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0. Introducció

0.1 Introducció dels autors

Un dels blocs que moltes vegades queden en el tinter del quefer dels professors de matemàtiques 
és el del tractament de dades, és a dir, l'estadística i la probabilitat. Però aquest bloc es revela 
cada vegada més important en una societat que produeix i consumeix informació i dades a un 
ritme vertiginós.

L'any 2010 es va celebrar per primera vegada el dia mundial de l'estadística (20-10-2010). Una 
data  certament  rodona.  Aquesta  commemoració  pretén  recordar,  entre  d'altres,  la  llarga 
història  de  les  estadístiques  oficials  i  la  seva  importància  per  produir  indicadors  fiables  i 
oportuns que constitueixen una base indispensable per prendre decisions informades. 

En el recull de problemes que trobareu a continuació s'ha procurat tenir en compte el treball de 
totes les competències, tant les generals com les específicament matemàtiques. Així mateix s'ha 
escollit  un  ventall  molt  ample  d'àmbits  significatius  per  als  alumnes:  sanitat,  alimentació, 
consum, esport, població, etc.

Sabem que els exercicis són necessaris, però pensam que s'han de limitar a complir una funció de 
coneixement directe. És a dir, un alumne ha de saber calcular els paràmetres de centralització i de 
dispersió de manera manual (evidentment amb l'ús d'una calculadora) però sempre en exercicis 
curts. No té sentit obligar els alumnes a resoldre un problema llarg sense l'ajut d'un full  de 
càlcul. Més ben dit encara, no té sentit que un alumne es plantegi resoldre un problema més o 
manco llarg sense l'ordinador.

Volem  alumnes  competents  capaços  de  sortir-se'n  en  el  món  real.  Per  això,  la  majoria  de 
situacions plantejades  estan extretes directament de la  realitat.  I  molta d'aquesta realitat  es 
troba actualment en les publicacions de l'IBESTAT, que han de conèixer necessàriament.

L'objectiu final  de tot el  treball  que puguin fer  els alumnes en el  tractament de dades és la  
reflexió  sobre  la  realitat  i  la  valoració  de  l'estadística  i  la  probabilitat  com  a  eina  per 
comprendre-la millor. 

El  document s'organitza de la manera següent:  per  a cada un dels  cursos de l'ESO, primer 
recordam el currículum del bloc de Probabilitat i Estadística d'aplicació a les Illes Balears. A 
continuació una sèrie de recomanacions, observacions i justificacions de cada un dels problemes 
i, per acabar, els problemes pròpiament dits.

Aquests problemes es poden ampliar i modificar, i es proposen com un punt d'inici que voldríem 
profitós en el quefer diari dins l'aula.
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0.2 Materials consultats

– IBESTAT: Les Illes Balears en xifres 2008.

– IBESTAT: Les Illes Balears en xifres 2009.

– Claudi Alsina i Josep M. Fortuny (1993): La Matemàtica del consumidor. Tallers d'educació 
del consumidor. Generalitat de Catalunya, Institut Català del Consum.

– Javier Cubero (2001):  Daus i dades. Còmic cap a l'estadística amb probabilitat 0,95 de ser-ho. 
Institut Balear d'Estadística, Palma.

– Javier Cubero (2005): Daus i dades II. Còmic discret d'estadística per a un aprenentatge continu. 
Institut Balear d'Estadística, Palma.

– Javier  Cubero  (2010):  Daus  i  dades  III.  El  pas  de  la  incertesa  al  risc. Institut  Balear 
d'Estadística, Palma.

– Elisa  Benítez  (2010):  Prensa  y  matemáTICas.  Servicio  de  publicaciones  de  la  FESPM, 
Badajoz.

0.3 Webs recomanades

– Institut Balear d'Estadística (IBESTAT) <h  ttp://www.ibestat.or  g>  

– Institut Nacional d'Estadística (INE) <ht  tp://ww  w.ine.  e  s>  

– Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) <h  ttp://www.aemet.es/ca/porta  da>  

– Diari digital dBalears <ht  tp://w  ww.dbalears.ca  t>  

– Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació

<h  ttp://www.ontsi.red.es/estudios-informes/10  9>  

– CIS Centre d'Investigacions Sociològiques 
<h  ttp://www.cis.es/cis/opencms/CA/index.htm  l>  

– Loterías y Apuestas del Estado http://www.loteriasyapuestas.es/

– Temes de consum de l'Agència Catalana del Consum 
<h  ttp://www.consum.cat/temes_de_consum/index.htm  l>  

– Institut de Qualitat Agroalimentària

<h  ttp://www.illesbalearsqualitat.cat/ibqfront/iqua;jsessionid=A6F2FE9652EE948CAF0A  
2CA97CA6  5AB3?lang=c  a>  
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1r ESO

Continguts del Currículum Oficial de les Illes Balears (Annex del Decret 73/2008, de 27 de juny)

Bloc 6. Estadística i probabilitat
– Formulació  de  conjectures  sobre  el  comportament  de  fenòmens  aleatoris  senzills  i  

comprovació mitjançant la realització d'experiències repetides.
– Reconeixement i valoració de les matemàtiques per interpretar i descriure situacions incertes.
– Diferents formes de recollida d'informació. Organització en taules de dades recollides en una 

experiència. Freqüències absolutes i relatives.
– Diagrama de barres, de línies i de sectors. Anàlisi dels aspectes més destacables dels gràfics 

estadístics.

Criteris d'avaluació
– Organitzar  i  interpretar  informacions  diverses  mitjançant  taules  i  gràfics,  i  identificar  

relacions de dependència en situacions quotidianes.
– Fer prediccions sobre la possibilitat que un succés ocorri a partir de la informació prèviament 

obtinguda de forma empírica.

Justificació dels problemes proposats

1.1 Pel que fa als continguts del currículum oficial, fa referència: Diferents formes de recollida 
d'informació.  Organització  en  taules  de  dades  recollides  en  una  experiència.  Freqüències 
absolutes  i  relatives.  Reflexionar  sobre  la  importància  de  triar  bé  la  pregunta.  El  fet  de  no 
especificar bé la pregunta pot conduir, en aquesta activitat, a respostes diferents, només pel fet  
de donar el número en el cas d'unes sabates de festa o d'unes esportives. Convendria remarcar 
que la millor opció seria la mesura del peu.

1.2 Diferents formes de recollida d'informació. Organització en taules de dades recollides en una 
experiència. Freqüències absolutes i relatives. Activitat per introduir el tractament de dades en 
forma d'intervals.

1.3 Diferents formes de recollida d'informació. Organització en taules de dades recollides en una 
experiència.  Freqüències  absolutes  i  relatives.  En  aquesta  activitat  s'introdueix  el  caràcter 
estadístic qualitatiu i s'intenta que es reflexioni en quins casos es pot calcular la mitjana.

1.4 Diferents formes de recollida d'informació. Organització en taules de dades recollides en una 
experiència.  Freqüències  absolutes  i  relatives.  Aquesta  activitat  fa  referència  a  la  recollida 
d'informació mitjançant l'observació.

1.5 Diferents formes de recollida d'informació. Organització en taules de dades recollides en una 
experiència. Freqüències absolutes i relatives. L'activitat fa referència a la recollida d'informació 
mitjançant la recerca d'informació.

1.6 Activitat per a començar a introduir el concepte de probabilitat a partir de la freqüència  
relativa.

1.7 Interpretar una taula de dades. Reflexionar sobre la forma d'elaboració d'una taula i sobre 
les catalogacions que es fan de situacions de la vida quotidiana (dia serè, dia ennigulat i dia 
tapat).

1.8  Treure  informació  a  partir  d'una taula  de  freqüències.  Reconeixement  i  valoració  de  les 
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matemàtiques per interpretar i descriure situacions incertes. Es pot remarcar que la informació 
que es dóna a la notícia no permet valorar l'evolució real de l'atur, en cap momentno  es té en 
compte la població total en cada any, i el percentatge és de la variació entre els dos anys. 

1.9 Treballar percentatges.

1.10 Interpretar un diagrama de sectors.

1.11 Interpretar un diagrama de barres. Es pot remarcar que no és massa adequat utilitzar la 
mateixa escala per a representar l'evolució de l'atur a les Illes Balears i l'evolució de l'atur a tot 
l'Estat. 

1.12 Treure informació a partir dels gràfics.

1.13 Treballar conceptes de població i mostra. Utilitzar un diagrama de sectors per a representar 
les dades.

1.14  Interpretar  un  diagrama  de  barres.  Construir,  de  forma  aproximada,  una  taula  de 
freqüències a partir del gràfic. Es pot destacar la imprecisió del gràfic.

1.15 Treballar percentatges. Elaborar diagrames de sectors. Observar que a la notícia apareixen 
dades en forma aproximada i dades exactes.

1.16 Treballar percentatges i tractar la informació amb diagrames de sectors.

1.17 Utilitzar els pictogrames com a tractament de dades.

1.18 Treballar els diagrames de barres i de sectors. Càlcul de la mitjana.

1.19 Construir una taula de freqüències absolutes i relatives. Càlcul de la moda i la mitjana.

1.20 Treballar els conceptes de moda i mediana. 

1.21 Elaboració d'un pictograma.

1.22  Reconeixement  i  valoració  de  les  matemàtiques  per  interpretar  i  descriure  situacions 
incertes.

Diagrama de sectors i càlcul de la mitjana. L'apartat d) els pot fer reflexionar que la trajectòria  
el·líptica és un factor que influeix molt poc en les diferents estacions. El factor més important és  
la inclinació que té l'eix de rotació de la Terra respecte l'eclíptica.

1.23 Calcular la mitjana i elaborar un diagrama de barres. Reflexionar sobre el fet que es poden 
fer operacions matemàtiques, però que no totes condueixen a un resultat interpretable.

1.24 Treballar amb intervals i elaborar un histograma.

1.25 Calcular la mitjana i treballar amb freqüències relatives.

1.26 Elaborar una taula de freqüències. Calcular la moda. Remarcar la impossibilitat de calcular 
la mitjana en el cas de variables qualitatives.

1.27  Formulació  de  conjectures  sobre  el  comportament  de  fenòmens  aleatoris  senzills  i 
comprovació mitjançant la realització d'experiències repetides.

1.28 Calcular la mitjana i construir una taula de freqüències relatives.

1.29 Realitzar estimacions.

1.30 Construir una taula de freqüències absolutes i relatives. Utilitzar el pictograma per  a fer 
representacions gràfiques.
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1.1 Detectius de peus
En moltes situacions de la vida quotidiana, és important determinar quin és el  producte que 
agrada més, quina és la talla més utilitzada o simplement fer un recull sobre l'opinió de la gent.  
Per exemple, les grans empreses necessiten disposar d'una referència de la quantitat de producte 
que cal  tenir  per poder  abastir  la  població,  i  els  productors necessiten saber  quines  són les 
tendències que compraran els consumidors. Imaginau-vos que teniu una tenda de sabates i voleu 
saber quin és el número de calçat més utilitzat. 
a) Creus que és fàcil realitzar aquest estudi? 
b) A quin sector de la població vos hauríeu de restringir?
c) Limitem-nos un poc i esbrinau el número de calçat dels vostres companys de l'institut. Podeu  
sortir directament de la classe a investigar-ho o abans heu de planificar el que heu de fer? Per 
què?
d) Què creis que és millor, demanar la informació a tots els alumnes sense seguir cap tipus de 
criteri, o establint algun criteri? 
– Quins criteris podríeu establir? 
– Quins avantatges té cadascun?
e) Una vegada  que  ja heu planificat com duríeu a terme l'ordre de realització de preguntes, 
quina pregunta faríeu? Creïs que només n'hi ha una de possible? Creieu que cada company vos 
donarà només una resposta?
A l'hora d'esbrinar informació a través demanar a la gent, és molt important fer preguntes tancades, que no  
puguin conduir a més d'una resposta. En cas que la pregunta pugui tenir dues o més respostes diferents,  
aquesta ha d'especificar clarament la resposta que s'ha de donar.
f) Ara, ja estau quasi preparats per començar, però abans contestau les preguntes següents:
– Quin material necessitareu per posar-vos a fer preguntes?
– Com anotareu les respostes?
– Com organitzareu les respostes?
– Com fareu el recompte de respostes?
g)  Ara,  ja  ens  podem posar  a  fer  de  detectius,  així  que,  posau-vos  en  marxa  i  a  recollir  la 
informació! 
Ara que ja teniu totes les dades, emplenau la taula següent:

Número de sabata nins nines

34

35

36

37

38

39

40

41

Més de 41
h) Creus que hi ha cap motiu que fa que el número de sabata vagi canviant? 
i) El número de sabata va canviant sempre?
j) Així com estan recollides les dades, en pots treure cap conclusió?
k) Com creus que podríeu organitzar les dades per poder treure'n més conclusions?
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1.2 De cap a peus
Ara farem un estudi en el qual involucrarem els alumnes de 1r d'ESO del teu centre. Estudiarem 
l'estatura, l'altura del terra al seu melic i l'amplada de la braça (distància a la qual es troben les 
mans quan tenim els braços perpendiculars al cos). Organitzau-vos i feis la recollida de dades.
a) Com recollireu les dades? Si voleu, podeu fer ús d'una taula com la que teniu a continuació:

Nom Estatura Altura melic Braça

Alumne 1

Alumne 2

Ara centrem-nos amb una d'aquestes mesures. Considerem per començar l'estatura i responeu 
les preguntes següents: 
b)  Quantes  dades diferents heu obtingut? És còmode ordenar-les  amb una taula com la de 
l'exercici anterior o aniria més bé posar les dades de manera més abreujada?
(Per veure un exemple, podeu consultar l'annex 9 del llibre Daus i dades I)
c) Quin són els valors extrems que heu obtingut? Quina diferència hi ha entre ells (això es coneix  
amb el nom de rang)? 
d) Quantes files voleu que tengui la vostra taula?
e) Com creieu que podeu organitzar-ho per només tenir una taula amb el nombre de files que  
vosaltres vulgueu?
f) Ara, elaborau una taula amb el nombre de files que vulgueu i organitzau les dades que heu 
obtingut.
Ara centrem-nos en les altres mesures: 
g)  Hi  ha  molta  diferència  entre  l'estatura  i  la  braça  d'un  mateix  alumne?  N'observau  cap 
relació?
h) Feis el quocient entre l'estatura i l'altura del melic de cada un dels alumnes, què hi observau?
i) Cercau informació sobre el nombre auri.

Temps enrere s'utilitzaven una gran varietat d'unitats de mesura, algunes de les quals actualment  estan en  
desús. Alguns exemples en són la quarterada, els quartons, els horts,  els destres, la braça, les barcelles, els  
almuds, les canes... 

j) Com creieu que ho feien per determinar quina era, per exemple, la longitud de la braça? Feien 
un estudi de la braça de tota la gent del poble? Creieu que aquesta longitud era la mateixa en 
totes les illes? 
k) Cercau informació sobre aquestes mesures.
l) Quina relació hi ha entre la quarterada i la braça?

Quantes quarterades hi ha sembrades?

6



1.3 Una de futbol 
L'esport és una activitat física o mental, la pràctica de la qual està sotmesa a una sèrie de regles i 
es pot practicar de manera individual o col·lectiva. Actualment, la pràctica de l'esport ha passat 
a formar part de la nostra vida quotidiana. Per una banda, per intentar aconseguir el benestar 
físic  i  mental  de  l'individu  i  per  altra  banda,  a  causa  del  bombardeig  dels  mitjans  de 
comunicació, que fomenten moltes vegades l'esport com a espectacle de masses.

a) Enumera els esports dels quals coneixes les regles.
b) Quines són les regles principals del futbol? Quins són els seus orígens?
c) Creus que el futbol sempre ha mogut tants de doblers? Per què creus que ara en mou tants?
d) Quants de doblers es varen invertir l'any 2009 en el fixatge de jugadors per formar l'equip del  
FC Barcelona i del Real Madrid?
e) Quants de doblers creus que pot valer construir un hospital?
f) Amb els doblers d'aquests fitxatges, quants d'infants del Tercer Món es poden alimentar en un 
any si destinàssim 60 € al mes? Què n'opines? 
Les variables poden classificar-se en:
Variables qualitatives

quantitatives discretes
Variables quantitatives: 

quantitatives contínues 
Les qualitatives estudien una qualitat. Per exemple, el color que està de moda.
Les quantitatives estudien un caràcter que pot ser mesurat o quantificat. Són discretes quan només poden 
prendre  determinat  valors.  Són  contínues  quan  poden  prendre  qualssevol  valors compresos  entre  dos  de 
determinats.

En el cas que estudiem variables quantitatives, podem calcular el paràmetre estadístic conegut amb el nom de  
mitjana. Si substituïm cada una de les dades per la mitjana, la suma de totes continua donant el mateix  
resultat. 

Ara volem investigar l'equip de futbol preferit per tots els alumnes de 1r d'ESO. Organitzau-vos i 
feis la recollida de dades.
g) Les dades obtingudes han estat numèriques?
h) Una vegada fet el recompte de les respostes, elaborau una taula amb els resultats. Què heu de 
posar a les files de la primera columna?
i) Quines conclusions podeu extreure'n?
j) Creieu que els resultats serien semblants si es fes el mateix estudi a un centre de Barcelona o de 
Madrid?
k) Podeu calcular la mitjana?
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1.4 Ulls oberts, boca tancada
El funcionament de la vida quotidiana es mou per les necessitats i  els interessos de la gent. A 
l'hora de posar en marxa un negoci, el llançament d'un producte, una sèrie de televisió... s'ha de  
fer un estudi previ per saber quines són les coses considerades preferents per la societat. 
Un mètode molt útil per recollir informació és l'enquesta, és a dir, la recopilació d'informació  
mitjançant la formulació de preguntes. Un altre, també molt vàlid en algunes ocasions, és el  
que podríem anomenar observació.

a) Imagina't que un dia estàs assegut al passadís del teu centre o a la plaça del teu poble, quines 
coses podríeu analitzar fent observació?

b) Creus que aquest mètode seria útil per analitzar qualsevol característica?
c) Les característiques analitzades a través de l'observació poden ser numèriques?
d)  Creus  que  les  dades  obtingudes  dependran  del  lloc  on  et  col·loquis  per  dur  a  terme 
l'observació?
e) Si vols estudiar alguna característica masculina pots col·locar-te fora d'una perruqueria de 
dones?
f)  Ara,  decideix  una característica  que puguis  anar  observant,  fes-ne la  recollida  de dades  i 
construeix una taula per organitzar-les.

Característica Freqüència absoluta Freqüència relativa

Total
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1.5 Rata de biblioteca

Els  arxius,  les  biblioteques,  els  diaris,  els  mitjans  de  comunicació  en  general,  són  fonts  de 
recopilació d'informació que ens poden ser molt útils en determinats moments. 

a) Què creus que ha de fer una persona per saber quin dia va néixer la seva rebesàvia? I per saber 
quina és la procedència de la seva família?

Les noves tecnologies ens permeten cercar i  trobar informació de manera àgil  i  ràpida, però 
moltes vegades és imprescindible anar a consultar arxius municipals o eclesiàstics, llibres de les  
biblioteques, diaris...

b) Com creus que podries esbrinar quin ha estat el nom més utilitzat durant el darrer any per 
anomenar els nadons? Què hauries de consultar?

c) Faries cap distinció a l'hora de recopilar les dades?

d) Com organitzaries les dades?

e) Fes l'estudi i construeix les taules de freqüències que creguis convenients. A partir d'aquestes 
dades, en pots treure cap informació?
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1.6 Ens posam en acció

La geometria és una branca de les matemàtiques que es dedica, entre altres coses, a l'estudi dels 
problemes mètrics, és a dir, al càlcul de longituds, àrees i volums de figures geomètriques.

a) Quins són els poliedres regulars?
b) Quins polígons trobam com a cares dels poliedres regulars?
Després de fer un petit recordatori, construirem un poliedre un poc peculiar.

c) Construeix un tetraedre i a cada cara posa un número de l'1 al 4. Llança'l 40 vegades i anota 
el número de la cara sobre la qual es recolza el tetraedre.

d)  Fes  una  taula  que  organitzi el  nombre  de  vegades  que  ha sortit  cada número  (taula  de 
freqüències absolutes)

Número de la cara on es recolza el tetraedre  Freqüència absoluta

1

2

3

4

e) Quin nombre ha sortit més vegades? I quin ha sortit menys vegades? Quin creus que és el  
motiu? Compara el resultat amb els teus companys. Quines conclusions en pots treure?
f) Hi ha cap company que hagi obtingut un resultat bastant diferent a la gran majoria? Si és així, 
quin creus que n'és el motiu?
g) El  que pots  fer  és  posar  les  dades  en comú amb la  resta de la  classe i  fer  una taula de 
freqüències. Si tens 19 companys és com haver llançat el tetraedre 20·40 = 800 vegades!!!
Què pots observar-hi?
h) Si divideixes les freqüències entre el nombre de llançaments realitzats (freqüències relatives),  
què hi observes?
i)  Ara  farem un  poc  més  de  feina.  Utilitzant  les  dades  anteriors,  construeix  una  taula  de 
freqüències  per  estudiar el nombre de vegades que ha sortit un nombre primer o un nombre 
compost (recorda que el nombre 1 no és un nombre primer).
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1.7 Plou i fa sol
La previsió del temps ha estat un tema que ha preocupat la humanitat des dels seus orígens.  
Actualment, gaudim de moltes organitzacions que ens proporcionen pronòstics meteorològics, 
cosa  que  ens  permet  organitzar  i  planificar  alternatives  per  fer  més  fàcil  la  nostra  activitat 
quotidiana.  Aquestes  organitzacions,  d'entre  les  quals destacam  l'Institut  Nacional  de 
Meteorologia,  que  avui  s'anomena  Agència  Estatal  de  Meteorologia 
<h  ttp://www.aemet.es/ca/portad  a>  ,  proporcionen  serveis  meteorològics  a  partir  de  la 
informació recollida a través de satèl·lits meteorològics.
A continuació tens una taula que ens dóna informació referent al temps a les Illes Balears durant 
els  anys  2005,  2006  i  2007,  extreta  de  la  publicació  Les  Illes  Balears  en  xifres  2008 
<h  ttp://ibestat.caib.es/ibfiles//content/files/publicaciones/catala_ingles.pd  f>  

a) A qui creus que pot ser útil aquesta informació?
b) Per què creus que s'ha fet l'estudi?
c) Fixa't en els nombres que apareixen a la taula, quins tipus de nombres són?
d) Quants de dies ha estat ennigulat el mes de febrer? Què significa això?
e) En aquests darrers tres anys, hi ha hagut cap any bixest?
f) Compara les tres illes, trobes que hi ha molta diferència entre elles? Quines creus que 
en poden ser les causes?
g) En quin mes les diferències entre les illes han estat més accentuades?
h) Ara fareu meteoròlegs una estona. Observau l'estat del cel durant un mes, anotau-ho 
i construïu una taula amb les dades obtingudes.
i) Comparau la vostra taula amb la taula de l'INM i treis-ne conclusions.
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1.8 Llegint el diari

Els diaris són un mitjà de comunicació ric amb 
informacions diverses. Hi podem trobar des de 
notícies de caire polític, d'esports o del cor fins 
a anàlisis de situacions actuals i que preocupen 
la població en general. 
El Diari de Balears fou fundat l'any 1939 i des 
de 1996 pertany al  Grup Serra.  Es  publica en 
català.
Hi podeu accedir a través de
<htt  p://dbalears.ca  t>  

En  aquesta  notícia  del  Diari  de  Balears 
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/819/2  5>   
podem llegir que des de l'any 2009 fins a l'any 
2010,  l'atur  creix  en  quasi tots  els  pobles de 
Mallorca. 
a)  Quants  de  municipis  hi  ha  a  l'illa  de 
Mallorca?
b) Sabries anomenar algun personatge o lloc 
emblemàtic de cada municipi?
Ara observa la taula i respon:
c)  En  quins  pobles  hi  ha  una  disminució  de 
l'atur? 
d) Hi ha cap dada que creus que destaca sobre 
les altres? 
e) Quines operacions s'han fet per elaborar la 
tercera columna?
f)  Completa  aquesta  taula  afegint-hi dues 
columnes més. La primera amb les freqüències 
relatives de l'any 2009 i la segona, amb les de 
l'any 2010.
g) Creus que es pot afirmar sense cap mena de 
dubte que l'atur creix? 
h)  Hi  ha  influència  si  d'un  any  a  l'altre  el 
nombre de persones que viuen en el municipi 
ha augmentat?
i) Ara adjunta dues columnes més, multiplicant 
per 100 les freqüències relatives que has trobat. 
A continuació, fes la diferència d'aquests dos 
percentatges. Què hi observes? Coincideix amb 
la tercera columna de la taula adjuntada?  Per 
què?
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1.9 Sense fronteres

Els centres educatius són llocs d'una gran diversitat, no només a nivell de coneixements, sinó a 
causa de la gran pluralitat ètnica i cultural que hi podem trobar. Això fa que els centres educatius 
siguin llocs d'una gran riquesa, cosa que possibilita una educació més completa pels alumnes.
En  aquesta  notícia,  apareguda  al  Diari  de  Balears  el dia  14  de  febrer  de  2009 
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/273/1  2>   podem trobar una petita part de l'estudi fet pel Consell 
Escolar de les Illes Balears durant el curs 2006/07. 

a) A què fa referència aquesta notícia?

b) Quin creus que pot ser el motiu de fer aquest estudi?

c) Què significa la sigla NEE?

d) Quants d'alumnes hi havia matriculats a Mallorca durant el curs 2006/07?

e) Quants d'alumnes estrangers estudiaven a Mallorca durant el curs 2006/07? Creus que aquest 
nombre ha augmentat o disminuït? Per què? 

f) Calcula els percentatge d'alumnes matriculats a centres públics, concertats i privats.

g) Quins centres tenen major percentatge d'alumnes estrangers? Quin creus que és el motiu?

h) Quin és el percentatge total d'alumnes estrangers que té l'ensenyament públic? I el concertat? 
I el privat?

i) Respon la mateixa pregunta anterior amb els alumnes amb NEE.

j) Esbrina quin era  el  nombre d'alumnes estrangers i  amb NEE en el curs passat, fes-ne una 
comparació i treu-ne conclusions.
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1.10 Sectors

Un dels gràfics més utilitzats per a representar les dades qualitatives, és a dir, quan les dades no 
són numèriques, és el diagrama de sectors. D'altra banda, és un dels gràfics més utilitzats a 
causa de la senzillesa amb la qual representa la informació.
A continuació tens un diagrama de sectors extret d'una notícia que informa de l'estat de l'atur  
als diferents municipis de Mallorca durant els anys 2009 i 2010, publicada el  dia 8 d'abril del 
2010 en el Diari de Balears <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/819/2  5>  .

a) Per què el diagrama de sectors està organitzat en dos colors diferents? Què representa cada 
part?
b) Quin és el nombre d'aturats que hi havia l'any 2009? I l'any 2010?
c) Creus que podem concloure que les persones que estaven a l'atur l'any 2009 també hi estaven 
l'any 2010?
d) Quin és l'angle del sector que correspon a l'increment del 2010? I al nombre d'aturats que hi 
havia el 2009?
e) Què vol dir que l'increment en % de 2009 a 2010 sigui d'un 18,38%? És possible que ens donin 
un nombre decimal quan feim referència al nombre de persones?

