiants d'entre 6 i 12 anys, però les 

conclusions s'han centrat en 600 alumnes. "La nota mitjana de l’expedient acadèmic dels nens 

que no dormen prou i fan cinc o més hores d'extraescolars d'esports és aprovat o bé, mentre 

que els que segueixen les pautes recomanades pugen fins al notable", ha explicat el 

coordinador de la recerca, Ramon Cladellas, investigador del departament de Psicologia 

Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB. 

Tot i que cinc hores d'extraescolars d'esport no semblen un excés, els investigadors asseguren 

que els estudiants que les fan acaben duent a terme uns patrons de descans "inadequats", ja 
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que arriben a casa més tard i, per tant, fan els deures, es dutxen, sopen i van a dormir tard. 

L'estudi, però, també deixa clar que no fer cap tipus d'activitat esportiva també comporta 

efectes negatius. Tot i així, la recerca deixa clar que aquestes activitats amb una pràctica 

moderada augmenten l'autoestima, el desenvolupament cognitiu i el rendiment acadèmic, i 

alhora redueixen l'estrès, l'ansietat i la depressió. Dels prop de 600 estudiants que han 

participat a les conclusions finals de l'estudi, un 50% segueixen els patrons de descans 

adequats, un 25% fan un excés d'extraescolars esportives i un 25% no en fan cap.  

Excés d'extraescolars 

L'estudi també denuncia  l'elevada quantitat d'activitats extraescolars que fan els alumnes de 

primària.  En fan un 84,20%. Cladellas es mostra molt crític amb  el paper "d'escola bressol" 

que estan assumint aquestes activitats. "Està bé fer-ne, però en moltes ocasions es 

converteixen en un abús", deixa clar. Per a l'investigador, cinc hores d'extraescolars 

esportives ja seria un abús, tenint en compte que aquests estudiants tenen una càrrega de 

deures molt elevada. " Els pares han de pensar en el guany i les conseqüències que tenen per 

als seus fills", insisteix. 

L'estudi –publicat a la revista 'Psicología del Deporte'– reclama a les administracions 

educatives que incrementin el nombre d'hores d'activitat física en l'horari escolar. 

Actualment se'n fan una o dues hores a la setmana. "Alhora, també volem conscienciar els 

pares que els nens han de tenir uns bons patrons de descans", diu Cladellas. Aquests patrons 

inclouen sopar entre les 20 i quarts de nou, anar a dormir abans de les 22 h i tenir un horaris 

molt regulars, fins i tot el cap de setmana. 

La investigació, titulada 'La importància de les activitats fisicoesportives en els nens per 

obtenir uns patrons de descans adequats i un rendiment acadèmic òptim', s’ha fet a partir de 

les respostes de 573 alumnes d’educació primària –313 nens i 260 nenes– de 18 centres 

escolars –9 de públics i 9 de concertats– de les comarques de Barcelona i de les Illes Balears 

(Mallorca i Menorca). S’ha utilitzat un qüestionari per extreure'n dues conclusions: descans 

adequat i inadequat. Entre les preguntes que ha contestat l'alumnat és si arriba a casa més 

tard de les 21 hores com a mínim tres cops per setmana, si va a dormir després de les 23 

hores quatre o més cops a la setmana o si surt de casa després de les 21 hores un mínim de 

dos cops per setmana amb la companyia d'un adult. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ara.cat/societat/extraescolars-fill-sha-davorrir_0_1434456585.html
http://www.ara.cat/premium/suplements/criatures/extraescolars-ajuden-conciliar-educar_0_1160883932.html


1a TASCA RECOLLIM LES DADES 

Ja teniu la vostra recerca assignada amb dues preguntes.  

Haureu de preguntar a la resta del companys de la classe i anar confeccionant una graella on 

pugueu recollir la informació que us donin.  

Quins extraescolars fas? Nombre de companys 

 1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

  

Nº hores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Quantes hores a la setmana 

dediques? 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2a TASCA FEM GRÀFICS 

Una vegada que ja teniu totes les dades recollides haureu de fer gràfics.  

Quins gràfics fareu? 

Per cadascuna de les preguntes haureu de fer 3 tipus de gràfics com els que teniu a 

continuació com exemples, en fulls de DINA3, a partir de les dades recollides anteriorment. Per 

tant haureu de fer un total de 6 gràfics per grup. 

Gràfic de sectors 

 

 

Gràfic de barres 

 

 

Gràfic de polígons de freqüències 

 

 

 

3a TASCA FEM UN FULL DE CÀLCUL! 

Ara que ja teniu totes les dades recollides i les gràfiques fetes en paper aprendreu com es pot 

treballar de la mateixa forma però utilitzant una eina digital que és el FULL DE CÀLCUL. 

Amb aquest tutorial podeu aprendre a fer servir aquesta eina. 

Tutorial 

Ara toca introduir al full de càlcul les dades i fent les gràfiques corresponents a l’ordinador. 

Endavant! 

4a TASCA  ENS ENDINSEM A L’ESTADÍSTICA! 

Però què és l’estadística? 

En aquesta tasca, l'objectiu és familiaritzar-se amb els termes bàsics de l'estadística i fer un 

document que resumeixi allò que heu aprés. 

 

Amb el teu grup, cal que utilitzant o bé un document de text o bé una presentació de google 

docs creeu un arxiu (que guardareu dins la carpeta prèviament creada), on feu un explicació en 

forma de resum, esquema, presentació...sobre l'estadística. 

