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RESUM 
 

Secundària Obligatòria i Batxillerat, F
millora educativa. 

 
El treball consisteix en implementar una unitat didàctica, que doni resposta a un àrea 
de millora identificada en el període prev oneixement 
assolit pels alumnes i reflexionar, a partir dels diferents resultats, sobre els efectes de 
la incorporació de les millores introduïdes, i sobre possibles aspectes que es podrien 
millorar -
aprenentatge. 
 
Les mesures de millora incorporades, estan destinades a integrar les noves 

,  qüestionari online, i la 
 de càlcul. 

 

utilitzar-
diferents beneficis, destacant la motivació com a factor comú.  
 
En el cas del qüestionari online, els principals objectius són reforçar el treball autònom 

en aspectes més constructius. 
 
Els resultats indiquen que, les millores incorporades, han contribuït de manera positiva 

  
 la 

 
 

millorar la seua efectivitat com a refo

 
 
En el cas de la pràctica amb el full de càlcul, es considera correcte el disseny 
implementat, encara que seria interesant dedicar-
treballar amb ella una major quantitat de continguts. 
 

equació 
als objectius competencials. Com a resposta a la necessitat de millorar aquesta 

integrar-se la pràctica comentada anteriorment. 
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1.INTRODUCCIÓ. 

Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d
millora educativa. 

En ell es descriu la implementació, avaluació i propostes de millora de la unitat 
r de 

batxillerat, de la modalitat científica, implementada en el període del  Pràcticum, 

del tutor de la universitat, Pablo Juan Verdoy. 

ència de la implementació de la unitat i de les millores 
incorporades i, a partir dels resultats

-aprenentatge. 

En el treball apareix ,en primer lloc, la descripció del context sociocultural del centre i 
al va destinada la present unitat, i a la adaptar la 

implementació de la unitat. 

exposa el marc teòric que 
descriptiva, comentant la importància que esdevé en els coneixements dels alumnes, i 
les problemàtiques existents en el procés del seu ensenyament-aprenentatge. 

Seguidament, es justifica la seua elecció i es descriuen les principals característiques 
del nivell educatiu al qual va destinada. 

En el següents apartats, es defineix la unitat didàctica, determinant els objectius, 
continguts i competències que inclou, el cronograma seguit, el desenvolupament de 
les sessions, que apareix com a annex, i el sistema amb el qual 

 

Posteriorment, es justifiquen les millores introduïdes, i es defineixen els objectius pels 
característiques 

disseny de la seua implementació, per tal ir els objectius marcats. 

resultats dels alumnes, i la seua opinió, extreta 
seua implementació i el seu aprenentatge. Aquest 

 

i es proposen 
alternatives que podrien donar resposta als punt 
beneficis en el pro  

ha arribat, seguides de la 
bibliografia a  i els annexes que el completen. 
 
En els annexos apareix, en primer lloc, el desenvolupament de la Unitat Didàctica, 
seguida pel qüestionari online implementat, la pràctica amb el full de càlcul que han 
realitzat, 
apareix la Unitat Didàctica programada pel departament de matemàtiques. 
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2.CONTEXTUALITZACIÓ. 
 
2.1.Contextualització del centre. 

a de Castelló de La Plana, en una 
residencial, on existeix algun petit comerç, i molts equipaments 

públics: col·legis, un altre institut i una biblioteca pública, entre altres. 
El nivell socioeconòmic predominant en la zona és la classe mitjana, encara que hi ha 
una part de la població amb un perfil socioeconòmic més baix, entre la que hi ha un 

 

classes socials, formant un col·lectiu heterogeni, especialment en els cursos 
 

amb una plantilla de 65 professors. 

Els alumnes es distribueixen en 16 g
hi ha 2 PDCs), 6 Batxillerats (3 en cada nivell) i 3 grups de PQPI. 

 

Aquesta unitat didàctica  
primer de batxillerat 
per 32 alumnes. 

 

Els problemes identificats 
entre el nivell curricular 
mínims, i la major part de la classe, que presenta un nivell prou alt, sense tenir 
problemes per entendre els continguts ni per aplicar-los. 
 
El fet de ser un grup tan gran, dificulta la possibilitat de donar una major atenció als 

fileres, però els resultats de les avaluacions indiquen que no és suficient. 

apliquen els continguts de manera autònoma amb certa freqüència.  

gaire adequat, ja que, parlen en excés, dificultant el correcte desenvolupament de la 
-la.  

poden assistir a un gran nombre de classes, un aspecte que dificulta el seu 
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3.EXPOSICIÓ UNITAT DIDÀCTICA. 

3.1.Marc teòric.  

de les societats de conèixer les característiques de la seua població. 

firma 

amb el qual el seu sistema estadístic produeix estadístiques completes i fiables. 

Però, a banda de la importància que ha tingut al llarg de la història, i que té, en 

nombrosos àmbits de la vida, tant científics i laborals, com quotidians.  

del seu estudi ,en tots els nivells, ja que, en una educació basada en competències, 
 estadístics esdevé necessària. 

 de les matemàtiques, a partir de la segona meitat del 
segle XX,  ja que permeten estalviar una gran quantitat de temps en els càlculs i la 
realització de gràfics, facilitant la interpretació de grans conjunts de dades. 