14

http://dbalears.cat/arxiu/pdf/819/25
http://dbalears.cat/arxiu/pdf/819/25
http://dbalears.cat/arxiu/pdf/819/25


1.11 Diagrama de barres

Un gràfic molt utilitzat per a representar dades qualitatives o quantitatives discretes és el diagrama de barres.  
Aquest és un tipus de diagrama que ens permet visualitzar amb facilitat tota la informació continguda en la  
taula de freqüències.

Considerem  la  següent  notícia  extreta  del  Diari  de  Balears  dia  3  de  març  de  2010 
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/779/2  0>  :

a) Quina informació ens dóna aquest gràfic?
b) Creus que és adient que hi hagi dos tipus de barres, unes de referents a les Balears i les altres 
de referents a l'Estat?
c)  Sense  tenir  en  compte  les  dades  numèriques,  quines  barres  mostren  una  variació  més 
pronunciada?
d) Creus que està bé el fet de comparar l'evolució d'una  comunitat amb tot l'Estat utilitzant 
freqüències absolutes i representades amb la mateixa escala?
e) En quin mes hi ha una major diferència entre les Illes Balears i l'Estat?
f) Quan té lloc el valor màxim i el mínim per a les Illes Balears? I pel que fa a l'Estat?
g) Per a cada mes, calcula el percentatge d'aturats que hi ha a les Illes Balears respecte dels que 
hi ha a tot l'Estat.
h) Estudia l'augment o la disminució de l'atur que s'experimenta en els diferents mesos respecte 
del mes de març de 2009 a les Illes Balears. Sortiria el mateix percentatge si ho fessis respecte del 
mes d'agost?
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1.12 Interpolant a partir de gràfics

L'atur és un dels temes més analitzats a l'hora de determinar la situació econòmica d'un país en 
un període de temps determinat. En períodes de crisi econòmica cal determinar quins són els 
sectors de la societat que es troben més afectats i prendre mesures per tal de reactivar-los.

a) Què entens per crisi econòmica?
b) Què són sectors econòmics?
c) En quins sectors econòmics classificaries la societat?
d) Quin creus que és el sector econòmic on repercuteix més aviat la crisi a les Illes Balears?

Observa els gràfics que apareixen al Diari de Balears el dia 3 de març
<ht  tp://dbalears.cat/arxiu/pdf/779/2  0>   i el dia 5 de maig
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/851/2  4>   de l'any 2010. 

3 de març de 2010

5 de maig de 2010 

e) Creus que la grandària dels diferents diagrames té relació amb les dades numèriques?
f) Creus que s'ha fet una ordenació lògica dels gràfics?
g) Per què creus que han disposat els diferents diagrames com si fos un sistema de politges?
h) Què vol dir el nombre que hi ha a la part central de cada gràfic?
i) Què vol dir el nombre que hi ha a la part esquerra de cada gràfic? Creus que és adient el fet 
que estiguin dins fletxes que apunten cap a dalt o cap abaix?  Per què hi ha nombres que són 
positius i altres negatius?
j) Com es calculen els percentatges que apareixen en cada diagrama?
k) A partir del gràfic del 3 de març calcula quants d'aturats hi havia el mes de febrer al sector de  
l'hoteleria.
l) A partir dels gràfics anteriors elabora el gràfic que hauria d'haver sortit al Diari de Balears del 
mes d'abril de 2010. 
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1.13 Precaucions

La sexualitat és una capacitat de la qual gaudim les persones al llarg de la nostra existència i que 
hauria  d'implicar  sentiments  i  lligams  especials.  Per  una  banda,  la  sexualitat  ens  permet 
reproduir-nos, per tant, cal no deixar de banda que tenir un fill no es pot deixar en mans de 
l'atzar ni de la improvisació. D'altra banda, durant les relacions sexuals es poden transmetre o 
contagiar malalties, amb una simptomatologia que pot passar moltes vegades desapercebuda, i  
que poden tenir conseqüències greus i permanents. És important, doncs, viure la sexualitat de 
manera responsable i tenint molt present la necessitat d'utilitzar mètodes anticonceptius.
És un tema tractat sovint als mitjans de comunicació, els quals intenten, moltes vegades, que la 
societat prengui consciència de les conseqüències que pot  a  dur viure la sexualitat de manera 
irresponsable. Per exemple, a continuació vos adjuntam una notícia apareguda dia 11 de maig de 
2010 al Diari de Balears <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/858/2  8>  , que ens parla de l'avortament:

a) Quin és l'objecte d'estudi? 
b) Quina és la població? 
c) Creus que és possible saber exactament quina és la població? Per què?
d) La notícia especifica la mostra utilitzada?
e) Quina podria ser una possible mostra?
f) Expressa en forma de fracció el nombre de dones que van avortar i no van utilitzar mètodes  
anticonceptius.
g) Fes un diagrama de sectors amb la informació que s'especifica a la notícia.
h) En aquesta notícia s'ha fet cap arrodoniment?
i) Quina conclusió es pot treure d'aquesta notícia?
j) Creus que en general es fa un bon ús dels mètodes anticonceptius? Com creus que es podria 
millorar?

17

http://dbalears.cat/arxiu/pdf/858/28
http://dbalears.cat/arxiu/pdf/858/28
http://dbalears.cat/arxiu/pdf/858/28


1.14 Vull anar a escoleta!

Un dels problemes als qual s'enfronten algunes famílies és el de trobar un centre on escolaritzar 
els seus fills. Alguns factors com la immigració han fet que els centres escolars es trobin sense 
places suficients per atendre a tots els  infants amb una determinada edat d'escolarització. Per 
tal  que  no  disminueixi  la  qualitat  de  l'ensenyament  i  poder  atendre  totes  les  demandes 
d'escolarització, s'han construït nous centres i s'han millorat o ampliat els existents.

Dia 23 de juny de 2009, va sortir al Diari de Balears una noticia relacionada amb l'escolarització 
a Alcúdia <ht  tp://dbalears.cat/arxiu/pdf/482/1  5>  . Aquí teniu el gràfic que apareixia en aquesta 
notícia:

a) Quin nom rep aquest tipus de diagrama?
b) Quina és aproximadament la població total de nins i nines menors de 12 anys?
c) A quines edats la demanda supera a l'oferta?
d) A quina edat la població total i la demanda presenten més variació? Quin creus que pot ser el 
motiu?
e) A quina edat comença l'escolarització obligatòria?
f) Creus que la població total i la demanda haurien de coincidir a partir que l'escolarització sigui 
obligatòria?  Què creus que passa amb els  infants que estan comptabilitzats dins la població 
total i no dins la demanda?
g) Fes, aproximadament, una taula de freqüències absolutes i relatives de la quantitat de nins  
que hi ha de cada edat.
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1.15 SOS
a) Què entenem per la sigla SEIB?
b) De què s'encarrega el SEIB? Disposen de pàgina web? Quina informació hi trobes? Creus que 
és útil?
c)  Si  vas  pel  carrer  i  té  lloc  un  accident  que requereix  d'assistència  mèdica,  a  quin  telèfon 
cridaries?
d) Indica els números de telèfons d'emergència que coneguis.
e) Quins números de telèfon creus que és necessari tenir anotats per poder fer front als diferents  
imprevists que puguin sorgir en el dia rere dia?
f) Creus que és necessari el fet de dur sempre damunt una llista de telèfons de contactes? Creus 
que han d'estar ordenats en algun ordre concret?
Fixa't  en  la  notícia  que  va  aparèixer  el dia  10  de  juliol  de  2009  al  Diari  de  Balears 
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/502/1  2>   i contesta les preguntes següents: 
g) Quantes trucades es varen fer a l'112 l'any 2008? I a l'any 2006?

h) Quin percentatge de les trucades fetes a l'112 foren a causa d'incidents?
i) Per a què creus que varen ser la resta de trucades?
j) A partir de la informació proporcionada per la notícia, és correcte que el 21% dels incidents 
varen estar relacionats amb seguretat ciutadana?
k) Quantes  trucades  afectaren el  grup de foc,  salvament i  rescat?  I a  trànsit?  I a  la  branca 
sanitària?
l) La notícia ens parla que 76742 de les trucades per incidents provenien de consultes, bromes,  
informacions  i  denúncies  no  procedents,  quin  percentatge  en  representen  respecte  del  total 
d'incidents?
m) Calcula el percentatge anterior utilitzant altres dades que apareixen a la notícia. Coincideixen 
els valors?
n) Si sumes el nombre de trucades fetes en els diferents idiomes, què t'hauria de sortir?
o) Fes un diagrama de sectors amb els diferents tipus d'incidents indicats en la notícia.
p) Fes un altre diagrama de sectors dels idiomes en què es realitzen les trucades a l'112.
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1.16 Fundació Deixalles

En què consisteix la recollida selectiva? Què es fa amb els residus que van a parar a una planta de 
reciclatge? Coneixes cap entitat encarregada de la reutilització de residus? 
Què és una Fundació? En coneixes alguna? 
A  continuació  tens  una  notícia  apareguda  al  Diari  de  Balears  el  dia  10  de  juliol  de  2009 
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/502/1  2>  , que ens parla de la Fundació Deixalles.

a) En què consisteix la Fundació Deixalles? De què s'encarrega?
b) Quin és l'àmbit geogràfic d'actuació d'aquesta Fundació?
c) Quin és el director actual de la Fundació Deixalles?
d) On es troba la seu d'aquesta Fundació?
e) En quins municipis de les Illes Balears estan ubicades les delegacions de la Fundació Deixalles?
f) Quin projecte es coneix amb el nom de Teula?
A partir de la informació subministrada per la notícia, respon les preguntes següents:
g) Què vol dir la frase que es va generar un dèficit de 106978 euros?
h) A l'any 2007,  quantes persones  iniciaren un procés d'inserció sociolaboral  a  través  de la 
Fundació?
i) Quin percentatge de persones ateses per la Fundació no varen aconseguir un treball?
j) Quin creus que és el significat del 31% que apareix a la part central de la notícia?
k) Fes un diagrama de sectors amb 4 parts per representar les persones ateses per la Fundació  
Deixalles l'any 2008.
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1.17 Where are you from?

Des de fa un bon grapat d'anys, el principal motor econòmic de Les Illes Balears és el turisme.  
Per tal d'atendre la gran allau turística, la infraestructura de les Illes ha anat experimentant grans 
modificacions i s'han deixat de banda altres sectors com l'agricultura que han anat entrant en 
decadència.
Quin era el motor econòmic de les Illes Balears abans del turisme?
Quan va començar l'arribada massiva de turistes? Va afectar de la mateixa manera totes les Illes? 
Va passar el mateix a tot l'Estat espanyol?
Quin Ministeri gestiona tot el que fa referència al turisme espanyol?
El dia 23 de juny de 2009 va sortir en el Diari de Balears un estudi sobre el turisme estranger que 
arriba a l'Estat espanyol <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/482/2  4>  

a) Qui ha realitzat l'estudi? 
b) Quina és la procedència dels turistes que arriben a Espanya? Creus que aquests són els únics 
llocs de procedència dels turistes? Per què?
c)  El  gràfic  que es  representa  a  l'inici  és  un pictograma?  Què n'opines?  Creus  que la  part 
representada  per  diferents  colors  està  en  proporció  amb  les  quantitats  numèriques  que  hi 
apareixen?
d) Quin nom reben els gràfics que representen les vies d'accés i les arribades segons el país de  
residència?
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1.18 L'aigua segueix el seu camí
Cada any, durant els mesos de setembre i d'octubre, solen tenir lloc a les illes Balears pluges de 
gran intensitat que posen a prova, entre altres coses, l'estat dels cursos d'aigua. El mal estat dels 
torrents fa que l'aigua no pugui seguir el seu curs natural, es vegin desbordats i es produeixin  
inundacions,  que  provoquen,  en  moltes  ocasions,  pèrdues  humanes  i  econòmiques.  Com a 
mesures preventives, cada any es realitzen treballs de condicionament dels torrents que, encara 
que no eviten totalment les inundacions, sí que contribueixen aconseguir que aquestes no siguin 
encara més intenses.
Aquí teniu un fragment de la notícia que va sortir  el dia 20 de maig de 2009 en el  Diari de 
Balears,  referent  a  les  inversions  previstes  per  a  millorar  els  torrents  de  les  Illes  Balears.  
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/441/1  2>  

a) Fes una recerca de les grans inundacions que 
han  tengut  lloc  a  les  Illes  en els  darrers  100 
anys. 
b) Creus que l'estat dels torrents va influir en 
aquestes inundacions?
c) Què opines sobre el fet que alguns torrents 
han estat condemnats  i  s'hi  ha construït  per 
damunt?
d) Fes un dibuix del mapa de les Illes Balears i 
situa-hi tots  els  noms que surten en la  taula 
adjunta.
e)  Fes  un  diagrama  de  barres  amb  les 
actuacions ja iniciades i amb les que s'havien 
d'iniciar l'any 2009.
f)  Fes  un  diagrama  de  sectors  amb  les 
actuacions que s'havien previst  fer durant els 
anys 2010 i 2011.
g) Quants de doblers tenien previst invertir en 
la millora dels torrents?
h) Quina és la mitjana de doblers destinats a 
cada actuació?
i) Com pots veure, els nombres que apareixen 
són nombres que acaben amb molts de zeros. 
Escriu les quantitats que apareixen en notació 
científica i en centenars de milers d'euros.
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1.19 Acreditant els coneixements de català
Avui en dia, per accedir a determinats llocs de feina dependents del Govern de les Illes Balears és 
necessari disposar d'un certificat oficial que acrediti el coneixement de la llengua catalana. Per  
aquest motiu cada any es realitzen proves que permeten l'obtenció d'aquests certificats. El dia 
12 de maig de 2010, el Diari de Balears se'n feia ressò amb la notícia següent
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/859/  8>  :

a) Els nombres 5268 i 1253 hi apareixen de manera molt ressaltada en aquest article. Quin creus 
que és el motiu?

b)  Fes  una  taula  de  freqüències  absolutes  i  relatives  amb  les  persones  apuntades  a  la 
convocatòria de juny en funció del tipus de certificat al qual opten.

c) Quina és la moda? Quin creus que és el motiu?

d) Se'n pot calcular la mitjana? Per què?

e)  Al  final  del  segon  paràgraf  s'especifica  que  hi  havia  1253  inscrits  més.  Creus  que  era 
imprescindible especificar-ho o es podia deduir a partir d'altres dades de la notícia?  Per què 
creus que ho han especificat?

f) Creus que és necessari haver de passar una prova per obtenir una acreditació del coneixement  
de la llengua catalana?
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1.20 Hostatges

Des de la segona meitat del segle XX l'arribada massiva de turistes i la necessitat d'adaptar-nos a 
les seves necessitats, ha provocat un canvi total en la manera de viure i en el paisatge de les Illes.  
L'hostatge  de  les  Illes  Balears  s'ha  vist  incrementat  amb  l'obertura  d'una  gran  quantitat 
d'establiments (hotels, hostals, agroturismes...) que han estat renovats o construïts en aquests  
últims anys.
Per fer-nos una idea  del nombre d'establiments turístics que podem trobar a les Illes Balears 
només cal consultar la publicació Les Illes Balears en xifres
<h  ttp://www.ibestat.es/ibfiles//content/files/publicaciones/catala_ingles.pd  f>  ,  en  la  qual 
podem trobar la taula següent: 

a) Quin organisme s'ha encarregat de realitzar l'estudi?
b) Què han utilitzat per organitzar i donar a conèixer la informació que han obtingut a partir de  
l'estudi?
c) Quina relació hi ha entre la taula i el diagrama?
d) Han seguit cap ordre a l'hora d'elaborar la taula? Se'n pot calcular la mediana?
e)  Indica  la  moda  per  a  cada  illa.  Creus  que en  aquest  cas  el  paràmetre  estadístic  moda 
coincidiria amb el significat habitual de la paraula moda (com a lloc d'hostatge més habitual a 
l'hora de passar les vacances quan es va de viatge)?
f) Quina és l'illa que té menys hotels construïts? Quin creus que n'és el motiu?
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1.21 Va de museus

Els museus són llocs públics on podem trobar col·leccions d'obres d'art,  objectes científics, 
etnogràfics,...  i  tenen  com  a  finalitat  conservar  i  donar  a  conèixer  aquells  objectes  que 
representen el funcionament de la natura, així com aquelles activitats duites a terme per l'ésser 
humà al llarg de la seva història.

a) Per què creus que són necessaris els museus? Tots tracten la mateixa temàtica?

b) Quins museus coneixes? Quins has visitat? Quins t'han agradat més?

c) Esbrina els museus que tenguis més a prop de casa. Són gratuïts? 

d) Per què creus que alguns museus són gratuïts i en canvi d'uns altres cobren una quantitat per 
visitar-los?

El dia 18 de maig és el  Dia  Internacional dels  Museus.  El dia 19 de maig de 2010 el  Diari de 
Balears va aprofitar aquesta avinentesa per publicar un l'article del qual en tens un fragment a 
continuació: <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/877/3  8>  

e) Quants de museus hi ha a les Illes Balears? Quants n'hi ha a cada Illa?
f) Comprova que les dades numèriques d'aquesta notícia són vertaderes.
g) Fes un pictograma que representi el nombre de museus que hi ha a les Balears, a Madrid, a  
València i a Múrcia.
h) Cerca quants de museus hi  ha a l'Estat  espanyol  i  calcula les  freqüències  relatives de les 
comunitats autònomes especificades en la notícia respecte del nombre total de museus de tot 
l'Estat.
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1.22 Quantes hores de sol té un dia?
La Terra es mou en una trajectòria el·líptica al voltant del Sol, i fa una volta sencera cada 365,25 
dies. Aquest moviment, que s'anomena  moviment  de translació, combinat amb altres factors, 
ens permet diferenciar quatre períodes al llarg de l'any: primavera, tardor, hivern i estiu. D'altra 
banda, la Terra  fa  voltes sobre si mateixa, moviment que s'anomena de rotació, i  que permet 
diferenciar entre el dia i la nit.
El moment en què el Sol apareix en un horitzó hipotètic, sense desnivells, s'anomena orto i el  
moment en què desapareix s'anomena ocàs.
Podem consultar l'hora en què té  lloc l'orto i  l'ocàs del  Sol  en una de les  pàgines web del  
Ministeri de Foment: <http://w  ww.fomento.es/salidapuestasol/2010/Palma-2010.tx  t>   
Per exemple, en el mes de maig de 2010, tenim les dades següents: 

Maig 2010

Dia Orto Ocàs Hores de Sol Dia Orto Ocàs Hores de Sol Dia Orto 0càs Hores de Sol

1 06:51 20:43 11 06:39 20:53 21 06:30 21:02

2 06:49 20:44 12 06:38 20:54 22 06:30 21:03

3 06:48 20:45 13 06:37 20:55 23 06:29 21:04

4 06:47 20:46 14 06:36 20:56 24 06:28 21:05

5 06:46 20:47 15 06:35 20:57 25 06:28 21:05

6 06:45 20:48 16 06:35 20:57 26 06:27 21:06

7 06:44 20:49 17 06:34 20:58 27 06:26 21:07

8 06:42 20:50 18 06:33 20:59 28 06:26 21:08

9 06:41 20:51 19 06:32 21:00 29 06:25 21:09

10 06:40 20:52 20 06:31 21:01 30 06:25 21:09

31 06:24 21:10

a) Representa una el·lipse i un cercle mitjançant el mètode del jardiner. 
b) Quines conseqüències té el fet que una translació completa de la Terra no sigui exactament de 
365 dies sinó de 365,25 dies? 
c) Cerca la velocitat mitjana amb què es mou la Terra al voltant del Sol. Quants de kilòmetres 
recorre en una hora?
d) A l'estiu la Terra està més a prop o més enfora del Sol? Aquesta pregunta té una resposta  
única, independentment del país on ens trobam? Què contestaria un espanyol? I un argentí? 
e) Completa la taula anterior calculant les hores de sol que hi ha hagut cada dia durant el mes  
de maig.
f) Calcula la mitjana d'hores de sol del mes de maig i representa-ho en un diagrama de sectors.
g) Organitzau-vos en grups i cercau informació sobre l'hora de l'orto i l'ocàs del Sol, durant tot 
un any. Una vegada tengueu totes les dades, feis la mitjana de cada mes i representau-ho en 12 
diagrames de sectors on quedi reflectida aquesta informació. 
h) En quin mes disposam de més hores de sol? I en quin mes en tenim menys?
i) Quin dia o dies de l'any tenim més hores de sol? I menys?

Segons abans de produir-se l'ocàs
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1.23 Val més prevenir que curar
Les malalties de transmissió sexual són infeccions que es transmeten a través de les relacions 
sexuals. Algunes precaucions que es poden prendre per a evitar aquestes malalties, són l'ús del 
preservatiu i una higiene corporal adequada. 
Les malalties de transmissió sexual més conegudes són:  sida, herpes, gonorrea, sarna, sífilis i 
hepatitis B i D, encara que en total n'hi ha una trentena.
Si consultam la pàgina web de l'Institut Nacional d'Estadística  <w  ww.ine.e  s>   podem trobar-hi 
informació del percentatge de persones a les quals se'ls ha diagnosticat qualcuna d'aquestes 
malalties.
A continuació teniu una taula amb els percentatges per  comunitat  autònoma de persones que 
pateixen aquest tipus de malalties.

Comunitat Autònoma Homes Dones
Andalusia 4,3 4,06

Aragó 5,27 3,4
Astúries (Principat de) 4,38 6,18

Balears (Illes) 8,45 9,67
Canàries 7,28 4,75

Cantàbria 0 2,27
Castella i Lleó 6,04 4,19

Castella-La Manxa 4,02 3,18
Catalunya 8,6 5,53

Comunitat Valenciana 4,92 4,74
Extremadura 3,59 1,66

Galícia 6,8 4,38
Madrid (Comunitat de) 5,85 6,94

Múrcia (Regió de) 7,91 2,79
Navarra (Comunitat Foral de) 6,72 2,14

País Basc 4,66 4,22
 Rioja (La) 3,49 6,64

Ceuta i Melilla 6,09 1,79

a) Cerca informació dels diferents tipus de malalties de transmissió sexual.
Observa la taula i contesta les preguntes següents:
b) Observant les dades que tens en la taula anterior, quina comunitat té assignat un percentatge 
més alt en el cas dels homes? I en el cas de les dones?
c)  A  quina  comunitat  autònoma  hi  ha  més  homes  amb  malaltia  de  transmissió  sexual? 
Necessites  més informació per contestar aquesta pregunta?  Quin és el  significat de cada un 
d'aquests percentatges?
d)  Fes  la  mitjana  dels  percentatges  d'homes  que  tenen  una  malaltia  de  transmissió  sexual.  
Aquesta  mitjana  ens  permet  saber  el  percentatge  total  d'homes  que  tenen  una  d'aquestes 
malalties?
e) Fes un diagrama de barres utilitzant les dades de la taula anterior.
f) Suma tots els percentatges de la columna de les dones. Aquesta suma té qualque significat?
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1.24 Avortament

L'embaràs és el període de temps que transcorre des de la fecundació fins al part i, en el cas dels 
éssers humans, té una durada d'uns 9 mesos. En els dos primers mesos, l'òvul fecundat rep el 
nom d'embrió i té lloc la formació dels òrgans. A partir del tercer mes s'anomena fetus i té lloc 
la maduració del cos, el qual no deixa de créixer fins al moment del naixement.
L'avortament és la interrupció de l'embaràs de manera voluntària o accidental. L'avortament 
voluntari ha provocat sempre molta controvèrsia i moltes discussions de caire ètic, moral i social. 
A  la  pàgina web de  l'Institut  Nacional  d'Estadística  <w  ww.ine.e  s>   podem trobar  el  nombre 
d'avortaments voluntaris que han tengut lloc a cada comunitat autònoma (CA). A continuació 
adjuntam una taula que indica el nombre d'avortaments que es varen produir a la CA de les Illes 
Balears durant l'any 2007. 