 

Alguns dels punts clau que heu de tractar són: 

1. Què és l'estadística i per a què ens serveix. 

2. Com es realitza un estudi estadístic. 

a) població i mostra 

b) variables qualitatives i quantitatives 
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3. Mesures de centralització 

a) Moda 

b) Mediana 

c) Mitjana 

 

Sempre que sigui possible acompanyeu d'un exemple l'explicació! 

També podeu seguir l'índex que us proposa aquesta Unitat Didàctica sobre l'estadística on 

també trobareu informació i bons exemples. 

Per ajudar-vos també podeu entrar en aquesta web i llegiu el que ens vol explicar sobre 

l'estadística, a més si entreu en el següent glossari trobareu les definicions més importants 

acompanyades d'alguna animació molt interessant! 

 

Ara us toca calcular en paper i després al full de càlcul que ja teniu les següents dades 

estadístiques per a cadascuna de les vostres preguntes: 

 Càlcul de la freqüència absoluta 

 Càlcul de la freqüència relativa 

 Càlcul del percentatge 

 Càlcul de la moda  

 Càlcul de la mediana 

 Càlcul de la mitjana 

5a TASCA REFLEXIONEM SOBRE ELS RESULTATS QUE HEM OBTINGUT  

Ara ja teniu tota la informació però queda la part més important, quines conclusions podem 

treure dels resultats?. 

Per exemple us proposem algunes qüestions: 

 Hi ha molta diversitat d’activitats extraescolars entre els teus companys de classe? 

 Hi ha alguna activitat extraescolar que sigui majoritària? 

 Hi ha diferències entre les activitats extraescolars que fan les teves companys (noies) i 

els teus companys (nois)? Per què penses que és així? 

 Hi ha molts companys que no fan extraescolars? Per què penses que és així? 

 Dediquen moltes hores a la setmana a l’activitat d’extraescolar? 

Haureu de pensar d’altres i recollir les conclusions en el document. 

Tota aquesta informació i conclusions us serviran pel moment final, LA PRESENTACIÓ!!!! 

Haureu de presentar el vostre treball a la resta de companys de la classe i al professor. 

Ànims i sort :)! 
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Quines sèries de TV veus? Quantes hores a la setmana veus la TV? 

 

 

Abans de començar llegiu aquesta noticia sobre el tema per escalfar motors. 

Cómo influye la televisión en la educación de los niños 

Autor: Alondra Comentar 

 

La mayoría de los hogares en los países occidentales tienen televisor.  Este último se ha 
convertido en la principal herramienta por la cual se transmite información en masa. Aunque 
internet y los ordenadores son mucho más rápidos y efectivos, los precios de adquisición más 
bajos hacen que la TV se haga más indispensable en los hogares. 

 

Niños y adolescentes crecen bajo la influencia total de los mensajes e información que allí se 
procesan, por esta razón debemos conocer ciertos aspectos al respecto: 

 

– La programación de TV está planificada en horarios que intentan respetar las edades de la 
audiencia. Sin embargo,  hay canales que no cumplen o que por ser extranjeros tienen 
diferentes horarios y transmiten programación no apta para menores. Algunos países tienen 
legislaciones muy estrictas al respecto. 

 

– Las imágenes de violencia, crímenes, dolor exagerados, sufrimiento, humor pasado de tono, 
entre otras,  pueden contribuir a disminuir los niveles de sensibilización del niño haciéndole 
más tolerante ante situaciones de injusticia, agresividad o,  inclusive,  indiferencia ante el 
dolor ajeno. También contribuyen a que se alimente la tendencia de que la resolución de 
problemas es a través de situaciones de conflicto. 

 

– Actualmente se televisan programas en formatos de dibujos animados pero que,  
realmente,  van dirigidos a adultos. Se debe tener muy en cuenta este aspecto,  ya que 
pueden incluir mensajes negativos para la mente del niño o la niña. 

 

– La publicidad que acompaña la programación televisiva suele estar sobrecargada de 
componentes eróticos, sexuales, machistas, feministas, competitividad agresiva, engaño, etc. 
que puede ocasionar una confusión en cuanto a los valores morales que se intenta transmitir 



en familias y escuelas. 

 

– Lo niños suelen imitar a los personajes de pantalla y los jóvenes son muy manejables en 
cuanto a gustos y moda, por lo que la pantalla puede significar para ellos un punto importante 
de referencia que no es precisamente el más sano, ya que se puede interpretar que se es 
persona si se tiene tal cosa o si se parece a tal artista. 

 

– En muchos hogares,  la TV está en el comedor. La mayoría de los miembros de la familia sólo 
se juntan cuando es hora de comer o cenar.  La TV impide el diálogo directo entre los 
miembros de la familia y la buena comunicación,  ya que la mayoría de las veces inclusive se 
exige silencio para poder verla. 

 

– También debemos decir que al ser un medio de comunicación masivo, muchas campañas 
educativas y de concientización han tenido éxito al repercutir en la forma de pensar y de 
actuar del público en general.  Así las campañas contra el tabaco, el alcohol, las drogas, la 
violencia doméstica, las ayudas a ONG y demás representan un punto a favor importante en 
lo que se puede lograr si se utiliza responsablemente. 