ística, aquestes facilitats que ens aporten, caldria 
e

gràfics, un coneixement que, amb les noves tecnologies, esdevé més important que el 
simple càlcul de paràmetres. 

La simulació amb ordinador, a més a més, segons afirma Moore,1997, pot contribuir a 

distribucions, respecte a les quals hi ha moltes concepcions 
errònies ( Rubin, Bruce i Tenney, 1991; Well, Pollastek i Bayce, 1990). 

Pel que fa als estudis referents a la seua didàctica, el fet que hagi assolit una 
importància curricular relativament recent, fa que encara no es coneguin en exactitud 
els majors p resenten als alumnes, a  

Entre els estudis realitzats, la majoria estan relacionats amb els paràmetres de 
centralització i amb la comprensió de gràfics, dos coneixements bàsics per entendre 

scriptiva i on es detecten errors fins i tot a nivell universitari. 

En els estudis realitzats dels paràmetres de centralització, Batanero,2001, identifica els 
errors que presenten en la comprensió de la mitjana, i conclou la seua investigació 
afirmant que el coneixement de les regles de càlcul no implica necessàriament una 
comprensió real dels conceptes. Per altra banda, Sánchez Sánchez, 2013, arriba a la 
mateixa conclusió, i suggereix, a més a més, els problemes de comparació de grups 
de dades o distribucions com a recurs per disminuir en els alumnes aquests errors 
conceptuals. 

fa a la seua lectura, on cada un requereix major comprensió que els anteriors. 

Curcio,1987, diferencia quatre nivells, i afirma que, al batxillerat, els estudiants haurien 
llegir més enllà de les dades, essent capaços 

de realitzar prediccions e inferències, i llegir  darrere de les dades, cosa que comporta 
la capacitat de valorar la qualitat i pertinença del gràfic , és a dir, ser capaços de fer-ne 
una lectura crítica. 

Li i Sheng,1992
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una distribució de freqüències (Arteaga,Batanero,Ortiz i Contreras, 2011), ja que 
aquesta activitat comporta una primera reducció estadística, i no és un coneixement 
que esdevingui espontani, com afirma Batanero,2001, qui també adverteix que, un 

temps al seu ensenyament. 

Un altre problema detectat 
de la seua naturalesa interdisciplinar, com apunta Rodríguez (w5) i el problema pot 

seu coneixement, ja que pot portar a confusions. 

La mateixa autora, també apunta que, el fet de ser una ciència en continu 
desenvolupament, comporta certes dificultats per als docents, ja que exigeix una 
formació continua en el coneixement dels nous recursos. 

Per acabar, altres autors apunten a la tradició de que aparegui al final dels llibres de 
text com un altre 
curs, sense poder profunditzar en els conceptes.  

3.2.Justificació de la unitat didàctica. 
La impor
curs, per ser el darrer curs on es contempla el seu ensenyament abans de la 
universitat o de cursar cicles superiors, és una de les raons que han motivat la seua 
implementació. 

Per altra banda, el fet de ser una de les rames de les matemàtiques, un vegada 
consultades les problemàtiques que presenta, amb moltes possibilitats de millora, és 
un altre factor que ha motivat la seua elecció. 

questa rama de les matemàtiques, i la 
seua estreta relació amb la vida quotidiana i les noves tecnologies, ha estat un altre 

ansversalitat, on treballar moltes de les 
 

3.3.Nivell educatiu i temps necessari per la aplicació. 
El curs al qual va dirigida la present unitat didàctica és primer de Batxillerat, de la 
modalitat científica. 

Es t
decidit continuar amb els seus estudis, de manera que, per aquest motiu, el nivell i la 
motivació dels 
obligatori, cosa qu
proporciona una major homogeneïtat és el fet de dividir-se per modalitats, una divisió 
que ha de proporcionar mne una formació més específica, segons ve determinat 
al Decret. 

En aquesta modalitat, el primer curs de batxillerat és el darrer curs on apareix el bloc 
de  i la probabilitat, un aspecte important a tenir en compte per part del 

aprenentatge superior.  

Com afirma Brihuega (w2) en les dues modalitats que tenen les matemàtiques com a 
continguts, aquestes, han de contribuir al desenvolupament de les estructures mentals 

 més potents, i, 
per tant, la resolució de problemes esdevé un aspecte a profunditzar, així com la 
notació, que ha de ser cada vegada més tecnificada. 
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El Consell Nacional de Professors de Matemàtiques, en aquest nivell 
ent, també suggereix

emfatitzar en el procés de raonament estadístic, i en el sentit de les 
dades, i recomanen centrar aquest aprenentatge en les seues aplicacions. 

els continguts de  unidireccional, de manera que, en aquest curs, 
continuant amb aquesta progressió, es tracta de repassar els continguts apresos, i 

 

3.4.Objectius didàctics. 
Els objectius didàctics previstos són els següents: 

 Conèixer  
 Recordar els 

per calcular els diferents paràmetres, i saber representar-los i interpretar-los. 
 

per calcular els diferents paràmetres i les rectes de regressió, saber 
representar-les i interpretar els resultats. 