Illes Balears

De 8 o menys setmanes 2245

De 9 a 12 setmanes 930

De 13 a 16 setmanes 159

De 17 a 20 setmanes 105

De 21 o més setmanes 55

a) Quants d'avortaments voluntaris es varen registrar l'any 2007?
b) Per què creus que no han especificat el nombre d'avortaments segons els dies transcorreguts 
des de la fecundació?
c) Calcula la freqüència relativa per a cada interval de temps.
d) Representa les dades anteriors mitjançant un histograma.
e) S'anomena marca de classe d'un interval el valor mitjà dels dos extrems d'aquest interval. Calcula 
la marca de classe de les cinc files anteriors. Pots calcular la marca de classe de tots els intervals?
A  continuació  tens  informació  sobre  els  avortaments  voluntaris  que  varen  tenir  lloc  a  la  
comunitat autònoma de Catalunya durant l'any 2007:

Catalunya

De 8 o menys setmanes 13726

De 9 a 12 setmanes 5922

De 13 a 16 setmanes 1127

De 17 a 20 setmanes 717

De 21 o més setmanes 359

a) Quants d'avortaments voluntaris es varen registrar l'any 2007?
b) Podem dir que a Catalunya hi ha més avortaments que a les Illes Balears? Creus que seria més 
fiable  si  tenguéssim  en  compte  el  percentatge  d'avortaments  total  de  cada  comunitat 
autònoma? 
c) Calcula la freqüència relativa per a cada interval de temps.
d) Representa les dades anteriors en un histograma.
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1.25 Incendis forestals

Malauradament, cada començament d'estiu, els mitjans de comunicació solen informar sobre 
incendis forestals, la majoria dels quals solen ser provocats, encara que alguns són fortuïts o  
tenen lloc per causes naturals.
Els  silvicultors,  persones  que  tenen  coneixements  sobre  el  cultiu  i  l'explotació  racional  dels 
boscos, solen distingir entre tres tipus d'incendis: els focs de terra, de superfície i de copa .
Per prevenir els incendis forestals es poden crear tallafocs o fer neteges periòdiques dels boscos. 
El que és realment necessari, però, és educar la societat en la utilització racional del foc i evitar 
les situacions de risc creant una conscienciació social.
A la pàgina web de l'Institut  Nacional d'Estadística,  <w  ww.ine.e  s>   podem trobar el  nombre 
d'incendis forestals que tengueren lloc a cada  comunitat  autònoma des de l'any 2003  fins  a 
l'any 2007. A continuació teniu aquesta informació:

2003 2004 2005 2006 2007
Total Total Total Total Total

Andalusia 1076 1055 1397 881 819
Aragó 335 421 711 411 415

Astúries (Principat de) 2067 1905 2237 1941 1083
Balears (Illes) 127 172 141 124 113

Canàries 75 137 145 123 139
Cantàbria 258 178 461 418 296

Castella i Lleó 1607 1942 2986 1697 1511
Castella-La Manxa 1040 1364 1137 707 694

Catalunya 703 565 894 629 579
Comunitat Valenciana 408 487 686 472 375

Extremadura 1307 1623 1164 943 748
Galícia 8553 10618 11973 6996 3157

Madrid (Comunitat de) 324 379 427 271 230
Múrcia (Regió de) 158 113 138 90 113

Navarra (Comunitat Foral de) 277 261 698 450 504
País Basc 238 124 192 108 63
Rioja (La) 64 47 105 73 93

Ceuta .. 3 0 .. 0
Melilla .. 0 0 0 0

a) Cerca informació sobre els diferents tipus d'incendis.
b) Calcula el nombre d'incendis totals que hi ha hagut durant aquests cinc anys en les diverses  
comunitats autònomes.
c)  Calcula  la  mitjana per  a  cada  comunitat  autònoma del  nombre  d'incendis  que  es  varen 
produir des del 2003 fins al 2007.
d) Quants d'incendis hi ha hagut a Espanya des de l'any 2003 fins a l'any 2007?
e) Calcula la mitjana d'incendis que hi ha hagut a Espanya durant aquests 5 anys. 
f)  Calcula la freqüència relativa del  nombre d'incendis  ocorreguts a les  diferents  comunitats 
autònomes en cada un dels anys especificats a la taula.
g) Quina és la comunitat autònoma amb major nombre d'incendis? Quins creus que en poden 
ser els motius?
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1.26 Mercats

Els mercats  aparegueren per  donar resposta a les  necessitats que tenien els  habitants de les 
diverses ciutats a l'hora d'adquirir productes que no estaven al seu abast. Es pot dir que els  
orígens dels  mercats es remunten molts segles enrere,  però els  podríem datar en el  segle XI, 
moment en què comencen a proliferar grans ciutats per tot Europa. Avui en dia, els mercats no 
són necessaris ja que podem trobar qualsevol producte en qualsevol lloc. De totes maneres, la 
majoria dels pobles, disposen d'un dia a la setmana en els quals s'organitza un mercat a l'aire 
lliure en en el que es poden trobar productes no globalitzats i més artesans. 

Dia 1 de setembre de 2009 va sortir, en el Diari 
de Balears, un llistat dels dies de la setmana en 
què podem trobar el mercat de cada poble.
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/567/4  1>  
a)  En  aquesta  notícia  apareixen  tots  els 
municipis de l'illa de Mallorca?
b)  Per  quin  motiu  surten  més  mercats  que 
municipis?
c) Fes una taula de freqüències amb el nombre 
de mercats que hi ha cada dia de la setmana.
d) Pots calcular-ne la mitjana? I la moda?
e)  Fes  un  diagrama  de  barres  a  partir  del 
nombre de mercats que hi ha cada dia.

Vés al mercat del teu poble o d'algun poble del 
costat i realitza les propostes següents:
f) Fes un recompte del nombre de comerciants 
que hi ha i  del tipus de mercaderies que s'hi 
venen  (fruita,  carn,  peix,  vestits...)  A  partir 
d'aquesta informació construeix una taula de 
freqüències.
g) Elegeix un producte (per exemple, patates) i 
compara  el  preu  del  quilogram  amb el  preu 
que té el mateix producte en una tenda o en un 
supermercat.
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1.27 Jocs d'atzar
Els primers jocs d'atzar dels quals tenim notícies són els de daus, amb una antiguitat d'uns 5000 
anys. Un dels primers matemàtics que va estudiar els jocs d'atzar va ser Gerolamo Cardano, en el 
segle XVI, i com a fruit dels seus estudis va publicar el llibre Liber de ludo aleae. Així i tot, cal tenir 
en compte que la creació de la teoria de probabilitats s'atribueix als matemàtics francesos Blaise 
Pascal i Pierre de Fermat, en el segle XVII. Avui en dia, tots aquests coneixements que varen sorgir 
a partir dels jocs d'atzar s'apliquen a quasi tots els àmbits de la vida quotidiana. Per exemple, les 
companyies d'assegurances els ho apliquen per a determinar de manera justa la quota que s'ha 
d'establir a cada assegurat.
Tornant als jocs d'atzar, avui en dia n'hi ha molts  en els quals es pot participar diàriament o 
setmanalment:  la  primitiva,  la  grossa,  euromilions,  la  travessa,  bonoloto,  ONCE,  loteria 
nacional,..
En qualsevol diari, podem trobar informació relativa al nombre d'encertants de cada premi i els 
doblers que guanya cada un d'ells. Així, per exemple, en el Diari de Balears de dia 1 de maig de 
2010  <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/846/5  9>   trobam  la  informació  referent  al  sorteig  de  la 
Primitiva de dia 24 d'abril de 2010. Aquí teniu aquesta informació:

a) Quants de doblers es varen repartir en premis?
b) Si es reparteixen el 55% dels doblers invertits, quina quantitat es va recaptar aquella setmana?
c) Quants de doblers es recaptarien durant un any si se celebren 104 sorteigs (2 per setmana)?
d) Si dins el bombo hi ha 49 boles, numerades de l'1 al 49, i se n'extreu una bola, quina és la 
probabilitat que la bola extreta sigui el número 1? I que sigui el número 2?
e) Si es treuen dues boles, quina és la probabilitat que les bolles extretes siguin el número 3 i el 
número 15?
Si anam a la pàgina de l'organisme nacional de loteries i apostes de l'Estat, podem trobar, entre 
altres dades, les vegades que ha aparegut cada nombre (del 0 al 9) com a terminació:

Terminació Total 2009 2010

0 1076 46 22

1 1407 58 32

2 1369 64 21

3 1415 59 34

4 1379 76 28

5 1446 60 33

6 1420 62 22
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7 1434 69 28

8 1394 67 34

9 1412 69 28

La primera columna indica les possibles terminacions de les xifres que surten en el sorteig. La 
segona columna és  el  total  de  sorteigs  celebrats  des  del  moment  en què van  començar  els 
sorteigs de la primitiva. La tercera columna el total de sorteigs de l'any 2009 i  la quarta el  
sorteigs celebrats fins al moment de confeccionar la taula a l'any 2010.

f) Si sabem que en cada sorteig es treuen 6 boles, quants de sorteigs s'han celebrat fins ara? I 
durant l'any 2009? I l'any 2010?

g)  Creus  que  totes  les  terminacions  tenen  les  mateixes  possibilitats  de  sortir?  Calcula  la 
probabilitat de cada terminació.

h) Calcula la freqüència relativa de cada columna i compara-la amb la probabilitat.
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1.28 Sida

La sida és una malaltia infecciosa causada per un virus, el VIH. A l'any 1981 es va diagnosticar la 
primera víctima mortal i l'any 1983 es va descobrir l'agent causant de la malaltia. Des de llavors 
i, fins ara, ja han mort més de 6 milions de persones i és una pandèmia, especialment a l'Àfrica.
El dia 1 de desembre es celebra el Dia Mundial de la lluita contra la sida.
A la pàgina web de l'Institut Nacional d'Estadística <w  ww.ine.e  s>   podem trobar el nombre de 
casos de sida dels diferents països europeus:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Bèlgica 145 141 133 126 122 150 100

Bulgària 16 14 13 15 20 19 16
República Txeca 14 7 8 8 13 11 12

Dinamarca 58 71 44 39 59 44 50
Alemanya 780 714 652 648 668 626 366

Estònia 3 2 6 10 29 29 32
Irlanda 13 26 35 39 44 48 24
Grècia 131 93 99 94 86 100 91

Espanya 2849 2463 2266 2226 2029 1752 1518
França 1735 1675 1639 1465 1375 1314 1018
Itàlia 1948 1812 1756 1718 1616 1499 1126
Xipre 11 4 4 5 2 3 3

Letònia 23 40 56 75 76 75 61
Lituània 7 10 9 9 21 10 27

Luxemburg 10 4 1 8 12 8 9
Hongria 27 20 26 26 23 33 22
Malta 3 0 4 2 1 3 4

Països Baixos 250 258 295 281 281 314 189
Àustria 85 91 94 50 72 58 58
Polònia 124 132 124 143 175 149 114
Portugal 1011 998 1004 894 788 761 695
Romania 662 455 343 363 308 306 211
Eslovènia 7 5 3 6 10 10 5

Eslovàquia 5 5 2 2 2 3 4
Finlàndia 17 19 20 25 19 26 44

Suècia 61 50 61 53 65 46 57
Regne Unit 833 736 889 928 881 833 858

Croàcia 19 7 19 10 13 17 20
Islàndia 1 1 0 1 3 1 3
Noruega 38 29 38 50 36 32 25

Suïssa 210 215 205 215 220 185 154
Turquia 48 43 44 44 55 30 31

a) Calcula, en aquest període de temps, el nombre total de casos de cada país.
b) Per a cada país, calcula la mitjana del nombre de casos de sida durant aquests set anys.
c) Fes la taula de freqüències relatives del total de casos.
d) De l'any 2000 a l'any 2006, a quin país hi ha hagut un augment més accentuat de casos?
e) De l'any 2000 a l'any 2006, hi ha hagut cap país que hagi disminuït el nombre de casos?
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1.29 Guerra de xifres!
Un dels drets que té tota persona és el de poder expressar la seva opinió sobre qualsevol tema, 
però  sempre  respectant  els  drets  i  les  llibertats  de  les  altres  persones.  Una  de  les  maneres 
d'expressar  la  seva  opinió  és  mitjançant  les  manifestacions  públiques.  Els  mitjans  de 
comunicació es fan ressò d'aquestes manifestacions, encara que no sempre de manera objectiva 
i  això  ho  podem comprovar  quan donen les  xifres  del  nombre  de  manifestants  que  hi  han 
participat.
En el Diari de Balears del dia 1 de juny de 2009 <ht  tp://dbalears.cat/arxiu/pdf/455/  9>   va sortir 
una notícia que informa d'una manifestació contra la imposició de l'obligatorietat del català a  
les Illes Balears.

a) Observa les dades donades pels diferents mitjans de comunicació i explica per quin motiu 
creus que les dades són tan diferents. 
b) Creus que és correcte que els mitjans donin xifres tan diferents?
c)  Creus  que si  la  manifestació hagués  estat  a  favor  del  català,  les  dades  serien semblants? 
Quines creus que serien les xifres per a cada un dels mitjans que surten a la notícia?
d) Dibuixa una superfície d'un m2 al terra i col·loca-hi tots els companys que puguis. Quants 
n'has aconseguit col·locar? Ara, fes el mateix, però deixant una mica d'espai entre ells. Quants 
n'has aconseguit col·locar?
e) Si és possible, mesura l'amplada i la llargada real del carrer del Conqueridor de Palma. En cas 
que no puguis fer-ho, utilitza un plànol o cerca informació per Internet. Calcula la superfície del 
carrer del Conqueridor.
f) Utilitzant els càlculs realitzats anteriorment, fes una estimació del nombre de persones que es 
poden situar en el carrer del Conqueridor durant una manifestació.
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1.30 Una de bancs

Avui en dia, és pràcticament impossible no utilitzar els productes o els serveis d'un banc o d'una 
caixa d'estalvis: per poder pagar amb una targeta de crèdit, per cobrar una nòmina, per pagar 
els  rebuts  de  l'electricitat...  Un  banc  és  un  organisme  financer  que  s'encarrega  de  captar 
recursos en forma de dipòsits, i de prestar doblers. El primer banc modern fou fundat a Gènova 
a l'any 1406.

Altres organismes amb serveis semblants són les caixes d'estalvis. Una caixa és equiparable en tot 
a un banc, però amb la diferència que no poden gaudir dels seus guanys per satisfer el seu ànim 
de lucre. És a dir, els bancs poden repartir els seus guanys entre els seus accionistes però les 
caixes, no. D'altra banda les caixes tampoc no tenen accionistes, ja que són fundacions.

El dia 5 de juny de 2010 va sortir al Diari de Balears <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/897/2  2>   una 
notícia sobre la fusió d'una sèrie de caixes. A continuació tenim el gràfic que acompanyava la  
notícia.

a) Quins bancs i caixes tenen sucursal al lloc on vius?

b) Com s'anomena el gràfic adjunt a la notícia?

c) Quines comunitats autònomes es veuen involucrades en aquesta fusió?

d) Considerant les diferents sucursals que hi ha a cada comunitat autònoma, fes un recompte de 
freqüències absolutes i fes-ne la representació gràfica. Quin tipus de gràfics pots utilitzar per a 
fer-ne la representació?

e) Construeix una taula de freqüències absolutes i  relatives del nombre de sucursals de cada 
província i fes-ne la representació gràfica.
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2n ESO

Continguts del Currículum Oficial de les Illes Balears (Annex del Decret 73/2008,de 27 de juny)

Bloc 6. Estadística i probabilitat
– Estadística unidimensional. Població i mostra. Diferents sistemes de recollida d'informació. 

Distribucions discretes. Recompte de dades. Organització de les dades en taules.
– Freqüència absoluta i relativa. Freqüències acumulades.
– Construcció i interpretació de taules de freqüències, i diagrama de barres i de sectors. Anàlisi  

dels aspectes més destacables dels gràfics estadístics.
– Càlcul,  estimació  i  interpretació  de  la  mitjana  aritmètica,  la  mediana  i  la  moda  d'una 

distribució  discreta.  Utilització  de  les  propietats  de  la  mitjana  aritmètica  per  resoldre 
problemes.

– Utilització de la mitjana aritmètica,  la mediana i  la moda per  a  realitzar comparacions i 
valoracions.

– Utilització del full de càlcul per a organitzar les dades, realitzar els càlculs i generar els gràfics 
adequats.

Criteris d'avaluació
– Formular les preguntes adequades per conèixer les característiques d'una població i recollir, 

organitzar i  presentar dades  rellevants  per  respondre-les,  emprant els  mètodes estadístics  
apropiats i les eines informàtiques adequades.

Justificació dels problemes proposats

2.1 Activitat per distingir el diferents tipus de variables.

2.2 Treballar conceptes de població i mostra.

2.3 Treballar els diferents sistemes de recollida d'informació. Calcular mitjana i moda. Prendre 
consciència que no sempre és possible calcular la mitjana.

2.4 Construir i interpretar taules de freqüències. Calcular i interpretar la mitjana.

2.5 Donar a conèixer l'IBESTAT, on poden consultar informació estadística de les Illes Balears.

2.6 Construir taules de freqüències absolutes i relatives. Calcular la mitjana.

2.7 Interpretar la informació donada mitjançant taules de freqüències i diagrames de barres.

2.8 Treballar el concepte de població. Intentar que a l'apartat g) es faci una anàlisi per dies i en 
un any.

2.9 Interpretar diagrames de sectors i diagrames de barres. Treballar amb percentatges.

2.10 Elaborar un diagrama de sectors i realitzar un estudi per conèixer la situació sociològica del  
centre.

2.11Calcular la mitjana i reflexionar sobre la importància d'establir uns criteris de puntuació a 
l'hora de determinar un guanyador.

2.12 Elaborar un diagrama de sectors i treballar percentatges.

2.13 Interpretar i reflexionar sobre la necessitat d'agrupar dades en intervals.

2.14 Despertar l'esperit crític davant la informació proporcionada per les notícies.
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2.15 Interpretar la informació donada mitjançant gràfics.

2.16 Analitzar la fiabilitat dels sondeigs.

2.17 Conèixer el PIB, calcular mitjanes i treballar percentatges. Despertar l'esperit crític davant 
els repartiments duits a terme per les administracions.

2.18  Distingir  entre  població  i  mostra.  Construir  una  taula  de  freqüències  a  partir  d'una 
enquesta.

2.19 Calcular mitjana,mediana, moda, rang i desviació mitjana.

2.20  Treballar  amb nombres  índexs  i  calcular  mitjanes.  Construir  diagrames  de  barres  i  de 
sectors.

2.21 Treballar els conceptes de població i mostra.

2.22 Interpretar el concepte de mitjana. Concepte de ràtio.

2.23 Treballar amb percentatges, mitjanes i desviacions mitjanes.

2.24 Recompte de dades, organització de dades i construcció de taula de freqüències.

2.25 Recollir informació. Realitzar recompte de dades. Calcular la moda. 

2.26 Treballar amb diagrames de barres.

2.27 Tractar la informació recollida, donar-la a conèixer i calcular la moda.

2.28 Calcular la mitjana, la mediana, el rang i la moda. Representar gràficament la informació.

2.29 Calcular i interpretar la mitjana Interpretar la informació de dades recollides en una taula.

2.30 Fer un projecte de recerca d'informació estadística. Calcular la mitjana.
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2.1 El caragol i el llagost

Na 55 i en Gauss, personatges de Daus i dades, volen fer un estudi sobre alguna característica 
dels companys del teu centre. Per no haver de desplaçar-s'hi et demanen ajuda.
a) Què poden voler estudiar?

b) Quines preguntes s'haurien de fer als alumnes?

c) Quines són les possibles respostes?

d) Com són les respostes? Nombres o paraules?

e) En el cas que la resposta sigui  numèrica, són nombres determinats o poden ser nombres 
qualssevol entre dos de donats?

Les característiques a estudiar com pes, alçada, notes, edat, nombre de germans, professió dels pares, equip de  
futbol preferit... reben el nom de variables estadístiques.

f) En el llibre de Daus i dades I, anomenen el caragol continu i el llagost discret, quin creus que és 
el motiu?

Les variables poden classificar-se en:
Variables qualitatives

quantitatives discretes
Variables quantitatives: 

quantitatives contínues 
Les qualitatives estudien una qualitat. Per exemple, el color que està de moda.
Les quantitatives estudien un caràcter que pot ser mesurat o quantificat. Són discretes quan només poden  
prendre determinats valors.  Són  contínues  quan  poden  prendre  qualssevol  valors compresos  entre  dos  de  
determinats.

g)  Etiqueta  cada  una  d'aquestes  columnes  segons  que  sigui  variable  qualitativa,  variable 
quantitativa discreta o variable quantitativa contínua:

Pes  Nombre de germans Música preferida

Alçada Notes que apareixen en el 
butlletí de notes

Fruita preferida

Temps dedicat a l'estudi Nombre d'assignatures 
suspeses

Dur o no dur ulleres

Temperatura del cos Nombre de bolígrafs de cada 
alumne

Color dels ulls

h) Ara pensa tres coses que podries investigar sobre els teus pares.
-Quines preguntes faries per obtenir la informació?
-Quines variables estudiaries?
-Quines respostes et podrien donar?
-Quin tipus de variables són?
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2.2 Tot i Part

Na 55 té molta curiositat per estudiar l'estatura dels alumnes de 2n d'ESO del teu centre.

a) Què creus que hauries de fer?

b) Quina pregunta hauries de plantejar?

c) Hauries de fer la pregunta a tots els alumnes del teu centre? A qui faries la pregunta? Per què?

La totalitat dels individus les característiques dels quals s'han d'estudiar s'anomena població.

d) Si vols esbrinar quin és l'equip de futbol  preferit del teu centre, quina seria la població a 
estudiar?

e) I si vols estudiar, el grup de música preferit de tots els joves de 16 anys d'Espanya, quina seria 
la població?

f) Creus que seria possible?

g) Com ho podries realitzar de manera més àgil i que no afectàs les conclusions que se'n puguin 
treure?