 

Siendo que la TV es una más de la familia en la mayoría de hogares, es de vital importancia no 
darle más valor que el que se deba.  La unidad de la familia es lo más importante y apagar de 
vez en cuando la TV y escuchar música también es muy beneficioso,  así como escuchar el 
relato del día de cualquier miembro de la familia, sobre todo de los más pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1a TASCA RECOLLIM LES DADES 

Ja teniu la vostra recerca assignada amb dues preguntes.  

Haureu de preguntar a la resta del companys de la classe i anar confeccionant una graella on 

pugueu recollir la informació que us donin.  

Quina sèrie de TV veus? Nombre de companys 

 1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Nº hores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Quantes hores dediques a la 

setmana a veure-la? 

               

 

2a TASCA FEM GRÀFICS 

Una vegada que ja teniu totes les dades recollides haureu de fer gràfics.  

Quins gràfics fareu? 

Per cadascuna de les preguntes haureu de fer 3 tipus de gràfics com els que teniu a 

continuació com exemples, en fulls de DINA3, a partir de les dades recollides anteriorment. Per 

tant haureu de fer un total de 6 gràfics per grup. 

Gràfic de sectors 

 

 

Gràfic de barres 

 

 

Gràfic de polígons de freqüències 
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3a TASCA FEM UN FULL DE CÀLCUL! 

Ara que ja teniu totes les dades recollides i les gràfiques fetes en paper aprendreu com es pot 

treballar de la mateixa forma però utilitzant una eina digital que és el FULL DE CÀLCUL. 

Amb aquest tutorial podeu aprendre a fer servir aquesta eina. 

Tutorial 

Ara toca introduir al full de càlcul les dades i fent les gràfiques corresponents a l’ordinador. 

Endavant! 

4a TASCA  ENS ENDINSEM A L’ESTADÍSTICA! 

Però què és l’estadística? 

En aquesta tasca, l'objectiu és familiaritzar-se amb els termes bàsics de l'estadística i fer un 

document que resumeixi allò que heu aprés. 

Amb el teu grup, cal que utilitzant o bé un document de text o bé una presentació de google 

docs creeu un arxiu (que guardareu dins la carpeta prèviament creada), on feu un explicació en 

forma de resum, esquema, presentació...sobre l'estadística. 

 

Alguns dels punts clau que heu de tractar són: 

3. Què és l'estadística i per a què ens serveix. 

4. Com es realitza un estudi estadístic. 

c) població i mostra 

d) variables qualitatives i quantitatives 

4. Mesures de centralització 

d) Moda 

e) Mediana 

f) Mitjana 

 

Sempre que sigui possible acompanyeu d'un exemple l'explicació! 

També podeu seguir l'índex que us proposa aquesta Unitat Didàctica sobre l'estadística on 

també trobareu informació i bons exemples. 

Per ajudar-vos també podeu entrar en aquesta web i llegiu el que ens vol explicar sobre 

l'estadística, a més si entreu en el següent glossari trobareu les definicions més importants 

acompanyades d'alguna animació molt interessant! 

 

Ara us toca calcular en paper i després al full de càlcul que ja teniu les següents dades 

estadístiques per a cadascuna de les vostres preguntes: 

 Càlcul de la freqüència absoluta 

 Càlcul de la freqüència relativa 

 Càlcul del percentatge 

 Càlcul de la moda  

 Càlcul de la mediana 

 Càlcul de la mitjana 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas_cat/3quincena11/index3_11.htm
http://aprenestadistica.idescat.cat/secundaria/activitats/common/estadistica.shtml
http://aprenestadistica.idescat.cat/secundaria/activitats/common/glossari_estadistic.jsp


5a TASCA REFLEXIONEM SOBRE ELS RESULTATS QUE HEM OBTINGUT  

Ara ja teniu tota la informació però queda la part més important, quines conclusions podem 

treure dels resultats?. 

Per exemple us proposem algunes qüestions: 

 Hi ha molta diversitat de series diferents que veuen els teus companys de classe? 

 Hi ha alguna sèrie que vegin més? Per què creieu que passa? 

 Hi ha diferències entre les sèries que veuen les teves companys (noies) i els teus 

companys (nois)? Per què penseu que és així? 

 Hi ha companys que no veuen cap?  

 Dediquen moltes hores a la setmana a veure-les? 

Haureu de pensar d’altres i recollir les conclusions en el document. 

Tota aquesta informació i conclusions us serviran pel moment final, LA PRESENTACIÓ!!!! 

Haureu de presentar el vostre treball a la resta de companys de la classe i al professor. 

Ànims i sort :)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quin o quins son els teus plats preferits? Quantes vegades el 
menges durant la setmana? 

 

 

Abans de començar llegiu aquesta noticia sobre el tema per escalfar motors. 

CÓMO ALIMENTARNOS SEGÚN NUESTRA EDAD 
Adolescencia: 12 a 18 años 

http://trabajoyalimentacion.consumer.es/adolescencia/pautas-para-alimentarse-bien 

Pautas para alimentarse bien 

Las necesidades nutritivas en la adolescencia vienen marcadas por los procesos de 

maduración sexual, aumento de talla y aumento de peso. Estos procesos requieren una 

cantidad elevada de energía y de ciertos nutrientes; hay que tener en cuenta que el 

adolescente gana aproximadamente el 20% de la talla y el 50% del peso que va a tener como 

adulto. Estos incrementos se corresponden principalmente con el aumento de masa muscular 

y de masa ósea. Toda esta situación se ve directamente afectada por la alimentación que 

debe estar dirigida y diseñada para cubrir el gasto que se origina. 