 Utilitzar les noves tecnologies per a analitzar un conjunt de dades. 
 Aprendre el llenguatge i vocabulari estocàstic. 

3.5.Continguts curriculars. 
Els continguts que corresponen a aquest nucli són, segons el Decret 102/2008: 

   Terminologia i Estadística. 
 Conceptes bàsics en el tractament de dades mostrals.  
 Distribucions unidimensionals. 
 Mesura de la dispersió. 
 Estadística descriptiva bidimensional. 
 Relacions entre dues variables estadístiques.  
 El coeficient de correlació lineal. Regressió lineal. 
 Rectes de regressió. 
 Aplicacions de les rectes de regressió a la resolució de problemes. 
 Interpolació i predicció en les distribucions estadístiques bidimensionals. 

3.6.Competències bàsiques. 
.O.E.,2006, les competències bàsiques són 

amb la fi de garantir que ha adquirit els aprenentatges que resultaran imprescindibles 
per assolir la seua realització personal, aconseguir la inclusió social, exercir una 
ciutadania activa, fer front a la vida adulta, i ser capaç de desenvolupar un 
aprenentatge permanent. 

-obligatori, el alumnes ja tenen 
adquirides aquestes competències bàsiques i, per aquest motiu, en alguns decrets, 
entre els quals està el de la Comunitat Valenciana, no són un element del currículum, 
si més no, si apareixen implícites quan es defineixen els objectius. 

Per aquest motiu, em sembla important considerar-les en la unitat didàctica, ja que, 
encara que es suposen adquirides, considero important que es continuen 
desenvolupant. 

En aquesta unitat didàctica es treballen totes les competències: 

Àmbit de la expressió y la comunicació: 
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 Competència matemàtica. 
 Competència lingüística. 
 Tractament de la informació i competència digital. 
 Competència artística y cultural. 

Àmbit de la relació i la interacció: 

 Competència social y ciutadana. 
 Competència en el coneixement i la interacció amb  el món natural. 

Àmbit del desenvolupament personal: 

 Competència en aprendre a aprendre. 
 Iniciativa y esperit emprenedor. 

 

3.7.Metodologia. 
En la implementació de la present unitat, es duran a terme diferents estratègies 

-aprenentatge , i 
orientades a donar resposta als problemes identificats. 

Degut es donarà molta 
importància al repàs dels continguts, per tal de garantir la comprensió dels nous 
conceptes, i es profunditzarà en les dificultats identificades en els diferents estudis 
comentats anteriorment: la comprensió i identificació gràfica dels diferents paràmetres, 
i la interpretació gràfica dels resultats. 

Així mateix, 
l de les sessions a la realització 

també un aspecte a treballar, ja que esdevé més tecnificada, i pot resultar confusa per 
a alguns. 

esquema general de les classes consta de 4 parts, en cadascuna de les quals 
ar la participació dels alumnes. 

Els primers minuts de cada sessió, es dedicaran a la correcció dels exercicis que han 
ònoma. Cada dia, un alumne eixirà a la pissarra a 

escriure la solució, que posteriorment serà comentada pel professor, i es dedicarà un 
temps a la resolució de possibles dubtes. 

Es faran 
esquemes a la pissarra, i es posaran exemples, per tal de facilitar a  la 
comprensió dels conceptes explicats.  

Una vegada explicats, es realitzaran exercicis en el temps de classe, de manera 
col·lectiva, perquè apliquen els continguts, i al acabar la sessió, es demanaran deures 
per tal de que els apliquen de manera autònoma. 

En aquesta unitat, , basades en la 

online,  pràctica amb el full de càlcul, a la 
que es dedicarà una sessi implementació, 
detectada 
importants p -aprenentatge, i comprovar els seus resultats. 
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3.8Cronograma i temporalització. 

12 de maig. 

A continuació apareixen la cronologia i temporalització de les sessions, i de les 
activitats. 

SESSIÓ DATA ACTIVITAT DURACIÓ 

1 29/04 1.1.Introdució. 10 min 

1.2.Variables discretes. 40 min 

1.3.Treball autònom. 5 min 

2 02/05  10 min 

2.2.Variable contínua. 40 min 

2.3.Qüestionari online.  

3 05/05 3.3.Estadística bidimensional. 20 min 

3.2.Exercici. 10 min 

3.3.Exercici. 20 min 

3.4.Treball autònom.  

4 06/05 4.1.Rectes de regressió. 20 min 

4.2Exercici. 15 min 

4.3.Taules de doble entrada. 15min 

4.4.Treball autònom.  

5 07/05 5.1.Pràctica amb el full de càlcul. 50 min 

5.2.Enquesta sobre la pràctica.  

6 09/05 6.1.  50 min 

7 12/05 7.1Examen 50 min 

 

3.9.Desenvolupament de les sessions.  