La part de la població sotmesa realment a estudi s'anomena mostra.

h) Creus que si  només agafam joves de les Illes Balears,  sortiria el  mateix  resultat que si  els 
agafam només de les Illes Canàries?

i) Creus que per estudiar una característica d'una població es pot utilitzar qualsevol mostra?

j)  Si  vull  estudiar  quantes  persones  varen veure  un cert  partit  de  futbol,  puc  fer  l'enquesta 
assegut en una cadira dins d'una perruqueria de senyores?

k) Què creus que ha de complir una mostra per a ser una bona mostra?
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2.3 Investigador privat

A l'hora  d'estudiar  una  característica  d'una  determinada  població,  és  important  pensar  de 
quina  manera  hem d'obtenir  la  informació.  La  recollida  d'informació  es  pot  fer  de  moltes 
maneres, d'entre les quals podem destacar la formulació de preguntes.
Imagina't que el teu tutor t'ha encomanat la tasca d'esbrinar quantes hores dediquen els teus 
companys a l'estudi i quants d'ells fumen. Quines passes seguiries?
a) Aquestes característiques, de quin tipus són?

b) Quines preguntes els faries? 

c) Com a temps d'estudi, inclouries el temps dedicat a fer deures?  Els que només fumen un 
determinat dia del cap de setmana, els classificaries com a fumadors? 

d)  Fes  aquest  estudi  a  la  teva  classe  i  una  vegada  recollides les  dades,  fes  una  taula  de 
freqüències.

e) Cerca la mitjana en els dos casos. És possible? Per què?

f) Cerca la moda en els dos casos. És possible? Per què?
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2.4 Mussol
Com creus que podries determinar el nombre de dies que ha estat ennigulat durant els darrers 
tres mesos? I quants de dies ha plogut?
Qui recorre més distància amb un salt, un ferreret o un cangur? 
Et semblen fàcils de contestar les preguntes anteriors? 
La pluja és un fet prou evident però, pots establir un criteri sense que quedi cap dubte si un dia  
està ennigulat o no? 
Creus que és important l'hora a la qual duràs a terme l'observació? I el lloc?
Creus que només és necessari mesurar un dels salts d'un cangur per saber quina és la distància 
que recorre? Creus que depèn de l'estat i de l'edat del cangur? La pregunta fa referència a un salt  
horitzontal o vertical? 
Una pregunta pot donar lloc a una gran varietat de respostes, totes elles correctes, però poden no satisfer  
l'objectiu de la pregunta. Per aquest motiu, s'ha d'intentar que la pregunta no sigui ambigua i deixar molt  
clar el ventall de respostes a les quals ens volem restringir.
Una vegada que tenim clar el que volem estudiar, hem de passar a la recollida de dades. 
Alguns  fenòmens  com  el  temps,  l'estat  de  la  mar,  el  comportament  dels  éssers  vius...  requereixen  de  
l'observació  per  ser  estudiats.  Un  mètode  que  sembla  tan  senzill  a  simple  vista  requereix  d'una  bona  
planificació  per  obtenir  uns  resultats  reals.  No  només  es  tracta  de  mesurar;  abans  de  començar,  s'han  
d'establir perfectament les condicions de la mesura i quins casos es tendran en compte i quins no.
Vos proposam la següent pregunta: Quina és la llargada mitjana de la passa humana?
Mesura  la  distància  entre  dos  punts  (no  massa  separats)  del  passadís  del  teu  institut.  A 
continuació,  col·locat  al  passadís  i  fes  un recompte  del  nombre  de  passes  que  fan els  teus 
companys per recórrer tot el trajecte sense que s'adonin que són observats. Elabora una taula de 
freqüències com la que tens a continuació:

Nombre de passes Freqüència absoluta

TOTAL
a) Has fet  distincions entre  nins  i  nines? Creus  que és necessari? Has observat  cap  persona 
adulta? 
b) Creus que els resultats variarien si les persones sabessin que són observades? Per què?
c) Repeteix l'experiència informant-los en què consisteix l'experiment. Has obtingut els mateixos 
resultats?
d) Quin significat té la mitjana d'aquestes dades?
e) Quin significat té el nombre que s'obté en dividir la mitjana de passes entre la distància total 
recorreguda?
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2.5 Arques de dades

Les noves tecnologies han posat al nostre abast grans quantitats d'informació, cosa impensable  
fa  uns  anys,  en els  quals  la  informació només es  podia consultar  en llocs  molt  concrets  de 
manera arxivada. L'accés a la informació és molt senzill però és imprescindible fer-ne una bona 
interpretació crítica per poder fer-ne un bon ús.

Les  Illes  Balears  en  xifres  és  una  publicació  de  l'Institut  d'Estadística  de  les  Illes  Balears 
(IBESTAT) que recopila part de la informació estadística que generen les nostres illes i que es pot  
trobar ampliada a la pàgina <h  ttp://ibestat.caib.  es>  .
Entrau dins la pàgina web i contestau les preguntes següents:

a) En quins idiomes es presenta la informació?

b) Quina informació podeu trobar-hi?

c) Quin és l'objectiu d'aquesta publicació?

d) Com fan el recull de dades per elaborar les taules de freqüències?

e) Creus que les dades presentades només tenen interès per als illencs?
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2.6 Què t'hi jugues?

Què és un poliedre regular? Quins són els poliedres regulars? 
Quina relació podem extreure entre les arestes, les cares i els vèrtexs?
Construeix un dodecaedre. Quantes cares té? Quin nom reben les cares? Quina és l'àrea d'una 
d'aquestes cares? I de tot el dodecaedre?
Ara que ja hem fet una mica de geometria, enumera les cares de l'1 al 12, llança el dau 50 
vegades, anota els resultats i construeix una taula de freqüències.

Puntuació Freqüència absoluta Freqüència relativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

a) Quina és la mitjana?

b) Compara la teva mitjana amb la dels teus companys. Feis la mitjana de totes les mitjanes. 
Quin és el resultat obtingut? 

c) Ara, posau les dades en comú i feis la mitjana de totes les dades. Quin és el resultat obtingut?

d) Quina relació hi ha entre les dues mitjanes obtingudes?

e) Creis que això passa sempre?
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2.7 Crisi o no crisi
La publicació  Les  Illes  Balears  en  xifres és  un 
recull d'estudis estadístics diversos, en què es 
presenta la informació mitjançant taules.  En 
aquesta  publicació  podem  trobar  dades  de 
molts  diversos  àmbits,  des  de  territori  i 
climatologia  fins  a  dades  municipals.  Podeu 
consultar la informació a la pàgina web:
<ht  tp://www.ibestat.es/ibfiles//content/files/  
publicaciones/catala_ingles.pd  f>  .
 Les  exportacions  i  les  importacions  d'una 
regió  poden  ser  un  indicador  de  la  situació 
econòmica en què es troba aquesta. 
Fes  una  recerca  i  contesta  les  preguntes 
següents: 
a) Quins productes són importats per part de 
les Illes Balears? Quins són exportats? Cap a 
on s'exporten els productes?
b) Alguns dels productes importats són també 
produïts  a  les  Illes  Balears?  Per  quin  motiu 
creus que els  importen? Creus  que és per la 
millor qualitat dels productes?
c)  Indica  algun  producte  importat  que  tu 
consumeixis  habitualment.  De  quin  país  o 
regió és? 
Aquí teniu informació sobre les exportacions i 
importacions  que  han  tengut  lloc  a  les  Illes 
Balears  de l'any 2000 al  2007,  extreta  de la 
publicació Les Illes Balears en xifres de 2008.
Observa les taules adjuntes i contesta:
d) Qui ha realitzat l'estudi?
e)  Quin  significat  tenen  els  nombres  que 
apareixen a la primera columna de la taula?
f)  Quin  significat  tenen  els  nombres  que 
apareixen a la segona columna?
g) Quin nom rep el tipus de gràfic mitjançant 
el qual es representa la informació?
h) Quines són les dues variables estudiades? 
De quin tipus són?
i)  Quin  any  es  varen  produir  més 
importacions?  I  exportacions?  Quina  podria 
ser la causa?
j)  Quin  any  es  produeix  una  major  variació 
entre l'exportació i la importació?
k)  Si  calculam  la  diferència  entre  les 
exportacions  i  les  importacions,  què 
obtendrem? Quins tipus de nombres són?
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2.8 Reciclam?

Una part fonamental dins la campanya de reciclatge és la recollida selectiva de fems a la qual es 
van afegint de manera progressiva els diferents municipis de les Illes. 
Aquí  teniu un  fragment de la  notícia  apareguda al  Diari  de Balears  dia 2 de maig  de 2010 
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/848/1  4>   en  la  qual es  fa  una  valoració  d'aquest  tipus  de 
recollida a la Mancomunitat del Pla.

a) Quins municipis formen la Mancomunitat del Pla?

b) Quina és la variable estudiada?

c) A l'hora de reciclar es fa una distinció entre fems, matèria orgànica, paper, cartó i envasos. 
Tens clar els residus que pertanyen a cada categoria? Les borres de cafè són matèria orgànica o  
fems? I una pell d'un plàtan? Un bric de llet és cartó o un envàs? 

d) Quina és la població sotmesa a estudi?

e) Com creus que s'ha efectuat l'estudi?

f) Segons la informació de la notícia, quantes tones de fems es varen produir el 2007 i el 2009 a 
la Mancomunitat del pla?

g)  Quants  de  quilos  de  rebuig  per  habitant  es  generen,  segons  aquesta  notícia,  a  la 
Mancomunitat del Pla?
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2.9 El camí que sembla més fàcil

Un dels problemes més greus a l'ensenyament 
és l'elevat nombre d'alumnes que elegeixen el 
camí més fàcil, l'abandonament dels estudis. 
Aquí  tenim  el  gràfic  que  correspon  a  una 
notícia publicada dia 14 de febrer de 2009 pel 
Diari de Balears
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/273/1  2>   on 
apareix l'informe sobre el sistema educatiu de 
les  Illes  fet  pel  Consell  Escolar  de  les  Illes 
Balears en el curs 2006-2007.

a)  Quins  factors  creus  que  poden  fer 
augmentar l'abandonament de l'ensenyament? 
Creus  que  pot  tenir-hi  relació  la  situació 
econòmica?

b) Quin nom reben els tipus de gràfics que 
apareixen en aquesta notícia?
c) Quin creus que és el significat que tenen 
els dos colors en el cas dels gràfics circulars? 

En aquesta notícia pots veure quina ha estat 
l'evolució de l'abandonament de l'any 2000 
al 2005, així com les dades corresponents al 
curs 2006/07 . 
d) Quina és la mitjana d'abandonament de 
l'any 2000 al 2005?  Entre quins anys hi ha 
major variació?

Pel  que  fa  al  curs  2006/07,  respon  les 
preguntes següents:

e) Quin total d'alumnes estan matriculats a 
batxillerat o a cicles formatius de grau mitjà?
f)  Quin  percentatge  d'alumnes  estan 
matriculats a batxillerat? I a cicles formatius 
de grau mitjà?
g)  Quin  és  el  percentatge  total 
d'abandonament?  El podem trobar  fent  la 
mitjana dels percentatges que apareixen en el 
gràfic?
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2.10 Parlam català

El català és una llengua romànica i com les altres llengües romàniques descendeix del llatí vulgar. 
Avui en dia, després de molts d'anys de lluita, és una de les llengües cooficials en algunes zones  
de l'Estat espanyol, com per exemple, en la comunitat autònoma de les Illes Balears.
En el segle XIV ja es constata la denominació de la llengua catalana i des de llavors han estat  
molts  els  esforços  per  mantenir-la  viva  i  fomentar  el  seu  ús.  L'Institut  Ramon  Llull  (IRL), 
institució dependent de la Generalitat de Catalunya i del Govern de les Illes Balears, n'és un bon 
exemple. Aquesta institució té com a objectiu la projecció exterior de la llengua i cultura catalana 
en totes les seves modalitats i mitjans d'expressió, utilitzant, entre altres eines, l'ensenyament del 
català al públic resident fora del domini lingüístic. 

El 8 de novembre de 2008 va sortir al Diari de Balears <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/177/4  2>   
una notícia  sobre  l'estudi  del  català fora  de l'àmbit  dels  Països  Catalans.  En aquest  article 
deixaren constància del nombre de centres universitaris d'arreu del món on es podia estudiar  
català, descomptant aquells centres pertanyents a l'àmbit lingüístic dels Països Catalans.
Aquí teniu les dades aparegudes en aquella notícia:

a) Què opines sobre el fet que es pugui estudiar català a altres països?
b) Quins creus que poden ser els motius que fan que s'ofereixi la possibilitat d'estudiar el català 
en llocs tan allunyats dels Països Catalans?
c) Quina creus que és la tipologia de persones que aprofiten aquesta possibilitat? Creus que són 
tots immigrants?
d) Quants de centres universitaris oferien la possibilitat d'estudiar català? Quants de països?
e) Hi havia països de tots els continents?
f) Quin país tenia més centres universitaris dedicats a l'ensenyament del català? Quin creus que 
n'era el motiu?
g) Fes un diagrama de sectors amb set franges, les sis primeres que representin els 6 països on hi 
havia més centres i la setena que n'englobi a la resta.
h) Fes un estudi sobre la situació actual de l'oferta d'estudi de català arreu del món.

Ara centra't en la situació del teu institut:
i) Fes un estudi sobre les diferents nacionalitats de tot l'alumnat del teu centre.
j) Quants d'idiomes diferents es parlen o es podrien parlar en el teu centre?
k) Fes un estudi dels  idiomes utilitzats per l'alumnat per  a  comunicar-se habitualment en el 
centre.
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2.11 A tota canya!!
La Fórmula 1 (F1) és un esport que va nàixer durant el segle XX. L'any 1906 va tenir lloc la 
primera cursa automobilística, encara que la primera cursa del campionat de Fórmula 1 no es va 
produir  fins  a  l'any  1950.  Les  normes  i  els  cotxes  han  anat  evolucionant  al  llarg  dels  anys 
paral·lelament a l'evolució cientificotecnològica. Pel  que fa als  criteris  de puntuació, no han 
estat sempre els mateixos, sinó que han anat sofrint modificacions fins a donar lloc als que en 
trobam  el 2010. El darrer criteri atorga puntuació als deus primers classificats, als quals se'ls 
assignen les puntuacions següents: 25, 18, 15, 12, 10,8, 6, 4, 2 i 1 punt. 

El  dia  3  de  novembre  de  2008,  el  diari  de  Balears  <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/172/5  1>   
publicà la classificació final del campionat de F1 de l'any 2008, i indicava els resultats obtinguts 
pels onze primers pilots al llarg de tota la temporada. 

Observa la taula que aparegué amb la notícia i respon les preguntes següents: 
a) Com està organitzat el campionat de F1?. En quins països varen tenir lloc les diferents proves 
(els Grans Premis)? Cada any es realitzen en els mateixos països?
b) Quants pilots varen participar en aquesta temporada?
c) A partir de la taula i observant les puntuacions dels diferents Grans Premis, esbrina com es  
reparteixen els punts.
d) En quins Grans Premis fan falta punts? Quin creus que és el motiu?
e)  Quants  punts  es  varen posar  en joc  al  llarg  de tota la  temporada? Quants  de punts  no 
apareixen a la taula?
f) Quina és la mitjana de punts de cada pilot?
g) Qui ha guanyat més vegades? I qui ha quedat més vegades en segona posició? 
h) Podries establir un altre criteri de classificació que proclamàs com a campió Felipe Massa?
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2.12 Imposicions per cendra

El fet de viure a una illa té moltes avantatges, però també té inconvenients, d'entre els quals 
podem destacar especialment el transport de persones i mercaderies cap a llocs fora de l' illa. 
Actualment  les  Illes  Balears  estan  ben  comunicades,  tant  per  via  aèria  com marítima,  però 
qualsevol petit incident pot rompre o dificultar el ritme normal d'aquests mitjans de connexió.

a) Cerca quantes companyies aèries diferents volen des de Son Sant Joan. Quines companyies fan 
trajectes entre les illes?

b) Quantes connexions diàries hi ha entre les illes? Consideres que són suficients?

c) Quin altre mitjà de transport hi ha per a anar d'una illa a una altra? Quants trajectes diaris 
fan?

d) Cerca informació sobre el temps que tarda cada mitjà de transport per a anar d'una illa a una 
altra.

El  dia  9  de  maig  de  2010,  en  el  Diari  de  Balears  <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/856/2  8>   
aparegué la notícia següent:

e) Què opines sobre la manera de donar la informació? És clara?

f) Podries donar la mateixa informació de manera més visual? Com?

g) Creus que la frase A Son Sant Joan es varen suspendre un total de 51 vols, a Eivissa 12 i a Menorca 6  
és redundant o aclaridora?

h) Fes un esquema amb la informació proporcionada. 

i)  Fes  un  diagrama de  sectors  on  s'indiqui  quants  de  vols  es  varen  suspendre  als  diferents 
aeroports de les Illes el dia 8 de maig.

j) Calcula el percentatge de vols internacionals que es varen suspendre.
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2.13 Qüestió d'altura
 
La previsió del temps ha estat un tema que ha preocupat la humanitat des dels seus orígens.  
Actualment, gaudim de moltes organitzacions que ens proporcionen pronòstics meteorològics, 
cosa  que  ens  permet  organitzar  i  planificar  alternatives  per  fer  més  fàcil  la  nostra  activitat 
quotidiana.  Aquestes  organitzacions,  d'entre  les  quals destacam  l'Institut  Nacional  de 
Meteorologia,  que  avui  s'anomena Agència Estatal  de Meteorologia  <h  ttp://www.aemet.e  s>  , 
proporcionen  serveis  meteorològics  a  partir  de  la  informació  recollida  a  través  de  satèl·lits 
meteorològics. Aquests satèl·lits poden ser de dos tipus: geostacionaris (que són estàtics respecte 
al moviment de rotació de la Terra, per exemple: GOES-11, Meteosat-6, GOMS...) i els d'òrbita 
polar (que passen dues vegades al dia pel mateix punt, com per exemple: NOAA, RESURS...)

L'emissió de la previsió de l'estat de la mar es fa tenint en compte l'escala Douglas que posa 
nom a les ones en funció de l'altura en metres. Aquí en teniu l'escala:

0 Plana 0

1 Arrissada 0 – 0,1

2 Marejol 0,1 – 0,5

3 Maror 0,5 – 1,25

4 Forta maror 1,25 – 2,50

5 Maregassa 2,50 – 4,00

6 Brava 4,00 – 6,00

7 Desfeta 6,00 – 9,00

8 Molt alta 9,00 – 14,00

9 Enorme Més de 14

a) Creus que és necessari posar nom a les ones? Per què creus que ho fan?

b) Per què creus que han ordenat les altures en intervals?

c) Tots els intervals tenen la mateixa grandària?

d) Per què creus que en la primera i la darrera fila les dades no estan agrupades en intervals?

e) És possible que l'altura sigui de 0 metres? Si l'altura fos de 0 metres, què s'hauria de dir que la 
mar és plana o arrissada? I si l'altura fos de 0,1 metres, què hi hauria, mar arrissada o marejol?

f) És probable que les informacions meteorològiques facin una previsió de mar molt alta en la 
mar Mediterrània? Creus que en qualsevol lloc es podran aplicar tots aquests noms? Per què?
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2.14 Tothom ha d'opinar?

Cada any construcció, remodelació i reforma solen ser motius de controvèrsia. L'any 2008 li va 
tocar al municipi de Santa Margalida. Observa el següent titular, que apareix al Diari de Balears 
de dia 3 de novembre de 2008 <ht  tp://dbalears.cat/arxiu/pdf/172/1  3>   :

a) Què vol dir la paraula licitació?

b) Aquest titular deixa clar que s'està estudiant la supressió de l'espai projectat per als ciclistes?

c) Com creus que han obtingut la informació?

d) En cas que els  set metres i mig no fossin suficients, a qui creis que s'hauria pogut fer una 
enquesta i quines preguntes s'haurien d'haver fet per donar la millor solució al problema?

e) Quantes cadires i taules podríem col·locar en set metres i mig d'amplada?

f) Quina amplada mínima ha de tenir un carril bici?

g) Creus que amb set metres i mig d'amplada n'hi ha prou per a terrasses i carril bici?

h) Com ha acabat aquest tema anys després?
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2.15 No volem ser els primers!
En períodes de crisis econòmiques, uns dels indicadors més analitzats per determinar si hi ha  
senyals de millora és la taxa d'atur. Normalment, un augment de l'atur implica que la situació  
econòmica no està passant per un dels seus millors moments i que per tant s'han de prendre  
mesures per capgirar la situació i tornar a reactivar l'economia. D'altra banda, una baixada de 
l'atur indica una certa millora econòmica o que les mesures preses per reactivar l'economia 
estan donant el seu fruit.
El dia 5 de maig de 2010 al Diari de Balears <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/851/2  5>   apareix una 
notícia que analitza la situació de l'atur a les diferents comunitats autònomes. Aquí tens el gràfic  
que acompanyava la notícia.

Observa el gràfic de l'esquerra i contesta:
a) Hi apareixen totes les comunitats autònomes?
b)  Quins  tipus  de  nombres  apareixen  en  el  diagrama  de  barres?  Quin  significat  tenen  els 
nombres positius? I els negatius? 
c) El fet que Ceuta tengui un 4% significa que sigui la regió amb major nombre d'aturats?
d) Quines comunitats autònomes tenen un percentatge positiu? I negatiu?
e) Què vol dir que les Balears tenguin un -4,4% de variació?
Observa el gràfic de la dreta i contesta:
f) Observant el diagrama creus que quan s'especifica la situació estatal inclou les Balears?
g) Creus que és adient utilitzar la paraula Estat en aquests diagrames de sectors? 
h) Quin era el nombre real d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes de març a tot l'Estat?
i) Quin percentatge representa el nombre d'afiliats a la Seguretat Social de les Illes Balears en el 
mes d'abril respecte als afiliats a tot l'estat? I en el mes de març?
j) Calcula el nombre total de contractes de tot l'Estat en els mesos d'abril i de març.
k) Quants contractes temporals hi ha a tot l'Estat espanyol? I d'indefinits? Quins percentatges 
representen els de les Balears respecte als de tot l'Estat?
l) Quin significat tenen les imatges que acompanyen els gràfics? Creus que són adients? Per què?
m) Si et deixassin posar les imatges, quines hi posaries?
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2.16 Sense sorpreses

Quan s'acosten les eleccions, els mitjans de comunicació ens bombardegen amb notícies sobre 
els electors, i amb previsions dels resultats electorals. 
a) A Espanya tenim un sistema electoral  consistent  a assignar els escons basant-se en la llei 
d'Hondt. Esbrina en què consisteix.
b) Proposa una altra manera possible d'atribuir els escons en funció dels resultats de l’escrutini. 

Ara centrem-nos en un cas real:

Fragment de la notícia de dia 6 de maig: Aquí teniu dos fragments de dues notícies 
aparegudes al Diari de Balears els dies 6 i 8 
de  maig  de  2010,  amb motiu  de  les 
eleccions al Regne Unit
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/852/2  4>  , 
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/854/2  0>  

Pel que fa al fragment del 6 de maig:
a)  Qui  ha  fet  el  sondeig  que  aventura  el 
resultat de les eleccions?
b) Quina era la població del sondeig?
c)  En  aquest  fragment  de  notícia 
s'especifica  la  grandària  de  la  mostra 
considerada?
d) Quins creus que poden ser el motius que 
les previsions i els resultats definitius d'unes 
eleccions siguin totalment diferents?

Pel que fa al fragment del 8 de maig:

e)  Els  resultats  definitius  de  les  eleccions 
eren  els  esperats?  Quines  conclusions 
podem treure sobre l'empresa encarregada 
de  realitzar  el  sondeig  fet  abans  de  les 
eleccions? 
f) Hi ha hagut canvi de govern?
g) Quina variació han experimentat cada un 
dels tres partits polítics majoritaris respecte 
dels resultats de l'any 2005?
h) Quines són les línies bàsiques del partit 
conservador? I del laborista?

Fragment de la notícia de dia 8 de maig. Resultats 
definitius de les eleccions:
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2.17 Economistes per un dia
El producte interior brut (PIB) és el valor total de la producció de bé i serveis d'un país en un 
període de temps determinat. Engloba el consum privat, la despesa pública, la variació de les  
existències d'un país i les exportacions netes. El PIB per càpita és un dels indicadors del nivell de  
vida d'un país i es calcula dividint el PIB entre el nombre total de ciutadans. Si el PIB creix més  
ràpidament que la població es considera que hi ha hagut un augment del nivell de vida. D'altra 
banda, si la població creix més de pressa que el PIB, es considera que hi ha hagut una disminució 
del nivell de vida. 
Com a bon indicador del nivell de vida d'un país, és analitzat constantment pels economistes i  
se'n parla contínuament als mitjans de comunicació. Per exemple, dia 2 de novembre de 2008 
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/171/  8>  ,  el  Diari  de Balears va publicar una notícia en la qual 
apareixia la taula següent: 

a) Quantes comunitats autònomes formen l'Estat espanyol?
b) Quin criteri s'ha seguit per ordenar les dades en la taula?
c) Calcula la mitjana del PIB per càpita i comprova que coincideixi amb la mitjana estatal.
d) Posa un exemple de recaptació feta per cada una de les administracions. 
e)  La  sisena  columna  indica  els  doblers  per  habitant  que  recapten  anualment  les  diferents 
administracions.  En  quina  comunitat  es  recapten  més  doblers  per  habitant?  Quina  posició 
ocuparien les Balears si es fes una ordenació descendent de les dades d'aquesta columna?
f) Què vol dir pressió fiscal?
g) Quin significat tenen les dades que apareixen des de la segona fins a la cinquena columna?
h)  Calcula  el  percentatge  que  recapta  l'administració  autonòmica,  per  a  cada  una  de  les 
comunitats. Quina comunitat presenta un major percentatge?
i)  El  PIB per  càpita és un indicador del  nivell  de vida.  Fes  una ordenació descendent de les 
comunitats en funció de les dades que apareixen en aquesta columna. Creus que és normal que 
aquesta ordenació no coincideixi amb la pressió fiscal?
j) Quines comunitats destaquen si miram les columnes de les recaptacions duites a terme per les  
administracions locals, autonòmiques i estatals?
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2.18 Ets feliç?