Se deben mantener las recomendaciones de una dieta sana y equilibrada. Con respecto a los 

hidratos de carbono y proteínas, las recomendaciones en cantidad y calidad son las mismas 

que para un adulto sano, sin olvidar que el aporte correcto de grasas supone cubrir 

adecuadamente las necesidades de ácidos grasos esenciales (que el organismo no puede 

producir por sí sólo) y de vitaminas liposolubles (A, D y E) 

Las necesidades son muy distintas entre los adolescentes según sus circunstancias personales, 

por lo que no se puede generalizar, pero si dar unas pautas que sirvan de guía para llevar una 

alimentación que contenga cantidades suficientes de nutrientes para cubrir las necesidades 

de todos ellos de forma equilibrada. 

Características generales de la dieta  

• Variar al máximo la alimentación, incluso dentro de cada grupo de alimentos (distintos tipos 

de verduras, frutas, legumbres, carnes, pescados, etc.) 

• Mantener los horarios de comidas de un día para otro y no saltarse ninguna. 

• Comer despacio, masticando bien, en ambiente relajado, tranquilo, evitando distracciones 

http://trabajoyalimentacion.consumer.es/adolescencia/pautas-para-alimentarse-bien


(TV, radio, etc.) 

• Comer ordenadamente; comenzar por el primer plato, después el segundo y por último el 

postre. 

• Alimentos dulces, chocolates, refrescos, snacks (patatas, ganchitos…), repostería, pizzas, 

hamburguesas, etc. No hay porque omitir estos alimentos, pero sí que es recomendable 

tomarlos en pequeñas cantidades y que su consumo sea ocasional sin dejar que se convierta 

en un hábito. 

• Se ha de tener en cuenta que dentro de grupo de alimentos, las calorías varía en función de 

la cantidad de grasa o de azúcares añadidos (leche entera o desnatada, carne magra o grasa, 

yogures azucarados o no...) y de la forma de cocinado (frito, plancha, horno, etc.)  

DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS A LO LARGO DEL DÍA 

• Se recomienda mantener los horarios de comidas de un día para otro y no saltarse ninguna 

toma. 

• Distribuir la alimentación en 4 ó 5 comidas al día (desayuno, almuerzo, comida, merienda y 

cena) 

• El desayuno: lácteo y cereales (galletas, cereales de desayuno, tostadas, bollería sencilla…). 

Si además se incluye una fruta o su zumo, mejor aún. 

• Almuerzos y meriendas: limitar los productos de repostería industrial, snacks, refrescos y 

golosinas que “llenan” pero que no alimentan (alimentos supérfluos con un elevado 

contenido de calorías, a consumir en pequeña cantidad o esporádicamente) Favorecer la 

ingesta de bocadillos preparados en casa, frutas y productos lácteos, sin abusar de los 

embutidos, patés y quesos grasos. 

• La comida: en nuestra sociedad la comida constituye la principal toma de alimentos del día 

y es el momento de encuentro que favorece la relación familiar y la enseñanza o aprendizaje 

de los hábitos de alimentación. Por ello se debe propiciar un clima tranquilo, sosegado, sin 

interferencias (TV, radio, animales…) Se han de evitar en lo posible la anarquía en los horarios, 

la preparación de alimentos a última hora, las interrupciones largas entre plato y plato, comer 

con mucha rapidez. La comida debe ser variada, completa y de acuerdo a las necesidades del 

adolescente. 

Primer plato: arroz, legumbres, pasta, ensaladas o verduras con patata, en los que 

esporádicamente puede añadirse para completar, algo de carne o derivados cárnicos, 

pescado, huevos, etc. El valor nutritivo de este primer plato es el aporte energético, 

principalmente a expensas de los hidratos de carbono complejos. Es importante acostumbrar 

a los adolescentes a tomarlo porque las necesidades energéticas son las primeras que deben 



cubrirse si se quiere que las proteínas de los alimentos cumplan en el organismo la función de 

formar tejidos y favorecer el crecimiento.  

Segundo plato: carnes, derivados cárnicos, pescado o huevos. Estos alimentos deben aparecer 

en cantidades moderadas (el hambre no debe saciarse a base de proteínas) Pueden 

acompañarse de una guarnición de ensalada o verduras o de legumbres o patatas (no siempre 

fritas, también al horno, en puré…)  

Postres: lo mejor es incluir una fruta y alternar con productos lácteos sencillos (yogur, petit 

suisse, etc.)  

• La cena: se debería tender a que fuese otro momento de encuentro alrededor de la mesa, 

en ambiente tranquilo y evitando distracciones. La cena debe ser más ligera que la comida, y 

lo antes posible para que dé tiempo de hacer la digestión y dormir bien. Si se come en el 

comedor escolar, conviene saber de qué platos están compuestos los menús para adaptar la 

cena y que la dieta sea equilibrada. 

 

 

1a TASCA RECOLLIM LES DADES 

Ja teniu la vostra recerca assignada amb dues preguntes.  

Haureu de preguntar a la resta del companys de la classe i anar confeccionant una graella on 

pugueu recollir la informació que us donin.  

Quin és el teu menjar 

preferit? 

Nombre de companys 

 1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

  

Nº de vegades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Quantes vegades menges 

aquest plat a la setmana? 