(Annex 1) 

3.10.Atenció a la diversitat.  
Silva, 2007, explica que l
resposta a una educació adaptada a les característiques i necessitats dels alumnes 
que, per raons físiques, psíquiques sensorials com socials, no puguin seguir el ritme 
normal del grup.  
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En aquest cas, el grup és bastant homogeni, però hi ha una minoria que presenta 
dificultats per seguir el ritme de la classe i, per aquest motiu, necessita una atenció 
adaptada. 

Aquests alumnes, seuen en les primeres fileres, per tal de facilitar la seua atenció i 
fomentar la seua participació. A més a més, el fet de ser dos docents, ha permet donar 
una atenció més individualitzada a aquests alumnes que presenten dificultats. 

introduït  la 

explicació que li ajuda a contestar correctament. 

sessions, degut a que participen en competicions esportives. En aquest cas, considero 
 

4.AVALUACIÓ UNITAT DIDÀCTICA. 
Aquesta unitat didàctica serà avaluada de manera contínua i diversificada, per tal 

-
en compte els tres moments clau del procés que identifica Sanmartí (2010), en els que 

 

4.1.Avaluació inicial. 

-
et al., 1983, l factor 

ensenyes en conseqüència.  

La manera amb la qual el professor es farà a una idea dels coneixements previs del 
grup, serà a partir de les aportacions realitzades pels alumnes durant el repàs previst, 

rçarà en les pròximes sessions. 

Resultats: 

unidirecci  

4.2.Avaluació continuada. 
Sanmartí.

 

uació continuada és detectar les dificultats que poden presentar els 
alumnes, a mesura que aquestes es van esdevenint, per tal de donar una ràpida 
resposta que els ajudi a superar-les.  

Una de les maneres de detectar aquestes dificultats, ha estat mitjançant la correcció 

-se individualment amb els 
exercicis i problemes,  quan el professor pot detectar amb més eficàcia les dificultats 
que presenten. 

tant, és un mecanisme amb limitacions, ja que no garanteix la detecció de la totalitat 
de dificultats que poden presentar. 
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Un altra mesura emprada 

de trobar possibles dificultats, la seua realització es valora amb un 2% de la nota 
 

Un 
seu comportament i participació, i tindrà un pes a la 

 
 
 Mètode Instruments Aspectes Valoració  
Actitud de 

 
Observació diària  Participació i 

treball a classe 
5% 

Treball autònom Observació diària Correccions 
diàries dels 
exercicis 

Realització dels 
exercicis 

5% 

Entregues Test online 
Pràctica amb el 
full de càlcul 

4.3.Avaluació final. 
 

pogut interioritzar, que puguin presentar un obstacle per aprendre posteriorment, així 
com aspectes a modificar . Sanmartí ,2007. 

al (Annex 8), i el seu pes en la 
 

  
5.MILLORES INCORPORADES. 
Les millores incorporades en aquesta unitat, pretenen introduir les noves tecnologies 

a 
mancança. 

Amb aquesta incorporació, es pretén, per una banda, treballar la competència digital 
dels alumnes de manera transversal i
procés d'ensenyament-aprenentatge. A més a més, cada mesura aporta diferents 
beneficis a aquest procés, de manera que, un altre objectiu és intentar explotar aquest 
beneficis, que cadascuna pot aportar. 

A continuació, es descriuen les possibilitats que cada mesura , el qüestionari online i la 
pràctica amb el full de càlcul (López, w4), poden aportar, així com les característiques 

-
aprenentatge. 

 

5.1.Qüestionari online. 

Justificació. 
tant en els 

 

El progressiu increment de la seua presència deriva, en gran part, de la seua senzilla 
utilització, 
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resultats. 

, 
-lo, permetent 

adaptar-
segons les característiques que li assignem. 

Entre les característiques a definir, destaquen el temps durant el qual estarà operatiu, 
el temps del que disposen els alumnes per realitzar-ho, la valoració de cada pregunta, 

-  

Segons afirmen Bia i Barber (w1), la efectivitat de la seua implementació en el procés 
-aprenentatge, dependrà de les característiques que li assignem als 

que ho utilitzem. 

Entre les principals finalitats, Govindasamy, 2002, 
-

finalitat de reforçar-ho, ja que considero que, és en aquesta finalitat, en la que ofereix 
més avantatges. 

Per una banda, proporciona al professor la possibilitat de controlar que alumnes ho 

així utilitzar-  
alumnes siguin conscients del total seguiment que té el professor pel que fa a la seua 
realització, exerceix certa pressió perquè ho realitzen, de manera que, el nombre 

mnes que realitzen els exercicis diàriament, un aspecte que convindria millorar en 
aquesta classe.  

Un altre avantatge que proporciona aquest tipus de qüestionaris per a la millora del 
treball autònom, des del punt de vista de la seua motivació, així com d

intents per pregunta, ja que dota al treball autònom de un major dinamisme i 
c docent. 

Gràcies a aquestes opcions, els alumnes poden ser conscients, de manera immediata, 

considero molt important per a la seua motivació, especialment en la dels alumnes que 
presenten més dificultats. 

tots els alumnes, fa que aquest tipus de qüestionaris siguin de gran utilitat per controlar 

ionari evidenciï que no han 
quedat clars, per així garantir la construcció progressiva del coneixement. 