Molta gent tendeix a pensar que només es fan estudis estadístics de caire econòmic, lingüístic,  
esportiu... però també se'n realitzen molts de caire social. Molts d'aquests estudis són duits a 
terme per entitats que, a primera vista, no semblen que n'hagin d'estar interessades, però que 
indirectament  es  veuen  influenciats  els  seus  interessos  o  els  és  convenient  realitzar-les  per 
qüestions publicitàries. Heus aquí una notícia apareguda el dia 11 de maig de 2010 al Diari de 
Balears <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/858/2  8>  , que n'és un bon exemple:
 

a) Quina és la població estudiada? 

b) Creus que han pogut enquestar tota la població o ha estat necessària l'elecció d'una mostra? 
Per què?

c) Quina entitat ha realitzat l'estudi?

d) Com creus que han fet l'estudi?

e) Quin creus que pot ser un indicador de la felicitat?

f) Quin interès creus que pot tenir una empresa a realitzar un estudi d'aquest tipus?

g) Segons aquest estudi, quin és el moment més feliç i preuat del dia?

h) Fixa un indicador de felicitat i fes el mateix estudi als alumnes de segon d'ESO del teu centre.
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2.19 Adéu als detergents convencionals

Durant molts d'anys, la millora de la qualitat de vida i la recerca de comoditats compatibles  
amb un ritme de vida frenètic han estat una de les principals prioritats de la societat, sense tenir 
en compte de quina manera es perjudicava l'entorn que ens envoltava. En els darrers anys, la 
recerca d'alternatives que respectin totalment el medi ambient i que ens facin la vida més fàcil, 
ha estat un dels  objectius fonamentals. Com exemple, citam l'article publicat en el  Diari  de 
Balears de dia 10 de maig de 2009, que ens parla d'un substitut del detergent convencional que  
no conté substàncies químiques. Vet aquí, un fragment d'aquesta notícia:
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/357/3  0>  

a) Fins a quin punt creus que els detergents poden perjudicar el medi ambient?
b) Si observam la informació de la taula anterior, quina sembla la millor opció? Quina és l'opció 
que no ens permet determinar-ne el preu exacte?

Deixant de banda la penúltima informació per manca de transparència, responeu les preguntes 
següents:
c) Incloent-hi les despeses, quin és el preu mitjà de l'ecobola? 
d) Si hi incloem les despeses, podem determinar-ne la moda? 
e) Quina és la mediana?
f) Quin és el rang?
g) Quina és la desviació mitjana? Quin significat té?
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2.20 Quina doblerada!

Els  diferents  municipis 
necessiten  d'una  dotació 
econòmica  per  dur  a  terme 
tots  els  seus  projectes.  Part 
d'aquesta  dotació  és 
concedida  per  la  comunitat 
autònoma  corresponent,  la 
qual  rep  doblers  del  govern 
central.  Analitzarem la notícia 
referent  a  l'aprovació  del 
repartiment  del  Fons  de 
Cooperació  Local  que 
aparegué  al  Diari  de  Balears 
dia 12 de maig de 2010. 
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf  
/859/1  2>  

El  capítol  8  de  Daus  i  dades  I 
ens parla dels índexs. Per fer-ne 
cinc cèntims,  els  índexs  són 
uns  percentatges  que  ens 
permeten  comparar  dades  a 
partir d'una que n'hem agafat 
com  a  base.  Per  obtenir  els 
índexs feim el quocient de cada 
una de les dades entre la que 
hem considerat com a base.

Considerau  les  taules  de 
dades  que  apareixen  en  el 
capítol  6  del  llibre  Daus  i  
dades  I i  les  que  teniu  en 
aquesta  notícia. Feis  quatre 
grups i  repartiu-vos el  càlcul 
dels índexs referents a:

-Habitants.
-Extensió.
-Densitat de població.
-Repartiments  del  Fons  de 
Cooperació Local.

a)  Creis  que hauríeu d'elegir 
com  a  base  el  mateix 
municipi? 
b)  Com  són  els  nombres 
índex de les dades que estan 
per damunt de la dada triada 
com a base?  I els  que estan 
per davall? 
c)  Quins  criteris  seguiries  a 
l'hora  de  fer  el  repartiment 
del  Fons  de  Cooperació 
Local?  Et  sembla  que  la 
densitat de població seria un 
factor a tenir en compte?
d) Podries utilitzar els índexs 
per a esbrinar com s'ha fet el 
repartiment  del  Fons  de 
Cooperació Local?
e)  Calcula  la  mitjana  dels 
doblers  que  es  reparteixen 
entre  els  diferents  municipis 
de les Illes.
f) Feis un diagrama de barres 
i un diagrama de sectors dels 
doblers  que  es  reparteixen a 
cada una de les quatre illes.
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2.21 No és or tot el que llueix

L'aparença física s'ha convertit en una de les principals preocupacions d'una gran part de la  
societat actual.  Dietes  miracle,  mesures  ideals,  aspecte atractiu,...  són una petita  part de la 
informació que rebem diàriament tant de manera directa com de manera subliminar. Aquesta 
obsessió  per  l'aparença ha induït trastorns físics i psicològics amb una forta repercussió dins 
l'etapa adolescent.
El dia 12 de maig de 2010, el  Diari de Balears va  publicar un article que reflexiona sobre tota 
aquesta temàtica. A continuació en teniu un fragment: <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/859/2  7>  

a) Quins temes són tractats en 
aquest  fragment?  Què 
n'opines?  Creus  que  és  una 
problemàtica recent?
b) Creus  que  és  un problema 
que té fàcil solució?
c)  En  quants  d'estudis  està 
fonamentada la notícia?
d) Indica la població de cada 
un dels estudis esmentats.
e)  Fes  el  mateix  estudi  amb 
joves  del  teu centre  o del  teu 
poble,  i  compara els  resultats 
amb els de la notícia.
f)  Creus  que  la  zona  de 
realització  de  l'estudi  pot 
influir en els resultats?
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2.22 Quants en toquen per cap?

El nombre de pacients que ha d'atendre un metge, el nombre d'alumnes que ha d'instruir un 
professor, el nombre de persones que ha d'atendre un administratiu..., en poques paraules, la 
ràtio, és determinant a l'hora de garantir la qualitat d'un servei. Moltes vegades, només es posa 
èmfasi en les dotacions tecnològiques o econòmiques,  i es deixa de banda la proporcionalitat 
inversa que existeix entre quantitat i qualitat. 

Considerem  la  notícia  apareguda  el dia  18  de  maig  de  2010  al  Diari  de  Balears 
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/876/2  5>   un fragment de la qual teniu a continuació:

a) Quina és la mitjana de pacients atesos per un metge en un dia? Quina és la mitjana de temps 
que dedica cada metge a un pacient?

b) Suposant que un metge hagués d'atendre els 1666 pacients, quants de dies tardaria a fer-ho?

c) La mitjana de 31 pacients cada dia, creus que fa referència a metges de família o a metges en 
general?

d) A partir de les dades que ens proporciona la notícia, quants de metges hi ha a Mallorca?

e) Per què creus que la notícia afirma que el perfil sociològic dels pacients influeix amb la ràtio 
que té cada metge? Hi estàs d'acord? Per quin motiu creus que ho diu?

f) En quins altres àmbits creus que la ràtio influeix en la qualitat del servei que s'ofereix?

g) Quina és la ràtio del teu institut? Varia segons el nivell d'estudis cursats? Creus que influeix en 
la qualitat de l'ensenyament?

59

http://dbalears.cat/arxiu/pdf/876/25


2.23 Camins artificials

Els orígens dels túnels es remunten a l'antiguitat, per exemple, a Hagdek, Suïssa, podem trobar 
un túnel d'uns 800 metres de longitud, que data de l'època romana. Però, realment, l'inici de la  
construcció  de  túnels  va  tenir  lloc  en  segle  XIX,  amb  la  invenció  del  ferrocarril.  Els  túnels 
aparegueren com a solució a la construcció de vies fèrries en països muntanyosos, les  quals  
requerien de la perforació de muntanyes. 
Avui en dia, s'han convertit en un element indispensable de la infraestructura d'un país modern,  
ja que permeten el desplaçament ràpid d'una banda a l'altra d'una muntanya. 

El dia 19 de maig de 2010 va sortir en el Diari de Balears una notícia referent a les noves tarifes 
del túnel de Sóller. <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/877/1  4>   

a) Per què creus que el túnel de Sóller no és gratuït? 
b) Sense fer cap càlcul i valorant el que representa la puja respecte del preu anterior, s'ha apujat 
el mateix percentatge en totes les categories? 
c) Calcula, en cada cas, el percentatge d'augment de la tarifa. 
d) Calcula la mitjana i  la desviació mitjana dels percentatges anteriors. Quin significat tenen 
aquests valors?
e) Si en un dia passen pel túnel 70 cotxes, 25 camions i 12 motos de no residents, i 150 cotxes de 
residents, quants de doblers recaptaran? Què hauran guanyat més, gràcies a l'augment?
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2.24 El saber no ocupa lloc

El suport de l'escriptura ha anat variant notablement, passant per pedra, fusta, llistons d'argila, 
papir, seda, paper,  i ha  arribat a l'actualitat, que ja s'edita sobre suport digital. Han quedat 
molt  enfora  aquells  dies  en  què  Gutenberg  va  instal·lar  la  primera  impremta  l'any  1450  a 
Magúncia i va imprimir com a primer llibre La Bíblia. Era una època en què hi havia molt poca 
gent que disposàs dels mitjans econòmics i culturals necessaris per llegir un llibre, contràriament 
a la situació en què vivim avui en dia, en què tothom ha tingut un llibre en les seves mans. 

A continuació teniu la notícia que va aparèixer el dia 30 de maig de 2010 al Diari de Balears, la 
qual  està  fomentada  en  un  estudi  de  la  Federació  del  Gremi  d'Editors  d'Espanya. 
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/890/4  4>   

a) Quin és el darrer llibre que has llegit?
b) Quins diaris d'informació general coneixes? Llegeixis habitualment cap diari? I revistes? De 
quin tipus? 
c) Què és un llibre digital?
d) En aquest article ens diuen que el 91,1% de la població llegeix publicacions de tota casta. A 
quina població fa referència?
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e) En un paràgraf ens indiquen que el 48,8% llegeix en suport digital, el 47,3% a l'ordinador, el 
6,6% a través del mòbil o agendes electròniques i el 0,8% en un lector de llibres digital. Creus que 
hi hauria d'haver alguna relació entre aquests percentatges? Si sumam tots aquests percentatges, 
supera el 100%. Per què?

f)  Quant a la motivació per la lectura, ens diuen que el 55,2% ho fa com a esbarjo durant el  
temps lliure i el 20,9% per motius de treball o estudis. Què passa amb el 23,9% restant? Trobes 
que la informació que es dóna és incompleta?

g) D'altra banda, s'hi  especifica que el 59% de la població llegeix llibres, el 52,2% revistes, el 
79,7%  diaris,  el  13,7%  còmics  i  el  37,6%  pàgines  web.  És  correcte  sumar  tots  aquests 
percentatges? Per què? Quin nom reben els esdeveniments que tenen elements comuns?

h) Ara, et toca a tu fer el paper d'investigador. Fes una enquesta al teu centre i intenta esbrinar el  
següent:
 -La quantitat d'alumnes que han llegit un llibre durant el darrer any.
 -La temàtica dels llibres que han llegit. 
 -El suport sobre el qual està editat el llibre que han llegit.
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2.25 Programació televisiva

Durant les tres primeres dècades de comercialització de la televisió, a Espanya, només hi havia un 
canal de televisió. La televisió espanyola (TVE) fou fundada l'any 1952 com a un organisme 
públic, dependent del  Ministeri d'Informació i Turisme, i no va ser fins  a l'any 1956 quan va 
iniciar la seva emissió des de Madrid. Al començament dels anys noranta, arribà la competència 
amb el naixement d'altres cadenes televisives de caràcter privat. Entre  aquestes, en  destacam 
Antena 3 i  Tele 5,  que foren les primeres cadenes privades  a emetre l'any 1990. Actualment 
gaudim d'una gran quantitat de cadenes televisives, les quals competeixen per oferir una variada 
i àmplia programació, amb la intenció d'aconseguir la major audiència. 
Els  continguts  de  la  programació  es  poden  classificar  en  informatius,  programes  de  debat, 
programes educatius, programes infantils, programes d'entrevistes, concursos, sèries, pel·lícules, 
esports, telenovel·les.. 
-Posa un exemple de cada tipus de contingut televisiu.
-Observa la programació de dia 30 de maig de 2010 apareguda al Diari de Balears:
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/890/5  4>  

a) Quins programes t'agraden més? Quins t'agraden menys?
b) Quins programes creus que poden fomentar una bona educació? Quins creus que en poden 
ser perjudicials?
c) Fes un estudi del temps que dediquen les diferents cadenes a cada un dels tipus de programes  
(programes del cor, informatius, pel·lícules, sèries, documentals, esportius i altres) durant aquest 
dia. Organitzau tota la informació en una taula.
d) Si t'indicassin el temps que es dedica a cada contingut televisiu, podries endevinar per a quin  
dia de la setmana és la programació?
e)  Si  analitzam  la  programació  d'un  dia  concret  no  se'n poden  treure  massa  conclusions. 
Organitzau-vos per grups i  comptabilitzau, durant dues setmanes, el  temps que les diferents 
cadenes dediquen als continguts televisius. Organitzau les dades recollides i trobau-ne la moda.
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2.26 L'habitatge

L'habitatge és un tema que ha preocupat la humanitat des de temps immemorables. Des que 
l'ésser humà primitiu utilitzava les coves per a refugiar-s'hi, són moltes les etapes per les quals ha 
passat l'habitatge, però totes han tengut sempre el mateix rerefons, la necessitat de les persones 
de tenir un lloc on viure. L'habitatge és un bé de primera necessitat i com a tal està  recollit a 
l'article 47 de la Constitució Espanyola que diu el següent: Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un  
habitatge digne i adequat. Els poders públics han de promoure les condicions necessàries i han d'establir les  
normes pertinents per a fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per a  
impedir l'especulació.

a) Què és la Constitució Espanyola? Per què es va redactar? Quin és el seu objectiu?
b) Què vol dir la paraula especulació?
c) Creus que a les Illes Balears hi ha especulació? Per què?

El dia  17  d'agost  de  2009  es  va  publicar al  Diari  de  Balears  una notícia  referent  a  l'estoc 
d'habitatges lliures de cada comunitat autònoma. Aquí la teniu:
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/859/  7>  

d) Què vol dir la paraula estoc?
e) Qui s'ha encarregat de fer l'estudi? S'han considerat totes les comunitats autònomes?
f)  Tenint  en  compte  aquest  gràfic,  quin  lloc  ocupen  les  Illes  Balears  respecte  a l'estoc 
d'habitatges lliures?
g) Quin tipus de diagrama s'ha utilitzat per a representar-hi les dades?
h) La longitud de les barres del diagrama concorda amb les dades que s'especifiquen damunt 
d'aquestes? Respecte a quines dades s'han fet les barres del diagrama?
i) A partir de les dades que apareixen en el gràfic anterior, calcula el nombre d'habitants de cada 
comunitat autònoma. Quin tipus de nombres n'obtens? Per què?
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2.27 Realitat o ficció
Les universitats són institucions dedicades a la investigació i a l'ensenyament superior, i els seus 
orígens es remunten a l'edat mitjana europea. La primera universitat de la qual es té constància 
és  la  de  Bolonya,  fundada  l'any  1119,  i  a  principis  del  segle  XIII,  es  va  fundar  la  primera 
universitat  espanyola,  a  Salamanca.  En  aquella  època,  les  universitats  gaudien  d'un  temari 
unificat, impartien el trívium (gramàtica, lògica i retòrica) i el quadrívium (astronomia, música, 
aritmètica i geometria).
Actualment el nombre d'universitats ha augmentat de manera considerable, cada una ofereix 
uns estudis determinats i per accedir-hi s'ha d'haver superat una etapa obligatòria, així com una 
prova d'accés. 
Una vegada que els alumnes han acabat l'etapa post-obligatòria tenen davant d'ells una de les 
eleccions més difícils i determinants de la seva vida: l'elecció d'una carrera universitària. Aquesta 
elecció, a part de determinar allò que estudiaran durant una sèrie d'anys, condicionarà la vida 
professional i laboral a la qual podran optar.
A continuació vos adjuntam un fragment de l'article  publicat al  Diari de Balears  de  dia 19 de 
maig de 2010 <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/877/2  7>  :

a) Feis un estudi als joves que enguany cursen 2n de batxillerat del centre i  investigau quina  
carrera universitària volen cursar i quins programes televisius miren habitualment.
b) Organitzau les dades en dues taules diferents i determinau la moda de la carrera universitària  
que volen cursar i la del programa televisiu que miren habitualment.
c) El títol de l'article és “Triant la carrera mirant la televisió”. Creus que és adequat elegir una  
opció de la vida real basada en la ficció de la televisió?
d) Elaborau un diagrama de barres i un diagrama de sectors a partir de la informació recollida. 
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2.28 Màximes i mínimes

En qualsevol previsió meteorològica podem trobar informació sobre les màximes i mínimes de les  
principals ciutats del món. Actualment això és una informació bona d'obtenir, ja que disposam 
d'instruments de mesura de gran perfecció, però no sempre ha estat així.
El termòmetre és un invent més antic que l'escala per a determinar les mesures. En el segle XVI 
només es feia una distinció entre fred i calor, atribuint com a fred l'altura de l'alcohol com a 
conseqüència de introduir-lo dins una cova, i com a calor, l'altura aconseguida per l'acció dels  
raigs solars. Fou en el segle XVIII, quan Daniel Gabriel Fahrenheit va definir la primera escala 
assignant el número 32 a l'altura  a la qual arribava el mercuri quan es congelava l'aigua, i el 
número 212 a l'altura corresponent a l'estat d'ebullició. A primera vista pot semblar estranya la 
utilització  d'una  escala  de  180,  però  no  era  més  que  una  connexió  amb  la  graduació  del 
semicercle. Uns vint anys després, el físic i astrònom suec Anders Celsius va proposar una escala 
centesimal assignant els números 0 i 100 a l'estat de congelació i ebullició, respectivament. 

A  continuació  tens  la  taula  de  les  temperatures  màximes  i  mínimes  de  diferents  ciutats 
apareguda en el Diari de Balears el dia 30 de maig de 2010
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/890/4  9>  :

a) Determina el país al qual pertany cada una de les ciutats anteriors.
b) Quina informació ens donen les temperatures màxima i mínima d'una ciutat? Per què creus 
que és important conèixer-les?
c) Calcula la mitjana de les temperatures màximes i la mitjana de les temperatures mínimes. 
Aquestes mitjanes ens poden proporcionar cap tipus d'informació?
d) Indica la moda, la mediana i el rang de cada una de les distribucions de temperatura.
e) Fes un diagrama de barres amb la informació de la segona i la tercera columnes. 
f) Podries elaborar-ne un histograma?  Quina creus que podria ser la grandària dels intervals? 
Elabora'l.
g) Quin significat té la quarta columna? 
h) Fes una taula de freqüències absolutes amb les dades de la quarta columna i calcula'n la 
mitjana. És possible? Per què? Calcula'n la moda. És possible? Per què?
i) Fes un diagrama de sectors amb les dades de la quarta columna.
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2.29 Decideix, te'n deixis dur

Un dels grans problemes de la societat actual i que troba les seves arrels en l'adolescència és el  
consum de drogues. Les drogues són substàncies que poden modificar, durant un cert període 
de temps, la percepció i la manera d'actuar de la persona que les pren i, a més, creen addicció.
Les drogues es poden classificar segons la normativa actual en: legals (alcohol, tabac, certes 
substàncies sota prescripció mèdica...) i il·legals (heroïna, cocaïna, èxtasi...). Encara que algunes 
siguin catalogades com a legals no vol dir que estiguin exemptes de crear addiccions i que no 
siguin perjudicials per al cos humà. Per exemple, l'alcohol és una droga legal, però el seu abús 
pot afectar greument el fetge, igualment que el cas del tabac, que provoca greus problemes als 
pulmons, la gargamella...
A continuació vos presentam una taula extreta de la pàgina web <w  ww.ine.e  s>   , elaborada per 
l'INE (Institut Nacional d'Estadística).

Consum de drogues en ensenyaments secundaris a Espanya (Població de 14-18 anys)

Edat d'inici en el consum per tipus de substància psicoactiva i període.
Unitats: edat mitjana (anys).

2000 2002 2004 2006

Tabac 13,1 13,1 13,2 13,1

Tabac (consum diari) 14,4 14,4 14,5 14,2

Alcohol 13,6 13,6 13,7 13,8

Alcohol (consum setmanal) 14,9 15 15,1 15

Hipnosedants (1) 14,5 14,6 14,8 14,4

Cànnabis 14,9 14,7 14,7 14,6

Cocaïna 15,8 15,7 15,8 15,4

Heroïna 15,4 14,9 14,4 14,7

Amfetamines 15,6 15,6 15,7 15,6

Al·lucinògens 15,5 15,5 15,8 15,5

Substàncies volàtils 13,9 14,3 14 13,6

Èxtasi 15,7 15,4 15,6 15,5
Consulta la pàgina web de l'INE i respon les preguntes següents:
a) Què és l'INE? Quins temes estudia? Quin és el seu objectiu? Com realitzen els seus estudis?
Observa la taula i respon les preguntes següents:
b)  Observant  les  dades  dels  anys  estudiats,  podem afirmar  que  cada vegada el  consum de 
drogues s'inicia en edats més primerenques?
c) Té sentit que les dades siguin nombres no enters? Què vol dir 14,4 anys?
d) Calcula la mitjana de les edats d'inici de cada columna i de cada fila. Quin significat té cada 
una?
e) Què opines sobre les dades d'aquesta taula? Creus que és normal? És normal en l'entorn en 
què tu vius?
f) Segons la taula, quin és l'ordre en el qual es van iniciant en les diferents substàncies?
g) Cerca els efectes que pot tenir cada una d'aquestes drogues.
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2.30 Comptant cigrons

Com podries comptar el nombre de peixos d'un llac? I el nombre de conills que hi ha a la teva  
illa?
Per respondre aquestes qüestions, se'n fan estimacions.

A continuació, utilitzarem un mètode que ens permet fer una estimació del total a partir d'una 
mostra.

Agafau un quilogram de cigrons i retirau-ne una grapada; a continuació, comptau quants n'heu 
agafat. Quants n'heu comptabilitzat?

Ara agafau aquests cigrons, pintau-los de color per diferenciar-los i tornau-los a barrejar amb la 
resta.

Repetiu el procés anterior agafant una nova grapada de cigrons. Quants de cigrons heu agafat 
sense pintar? I pintats?

A partir d'aquesta informació, podem fer una estimació de la quantitat de cigrons que hi ha en  
el quilogram? Com ho faríeu?

Posau les dades en comú i feis-ne la mitjana.

Ara ve la feina dura, compta el nombre de cigrons que hi ha en el quilogram i calcula l'error  
comès. Creus que el mètode seguit és vàlid? Com ho podries millorar? 

Planteja  un  projecte  semblant  que  sigui  original  i  en  el  qual pugui  ser  útil  aquest  tipus 
d'estratègia.
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3r ESO

Continguts del Currículum Oficial de les Illes Balears (Annex del Decret 73/2008,de 27 de juny)

Bloc 6. Estadística i probabilitat

– Necessitat, conveniència i representativitat d’una mostra.
– Mètodes de selecció aleatòria i aplicacions en situacions reals.
– Estadística descriptiva unidimensional. Atributs i variables discretes i contínues
– Interpretació de taules de freqüències i gràfics estadístics. 
– Agrupació de dades en intervals. Histogrames i polígons de freqüències. 
– Construcció del gràfic adequat a la naturalesa de les dades i a l’objectiu desitjat.
– Significat, càlcul i aplicacions dels paràmetres de centralització (mitjana aritmètica, moda, 
mediana i quartils) i dispersió (rang i desviació típica). 
– Interpretació conjunta de la mitjana aritmètica i la desviació típica.
– Utilització  de  les  mesures  de  centralització  i  dispersió  per  realitzar  comparacions  i 
valoracions. Anàlisi i crítica de la informació d’índole estadística i de la seva presentació.
– Utilització de la calculadora i el full de càlcul per a organitzar les dades i realitzar càlculs.
– Experiments aleatoris. Esdeveniments i espai mostral. Utilització del vocabulari adequat per a 
descriure i quantificar situacions relacionades amb l’atzar. 
– Freqüència i probabilitat d’un esdeveniment.
– Càlcul de probabilitats mitjançant la llei de Laplace. 
– Càlcul de la probabilitat mitjançant simulació o experimentació.
– Formulació i verificació de conjectures sobre el comportament de fenòmens aleatoris senzills.
– Utilització de la probabilitat per prendre decisions fonamentades en diferents contextos.
– Reconeixement i valoració de les matemàtiques per interpretar, descriure i predir situacions 
incertes.

Justificació dels problemes proposats

 3.1 Tot i que les dades concretes de la taula inicial són inventades, el problema pretén plantejar 
una situació real que es dóna diàriament a les granges de producció d'ous. Es vol fer reflexionar  
que no sempre és adient l'aplicació del concepte de quartil (en aquest cas no  el segueix). La 
normativa citada, a més, en no emprar simbologia matemàtica a l'hora de definir els intervals,  
presenta  el  problema de  no saber  on col·locar  un  ou que  estigui  en l'extrem comú de  dos 
intervals consecutius.