               

 

 



2a TASCA FEM GRÀFICS 

Una vegada que ja teniu totes les dades recollides haureu de fer gràfics.  

Quins gràfics fareu? 

Per cadascuna de les preguntes haureu de fer 3 tipus de gràfics com els que teniu a 

continuació com exemples, en fulls de DINA3, a partir de les dades recollides anteriorment. Per 

tant haureu de fer un total de 6 gràfics per grup. 

Gràfic de sectors 

 

 

Gràfic de barres 

 

 

Gràfic de polígons de freqüències 

 

 

 

3a TASCA FEM UN FULL DE CÀLCUL! 

Ara que ja teniu totes les dades recollides i les gràfiques fetes en paper aprendreu com es pot 

treballar de la mateixa forma però utilitzant una eina digital que és el FULL DE CÀLCUL. 

Amb aquest tutorial podeu aprendre a fer servir aquesta eina. 

Tutorial 

Ara toca introduir al full de càlcul les dades i fent les gràfiques corresponents a l’ordinador. 

Endavant! 
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4a TASCA  ENS ENDINSEM A L’ESTADÍSTICA! 

Però què és l’estadística? 

En aquesta tasca, l'objectiu és familiaritzar-se amb els termes bàsics de l'estadística i fer un 

document que resumeixi allò que heu aprés. 

Amb el teu grup, cal que utilitzant o bé un document de text o bé una presentació de google 

docs creeu un arxiu (que guardareu dins la carpeta prèviament creada), on feu un explicació en 

forma de resum, esquema, presentació...sobre l'estadística. 

 

Alguns dels punts clau que heu de tractar són: 

5. Què és l'estadística i per a què ens serveix. 

6. Com es realitza un estudi estadístic. 

e) població i mostra 

f) variables qualitatives i quantitatives 

5. Mesures de centralització 

g) Moda 

h) Mediana 

i) Mitjana 

 

Sempre que sigui possible acompanyeu d'un exemple l'explicació! 

També podeu seguir l'índex que us proposa aquesta Unitat Didàctica sobre l'estadística on 

també trobareu informació i bons exemples. 

Per ajudar-vos també podeu entrar en aquesta web i llegiu el que ens vol explicar sobre 

l'estadística, a més si entreu en el següent glossari trobareu les definicions més importants 

acompanyades d'alguna animació molt interessant! 

 

Ara us toca calcular en paper i després al full de càlcul que ja teniu les següents dades 

estadístiques per a cadascuna de les vostres preguntes: 

 Càlcul de la freqüència absoluta 

 Càlcul de la freqüència relativa 

 Càlcul del percentatge 

 Càlcul de la moda  

 Càlcul de la mediana 

 Càlcul de la mitjana 

5a TASCA REFLEXIONEM SOBRE ELS RESULTATS QUE HEM OBTINGUT  

Ara ja teniu tota la informació però queda la part més important, quines conclusions podem 

treure dels resultats?. 

Per exemple us proposem algunes qüestions: 

 Hi ha molta diversitat de plats escollits entre els teus companys de classe? 

 Hi ha algun menjat que aparegui més vegades? Per què penseu que és així? 

 Hi ha algun plat especial i diferents de la resta? 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas_cat/3quincena11/index3_11.htm
http://aprenestadistica.idescat.cat/secundaria/activitats/common/estadistica.shtml
http://aprenestadistica.idescat.cat/secundaria/activitats/common/glossari_estadistic.jsp


 Penseu que els teus companys mengem seguim el que diu el text inicial? Per què? 

Haureu de pensar d’altres i recollir les conclusions en el document. 

Tota aquesta informació i conclusions us serviran pel moment final, LA PRESENTACIÓ!!!! 

Haureu de presentar el vostre treball a la resta de companys de la classe i al professor. 

Ànims i sort :)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quines feines fas a casa per ajudar als pares? Quant de temps 

dediques a la setmana? 
 

 

Abans de començar llegiu aquesta noticia sobre el tema per escalfar motors. 

És important que ajudin a casa 

EL REPTE 

En algunes famílies s’espera que els fills ajudin a casa, i ells ho fan sense posar-hi pegues. 
A d’altres els pares no són tan exigents, i els fills, encantats, s’escaquejen de fer qualsevol 
feina. 

Aquesta tendència s’ha vist especialment als països occidentals, on els fills, en comptes 
d’ajudar, esperen que els hi facin tot. Un pare que es diu Steven diu: «Moltes vegades els 
pares deixen sols els fills jugant a videojocs, navegant per internet o mirant la tele. No són 
gaire exigents amb ells». 

Tu què en penses? Creus que és important que els fills ajudin a casa, no només perquè et 
treguin feina, sinó també per al seu propi bé? 

QUÈ HAS DE SABER 

A alguns pares els hi sap greu donar feines als seus fills, sobretot si van saturats de deures 
i activitats extraescolars. Però parlem dels beneficis. 

Els ajuda a madurar. Els nens que ajuden a casa solen tenir un millor rendiment escolar, i no 
és d’estranyar. Quan col·laboren, aprenen a ser més disciplinats i tenen més autoestima 
i empenta, qualitats essencials per ser bons estudiants. 

Els fa més altruistes. S’ha observat que, quan un nen ajuda a casa, és més probable que de 
gran vulgui participar en tasques de voluntariat, ja que li ensenya a preocupar-se dels altres 
més que no pas de si mateix. L’Steven, de qui hem parlat abans, comenta: «Quan no se’ls 
exigeix gaire, els nens pensen que els altres estan per servir-los. Creixen amb una visió 
distorsionada de la vida i no s’adonen que en el futur hauran de ser responsables i treballar 
de valent». 