Característiques definides. 
El qüestionari (Annex 2) consta de vuit preguntes, relatives als continguts explicats en 
les darreres dues classes, destinades al repàs dels conceptes ja estudiats en cursos 
anteriors. 

P Continguts Tipus de pregunta Retroacció 

1 Conceptual: Paràmetres 
de dispersió. 

Seleccionar múltiples 
respostes. 

De cada resposta, 
després de cada 
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intent. 

2 Conceptual: Variable, 
freqüència, interpretació 
de la mediana y la 
desviació típica. 

Seleccionar múltiples 
respostes 

De cada resposta, 
després de cada 
intent. 

3 Teòrics: Tipus de gràfics 
segons tipus de 
variables. 

Emparellament  

4 Procedimental: Ordenar 
gràfics a partir de la 
seua desviació típica. 

Emparellament Retroacció general, 
després de cada 
intent. 

5 Procedimental: Ordenar 
gràfics a partir de la 
seua desviació típica. 

Seleccionar una única 
resposta 

Retroacció general, 
després de cada 
intent. 

6 Procedimental: Ordenar 
gràfics a partir de la 
seua desviació típica. 

Emparellament Retroacció general, 
després de cada 
intent. 

7 Procedimental: 
Relacionar gràfics amb 
els seus valors de 
mitjana i desviació 
típica. 

Emparellament  

8 Conceptuals: Càlcul de 
paràmetres en variables 
continues. 

Seleccionar múltiples 
respostes 

De cada resposta, 
després de cada 
intent. 

 

principals paràmetres per tal de facilitar i mo  

La principal ajuda definida és la retroacció, que, en diferents modalitats, apareix 

a contestar correctament.  

ltre factor definit per tal de facilitar la seua realització, és el temps 

completar-ho. 

c

participació.  
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5.2.Pràctica amb el full de càlcul. 

Justificació. 
La gran presència de les noves tecnologies en el dia a dia contemporani, ha fet que la 

 

Però, a banda de la necessitat de garantir una alfabetització tecnològica dels alumnes, 
-

aprenentatge. 

En el cas de Matemàtiques, el Consell Nacional de professors de Matemàtiques 
(C.N.T.M.),2004, declara que la tecnologia és una ferramenta bàsica per 

  

e 

 Henao, 1996 mb aquestes 

la reflexi
 

com a ferramenta de càlcul, sino també com a recurs didà
 

Característiques definides. 
activitat (Annex4), ut presents diferents aspectes: 

En primer lloc, per s

de manera que els alumnes puguin disp  

fos conegut pels alumnes, i, al mateix temps, que fossin dades amb les quals es pugui 
alleugerir el treball i la seua comprensió. 

facilitat les taules amb les dades introduïdes per contestar les diferents preguntes,  
cosa que, si es disposés de més  temps, seria interessant que ho realitzaren els 

 

 
6.ANÀLISI DELS RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA. 

erminar quina influencia ha 

els objectius que es pretenien aconseguir, o es poden millorar. 
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6.1. Qüestionari online. 

Resultats dels alumnes 
Un resultat important a observar, és la participació, que ha estat del 75%, una 

conseguir una participació total. 
Entre els motius pels quals aquesta participació no ha estat més elevada, podria 
trobar-

s incrementada 

Pel que fa al temps en el qual el qüestionari es troba obert (una setmana), considero 

implementacions, ja que un temps tant llarg no afavoreix al procés 
Aquest tipus de qüestionaris, ens faciliten la detecció de possibles problemes, però, en 
aquesta acció, és important que la detecció es produeixi al més aviat possible, no una 

ontinguts. A partir 

transcorre fins el dia abans de la propera classe. 

Si ens fixem en la retroacció, els resultats fan patent el seu efecte positiu en 
l comprovar que, el nombre de respostes incorrectes donades en el 

primer intent, es veu molt reduït en el tercer, segons apareix representat en el gràfic 
següent: 

 

 

El fet que hi hagi alguns alumnes que no hagin contestat correctament en el tercer 
intent, ho considero un aspecte a millorar de cara a futures implementacions, en les 

pregunta correctament. 

han realitzat el 
qüestionari, amb els que no ho han realitzat, es pot observar una clara relació positiva 
entre els alumnes que han aprovat havent realitzat el qüestionari, i negativa, entre els 
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alumnes que han suspès, no havent-ho realitzat, cosa que indica que la seua 
 

 

-ho realitzat , van 
indica que, realitzar el qüestionari no és pas suficient perquè 

 assoli el nivell de coneixements que es pretén. 

Dificultats que han presentat els alumnes. 
A partir de la lectura del gràfic anterior, on apareixen el nombre de respostes 
incorrectes en els diferents intents, també podem comprovar quines són les preguntes 
en què els alumnes han presentat més dificultats. 

Entre aquestes, destaquen la pregunta 2, i la 4, per ser aquelles que acumulen un  
major nombre de respostes incorrectes, després de tres intents. 