 3.2 Aquest problema intenta ressaltar la importància real de la presa de mostres en un cas que 
encara es dóna en les explotacions d'ametllerars. La diferent amplada en l'interval de rendiments 
ens ofereix una bona eina per parlar de desviació estàndard.

 3.3 En  aquest  problema  es  pretén  que,  a  través  de  dades  estadístiques  tan  importants  i 
manejades com ara  la densitat de població, l'alumne sigui capaç d'integrar en la seva reflexió 
elements com la capitalitat, el relleu, la proximitat, etc.

 3.4 L'atur és un tema de molta actualitat. És important que els alumnes hi reflexionin. A més,  
l'article ens brinda una oportunitat molt bona per saber com es fan els estudis estadístics de bon 
de veres. La investigació d'aquesta pàgina pot ser molt formativa. I els percentatges són sempre 
un cavall de batalla.

 3.5 Una de les aplicacions importants dels paràmetres estadístics és la centralització de dades 
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que  ens permet una ràpida comparació. En aquest problema, a més, es visualitza com podem 
convertir una variable qualitativa en quantitativa o a l'inrevés.

 3.6 La relació entre música i matemàtiques té més de 2500 anys. Aquest problema la posa de 
relleu i mostra la versatilitat de l'estadística per abordar multitud de problemes. El plantejament 
del dodecafonisme del segle XX és un paradigma d'aplicació de criteris matemàtics a la creació 
artística.

 3.7 En aquest  problema es  posa de manifest  la  utilitat  de centralitzar  dades  i  s'avisa de la  
possibilitat  de  detectar  dades  clarament  errònies  que  es  poden  eliminar  per  no  desviar  els 
resultats. També es posa de manifest que el volum calculat a partir de les mitjanes de les dades  
no coincideix amb la mitjana de volums calculats. 

 3.8 Les dades són reals. L'ús del full de càlcul és una eina molt bona per alliberar l'alumne de 
càlculs excessivament repetitius i possibilitar la reflexió sobre els resultats. El problema també fa 
veure  el  clàssic  que  la  velocitat  mitjana  coincideix  amb  la  mitjana  de  distàncies  per  al  cas 
d'intervals iguals de temps, però no de distàncies.

 3.9 Rafel Nadal és sempre notícia. En aquest problema es posa de manifest que en l'actualitat 
els ordinadors permeten treure estadístiques de quasi tot i  en temps real, encara que moltes 
vegades aquestes estadístiques no tenguin cap valor de predicció.

 3.10 La predictibilitat d'una situació està en funció de la seva regularitat. En aquest problema es 
posa de manifest que durant els dies feiners la regularitat és la tònica. Aquestes dades, a més,  
ben tractades, poden tenir valor d'argument (reclamar més freqüències).

 3.11 Aquest problema pretén posar de manifest la comprensió dels paràmetres estadístics. A 
partir de la realitat es demana que s'assignin mitjanes i desviacions coherents.

 3.12 Els índexs són un concepte fonamental en el tractament de dades estadístiques de caire 
econòmic. Actualment, el problema de l'habitatge és un dels més importants per a la joventut.

 3.13 Aquí es pretén posar de manifest l'estabilització dels paràmetres amb un nombre creixent 
de dades que, per tant, milloren la seva fiabilitat. 1729 és el nombre de Hardy-Ramanujan.

 3.14  Quan és molt difícil  poder comptar tots els  elements d'una població, l'estadística ens 
dóna  una  mà.  És  ara  el  cas  de  les  llenties,  però  freqüentment  el  de  les  persones  d'una 
manifestació, d'individus d'una població animal o vegetal, etc.

 3.15 Tot i que no sigui curricular, la llei de Newcomb-Benford contribueix a suavitzar la idea que 
quan una distribució és més o manco caòtica, necessàriament serà equilibrada en tots els seus 
valors. Aquest exemple demostra que això és un prejudici.

 3.16 Aquest problema posa de manifest el fet que la probabilitat de repetir dues matrícules (la  
1924 o la 1111) és idèntica, però que quan miram la segona pensam en el succés compost “tots  
els  dígits  iguals”  mentre  que  quan  miram  la  primera  realment  pensam  en  el  conjunt 
complementari. És important treballar els prejudicis que tots tenim en probabilitat.

 3.17 Aquest problema pretén mostrar a l'alumne els camins per obtenir dades actualitzades a 
través de la web de l'IBESTAT. També és una petita introducció a la probabilitat condicionada.

 3.18 A partir d'una excusa literària, es planteja un problema clàssic que es pot resoldre molt bé 
a partir d'un diagrama en arbre, que és el principal objectiu d'aquest plantejament.

 3.19 Aquí s'intenta estimular l'esperit crític de l'alumne com a lector davant afirmacions tan 
contundents com la que branda l'article. Una possible cerca de dades objectives pot ajudar a 
esbrinar la veritat.

70



 3.20 Es pretén fer un ús del coneixement estadístic i probabilístic per explicar tres situacions 
prou diferents, però que en el cas de les dues primeres tenen l'interès de ser reals.

 3.21 L'aparell  de Galton és un clàssic en el  tractament de dades i  com a model.  Una bona  
ocasió per començar a prendre contacte amb la campana de Gauss.
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3.1 Una qüestió d'ous

Una granja de producció d'ous de gallina (espècie Gallus gallus) controla el pes (arrodonit a 
grams) de la seva producció en un dia de categoria A (frescs) i ens ofereix les següents dades:

Pes (g) Ous Ous Pes (g) Ous Ous Pes (g) Ous Ous Pes (g) Ous Ous

41 2

42 0
2

53 35

54 39
74

65 48

66 67
74

77 27

78 20
47

43 7

44 6
13

55 42

56 21
63

67 60

68 63
123

79 11

80 19
30

45 10

46 10
20

57 39

58 45
84

69 25

70 48
73

81 15

82 8
23

47 15

48 23
38

59 56

60 61
117

71 48

72 36
84

83 3

84 7
10

49 21

50 29
50

61 60

62 55
115

73 27

74 33
60

85 6

86 1
7

51 27

52 30
57

63 39

64 45
84

75 41

76 28
69

87 1

88 2
3

a) Si volgués vendre el seu producte en quatre categories segons el pes (S, M, L i XL) de manera 
que inclogués el mateix nombre d'ous en cada categoria, on hauria de posar els límits de cada 
interval?

b) Es pot mesurar exactament el pes d'un ou?

c) Quin tipus de variable estadística és el pes d'un ou de granja?

d) Representau les dades de la taula en un diagrama de dotze barres.

d) Esbrinau quina és la classificació real dels 
ous segons el seu pes en la normativa actual. 
<h  ttp://www.consum.cat/temes_de_consum  
/aliments/index.html#2  4>  

e)Veis cap problema en aquest tipus de 
divisió? 
Té res a veure amb els quartils?

Per consultar més:
– <h  ttp://es.wikipedia.org/wiki/Etiquetado_de_huevo  s>  
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3.2 Comerciants d'ametles

Les ametles (espècie  Prunus dulcis) són un dels productes característics de la  Mediterrània que 
trobam  ben  arrelats  a  Eivissa  i  Mallorca.  (De  fet,  "Ametla  Mallorquina"  és  una  marca  de 
garantia col·lectiva, creada per l'Associació per al Foment de l'Ametla Mallorquina).

Imaginau que sou responsables d'una empresa que compra la producció a petits agricultors. 
Això vol dir que a la vostra nau compareixen pagesos amb tractors carregats de sacs d'ametles. 
És habitual que aquests sacs contenguin mescles de diferents varietats (se'n coneixen més de 
cent!). Per tant, la relació de pes entre el bessó i la clovella varia. 

a) Què faríeu per intentar valorar de manera fidel el rendiment (% de bessó) d'una remesa de 
300 sacs? (Teniu en compte que haureu de pagar a l'agricultor sense poder pesar tot el bessó 
separat.)

Fixau-vos ara en la següent taula (Font: Institut de Qualitat Agroalimentària de la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears): 

b) Quin pes de bessó caldria esperar d'un carregament que tingués 500 kg d'ametla marcona i 
500 kg de fita mollar? I d'un altre que tengués 1237 kg de vivot i 1964 kg de ferragnès?

c) Quin significat estadístic pot tenir el fet que l'interval de rendiment en bessó donat per a cada 
varietat tengui un rang diferent?
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3.3 Gent amb gent
(És molt interessant que consulteu el capítol 6 del còmic Daus i dades I, pàg. 46-51)

Tradicionalment les persones han viscut majoritàriament agrupades en pobles o ciutats. Els 
motius són diversos, però hi té molt a veure la seguretat, el comerç, els serveis, etc. Tot i això, a 
les illes Balears tenim el cas particular d’Eivissa on, fins ben entrat el segle XX i llevat de la 
capital, la població vivia dispersa pel territori. Fixau-vos en les següents dades de diversos 
municipis de les illes i calculau la densitat de població de cada un:

Municipi
Habitants

(any 2008) Extensió (km2)
Densitat 

(Hab/km2)
Sant Joan de Labritja (Eivissa) 5468 121,7
Sant Josep de sa Talaia (Eivissa) 21304 159,4
Alcúdia (Mallorca) 18327 60
Búger (Mallorca) 1066 8,3
Escorca (Mallorca) 276 139,4
Estellencs (Mallorca) 388 13,4
Fornalutx (Mallorca) 732 19,5
Llucmajor (Mallorca) 35092 327,3
Marratxí (Mallorca) 32380 54,2
Palma (Mallorca) 396570 208,6
Sóller (Mallorca) 13625 42,8
Ciutadella (Menorca) 28696 186,3
Maó (Menorca) 28904 117,2

a) Quina diferència de densitat hi ha entre Escorca i Alcúdia? A què la podeu atribuir?
b) La població de Ciutadella i Maó és gairebé igual i molt superior a la dels altres municipis de  
Menorca. A què es pot atribuir aquest fet?
c) Llucmajor i Marratxí són dos municipis de diferent extensió però amb molta població. A què 
creis que es deu aquest fet? Observau els municipis des de l'aire (Google Earth) i digau quines 
diferències significatives hi trobau.
d)  Sóller  i  Fornalutx  són  dos  municipis  veïns  de  la  serra  de  Tramuntana.  Per  què  aquesta 
diferència de densitat?
e) Us sembla que pot passar quelcom de semblant amb els municipis de Sant Josep de sa Talaia i  
Sant Joan de Labritja, a Eivissa?
f) El municipi d'Escorca és un dels menys poblats de les illes. Si distribuíssim els habitants de 
cada quilòmetre quadrat en una quadrícula de punts, a quina distància estaria una persona de la 
del costat? I a Palma?
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3.4 No t'aturis!

Cercau a l'arxiu digital del  Diari de Balears la notícia que hi ha sobre l'atur a la pàgina 22 del 
diari de dia 1 d'abril de 2010 <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/818/2  2>   i llegiu-lo.

a)  Quina  empresa  ha  realitzat  les  enquestes? 
Cercau  la  web  d'aquesta  empresa.  A  què  es 
dedica? Està relacionada amb cap administració 
governamental?

b) La notícia fa referència al baròmetre de març. 
Què és realment un baròmetre? Doncs a què fa 
referència  aquesta  paraula  en  l'article?  Quins 
són els temes en un baròmetre sociològic?

c) Com veis,  els baròmetres són un tipus molt 
particular  d'enquestes.  Entrau  -a  la  web-  en 
aquestes  i  cercau  la  fitxa  tècnica  dels  darrers 
estudis. Contestau ara les següents preguntes:

–Quin és l'àmbit d'aquests estudis?
–Quina és la població de l'estudi?
–Quina és la grandària de la mostra?
–Quin  percentatge  representa  respecte  de 
l'univers?
–Quins són els punts de mostreig?
–S'han tingut en compte el sexe i l'edat?
–Com s'han fet les entrevistes?

d)  Per  què  les  dades  del  gràfic  de  barres 
horitzontals  de  l'article,  si  són  percentatges, 

sumen molt més del 100 %? Què signifiquen realment?

e) Podríeu reorganitzar el gràfic de manera que la suma de temes fos el 100%? Com ho faríeu?

f) Quin tipus de variable manegen els diagrames de sectors? Què us pareix que representa el logo 
central de cada diagrama?
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3.5 El difícil art de la meteorologia

L'Ibestat  (Institut  d'Estadística  de  les  Illes 
Balears,  <h  ttp://ibestat.caib.e  s>   publica  cada 
any  un  recull  estadístic  prou  exhaustiu  sobre 
molts d'aspectes de les illes Balears (territori i 
climatologia,  població,  economia,  turisme, 
etc.).

Fixau-vos en la taula corresponent a l'estat del cel com a mitjana dels anys 2005, 2006 i 2007.

a) Quin tipus de variable estadística és l'estat del cel quant a núvols? Evidentment decidir si un  
dia és serè o presenta alguns núvols és difícil d'avaluar i només l'experiència ho simplifica. Per 
fitar bé aquestes etiquetes, el Servei Meteorològic de Catalunya  <w  ww.meteo.ca  t>   estableix la 
següent taula:

Les categories s'estableixen a partir dels vuitens de cel cobert per núvols.

1. Cel serè o ras: 0 vuitens de cel tapat
2. Cel poc ennuvolat: entre 1 i 2 vuitens de cel tapat
3. Cel mig ennuvolat: entre 3 i 5 vuitens de cel tapat
4. Cel molt ennuvolat: entre 6 i 7 vuitens de cel tapat
5. Cel cobert o tapat: 8 vuitens de cel tapat

b) Com ho faries per enllaçar les dues classificacions de manera equilibrada (la que empra 
l'Institut Nacional de Meteorologia i la del Servei Meteorològic de Catalunya)?

c) Com podries comparar la nuvolositat entre les illes?

d) Les illes Balears tenen diferents latituds. Com faries per identificar cada illa amb un sol valor 
de latitud?
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3.6 Allegro ma non troppo

Els musicòlegs fan servir sovint estudis estadístics per caracteritzar estils, compositors, tonalitats, 
etc. En efecte, quan parlam d'una tonalitat, ens referim a les set notes que apareixen amb més 
freqüència (de les dotze que té l'escala musical occidental).

La música barroca  caracteritza un dels  períodes  més fecunds de creació en la història de la 
música, especialment durant la primera meitat del s. XVIII. S'han pres sengles peces curtes per a 
clavecí (l'avantpassat del piano) de Georg Philipp Telemann i Jean Philippe Rameau. A partir de 
les  partitures,  s'han tabulat les freqüències absolutes de les  notes que hi apareixen, amb els 
següents resultats:

Peça Do Do# Re Re# Mi Fa Fa# Sol Sol# La La# Si

Scherzino (Telemann) 16 4 16 5 24 0 18 27 0 20 2 36

Peça Do Reb Re Mib Mi Fa Solb Sol Lab La Sib Si

Rondeau (Rameau) 27 0 29 20 2 21 0 22 0 10 29 1

a) Fes dos diagrames de barres on es representin les freqüències absolutes de cada nota. 
Després, localitza les set notes amb major freqüència i digues quines són.
b) A partir de la següent taula de tonalitats majors, digues quina correspon a cada peça.

Do major Do, re, mi, fa, sol, la, si Do major Do, re, mi, fa, sol, la, si

Re major Do#, re, mi, fa#, sol, la, si Sib major Do, re, mib, fa, sol, la, sib

Mi major Do#, re#, mi, fa#, sol#, la, si Lab major Do, reb, mib, fa, sol, lab, sib

Fa# major Do#, re#, mi#, fa#, sol#, la#, si Solb major Dob, reb, mib, fa, solb, lab, sib

Sol major Do, re, mi, fa#, sol, la, si Fa major Do, re, mi, fa, sol, la, sib

La major Do#, re, mi, fa#, sol#, la, si Mib major Do, re, mib, fa, sol, lab, sib

Si major Do#, re#, mi, fa#, sol#, la#, si Reb major Do, reb, mib, fa, solb, lab, sib

Do# major Do#, re#, mi#, fa#, sol#, la#, si# Dob major Dob, reb, mib, fab, solb, lab, sib

c) Hi ha un moviment de la primera meitat del s. XX que s'anomena dodecafonisme. Podries  
explicar en què consisteix i què té a veure amb les freqüències absolutes de cada nota?
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3.7 Quina llauna!

(Font: Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic CentMat)

En certa ocasió se'ls va proposar als alumnes d'un centre que amidassin el diàmetre i l'alçària 
d'una llauna de refresc per poder calcular, a través de la fórmula per al volum d'un cilindre, la 
capacitat de l'envàs. L'endemà, els alumnes aportaren les seves dades, que van ser:

Diàmetre (cm) 6,5 6,3 6,6 6,3 6,5 6,4 6,4 6,7 6,8 2,6 6,5 6,7 6,5 6,2 7 6,5 6,6 6,5 6,5

Alçària (cm) 11,7 11,5 11,8 11,6 11,2 11,7 11,4 11,5 11,7 4,6 11,8 11,8 11,3 11,7 12 12,1 11,8 11,3 11,6

a) Ara, per calcular la capacitat de la llauna, havíem de prendre un sol valor per al diàmetre i un  
altre  de sol per a l'alçària. Com triaries aquest valor? Raona la teva resposta. Què faries, per 
exemple, amb la parella de dades (2,6 / 4,6)? I amb la (7 / 12)?

b) Ara pren un full de càlcul i determina per a cada parella de valors (19 parelles), la capacitat 
obtinguda. És el mateix calcular el volum mitjà a partir dels 19 volums calculats que fer el volum  
a partir de les mitjanes de diàmetre i alçària? 
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3.8 Una sessió de condicionament físic (fitness) 

Una de les màquines freqüents actualment als gimnasos és la cinta de córrer. Hi ha models que 
ens permeten saber en tot moment la distància (de cinta) recorreguda, el  temps emprat,  les 
calories aproximadament cremades, etc.
S'ha fet  la  següent  experiència mentre  una persona corria,  i  s'han  anotat  periòdicament les 
dades, tant a intervals constants de temps com a intervals constants de distància en la mateixa 
correguda:

Dades a temps constant
Temps (min) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Distància (m) 130 210 230 270 280 300 330 350 370 380 390 400

Velocitat 
mitjana(km/h)

Energia gastada (cal) 8 19 31 45 60 76 93 111 131 151 172 193
(Les distàncies no són acumulades, sinó les que recorre cada dos minuts)

Dades a distància constant (de la mateixa experiència)
Temps (min:seg) 2:44 1:49 1:41 1:29 1:26 1:24 1:18 1:13 1:13 1:08 1:07 1:03

Distància (m) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Velocitat 
mitjana(km/h)

Energia gastada (cal) 11 22 33 42 54 64 74 86 96 106 117 127
(Lògicament, aquí el temps és el que s'ha invertit a córrer 200 m cada vegada)

a) Amb la primera taula, calcula la mitjana de distàncies recorregudes cada 2 minuts.
b) Amb la segona taula, calcula la mitjana de temps invertit a recórrer 200 metres.
c) Amb l'ajut d'un full de càlcul, cerca la velocitat mitjana del corredor per a cada interval en les 
dues taules (24 càlculs). Et sembla lògica la distribució?
d) Fes ara la mitjana de les velocitats mitjanes obtingudes per a la primera taula i també per a la  
segona,  i  compara  aquests  dos resultats  amb les  velocitats  mitjanes  obtingudes  a partir  del 
temps total i distància total per a cada taula.
e) Podries explicar a què es deuen les concordances o les discrepàncies?
f) És proporcional la despesa energètica corporal a alguna de les variables tabulades (temps,  
distància o velocitat)?
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3.9 La final del Màsters 1000 de Roma 2010

R. Nadal Estadístiques D. Ferrer

3 Punt directe (Aces) 1

38/47 1r servei 58/76

0 Dobles faltes 4

29 Errors no forçats 36

24/33
Punts guanyats 

restant 12/10

3/13
Punts de 

trencament (break) 
convertits

0/1

Dia 2 de maig de 2010, Rafael Nadal jugà la final del torneig de Roma contra l'alacantí David  
Ferrer. El partit acabà 7-5 i 6-2 a favor del manacorí, que aconseguia així igualar el rècord de 
victòries en grans premis d’aquesta categoria (17) que havia ostentat fins aleshores, en solitari, el 
nord-americà Andre Agassi. Les estadístiques d'aquell partit estan recollides a la taula anterior.

En tennis, quan el primer intent de servei falla es pot treure altre cop, però sempre és un servei  
més tou, més fàcil per al contrincant (per evitar perdre el punt directament, allò que se'n diu una 
doble falta). El fet que el primer servei entri és molt important.

a) Quin fou el percentatge de primers serveis vàlids respecte del total de serveis de cada un? Què  
pot significar el  fet que Nadal tragués 47 vegades mentre que Ferrer ho hagués de fer en 76 
ocasions?

b) Es considera un error no forçat el fet que un jugador falli sense que es pugui atribuir el mèrit al  
contrincant. Creus que hi ha molta diferència en aquest punt? Raona la resposta en termes de 
percentatges entre els dos jugadors.

c) Creus que aquestes estadístiques representen bé el  que va passar al partit? Quin valor de 
predicció poden tenir aquestes estadístiques per a altres partits? Per què actualment en qualsevol 
retransmissió esportiva es donen un caramull de dades estadístiques, cosa que fa uns anys no es  
feia?
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3.10 A l'estació del tren

A  l'estació  de  Marratxí,  el  tren  passa  puntualment  cada  20  minuts.  Na  Margalida  està 
convençuda que pot saber aproximadament el temps que falta per al pròxim comboi comptant 
el nombre de persones que esperen a l'andana. Et sembla raonable? Per què?

Per mirar de comprovar-ho, decideix invertir 20 minuts diaris (durant dues setmanes) a anotar a 
quina hora arriben les persones que agafen el tren de les 8:00 hores, que és el que agafa ella. Per 
més  comoditat,  només  apunta  el  nombre  de  persones  que  arriben  cada  minut  (et  sembla 
raonable?). Les dades obtingudes són les següents:

Dia de la setmana Nombre de persones per cada minut (del 1r al 20è) Totals

Dilluns 1 2 0 0 2 0 3 1 1 3 5 2 5 1 0 4 7 5 4 2 48

Dimarts 0 0 2 1 2 5 6 3 2 0 0 4 1 6 5 5 5 2 0 2 51

Dimecres 2 0 1 3 2 0 3 4 1 1 1 5 7 3 4 6 3 5 1 0 52

Dijous 0 3 2 2 3 1 0 0 1 0 5 3 4 8 4 0 5 3 3 4 51

Divendres 3 1 0 2 1 1 0 1 5 2 3 6 1 6 2 5 4 0 1 3 47

Dilluns 2 0 3 2 3 3 0 2 5 0 5 2 1 4 4 2 5 0 2 0 45

Dimarts 0 0 3 1 4 1 3 2 3 3 4 3 7 3 7 3 3 4 4 4 62

Dimecres 1 1 1 1 2 2 2 0 4 2 6 4 6 5 6 2 9 1 3 2 60

Dijous 4 0 0 3 3 1 1 2 1 3 3 5 2 4 5 2 2 4 1 5 51

Divendres 1 2 2 2 1 5 2 1 4 1 4 6 5 1 3 6 3 0 4 0 53

Totals 14 9 14 17 23 19 20 16 27 15 36 40 39 41 40 35 46 24 23 22 520

a) Quin és el minut que està “de moda” arribar a l'estació? Te pareix lògic? En quin minut es  
troba la mediana?

b) Quina mitjana de gent puja al tren, en dia feiner, a l'estació de Marratxí? Quina desviació 
estàndard  presenta  aquesta  dada?  Significa  això  que  és  prou  constant  l'afluència  de  gent? 
Podria servir aquesta dada per sol·licitar un augment de les freqüències de tren? I si la desviació 
hagués estat molt superior?

c) Si dividim els totals de gent de cada minut entre els deu dies que na Margalida ha mirat, 
quines dades obtindrem? Serviria això com a indicador per saber, sense mirar el rellotge, quants 
minuts queden perquè passi el tren? Fes un gràfic que representi la quantitat de gent que hi ha  
esperant el tren a l’andana en funció del temps durant aquests vint minuts.

d) Es podria fer el mateix, per exemple, amb un tren de dissabte horabaixa? Et sembla que els  
resultats de mitjana i desviació estàndard serien els mateixos? Per què?
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3.11 Botànica marina

Caminant per la costa del Parc Natural de Llevant, concretament per la banda de la Colònia de 
Sant Pere, dins l’àmbit geogràfic de la badia d’Alcúdia, podem trobar panells informatius amb 
gràfics com aquest que ens mostren la distribució de certes espècies de plantes en funció de la  
seva proximitat a la mar. En efecte, la influència del medi marí és tan potent per raó de la gran 
concentració de sal de les aigües, que no totes les plantes poden viure gaire a prop de la línia de 
costa. Evidentment, també hi influeix la composició del sòl, ara arena, ara marès, ara terra molt 
prima.