Promou la unitat a la família. Quan els fills tenen unes tasques concretes a fer, aprenen que 
ells no només són una peça important a la família, sinó que també tenen una responsabilitat 
a complir. Però si els pares donen prioritat a les activitats extraescolars per sobre de les 



tasques de casa, els nens no aprendran aquesta lliçó. Per això, pregunta’t: «De què servirà 
que el meu fill estigui molt integrat al seu equip de futbol si no està integrat a la seva 
família?». 

 QUÈ POTS FER 

Comença quan són petits. Alguns diuen que és bo encarregar-los tasques a partir dels tres 
anys. Altres recomanen que es comenci quan tinguin dos anys o inclús abans. Sigui com sigui, 
als nens petits els agrada molt fer coses amb els pares i imitar-los. (Consell bíblic: Proverbis 
22:6.) 

Adapta les tasques a la seva edat. Un nen de tres anys podria recollir les joguines, netejar el 
que ha vessat o deixar la roba bruta en el cistell. Els nens més grans poden passar 
l’aspiradora, rentar el cotxe i, fins i tot, preparar alguna cosa per menjar. Adapta’t a la 
capacitat del teu fill; potser et sorprèn la seva bona disposició. 

Dóna prioritat a les tasques de casa. De vegades això no és fàcil quan els fills arriben a casa 
amb una muntanya de deures. Però, tal com diu el llibre The Price of Privilege (‘El preu de ser 
privilegiat’), treure’ls-hi responsabilitats a casa perquè treguin bones notes «és senyal que 
l’ordre de prioritats està equivocat». De fet, com ja s’ha comentat, donar-los tasques a casa 
els ajuda a ser millors estudiants. I les lliçons que aprenguin els prepararan per quan tinguin la 
seva pròpia família. (Consell bíblic: Filipencs 1:10.) 

Centra’t en l’objectiu i no pas en el resultat. Pot ser que el teu fill trigui més del que 
t’agradaria a l’hora de fer una feina o que no la faci tan bé com esperaves. Però no caiguis en 
l’error de fer-ho tu. Recorda que l’objectiu no és que ho faci igual que ho faries tu, sinó que 
aprengui a ser responsable i senti la satisfacció de fer una feina per ell mateix. (Consell bíblic: 
Eclesiastès 3:22.) 

Recorda quina és l’autèntica recompensa. Alguns donen diners als seus fills per haver fet una 
feina a casa pensant que així els ensenyen a ser responsables. Però altres diuen que, 
d’aquesta manera, els fills fan les coses només pel profit que en poden treure en comptes de 
fer-ho per ajudar la família. A més, pot ser que es neguin a coŀlaborar si ja tenen prou diners, 
i això voldria dir que no han après la lliçó que els hi volíem ensenyar a l’assignar-los tasques. 
Per tant, si els hi volem donar una paga, és millor que no estigui relacionada amb les tasques 
de casa. 
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1a TASCA RECOLLIM LES DADES 

Ja teniu la vostra recerca assignada amb dues preguntes.  

Haureu de preguntar a la resta del companys de la classe i anar confeccionant una graella on 

pugueu recollir la informació que us donin.  

Quines feines fas a casa per 

ajudar als pares? 

Nombre de companys 

 1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

  

Nº hores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Quant de temps dediques a la 

setmana? 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2a TASCA FEM GRÀFICS 

Una vegada que ja teniu totes les dades recollides haureu de fer gràfics.  

Quins gràfics fareu? 

Per cadascuna de les preguntes haureu de fer 3 tipus de gràfics com els que teniu a 

continuació com exemples, en fulls de DINA3, a partir de les dades recollides anteriorment. Per 

tant haureu de fer un total de 6 gràfics per grup. 

Gràfic de sectors 

 

 

Gràfic de barres 

 

 

Gràfic de polígons de freqüències 

 

 

 

3a TASCA FEM UN FULL DE CÀLCUL! 

Ara que ja teniu totes les dades recollides i les gràfiques fetes en paper aprendreu com es pot 

treballar de la mateixa forma però utilitzant una eina digital que és el FULL DE CÀLCUL. 

Amb aquest tutorial podeu aprendre a fer servir aquesta eina. 

Tutorial 

Ara toca introduir al full de càlcul les dades i fent les gràfiques corresponents a l’ordinador. 

Endavant! 

4a TASCA  ENS ENDINSEM A L’ESTADÍSTICA! 

Però què és l’estadística? 

En aquesta tasca, l'objectiu és familiaritzar-se amb els termes bàsics de l'estadística i fer un 

document que resumeixi allò que heu aprés. 

 

Amb el teu grup, cal que utilitzant o bé un document de text o bé una presentació de google 

docs creeu un arxiu (que guardareu dins la carpeta prèviament creada), on feu un explicació en 

forma de resum, esquema, presentació...sobre l'estadística. 

 

Alguns dels punts clau que heu de tractar són: 

7. Què és l'estadística i per a què ens serveix. 

8. Com es realitza un estudi estadístic. 

g) població i mostra 

h) variables qualitatives i quantitatives 
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6. Mesures de centralització 

j) Moda 

k) Mediana 

l) Mitjana 

 

Sempre que sigui possible acompanyeu d'un exemple l'explicació! 