En el cas de la pregunta 4, que consisteix en la interpretació gràfica de la desviació 

que realitzen, ja que, en la numero 5, 6 i 7, preguntes molt similars, aquest nombre 
 

Pel que fa a la pregunta 2, on havien de conèixer la interpretació de la mitjana i la 

a classe, ja que no apareix un altra pregunta en el qüestionari que ens indiqui el seu 
aprenentatge. 

Dificultats per la implementació. 

  

 

(Annex 6) als alumnes per tal de 
conèixer la seua opinió sobre la implementació. 

Aqu ó de la unitat i ha 
estat contestada per 25 alumnes, les respostes dels quals es comenten a continuació.  

 

Alumnes que realitzaren el test 

Aprovats
Suspesos

Alumnes que no realitzaren el 
test 

Aprovats
Suspesos
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determinen que, la majoria , un 75%, ho considera positiu 
per al seu aprenentatge, de manera que, un 92% ho aplicaria en altres assignatures, 
dos resultats que considero molt positius. 

una clara tendència cap a la predilecció 
considera que els suposi menys esforç (pregunta 3, Annex 6
(pregunta 2, Annex 6
metodologies (pregunta 4, Annex 6). 

La utilitat que hi troba la majoria, un 82%, és per al repàs dels continguts (pregunta 5, 
Annex 6), 
preguntats per la freqüència 

posteriors implementacions, estaria bé tornar a obrir els qüestionaris implementats la 

continguts. 

En la darrera pregunta, 
unitat, amb la intenció  si existeix alguna relació entre el seu nivell de 
coneixements, i la predilecció per aquesta metodologia. 

Els resultats indiquen una clara relació inversa, entre 

metodologia, té una millor acollida entre els alumnes que presenten majors dificultats. 

que suposa aquesta metod
presenta més dificultats, ja que rep una retroacció instantània e individualitzada, 

autònom. 

6.2.Pràctica amb el full de càlcul. 

Resultats dels alumnes. 

treball durant la sessió i la seua participació han augmentat considerablement, 
respecte la resta de classes. 

Degut a la limitació de temps, molts alumnes no han pogut finalitzar la totalitat de la 
pràctica, però si han arribat a treballar tots els conceptes que hi apareixien, i tots ho 
han realitzat correctament. 
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Dificultats que han presentat els alumnes. 
Les dificultats que he pogut observar, han estat més relacionades amb l
software, que amb aspectes estadístics. Per resoldre aquestes dificultats, ha sigut 

aspectes que han agilitzat la seua realització. 

Dificultats per la implementació. 

a que estan molt 
sol·licitades. 

ès que es realitzés de 

pregunta, una activitat que seria interessant que la realitzaren ells, ja que implica 
treballar continguts procedimentals i conceptuals. 

Resultats enquesta. 
Les primeres cinc preguntes de l enquesta (Annex 7), estan destinades a conèixer la 
possible influència que la realització de la pràctica haja pogut  tenir en el seu 
aprenentatge, i les pregunte  

 

 
 

realització de la pràctica ha estat positiva. 

Entre els aspectes que hagin pogut influir en aquesta resposta, destaca la motivació, ja 
que pràcticament la totalitat dels alumnes (92%)  afirma que considera aquesta 

 

rats per la majoria dels 
alumnes, ja que, un (69%) indica que la pràctica li ha servit per entendre millor els 
conceptes explicats en les classes anteriors, i un 85% indica que aquesta també li ha 
permès conèixer millor el programa, de manera que tan sols un 8% ha considerat la 
pràctica com una pèrdua de temps. 
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En relació amb el programa, la totalitat dels alumnes ha indicat que havia fet servir el 
programa anteriorment, un aspecte 
tal de no centrar la pràctica en aspectes relatius a la utilització del programa. Per 
aquest motiu, malgrat la majoria ha considerat que ha aprés noves utilitats del 
programa, la totalitat ha respost que no ha tingut cap problema en la seua utilització. 

 
de realitzar els càlculs i representacions dels resultats, i que també consideren que ho 
utilitzaran en el futur, és beneficiós per al seu aprenentatge, ja que, per construir el seu 
coneixement, és necessari que aquests siguin conscients de la utilitat d  

6.3.Resultats avaluació final. 

Resultats dels alumnes. 
 (Annex 8) ho han realitzat 32 alumnes, la totalitat de la classe, havent-ne  

obtingut els següents resultats: 

 

Si comparem la mitjana obtinguda en les dues avaluacions anteriors, podem afirmar 

alumnes. 

Però, malgrat aquesta millora en els seus resultats, el fet que hagin suspès deu 
alumnes, és un indicador  

Dificultats que han presentat els alumnes. 

Interpretació de gràfics. 

especialment en el primer exercici, consistent en relacionar parelles de rectes de 
regressió amb parelles de variables, malgrat haver-ho treballat a classe i amb la 
pràctica amb el full de càlcul. 

La interpretació de gràfics, es un pilar bàsic del coneixement estocàstic, necessari per 
assolir-lo, de manera que caldria insistir més en el seu aprenentatge. 

Càlcul de paràmetres. 