Aquest gràfic amb la distribució de les diferents espècies respecte de la distància a la línia de 
costa podria donar-se també com a dades estadístiques. Suposem la delimitació d’aquestes 
zones:

Zona 1 2 3 4

Distància a la mar (m) [0,10) [10,20) [20,40) [40,70)

a) Intenta donar les dades de mitjana i desviació estàndard que caracteritzin correctament la 
zona on viuen les següents espècies:

Nom popular Nom científic Distribució
Pi Pinus halepensis En trobam alguns a la zona 3 però la gran majoria 

apareix a la zona 4
Saladina Limonium sp. Està molt localitzada a la zona 1. És un gènere molt 

important  perquè  presenta  moltes  espècies 
endèmiques a Mallorca.

Fonoll marí Crithmum maritimum La  trobam  a  totes  les  zones,  encara  que  és 
especialment abundant a la zona 2.

Card marí Eryngium maritimum La trobam prou localitzada per devers la intersecció 
de les zones 1 i 2.

Lliri de platja Pancratium maritimum Característica de la zona 2 que, esporàdicament, pot 
aparèixer a la zona 1.

Tamarell Tamarix sp. Es tracta d’una renglera d’arbres que foren plantats al 
camí  que recorre  la  costa a 35 metres  de  distància 
aproximadament.
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3.12 Comprar-se una casa

Quan les persones joves decideixen emancipar-se, una de les principals preocupacions és 
l'adquisició d'un habitatge digne a un preu assequible. Fixa't bé en l'estadística següent:

Un índex estadístic és aquell valor que suma o resta al cent per cent la variació produïda (també en  
percentatge) respecte d'una base arbitrària. També es presenta amb freqüència en tant per u.

a) El títol del gràfic diu que la base de càlcul és l'any 2007. Mira d'esbrinar, fixant l'atenció en la  
línia de dades “Índex base 2007”, per què això és així.

b) No et sembla estrany que totes les dades de variació presentin 0 centèsimes? Està bé?

c) Què passa quan la línia del gràfic de les Illes Balears (blava) es creua amb la línia del conjunt 
d'Espanya (marró)? Quin significat té això?

d) Què va passar a finals de 2008 comparant els dos gràfics? T'atreviries a dir on s'ha notat més  
la crisi?

e) En base a la taula de dades, podries dir quin fou el valor de l'índex del preu de l'habitatge el 4t  
trimestre de l'any 2006? És fiable?
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3.13 Quants taxis hi ha en aquesta ciutat?

El nombre de taxis que operen en una ciutat o en un terme municipal és proporcional al nombre 
d'habitants, encara que no hi ha una fórmula general per determinar-ho sinó que cada ciutat  
aplica el criteri que troba convenient. Una manera de  saber el nombre aproximat de taxis que 
realment opera en un lloc seria la següent:

Anam apuntant els nombres dels taxis que passin per una via principal. En principi, les lleis de la probabilitat  
ens diuen que com més taxis anotem, més representativa serà la mostra. És a dir que, per exemple, la mitjana  
dels nombres dels taxis apuntats tindrà la tendència d'assemblar-se cada vegada més a la mitjana total si  
prenguéssim tots els nombres. Llavors, fem la mitjana d'aquests nombres de la mostra i, a partir d'aquest  
valor, fem una estimació del nombre de taxis. Com? Fes algunes proves amb nombres molt petits. 

a) Si hi hagués 5 taxis, la mitjana seria (1+2+3+4+5) / 5 = 3. Quina operació faries per obtenir el 
nombre de taxis 5 a partir del resultat de mitjana 3?
Si hi hagués 6 taxis, la mitjana seria (1+2+3...+6) / 6 = 3,5. Quina operació faries per obtenir el  
nombre de taxis 6 a partir de la mitjana 3,5?
Com faries, doncs, una estimació del nombre de taxis a partir de qualsevol mitjana observada?

b) Fes la prova de manera real. Posa't en un lloc molt transitat, per on passin molts de taxis, i 
apunta tots els nombres de taxi que puguis. Introdueix les dades en un full de càlcul de manera 
que et recalculi la mitjana cada vegada que hi afegim una dada. Fixa't en l'exemple:

Nombre del taxi 78 12 23 144 26 58 139 ...

Mitjana progressiva 78 45 37,7 64,25 56,6 56,8 68,6 ...

c) Amb les teves dades reals, fes una representació de la mitjana obtinguda en funció del nombre 
de dades. Quina és la tendència d'aquest valor?

d) Fes, al final, una estimació del nombre de taxis a partir de la darrera mitjana. Què passa si hi 
ha una dada que és més gran que aquesta estimació?

e) Investiga quina anècdota matemàtica succeí amb el taxi 1729 de Londres.
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3.14 Què pesa una llentia?

A casa tots tenim algun tipus de balança per mesurar els pesos dels ingredients d'algunes receptes de cuina.  
Les balances  poden ser de  dos braços,  de molla,  electròniques,  etc.  En qualsevol  cas,  la precisió  que ens  
ofereixen les més modernes, les electròniques, sol ser de 5 grams. Per tant, si volem saber què pesa una llentia  
posant-la sobre el platet de la balança, el més probable és que aquesta no marqui res. Com ho podríem fer?

L'estadística ens surt a camí. Evidentment, mirades una per una, totes les llenties són diferents i tenen el seu  
propi pes. Per tant, quan ens demanam què pesa una llentia ens estam referint a un valor mitjà, no a una  
llentia en particular. Per tant, si tenim un paquet d'1 kg de llenties, senzillament el que podem fer és comptar-
les i dividir 1000 grams entre el nombre de llenties, no?

a) Però, uf! com ho faries per comptar un quilogram de llenties? Abans de res, fes una estimació 
de quants llenties hi pot haver en un quilogram i, per tant, què pot pesar aproximadament una 
llentia tota sola. Ja ho tens?

La millor manera de comptar un conjunt molt gran d'objectes  és prendre algunes mostres i  
extrapolar els resultats. És a dir, prenem algun tipus de col·lector petit (una cullera, un tap...) i  
comptam quants d'aquests recipients es poden emplenar amb un quilogram de llenties. Després 
comptam la quantitat d'unitats que té, per exemple, cada cullerada. Evidentment, no totes les 
cullerades tendran el mateix nombre de llenties, però et pot sorprendre la regularitat del procés si 
es fa bé.

b) Compta, doncs, quantes cullerades de llenties hi ha en un quilogram, i compta també les  
llenties que hi ha en, per exemple, en deu cullerades. Per comptar sense equivocació les llenties 
de cada cullerada, va molt bé disposar-les en files de manera que formin un rectangle fàcil de 
comptar i revisar. Després calcula la mitjana de llenties per cullerada i la desviació estàndard.  
Finalment, multiplica aquests dos valors pel nombre total de cullerades. Ara només queda dividir 
1000 grams entre el resultat final.

c) Inclou la dada de la desviació estàndard en el resultat final en forma d'interval.
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3.15 La llei de Newcomb-Benford o l'anomalia del primer dígit

Abans de l'aparició i la popularització de les calculadores domèstiques (anys setanta del segle XX) els científics  
manejaven llibres amb milers d'operacions ja fetes. El cas és que l'astrònom i matemàtic Simon Newcomb  
observà, el 1881, que les pàgines de nombres que començaven amb un 1 estaven més gastades que les que  
començaven amb un 2, i aquestes més que les que començaven amb un 3 i  així  successivament fins a 9.  
Aquesta descoberta passà desapercebuda ja que, molt posteriorment, el 1938, el físic Frank Benford observà  
el mateix a partir dels mateixos llibres.

Això significa que en el nostre entorn, la probabilitat que un nombre comenci per una xifra o una 
altra no és la mateixa. Fes algunes proves:

a) Agafa alguna factura que tenguis per casa, amb prou nombres, i fes una taula de freqüències  
sobre el primer dígit de cada nombre, de l'1 al 9 (el zero no es té en compte). Fixa't en l'exemple:

Si els nombres que apareixen en una factura fossin:

25-08-2010, 131, 143.87, 0.02, 17%, 5, 3500, 27 

Les freqüències que anotaríem serien:

Dígit inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Freqüència absoluta 3 4 1 0 1 0 0 1 0

b) Fes el mateix amb altres fulls que contenguin prou quantitat de nombres (preus de cotxes, 
notícies  estadístiques,  nombres  d'habitants,  una  pàgina  del  llibre  de  matemàtiques...) 
Finalment, fes la suma total de les dades de cada cas.

c) Investiga ara quines són les freqüències relatives teòriques que dóna la llei Newcomb-Benford 
per a cada dígit i compara-ho amb les teves observacions.
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3.16 Coincidències automobilístiques

Els codis actuals per identificar un cotxe a l'Estat espanyol, les matrícules, fan servir tres lletres i 
quatre nombres. Fixa't en la fotografia següent sense fer cas més que dels nombres..

Te pareix que és fàcil trobar aquesta 
situació? Anem a quantificar-ho.

a) Quantes matrícules diferents hi ha 
per a cada combinació de lletres?

b) Quina és la probabilitat que dos 
cotxes que han aparcat un vora 
l'altre tenguin el mateix nombre?

c) Quants cotxes te pareix que pot 
veure un habitant de les Illes en un 
dia?

Mira ara l'altra fotografia.

d) Quina de les dues situacions te 
pareix més probable, aquesta o 
l'anterior? 

e) Podries definir de manera ben 
precisa què és el que passa a cada 
situació?

f) Té res a veure això amb el fet que la 
majoria de gent no vulgui jugar 
números de loteria amb totes les 
xifres iguals? Hi estàs d'acord? 

Sabies que un dels primers nombres que s'esgoten als sorteigs de Nadal a l'Estat és el 00000?

g) Llegeix i comenta l'article Los mismos números en dos sorteos seguidos de la BBC Mundo. Si 
es tractàs d'una loteria 6/49, és a dir, treure sis nombres dels quaranta-nou primers, estaries 
d'acord amb la probabilitat assignada per l'“expert”?
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3.17 Casar-se

Algunes de les dades que registren habitualment les estadístiques demogràfiques són el nombre 
de casaments (tant religiosos com civils) d'una determinada regió. Cerca a la pàgina de l'Institut 
Balear d'Estadística <ww  w.ibestat.or  g>   l'estadística més recent referida a població que parli de 
matrimonis.

a) Apunta les següents dades referides al conjunt de les Illes Balears:

Any de l'estadística: ______

Matrimonis entre: G F M A M J J A S O N D

Diferents sexes 

Homes

Dones

Total
 
Si et presenten una persona que es va casar l'any d'aquesta estadística:

b) Quina és la probabilitat que ho fes a l'estiu? (Hauràs de fer alguna aproximació)
c) Quina és la probabilitat que no ho fes a l'hivern?
d) Si és un home, quina és la probabilitat que fos un matrimoni heterosexual?
e) Podem saber quina és la probabilitat que una persona es casi? Quines dades ens faltarien?

Suposem ara que ens presenten un home i una dona que es varen casar l'any en qüestió:

f) Quina és la probabilitat que siguin parella?
g) Si ens presenten dues dones que es varen casar també amb dones, quina serà ara la 
probabilitat que siguin parella?

88

http://www.ibestat.org/


3.18 Formigues a les rajoles

Escrivint  en  un  cercador  les  paraules  “formigues,  rajoles,  probabilitat”  hem  trobat  aquest  
interessant (i sorprenent) relat breu d'Alberto José Miyara, autor nascut a Argentina el 1960.

Dilluns al matí, en travessar el pati cap a la porta del carrer, el senyor Dulembò observa sobre una rajola un 
escarabat de panxa enlaire, semidesmantellat, amb un apinyament de formigues al seu voltant. Al senyor  
Dulembò el fascinaven aquelles expedicions de les formigues, i se solaçava examinant llargament amb una lupa 
les  seves minucioses maniobres per  trossejar  i  transportar  al  formiguer les  restes  de criatures per  a elles  
colossals. Es va prometre doncs que a la tarda, si arribava abans de la posta del sol, dedicaria uns quants  
minuts a la inspecció de l'operatiu, i un cop presa aquesta resolució va partir cap al laboratori. Però tot  
aquell dia el va passar fent números. S'aproximava la data de lliurament de l'informe anual a la Secretaria  
Tècnica, i el senyor Dulembò es veia obligat a generar resultats ficticis per a uns experiments mai no realitzats.  
Calculadora en mà, va aconseguir per fi engendrar unes quantes series de xifres versemblants, però quan va 
poder abandonar el seu laboratori eren ja les deu del vespre, i va decidir ajornar les seves observacions per a  
l'endemà, si llavors el coleòpter continuava al seu lloc. 

(Fragment  del  relat  d'Alberto  José  Miyara  “Això  sí que  no”,  que  podeu  trobar  a  la  pàgina  web: 
<h  ttp://www.raco.cat/index.php/Marges/article/viewFile/110675/15720  0>   del  recull  titulat  El  dodecàedre, 
Els Marges, 1994.

Com ja sabràs,  les  formigues  fan carrerany,  però abans de trobar i  desmantellar  una presa, 
exploren el territori de manera aparentment aleatòria. Suposem aquest darrer cas. Seria fàcil que 
25 formigues es distribuïssin aleatòriament en un pati de 25 rajoles, una per rajola? Bé, contestar 
aquesta pregunta pot ser complex, anem a pams.

Quina és la probabilitat de trobar una formiga a cada rajola si tenim:

a) Una rajola i una formiga?
b)  Dues  rajoles  i  dues  formigues?  (Tenguis  en  compte  que  cada  formiga  i  cada  rajola  són 
diferents, és a dir, que podem tenir la formiga F1 en la rajola R1 i la formiga F2 en la rajola R2 o  
bé, i això seria un cas diferent, la formiga F1 en la rajola R2 i la formiga F2 en la rajola R1) 
c) Tres rajoles i tres formigues? Arribat a aquest cas et pot fer servir un diagrama en arbre com el 
que tens -només començat- a continuació per comptar casos possibles i favorables:

F1 F2 F3

R1

R1

R1

R2

R3

R2 ...

R3 ...

R2

R1 ...

R2 ...

R3 ...

R3 ... ...
d) T'atreviries amb quatre? I amb 25?
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3.19 Per què succeí a l'estiu?

Al diari El País de 15 d'agost de 2010, hi trobam l'article de José Luis Aranda titulat “¿Por qué 
pasó en verano?”. Aquí en tens un extracte:

“El primer testimonio escrito en francés narra la humillante derrota 
de las tropas del emperador Carlomagno en Roncesvalles el 15 de 
agosto del año 778. (...)
Casualidad o  no,  numerosos  hechos  históricos  de  gran relevancia 
pasaron  en  verano.  En  verano  comenzó  la  revolución  francesa  y 
acabaron  las  guerras  mundiales  (hoy  se  cumplen  65  años  de  la 
rendición de Japón), en verano partió Cristóbal Colón hacia América 
y llegó el hombre a la Luna, en verano se demostró que la Armada 
Invencible  no lo  era  tanto y  que  las  tropas  napoleónicas  también 
podían perder en Bailén,  en verano demostró Léonidas que en las 
Termópilas eran posibles las defensas numantinas incluso 350 años 
antes  de  que  los  habitantes  de  Numancia  se  rindieran  a  Roma, 
también en verano...
¿Existen factores que expliquen tanta coincidencia? "Es cierto que 
existe una cierta correlación, pero yo la relativizaría mucho porque 
encontramos acontecimientos históricos en todas las estaciones del 
año",  responde  Antoni  Segura,  catedrático  de  Historia 
Contemporánea  y  director  del  Centre  d'Estudis  Històrics 
Internacionals  (CEHI) de la  Universidad de Barcelona. En general, 

Segura señala  que  esa  relación se  da más claramente "en las  sociedades  agrarias,  y  seguramente es  más 
evidente cuanto más se retrocede en el tiempo". (…)
No se sabe si por azar, pero el caso es que la  Grande y Felicísima Armada enviada por Felipe II para invadir la 
Inglaterra de Isabel I, no encontró en el Canal de la Mancha las condiciones más favorables para su empresa,  
que fracasó estrepitosamente a principios de agosto de 1588. (...)
Con los avances técnicos y la profesionalización de los ejércitos -dice Segura- es más difícil encontrar factores 
estacionales en acontecimientos como el inicio de la Guerra Civil, el final de las dos guerras mundiales, la  
invasión  de  Polonia  por  Hitler,  la  entrada de  las  tropas  soviéticas  en Praga  o  la  proclamación de  varias 
independencia africanas y asiáticas, hechos que animaron los veranos del siglo XX.”

L'autor d'aquest article,  assessorat per alguns professors universitaris d'història, ens enumera 
una bona quantitat de fets històrics importants que tingueren lloc a l'estiu.

a) Abans de res i en haver llegit el fragment anterior (o l'article complet en línia) quina és la teva  
sensació?

b) Com creus que ha escollit els esdeveniments? L'autor no esmenta en cap moment si ha pres  
cap tipus de mostra aleatòria. Com podríem intentar contrastar (per verificar o desmentir) que 
abans de l'entrada de la tecnologia la majoria de fets importants succeïen a l'estiu?

c) Fes la prova. Pensa (o cerca) deu esdeveniments històrics importants i verifica quan tingueren 
lloc. A partir d'aquí, contrasta les afirmacions de l'autor. Tingues en compte que la manera en  
què escullis els esdeveniments ha de complir les característiques d'un bon mostreig.
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3.20 Real com la vida mateixa

A  continuació  es  descriuen  tres  situacions  que  has  de  comentar  des  d'una  perspectiva 
matemàtica de probabilitat.

A. En acabar un torneig esportiu i amb la finalitat de recaptar fons, es va fer una rifa d'objectes  
(pilotes, camisetes, xarxes, gorres, etc.) entre el públic. Com és habitual en aquests casos, es van 
vendre bitllets de rifa a 1 € que contenien deu nombres consecutius: del 0 al 9, del 10 al 19, del  
20 al 29, etc. A l'hora de realitzar el sorteig, el responsable digué que s'havien venut bitllets fins 
al 939. Dins una bossa de roba hi havia paperets doblegats amb les deu xifres corresponents: del  
0 al 9. Una “mà innocent” d'un nin petit anava traient els papers en l'ordre de centenes, desenes 
i unitats. En un dels sorteigs, la xifra de les centenes fou el 9. A continuació, la de les desenes fou 
el 7. Llavors el responsable digué que les desenes s'havien de tornar a treure fins que en sortís 
alguna que estàs venuda. I així es va fer.

B. Per escollir a l'atzar les persones que integraran el tribunal d'oposicions a places de funcionari 
de la Conselleria d'Educació es procedeix de la següent manera: s'escull a l'atzar una lletra de 
l'alfabet, que és la primera del primer llinatge i, després, una segona lletra de l'alfabet, també a 
l'atzar,  que  serà  la  segona del  primer  llinatge.  A partir  de la  llista  completa dels  professors 
funcionaris, s'escullen tantes persones com es necessitin per formar els tribunals. Per exemple, si  
les lletres que havien sortit eren la “c” i la “m” i un tros de la llista de professors era:

153. Camps llinatge2, nom
154. Cantallops llinatge2, nom
155. Cirer llinatge2, nom
156. Cladera llinatge2, nom
157. Corretja llinatge2, nom
158. Costa llinatge2, nom
159. ...

El primer professor escollit seria Corretja, que és el primer llinatge després de Cm...

C. S'explica un acudit sobre la por de volar. D'aquesta manera, dos amics es troben i un li diu a 
l'altre que ja l'ha vençuda, aquesta por. L'explicació que li dóna és la següent:

“Sí,  ja  sé  que  és  molt  improbable  que  hi  hagi  una  bomba  a  l'avió.  M'han  dit  que  una  
probabilitat entre un milió. Però el que em va tranquil·litzar de manera definitiva fou quan em 
digueren que la  probabilitat  que n'hi  hagués  dues  era d'una entre  un bilió.  Des  de llavors,  
sempre viatjo amb la meva pròpia bomba.”
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3.21 L'aparell de Galton i el triangle de Pascal

Ben segur que alguna vegada hauràs vist alguna distribució com la de les fotografies:

Aquest  tipus  de  distribucions  tenen  molt  d'interès  matemàtic.  Podríem  parlar  de  triangles 
equilàters,  de  nombres  triangulars,  de  distribucions  de  superfície  òptimes,  de  nombres 
combinatoris... o bé, com en el cas de la imatge de la dreta, de l'aparell de Galton. (Per a alguns 
d'aquests exemples, pots consultar:
<h  ttp://ibestat.caib.es/ibfiles//content/publicaciones/source/DausDades3_CAT.pd  f>  , del còmic 
Daus i dades 3)

Galton fou un savi del s. XIX i, entre moltes altres coses, estudià i aplicà l'estadística a les ciències naturals  
(Charles Darwin era el seu cosí).

a) Fixa't en l'aparell de Galton. Fes un parell de proves imaginàries de quin camí pot seguir una  
bolla quan es llança des del vèrtex superior del triangle de punts. Comença amb un triangle de 4 
pisos. Quines caselles finals quedaran afavorides, les extremes o les centrals? Per què?

b) Imagina't ara que llançam des del vèrtex superior 64 bolles i que en cada punt, es reparteixen 
la  meitat  per  cada  costat.  Quantes  n'arribaran  a  cada  casella?  Serien  aquests  nombres 
representatius de la probabilitat de cada final?

c) Si cada vegada la probabilitat que una bolla vagi a la dreta o a l'esquerra és la meitat, com es 
podria simular el recorregut d'una bolla en un aparell de Galton sense tenir-lo?

d) Fixa't ara en la distribució de bolles que es va anotar jugant amb l'aparell de la fotografia.  
Comenta la distribució.
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4t ESO

Continguts del Currículum Oficial de les Illes Balears (Annex del Decret 73/2008, de 27 de juny)

Bloc 6. Estadística i probabilitat
Opció A
– Identificació de  les  fases  i  tasques  d’un estudi  estadístic  a  partir  de  situacions  concretes 
properes a l’alumne.
– Anàlisi elemental de la representativitat de les mostres estadístiques.
– Variable discreta: elaboració i interpretació de taules de freqüències i de gràfics estadístics:  
gràfics de barres, de sectors, diagrames de caixa i polígons de freqüències. Ús del full de càlcul.
– Càlcul i interpretació dels paràmetres de centralització i dispersió per realitzar comparacions i 
valoracions.
– Variable contínua: intervals i marques de classe. Elaboració i interpretació d’histogrames. Ús 
del full de càlcul.
– Atzar i probabilitat. Idea d’experiment aleatori i esdeveniment. Freqüència i probabilitat d’un 
esdeveniment.
– Experiències  compostes.  Utilització  de  taules  de  contingència  i  diagrames  d’arbre  per  a 
l’assignació de probabilitats.
– Utilització del  vocabulari  adequat  per  descriure  i  quantificar  situacions relacionades  amb 
l’atzar.

Opció B
– Identificació de les fases i tasques d’un estudi estadístic.
– Anàlisi elemental de la representativitat de les mostres estadístiques.
– Variable discreta. Elaboració i interpretació de taules de freqüències i de gràfics estadístics:  
gràfics de barres, de sectors, diagrames de caixa i polígons de freqüències.
– Càlcul  i  interpretació  dels  paràmetres  de  centralització  i  dispersió:  mitjana  aritmètica, 
mediana, moda, recorregut i desviació típica per realitzar comparacions i valoracions.
– Representativitat d’una distribució per la mitjana aritmètica i  la desviació típica o per altres 
mesures davant la presència de descentralitzacions, asimetries i valors atípics. Valoració de la 
millor representativitat, en funció de l’existència o no de valors atípics.
– Variable contínua: intervals i marques de classe. Elaboració i interpretació d’histogrames. 
– Anàlisi  crítica  de  taules  i  gràfics  estadístics  en  els  mitjans  de  comunicació.  Detecció  de 
fal·làcies.
– Experiments aleatoris. Espai mostral associat a un experiment aleatori. Esdeveniments. 
– Experiències  compostes.  Utilització  de  taules  de  contingència  i  diagrames  d’arbre  per  a 
l’assignació de probabilitats. 
– Probabilitat condicionada. 
– Utilització del  vocabulari  adequat  per  descriure  i  quantificar  situacions relacionades  amb 
l’atzar.
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Indicacions per als problemes

4.1 Adequat per parlar de la moda i percentatge.
4.2 Aquest problema està pensat per qüestionar les informacions, fer hipòtesis sobre les errades. 
Es té en compte l'estudi dels gràfics.
4.3 Es té en compte la recerca d'informació, i parlar de l'Escala logarítmica de Richter. També es 
poden  tabular  les  dades  dels  terratrèmols  i  comparar-ne el  grau  de  cada  un  amb  les 
conseqüències.
4.4  Pensat  per  treballar  els  gràfics  i  els  indicadors  persona/dia.  Adequat  per  treballar  la 
competència ciutadana, parlant del reciclatge.
4.5 Es treballen els gràfics i la possible relació entre la temperatura i els incendis. És interessant  
extreure conclusions sobre els hàbits per evitar focs.
4.6  S'intenta treballar els gràfics periòdics  i la previsió de futures dades. Es pot parlar sobre 
estacionalitat i conseqüències d'aquest tipus d'economia. En l'apartat d) es tracta dels mínims 
relatius i absoluts, en aquest cas, de la Pasqua.
4.7 Es pot treballar els paràmetres de centralització i dispersió. Pot ser convenient fer les dades 
amb  un  full  de  càlcul,  fet  que  podria  donar  peu  a  canviar  les  dades  i  extreure'n altres 
conclusions. També es pot seguir la lliga actual i veure'n la progressió jornada rere jornada.
4.8 Pensat per elaborar una enquesta, en la qual es puguin guiar per les dades que poden sortir, i  
el seu posterior tractament. Es pot parlar de població, mostra, fiabilitat de la mostra... També 
pot ser interessant la comparació dels resultats amb els obtinguts a l'estudi de <www.red.es>.
4.9  Problema adequat per fer agrupaments de dades en intervals i marques de classe. Es pot 
parlar de la corba que apareix i de la mitjana registrada. L'estudi sobre el nombre d'or també té  
aplicació a la geometria i als nombres irracionals.
4.10 S'intenta analitzar els resultats d'una estadística donada i comparar aquest estudi amb un 
que puguin dissenyar i buidar els mateixos alumnes.
4.11 Es pot treballar la diferència entre percentatge i quantitat real, i indicar quina és la dada més 
important en aquest cas. També es poden proposar diferents tipus de gràfic.
4.12 En aquest problema  s'intenta treballar la competència lingüística, ja que a partir de les 
dades del BOE, s'ha d'elaborar la taula de premis. També s'hi treballa la probabilitat d'obtenir 
el premi majoren la Lotería Primitiva, per arribar a la conclusió que es tracta d'un succés gairebé 
impossible jugant a una sola combinació. En l'apartat e) es pot suggerir que pensin en el nombre 
de tirades d'un dau que s'han de fer per assegurar que surti un 6 per comparar-ho.
4.13 Aquest problema, basat en un clàssic, cerca el contrast de la intuïció amb les dades reals de 
la probabilitat. Interessant per treballar en diversos conjunts d'alumnes: diversos grups, diversos 
nivells, el centre, els professors...
4.14  S'intenta  fer  un  estudi  dels  resultats  d'una  estadística  donada,  analitzant-ne els 
percentatges i les dades absolutes. També s'hi proposa fer una enquesta dins el centre (o el grup) 
per comparar els resultats.