També podeu seguir l'índex que us proposa aquesta Unitat Didàctica sobre l'estadística on 

també trobareu informació i bons exemples. 

Per ajudar-vos també podeu entrar en aquesta web i llegiu el que ens vol explicar sobre 

l'estadística, a més si entreu en el següent glossari trobareu les definicions més importants 

acompanyades d'alguna animació molt interessant! 

 

Ara us toca calcular en paper i després al full de càlcul que ja teniu les següents dades 

estadístiques per a cadascuna de les vostres preguntes: 

 Càlcul de la freqüència absoluta 

 Càlcul de la freqüència relativa 

 Càlcul del percentatge 

 Càlcul de la moda  

 Càlcul de la mediana 

 Càlcul de la mitjana 

5a TASCA REFLEXIONEM SOBRE ELS RESULTATS QUE HEM OBTINGUT  

Ara ja teniu tota la informació però queda la part més important, quines conclusions podem 

treure dels resultats?. 

Per exemple us proposem algunes qüestions: 

 Hi han molts companys de classe que fan feines a casa o pocs? 

 Dels companys que fan feines a casa hi ha alguna feina més comú entre ells? Per què 

penses que és així? 

 Hi ha diferències entre les feines  que fan les teves companys (noies) i els teus 

companys (nois) a casa? Per què penses que és així? 

 Dediquen moltes o poques hores a la setmana a fer feines a casa els teus companys? 

Haureu de pensar d’altres i recollir les conclusions en el document. 

Tota aquesta informació i conclusions us serviran pel moment final, LA PRESENTACIÓ!!!! 

Haureu de presentar el vostre treball a la resta de companys de la classe i al professor. 

Ànims i sort :)! 
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T’agraden els jocs d’ordinador? Quin joc t’agrada més? 

Quantes hores dediques a jugar durant la setmana? 
 

 

Abans de començar llegiu aquesta noticia sobre el tema. 

Causen addicció els videojocs? 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/tecnologia/videojocs/#FW_bloc_eeffc335-f883-11e3-

b7b7-000c29cdf219_6 

Dixie Lawrence 

Hi ha qui diu que és molt fàcil enganxar-se a un videojoc, que causen addicció. Però l'addicció 

no és un problema dels videojocs, sinó de la persona que hi juga. Com en el cas de la televisió, 

per als més petits, són els pares o els educadors a qui pertoca estar al cas de quantes hores 

dediquen a les pantalles o què miren i a quins videojocs juguen. En el cas dels més grans, 

cadascú és responsable de mantenir-se alerta i ser conscient de si passar moltes hores amb 

un videojoc li afecta la vida social o la feina, per exemple. 

Tot i les estadístiques dels darrers anys, que demostren que les consultes mèdiques 

d’adolescents addictes als videojocs en línia han augmentat considerablement a Catalunya, 

cal saber, que jugar una estona cada dia a videojocs no converteix a un jove en addicte. El risc 

dels videojocs en línia és que tenen un potencial addictiu perquè existeix la possibilitat de 

jugar a casa, amb un accés fàcil les 24 hores del dia. El problema apareix quan es supera el 

límit de temps davant de la pantalla, o quan la vida de l’adolescent es comença a alterar 

aïllant-se de la família, els amics i qualsevol activitat lúdica que no passi per la xarxa. 

Segons el Dr. Josep Matalí, coordinador de la Unitat de conductes addictives de l’adolescent 

de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, hi ha 2 tipus d’adolescents addictes: 

- Rebels: joves que juguen a les tardes, han començat a empitjorar resultats a l’institut i tenen 

algun conflicte familiar, però conserven el seu grup d’amics. 

- Reclosos: són joves més grans que tenen problemes per relacionar-se i se’ls pot detectar un 

trastorn mental més greu que impliqui un tractament mèdic. 

Cal dir que les persones amb una autoestima molt baixa i fins i tot amb alguna dificultat 

emocional són més propenses a caure en qualsevol addicció, però hi ha maneres d’evitar 

aquestes situacions. El paper clau en aquesta tasca el té la família. Alguns dels consells que 

donen els especialistes per intentar minimitzar les conseqüències d’estar enganxats a la xarxa 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/tecnologia/videojocs/#FW_bloc_eeffc335-f883-11e3-b7b7-000c29cdf219_6
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/tecnologia/videojocs/#FW_bloc_eeffc335-f883-11e3-b7b7-000c29cdf219_6


són: 

- instal·lar l’ordinador (o la zona de jocs amb videojocs) en una zona comunitària de la casa 

per evitar l’aïllament i la desconnexió 

- pactar quan de temps i de quina manera es pot fer servir internet per a fins lúdics 

- esbrinar a quins videojocs estan jugant els joves 

- fer entendre al jove que jugar a videojocs no és una activitat que s’hagi de fer de forma 

aïllada 

Aprendre jugant 

Els videojocs també poden ser eines d'aprenentatge. En un estudi que els investigadors de la 

Universitat Oberta de Catalunya Daniel Aranda i Jordi Sánchez-Navarro, van fer a l'escola La 

Farigola del barri del Clot de Barcelona, una de les conclusions va ser que els videojocs 

serveixen per a posar a prova les habilitats en públic sense por al fracàs, i que poden 

esdevenir laboratoris per a experimentar emocions controvertides a la vida real. 