 

Resultats examen 
X=6,1 

Excel·∙lent

Notable

Bé

Suficient

Insuficient

Resultats proves anteriors 
X=5,43 

Excel·∙lent

Notable

Bé

Suficient

Insuficient



18  
  

En la majoria dels cassos, els alumnes coneixien els passos a seguir, però han comés 

que no les han arribat a entendre, i simplement les han intentat memoritzar, confonent  
diferents signes i operacions. 

, sorgeix la pregunta de, fins quin punt , el fet de 
recordar o no unes fórmules, ens serveix per avaluar el seu aprenentatge i 

aquestes fórmules, i interpretar el resultat. 

Com afirma Coral Regí (Gutiérrez,w3), per una banda, els professors tendim cada 

cosa amb la matèria que aprèn, que pensi i que analitzi, però , per altra banda, seguim 
avaluant majoritàriament la memòria. 

-aprenentatge, que caldria solucionar, adaptant en major mesura 
ulars.  

En aquest cas, el fet de recordar les fórmules, ho considero important, ja que implica 

aquest coneixement sense la necessitat de memoritzar-ho. 

Pere Marqués (Gutiérrez,w3) fa la El que veritablement importa és 
saber resoldre un problema de física, no recordar totes les fórmules en un examen. 

 

Aquest autor, defèn el que ell mateix ha anomenat currículum bimodal, on es reconeix 

especialment en el llenguatge, però les aplicacions dels continguts tenen un major pes 
 

En aquest cas en particular, es proposen dues estratègies basades en els principis 

 

 

, permetre realitzar 
 

Avaluació a partir de projectes. 

ació, com a resposta a la manca 
  

 promou 
temps, constitueix un estímul per al treball en equip. A més a més, aquesta 
metodologia serveix per fomentar les tè

metodologies. 

-
les noves tecnologies, són altres requisits que determina el decret perquè es completi 
la formació dels estudiants, que aquesta metodologia pot contribuir a assolir.  

major mesura als principals 
mecanisme per avaluar més complet i relacionat amb aquests. 
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a estreta relació amb les 
seues aplicacions, segons Anderson i Loynes,1987. 

-ho en les seues aplicacions, pot influir 

poden ser més conscients de la importància del seu coneixement, una de les 
 

 un aspecte que també cal tenir en 

 

Per acabar, un altre benefici que ens proporciona aquesta metodologia en 
atge en el raonament 

estadístic i en el sentit de les dades, uns aspectes que suggereix el C.N.M.T. 

Batanero i Díaz, 2004, defineixen les diferents parts que composen la seua realització: 
plantejament del problema, d

  

, i 
també reflexionar pel que fa a les dades a analitzar, de manera que, mitjançant 

a partir dels exercicis del llibre, que tenen uns continguts més parcials i limitats. 

Dificultats. 

Els resultats extrets en diferents estudis realitzats a partir de la implementació 
 exposats per Sánchez (w6), confirmen els beneficis que 

 

Malgrat que els alumnes obtenen millors resultats que amb una metodologia 
tradicional   (Mioduser & Betzer, 2007), Sánchez, determina que les dificultats que 

expliquen per què no estigui més estesa. 

Entre els problemes identificats en diferents estudis comentats per Sánchez,  pel que 
fa al docent,  destaquen els problemes de tipus logístic, relacionats amb el control del 
temps, que acostuma a ser major del planificat, i amb el control de la classe, ja que 

el correcte funcionament de 
la classe. 

Pel que fa als estudiants, Batanero i Diaz, 2004, identifiquen dificultats en la fase del 
plantejament de les preguntes, un resultat al que també arriben  Krajcik et. al.,1998, de 

 als alumnes a pas
plantejament de preguntes, ja que estan acostumats a realitzar problemes amb un 
enunciat concret. 
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7.CONCLUSIONS  
La implementació de la present Unitat ha estat una experiència molt positiva, ja que ha 
permès traslladar els coneixements estudiats en les assignatures del màster a una 
realitat en concret, i comprovar la resposta dels alumnes davant les diferents 
metodologies que he pogut implementar. 

-se a una idea del temps a invertir en cada 

adaptant als alumnes, una característica que considero, ha de tenir tota planificació. 

Un altra dificultat que he trobat, h les noves tecnologies, en 
s recursos molt limitats per aquest 

 de reservar amb una antelació que 
actua en contra de la flexibilitat de planificació necessària, comentada línies abans. 

punt, convindria corregir-lo, ja que aquesta 

unitat de més flexibilitat i, a més a més, seria un recurs de gran ajuda per seguir el 
ritme del grup, per als alumnes que no poden assistir a moltes de les sessions. 

activitats ,i, a partir dels resultats, es pot afirmar que aquestes, han estat positives per 
a -aprenentatge dels alumnes, encara que es comprova que no 

a millorar. 