94

http://www.red.es/


4.1 Està de moda dir-se...

a) A partir de les dades de la pàgina web de l'IBESTAT  <  http://ibestat.caib.es  >  ,  completa la 
taula següent, dels cinc noms més comuns entre els nounats de les Illes Balears l'any 2007.

Nom de nounat Nombre de nounats el 
2007 amb aquest nom

Nom de nounada Nombre de nounades el 
2007 amb aquest nom

174 148

127 145

119 144

118 123

108 109

b) Cerca el nombre de naixements de cada sexe que hi va haver a les Illes Balears l'any 2007.  
Calcula el percentatge de cada un dels cinc noms sobre el total del seu sexe.

c) Fes una taula semblant amb els noms de l'any 2008. Quin són els canvis que hi ha hagut d'un 
any a l'altre? Trobes que la moda canvia molt d'un any a un altre?
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4.2 Dos mesos exactament iguals?

Analitzarem a continuació la notícia del Diari de Balears de dia 5/5/2010. El titular fou “L’atur 
baixa l’abril a Balears, tot i els 84.264 desocupats”. 

a) Fixa't en les dades del gràfic superior: hi surten el nombre d'aturats a Balears i a l'Estat. Fes  
una taula amb els aturats de les Illes Balears i fes-hi un gràfic només per a les dades de la nostra  
comunitat. Quin gràfic trobes més aclaridor de l'evolució de l'atur a les Illes Balears?

b)  Hi trobau  cap  dada estranya? És probable que durant dos mesos seguits hi pugui haver el 
mateix nombre d'aturats a les Illes Balears i a l'Estat? Per comprovar les dades d'atur a les Illes  
Balears pots visitar la web de l'Institut Balear d'Estadística (IBESTAT) <h  ttp://ibestat.caib.e  s>   i 
comprovar a l'apartat Estadístiques > Economia > Treball > Aturats i demandants de lloc de feina registrats  
(SOIB), fent una consulta dels darrers mesos i seleccionant totes les Illes Balears, ambdós sexes i  
totes les edats.

c) A part de l'errada de l'apartat anterior, hi ha dues errades més en el nombre d'aturats de les  
Illes Balears. Cerca-les amb les dades de la web de l'IBESTAT i fes una hipòtesi del motiu pel qual 
es poden haver comès aquestes errades.

d) Les dades corresponen al mes d'abril. Pots donar alguna  cap raó que justifiqui per què el 
sector amb més descens en l'atur ha estat el de l'hoteleria?
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4.3 Quan la Terra tremola

El passat 15 de gener de 2010 va succeir a Haití un terratrèmol molt potent, mesurat amb una 
potència de magnitud 7.0 en l'escala de Richter. Podeu consultar la notícia al Diari de Balears de 
dia 14 de gener:
<h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/724/2  1>  

Dues setmanes més tard, el dia 30 de gener de 2010, hi va haver un altre terratrèmol de 3,2 graus 
d'intensitat  que es va fer notar a diversos indrets de Mallorca.  Podeu consultar la portada del 
Diari de Balears de dia 31 de gener: <h  ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/744/  1>  

a) Cerca informació sobre terratrèmols. Per què es produeixen els terratrèmols? 

b) L'escala de Richter és una escala  logarítmica. Pots explicar què vol dir aquesta escala? Cerca 
informació sobre la potència i la influència de cada terratrèmol.

c) Quina diferència hi ha entre el terratrèmol d'Haití i  el moviment sísmic que es va sentir a 
Mallorca?

En la pàgina web de l'institut Geològic Espanyol <h  ttp://www.ign.es/ign/ca/IGN/SisIndice.js  p>   i 
l'Institut  Geològic  d'Estats  Units  <ht  tp://earthquake.usgs.gov  />   es  pot  trobar  informació 
sísmica. A més, es poden trobar els darrers terratrèmols registrats arreu del món. 

d)  Quin  ha  estat  el  terratrèmol  més  potent  que  ha  succeït  la  darrera  setmana  al  món  i  a 
Espanya? I el darrer mes?
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4.4 Recicles?

A continuació pots observar les dades de reciclatge de residus urbans a les Illes Balears des de 
l'any 2000 a l'any 2007, quantificades en tones.

ANY

2000 721664 690438 31226
2001 663207 624746 38461
2002 711610 672672 38938
2003 761371 683221 78150
2004 776044 653534 122510
2005 863515 616766 246749
2006 1085874 620754 465120

TOTALS 
RESIDUS

TOTALS 
RESIDUS 

BARREJATS

TOTALS RESIDUS 
RECOLLITS 

SELECTIVAMENT

(Font: IBESTAT)

a) Fes un gràfic que compari les dades de residus barrejats (no reciclables) i les dades de residus  
recollits de manera selectiva (reciclables). Trobes cap dada que et cridi l'atenció? 

b) Completa la taula següent per obtenir la quantitat mitjana de residus barrejats i també la 
quantitat mitjana de residus recollits selectivament per habitant de les Illes Balears des de l'any 
2000 fins al 2006.

ANY POBLACIÓ

2000 845630
2001 878627
2002 916968
2003 947361
2004 955045
2005 983131
2006 1001062

kg DE 
RESIDUS 

TOTALS PER 
PERSONA I 

DIA

kg DE RESIDUS 
RECOLLITS 

SELECTIVAMENT 
PER PERSONA I DIA

c) Ara fes un gràfic amb les dades anteriors i intenta treure'n conclusions:
– Es pot dir que a les Illes Balears es recicla cada vegada més?
– Observes cap tendència des de l'any 2002 en el nombre de kg de residus per persona i 

dia?
d) Reflexiona sobre la quantitat total de residus que produeix un habitant de les Illes Balears al 
llarg d'un any. 
e) Es diu que la dada de kg de residus per persona i dia a les Illes Balears està molt influïda per la 
població flotant. Hi estàs d'acord? 
Amb els residus s'ha de tenir en compte el lema de les tres R: reduir, reutilitzar i reciclar.

98



4.5 Ni 1 foc al bosc

Les  dades  d'incendis  en  superfície  forestal  els  darrers  anys  a  les  Illes  Balears  han  estat  les 
següents: (es considera que hi ha un incendi quan la superfície cremada és superior o igual a una  
hectàrea)

Any Hectàrees cremades Incendis
1998 172,3 16
1999 1587,91 38
2000 993,68 25
2001 332,81 17
2002 57,82 10
2003 219,09 16
2004 139,35 29
2005 347,39 16
2006 165,27 10
2007 123,9 7
2008 44,96 4
2009 109,66 12

(Font: IBESTAT)

a) Fes un gràfic en el qual es mostri l'evolució del nombre d'incendis i de les hectàrees cremades 
des de l'any 1998 fins al 2009. Quin tipus de gràfic serà més convenient per relacionar aquestes 
dades?

b) Què observes en aquesta evolució? A què creus que va ser degut això?

c) Quin any hi va haver els incendis més devastadors? Quina explicació hi dónes?

d) Els experts indiquen que el més important en els incendis forestals és la prevenció. Quines són 
les activitats de risc d'incendi forestal que s'han d'evitar?

e)  Quines  condicions  climatològiques  al  llarg  de  l'any  poden  afavorir  l'aparició  d'incendis 
forestals?

f) Afegeix una columna a la taula anterior amb els graus de temperatura mitjana que hi va haver  
al llarg de cada any. Estan relacionades les dades de temperatura amb el nombre d'incendis?
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4.6 Anam d'hotel?

Les Illes Balears tenen en el turisme el principal motor de la seva economia. Aquí pots veure un 
gràfic on es representa l'ocupació percentual de les places hoteleres de les Illes Balears en els 
diferents mesos de l'any, des de gener de l'any 2006 fins a desembre de 2009.

(Font: IBESTAT)

a) Què observes en el gràfic? Quin tipus de gràfic és?

b)  Intenta  predir  com  serà  l'ocupació  de  les  places  hoteleres  durant  l'any  2010.  Si  tens 
possibilitat de connectar-te a la web de l'IBESTAT, compara-ho amb les dades que hi apareixen.

En economia turística es parla d'estacionalitat de l'ocupació de les places hoteleres a les Illes Balears, la qual  
cosa vol dir que es produeixen una sèrie de fluctuacions al llarg d'un any o d'una part d'un any que es van  
repetint any rere any.

c)  Vist  aquest  gràfic,  quins  intervals  al  llarg  de  l'any  es  poden considerar  creixents?  Quins  
decreixents? A què pot ser degut el fet que les places hoteleres a les Illes Balears tenguin aquesta 
estacionalitat? 

d) Els anys 2006, 2007 i 2009, abans dels mesos d'estiu, hi ha un interval amb un mínim relatiu. 
Detecta'l. A què pot ser degut això? Com és que el 2008 no hi va haver aquest mínim?
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4.7 Quina lliga!

Quan és una lliga emocionant? Quan es diu que la lliga és igualada? Observa aquestes dues 
classificacions de les temporades 2003-2004 (esquerra) i 2009-2010 (dreta).

Posició Equip Punts
1r València CF 77
2n FC Barcelona 72
3r 71
4t Real Madrid 70
5è 56
6è 55
7è 55
8è Vila-real CF 54
9è 52

10è 51
11è RCD Mallorca 51
12è 48
13è 48
14è Albacete 47
15è 46
16è 43
17è RCD Espanyol 43
18è Valladolid 41
19è Celta de Vigo 39
20è 26

Deportivo 

Athletic de Bilbao 
Sevilla FC 

Atlético de Madrid 

Betis 
Málaga CF 

Real Zaragoza 
Osasuna 

Real Sociedad 
Racing de Santander 

Murcia 

 

Posició Equip Punts
1r FC Barcelona 99
2n Real Madrid 96
3r València CF 69
4t 63
5è RCD Mallorca 62
6è 58
7è Vila-real CF 56
8è 54
9è 47

10è 47
11è RCD Espanyol 44
12è 45
13è 42
14è 41
15è 40
16è 39
17è 37
18è Tenerife 37
19è Valladolid 36
20è 34

Sevilla FC 

Getafe

Athletic
Atlético de Madrid

Deportivo 

Osasuna
Almería

Zaragoza
Sporting de Gijón

Racing de Santander
Málaga

Xerez

a) Quina de les dues creus que va ser més igualada? Per quina raó?

b) Calcula la mitjana de punts per equip de cada lliga i la mediana de punts de cada una. Què 
pots dir d'aquestes dades?

c) Ara calcula la diferència entre el primer i el darrer de cada lliga, i la desviació típica de cada  
una de les lligues.

d) Ara opina amb els teus companys quina lliga ha estat la més competida.
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4.8 I tu, què fas a Internet?

Aquí  pots  observar  les  dades  de  l'Estudi  sobre  activitats  realitzades  a  Internet  (2007)  per 
<h  ttp://www.red.e  s>  , i que, al gràfic, es comparen amb les de 2004:

a) Dissenya una enquesta per saber quins són els usos d'Internet amb alumnes de la teva classe 
(o la teva escola). Pots emprar els punts de l'estudi i d'altres, com per exemple les xarxes socials.
b)  Buida l'enquesta tot agrupant les dades de forma percentual amb un diagrama de barres. 
Quin és l'ús principal d'Internet en els alumnes de la teva classe?
c) Compara els resultats que has obtingut en l'apartat anterior amb els de l'estudi. Hi ha moltes  
diferències? Per què creus que hi ha aquestes diferències?
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4.9 La proporció daurada

L'any 2006 es va estrenar la pel·lícula El codi da Vinci, adaptació de la novel·la de Dan Brown del 
mateix títol. Arran d'això la Societat Balear de Matemàtiques va fer un estand dedicat a les claus  
matemàtiques d'aquest llibre i una de les activitats consistia a amidar l'alçada i l'alçada fins al 
melic de cada un dels participants a l'estand. Dels primers 100 participants es varen obtenir les 
dades següents en metres en format de (alçada; alçada fins al melic).

(1,57 ; 0,94) (1,62 ; 0,98) (1,58 ; 0,90) (1,51 ; 0,82) (1,62 ; 1,03) (1,64 ; 1,05) (1,73 ; 1,06) 
(1,65 ; 1,03) (1,60 ; 0,99) (1,57 ; 0,94) (1,55 ; 0,94) (1,59 ; 0,86) (1,56 ; 0,92) (1,57 ; 0,96) 
(1,76 ; 1,00) (1,57 ; 0,95) (1,65 ; 1,04) (1,53 ; 0,90) (1,44 ; 0,85) (1,50 ; 0,90) (1,45 ; 0,87) 
(1,62 ; 0,93) (1,60 ; 0,93) (1,56 ; 0,94) (1,57 ; 0,95) (1,62 ; 1,00) (1,58 ; 0,88) (1,63 ; 1,01) 
(1,54 ; 0,92) (1,57 ; 0,99) (1,62 ; 1,02) (1,58 ; 1,00) (1,72 ; 1,10) (1,56 ; 0,98) (1,57 ; 0,96) 
(1,62 ; 1,04) (1,79 ; 1,04) (1,80 ; 1,10) (1,54 ; 0,96) (1,52 ; 0,96) (1,56 ; 0,98) (1,68 ; 1,01) 
(1,55 ; 0,96) (1,69 ; 1,04) (1,59 ; 0,99) (1,70 ; 1,09) (1,61 ; 1,04) (1,63 ; 0,99) (1,56 ; 1,05) 
(1,72 ; 1,08) (1,76 ; 0,98) (1,78 ; 1,09) (1,64 ; 1,05) (1,56 ; 1,06) (1,72 ; 1,04) (1,78 ; 1,03) 
(1,73 ; 1,04) (1,68 ; 1,00) (1,67 ; 1,04) (1,63 ; 1,02) (1,65 ; 1,04) (1,67 ; 1,05) (1,74 ; 1,11) 
(1,66 ; 0,97) (1,73 ; 0,98) (1,74 ; 1,05) (1,82 ; 1,17) (1,63 ; 1,04) (1,62 ; 1,02) (1,58 ; 1,03)  
(1,55 ; 0,93) (1,68 ; 1,08) (1,48 ; 0,92) (1,55 ; 0,92) (1,56 ; 0,92) (1,72 ; 1,05) (1,55 ; 0,98)  
(1,70 ; 1,03) (1,52 ; 0,92) (1,58 ; 1,00) (1,74 ; 1,05) (1,72 ; 1,09) (1,72 ; 1,03) (1,68 ; 1,04) 
(1,58 ; 0,96) (1,75 ; 1,09) (1,63 ; 1,00) (1,64 ; 1,01) (1,58 ; 0,98) (1,60 ; 0,99) (1,63 ; 1,02) 
(1,54 ; 0,98) (1,52 ; 0,92) (1,80 ; 1,14) (1,79 ; 1,13) (1,88 ; 1,18) (1,71 ; 1,13) (1,62 ; 1,02) 
(1,83 ; 1,13) (1,71 ; 1,08)

a) Quin són els valors mínim i màxim d'alçada? Fes una agrupació de les alçades, amb intervals i 
marques de classe, i representa les dades en un histograma.
b) Fes el mateix de l'apartat anterior amb les alçades fins al melic. Observes cap semblança en 
els dos gràfics?
c) Emprant un full de càlcul, divideix l'alçada entre l'alçada fins al melic. Agrupa les dades en  
una taula de freqüències i representa-les.

Es diu nombre d'or, proporció àuria o proporció daurada al nombre 1,618... i al llibre de Dan Brown s'hi fa  
referència: 

Ningú no va entendre millor que Da Vinci l’estructura divina del cos humà. (...) Va ser el primer a demostrar  
que el cos humà està fet literalment amb blocs que respecten sempre relacions proporcionals iguals a fi ( ).”Ф  
(El codi Da Vinci, de Dan Brown, Ed. Empúries, pàg. 106)
d) Amb les dades que s'han donat aquí, estàs d'acord amb el que escriu Dan Brown?
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4.10 Video killed the radio star...

A continuació pots observar l'estudi sobre les persones que acostumen a escoltar la ràdio i a 
mirar la televisió segons el tipus de dia de la setmana, al 2006-2007.
(Font: Balears en xifres '09, Ibestat)

a)  Quantes  hores,  de  mitjana,  mira la  televisió  una  persona  a  les  Illes  Balears  de  dilluns  a 
divendres? I dissabte? I diumenges i festius? 

b) Com calcularies la mitjana diària a partir de les dades repartides entre les franges dels tipus de 
dies? Concorda amb la dada del total?

c) Compara les dades percentuals entre els diferents tipus de dies i intenta donar una explicació.  
Per què creus que es mira menys la televisió i s'escolta menys la ràdio els caps de setmana?

d) A partir d'aquestes dades, què trobaries més efectiu, emetre un anunci a la televisió, o a la 
ràdio?

e) Dissenya una enquesta a la teva classe i elabora una taula de dades semblant a la de l'estudi.  
Compara els resultats obtinguts i intenta donar-hi una explicació.
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4.11 I el programa més vist ahir va ser...

Segur que has vist alguna vegada les estadístiques sobre les audiències de televisió diàries: els 
programes més vistos, les cadenes més seguides... 

Aquí tens les dades de seguiment de la televisió el dia 23/06/2010 a tot l'Estat.

(Font: formulatv.com)

a) Com creus que es pot saber l'audiència amb tanta exactitud?

b) Fes un diagrama de barres on s'indiqui l'audiència de cada programa.

c)  La quota (share) indica el  percentatge d'espectadors que té el  programa d'entre totes les 
persones que  miren  la televisió en aquell moment. Segons aquestes dades, a les 22:21 de dia 
23/06/2010, quanta gent estava mirava la televisió?

d) Les audiències són molt importants per als anunciadors, encara que és més important  la 
quota (share). Per què?
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Programa Hora d'inici Durada Audiència
1 16:16:00 88 min 2773000 23,80%
2 14:30:00 29 min 2742000 22,90%
3 14:59:00 51 min 2695000 20,70%
4 14:59:00 45 min 2437000 18,80%
5 22:24:00 54 min 2388000 16,10%
6 22:21:00 104 min 2280000 16,10%
7 22:10:00 77 min 2206000 15,10%
8 14:01:00 29 min 2066000 21,50%
9 21:57:00 209 min 2057000 17,80%

10 20:58:00 42 min 1880000 18,50%

Share
Amar en tiempos revueltos
Los Simpson
Telediario 1
Antena 3 Noticias 1
House Ahora los dos lados
El internado El rey de la baraja
El Bloke, Coslada cero
Los Simpson
Operación triunfo
Informativos Telecinco 21:00



4.12 Segur que ens toca d'aquí a 100.000 anys...

La  Primitiva  és  un  joc  d'atzar  en  el  qual s'extreuen  6  bolles  d'entre  49,  que  s'anomena 
combinació. Els participants aposten 1€ a una combinació de 6 nombres, i intenten endevinar el 
màxim nombre  de  resultats  possible.  A  més,  en cada  aposta  hi  ha  un  nombre  del  0  al  9, 
anomenat reintegrament, que es genera de manera aleatòria.

Pots trobar informació dels resultats des de la implantació d'aquest joc l'any 1985 a la web: 
<h  ttp://www.onlae.es/primitiva/comprobar.asp  x>  , si vas a l'apartat Histórico > Todos los sorteos.

Segons la normativa:
Es destina a premis el 55 per 100 de la recaptació que es distribuirà com segueix:
- El 45 per 100 es destina a satisfer les cinc categories de premis que es recullen:

Per a les apostes que encertin només 3 nombres de la combinació, 8 €  
per a cada aposta. Del que resta,
– Categoria primera (encertar els sis nombres): el 52 per 100
– Categoria segona (encertar cinc nombres i un complementari): el 8 per 100
– Categoria tercera (encertar cinc dels sis nombres): el 16 per 100
– Categoria quarta (encertar quatre dels sis nombres): el 24 per 100

- El 10 por 100 restant es destinarà al fons de premis per reintegrament [...]

a) Amb aquestes normes, intenta completar la taula següent, corresponent al sorteig del 3 de 
juny de 2010:
- Recaptació: 15865211,00 €
- Apostes: 15865211

Categoria de premi Apostes encertades Premi per cada aposta

6 encerts 3

5 encerts + complementari 9

5 encerts 427

4 encerts 21832

3 encerts 350349

Reintegrament 1589387 1,00 €

b) Pots calcular el que no es va repartir en premis? Per a què creus que es deuen utilitzar aquests 
diners?
c) Per què creus que el reintegrament correspon al 10% de la recaptació? És correcte aquest 
repartiment? Què va passar amb el reintegrament de dia 3/6/2010?
d) Sabem, gràcies a la teoria de les  probabilitats, que la probabilitat de treure un premi de 
primera categoria és d'1 entre 13983816. Imagina't que jugam amb els mateixos 6 nombres 
cada setmana. Calcula quant temps ens costaria jugar 13983816 vegades. (Pots suposar que hi 
ha dos sorteigs cada setmana). 
e) Creus que jugant aquest nombre de vegades ens tocarà?
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4.13 Feim anys el mateix dia!

a)  Fes  una  taula  amb les  dates  de  naixement  dels  companys  de  la  teva  classe.  Agrupa  els 
aniversaris per mesos.

b) Quin és el mes on hi ha més freqüència de naixements? Dibuixa un histograma amb les dades  
agrupades per mesos.

c) Quina és la probabilitat que un company hagi nascut el mateix dia que tu?

Recorda la regla de Laplace: La probabilitat que ocorri un succés entre un conjunt de successos equiprobables  
es calcula dividint el nombre de casos favorables al succés entre el nombre de casos possibles.

d) Hi ha dos companys amb el mateix dia de naixement? Et pareix normal o estrany?

e) En aquesta taula surt la probabilitat que en una classe de n alumnes dos d'ells hagin nascut el 
mateix dia:

n alumnes probabilitat 

10 0,1169

20 0,4114

22 0,4757

23 0,5073

25 0,5687

30 0,7063

40 0,8912

60 0,9941

Si és cert això, a la teva classe, què és més probable, que hi hagi dos alumnes que hagin nascut el 
mateix dia o que no? I a dues classes?
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4.14 La música és vida!

A continuació pots observar els resultats de l'enquesta sobre els hàbits d'escoltar música segons 
el lloc i la freqüència.

(Font: Balears en xifres '09, Ibestat)

a) Calcula el nombre de persones, segons l'estudi, que no escolten música mai, o gairebé mai a 
les Illes Balears i a Espanya.

b)  Calcula  les  dades  d'escoltar  música  a  les  Illes  Balears  en  termes  absoluts:  quants  dels 
enquestats escolten música dins el transport públic? I al cotxe?

c) Comparant  les  dades  de les  Illes  Balears amb les  de l'Estat,  cerca la diferència major  en 
percentatge sobre el lloc on la senten, i intenta donar-hi una explicació.

d) Dissenya una enquesta semblant amb la teva classe. A priori, quin suport  creus que serà el 
majoritari: la ràdio, els CD i cassets o altres suports? Compara els resultats amb els obtinguts a 
l'estudi, i intenta donar-hi una explicació a la diferència.
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