Encara que originàriament només s'haguessin pensat per al lleure, l'ús de videojocs a l'escola, 

té moltes possibilitats educatives. Hi ha molts videojocs, com les sèries Civilization o Age of 

Empires, que poden oferir coneixements històrics de manera interactiva. D'altres, com el 

clàssic Tetris, inclouen habilitats relacionades amb el dibuix. Pel que fa als videojocs d'última 

generació, cal destacar el joc de construcció col·laborativa, Minecraft, que pot desenvolupar 

habilitats en ciència, tecnologia, enginyeria o matemàtiques, Spore, capaç de fer entendre 

alguns fonaments de biologia i les lleis de la selecció natural o Hakitzu, que, tot i ser un joc de 

lluita, per guanyar les batalles entre robots és necessari aprendre a programar. 

La professora de la Universitat de Granada, Natalia Padilla Zea, destaca en la publicació “El 

uso educativo de los videjuegos” els beneficis educatius dels videojocs, perquè fomenten 

habilitats com la reflexió, la dinamització de la conducta i el pensament, la capacitat deductiva 

i l'agilitat mental, la resolució de problemes, la memorització, el tractament de la informació o 

l'aprenentatge col·laboratiu, entre d'altres. aïllada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1a TASCA RECOLLIM LES DADES 

Ja teniu la vostra recerca assignada amb dues preguntes.  

Haureu de preguntar a la resta del companys de la classe i anar confeccionant una graella on 

pugueu recollir la informació que us donin.  

T’agraden els jocs d’ordinador? SI NO 

Nº de companys   

 

Quin joc d’ordinador 

t’agrada més? 

Nombre de companys 

 1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

  

Nº hores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Quantes hores dediques a jugar 

durant la setmana? 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2a TASCA FEM GRÀFICS 

Una vegada que ja teniu totes les dades recollides haureu de fer gràfics.  

Quins gràfics fareu? 

Per cadascuna de les preguntes haureu de fer 3 tipus de gràfics com els que teniu a 

continuació com exemples, en fulls de DINA3, a partir de les dades recollides anteriorment. Per 

tant haureu de fer un total de 6 gràfics per grup. 

Gràfic de sectors 

 

 

Gràfic de barres 

 

 

Gràfic de polígons de freqüències 

 

 

 

3a TASCA FEM UN FULL DE CÀLCUL! 

Ara que ja teniu totes les dades recollides i les gràfiques fetes en paper aprendreu com es pot 

treballar de la mateixa forma però utilitzant una eina digital que és el FULL DE CÀLCUL. 

Amb aquest tutorial podeu aprendre a fer servir aquesta eina. 

Tutorial 

Ara toca introduir al full de càlcul les dades i fent les gràfiques corresponents a l’ordinador. 

Endavant! 

4a TASCA  ENS ENDINSEM A L’ESTADÍSTICA! 

Però què és l’estadística? 

En aquesta tasca, l'objectiu és familiaritzar-se amb els termes bàsics de l'estadística i fer un 

document que resumeixi allò que heu aprés. 

 

Amb el teu grup, cal que utilitzant o bé un document de text o bé una presentació de google 

docs creeu un arxiu (que guardareu dins la carpeta prèviament creada), on feu un explicació en 

forma de resum, esquema, presentació...sobre l'estadística. 

 

Alguns dels punts clau que heu de tractar són: 

9. Què és l'estadística i per a què ens serveix. 

10. Com es realitza un estudi estadístic. 

i) població i mostra 

j) variables qualitatives i quantitatives 
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7. Mesures de centralització 

m) Moda 

n) Mediana 

o) Mitjana 

 

Sempre que sigui possible acompanyeu d'un exemple l'explicació! 

També podeu seguir l'índex que us proposa aquesta Unitat Didàctica sobre l'estadística on 

també trobareu informació i bons exemples. 

Per ajudar-vos també podeu entrar en aquesta web i llegiu el que ens vol explicar sobre 

l'estadística, a més si entreu en el següent glossari trobareu les definicions més importants 

acompanyades d'alguna animació molt interessant! 

 

Ara us toca calcular en paper i després al full de càlcul que ja teniu les següents dades 

estadístiques per a cadascuna de les vostres preguntes: 

 Càlcul de la freqüència absoluta 

 Càlcul de la freqüència relativa 

 Càlcul del percentatge 

 Càlcul de la moda  

 Càlcul de la mediana 

 Càlcul de la mitjana 

5a TASCA REFLEXIONEM SOBRE ELS RESULTATS QUE HEM OBTINGUT  

Ara ja teniu tota la informació però queda la part més important, quines conclusions podem 

treure dels resultats?. 

Per exemple us proposem algunes qüestions: 

 Hi ha molta diversitat de videojocs als que juguem entre els teus companys de classe? 

 Hi ha algun videojoc que sigui majoritari? 

 Trobeu que el les teves companys (noies) i els teus companys (nois) juguem als 

mateixos videojocs? Per què penses que és així? 

 Hi ha companys que no juguem als videojocs? Per què penses que és així? 

 Dediquen moltes hores a la setmana a jugar? 

Haureu de pensar d’altres i recollir les conclusions en el document. 

Tota aquesta informació i conclusions us serviran pel moment final, LA PRESENTACIÓ!!!! 

Haureu de presentar el vostre treball a la resta de companys de la classe i al professor. 

Ànims i sort :)! 
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