En el cas del qüestionari online, a partir dels diferents indicadors, es pot afirmar que ha 
servit  com a 
dificultats, encara que, per millorar els registres, es suggereix augmentar els intents, 
tornar-  

 continua, malgrat haver servit al professor per 
identificar les dificultats que presenten els alumnes, la seua efectivitat milloraria si es 
reduís el temps en el que el qüestionari es troba obert. 

més rellevant a destacar, és la 

Malgrat que considero el disseny correcte, es suggereix integrar la pràctica en un 

aquesta metodologia ens permet treballar gairebé totes les competències. 

Finalment, cal destacar que, aquest projecte que es proposa, seria un bon mètode 
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9.ANNEXES. 

ANNEX I: Desenvolupament de les sessions. 
 

 
 

ACTIVITAT 1.1: Introducció.  
 
OBJECTIUS 
·Introduir el tema. 
·  
·  
·Avaluació inicial de coneixements estadístics. 
 
CONTINGUTS 
·Conceptuals: Definició, orígens i aplicacion . 
·Actitudinals: . 
 
COMPETÈNCIES 
·Competència en comunicació lingüística. 
·Competència cultural i artística. 
·Autonomia i iniciativa personal. 
 
MATERIALS 
·Professor: Pissarra i guix 
·Alumnes: Llibreta, bolígraf 
 
DESENVOLUPAMENT 
El professor introdueix el tema mitjançant preguntes dirigides al grup en 
general, i les respondrà una vegada escoltades algunes aportacions: 

 

 
 

ACTIVITAT 1.2: Variables discretes.  
 

OBJECTIUS 
· . 

·Recordar el càlcul de paràmetres a partir de variables discretes, a  
representar-les gràficament i  interpretar-les. 

 
CONTINGUTS 
·Conceptuals: Variable, freqüència, mostra, població, paràmetres. 

SESSIÓ 1 



24  
  

·Procedimentals: Càlcul i interpretació dels paràmetres de centralització i de 
dispersió, lectura de taules de freqüència, realització de gràfics de barres i 

 

·Actitudinals:  

 
COMPETÈNCIES 
·Competència en comunicació lingüística 

·Competència matemàtica 

·Tractament de la informació 

·Social i ciutadana 

· Autonomia i iniciativa personal 

 
MATERIALS 
·Professor: Llibre de text (antiga edició), pissarra i guix 

·Alumnes: Llibreta, bolígraf, calculadora 

 

DESENVOLUPAMENT 
En primer lloc es dibuixen les taules de freqüències referides a les notes 
obtingudes pels alumnes de dues classes, una en cada pissarra, i es recorden 
els conceptes de variable i freqüència. 
Seguidament, es construeixen a la pissarra els gràfics de barres corresponents 
a ambdues classes, i es fa un esquema dels paràmetres a calcular: 

 
 
Posteriorment  característiques dels paràmetres 
de centralització, formant les columnes necessàries a mesura que es van 
calculant . 

En aquest moment, es fa una reflexió de la representativitat de la mitjana i la 
mediana, ja que, malgrat pertànyer a dos realitats diferents,  els valors són molt 
semblants . 

un paràmetre que expressi la dispersió de la distribució, i es comenta que, molt 

Paràmetres  de  
centralització  

Mitjana  
aritmètica  

Mediana  

Moda  

Paràmetres  
de  dispersió  

Desviació  
mitjana  

Variància   Desviació  
típica  



25  
  

sovint, es fa un nar una informació 
poc representativa, intentant descriure una falsa realitat. 

Al explicar el càlcul dels paràmetres de dispersió, és important explicar el 
perquè de les fórmules, és a dir, la necessitat de calcular una diferència de 
distàncies respecte la 
diferència o expressar- li. 

En el cas de la desviació típica, es important que entengui
 desviació en les mateixes unitats amb 

 

 
Exercici resolt: 

 

  
 

 
OBJECTIUS 
·Afermar els continguts de la sessió.  

 
CONTINGUTS 
·Conceptuals: Paràmetres de centralització i de dispersió. 

·Procedimentals: Construcció de gràfics de barres i càlcul de paràmetres. 

·Actitudinals: Responsabilitzar-se del seu propi aprenentatge. 

 
COMPETÈNCIES 
·Competència matemàtica. 

·Aprendre a aprendre. 

·Autonomia i iniciativa personal. 

 
MATERIALS 
·Alumnes: Llibreta, bolígraf, calculadora. 
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DESENVOLUPAMENT 

continguts repassats en la sessió. 

Exercici1: 

 
Exercici 2: 

 
 

 

 
 

OBJECTIUS 
·Fomentar el treball autònom i la participació. 

·
realitzar els exercicis individualment. 

·Detectar possibles errades en la resolució dels exercicis. 

· -aprenentatge. 

CONTINGUTS  

·Conceptuals: Paràmetres de centralització i de dispersió. 

·Procedimentals: Construcció de gràfics de barres i càlcul de paràmetres. 

·Actitudinals: Responsabilitzar-se del seu propi aprenentatge, participació en 
 

 
COMPETÈNCIES 
·Competència en comunicació lingüística. 

·Competència matemàtica. 

·Aprendre a aprendre. 

·Autonomia i iniciativa personal. 

MATERIALS 
·Professor i alumnes: Pissarra i guix. 

·Alumnes: Llibreta, bolígraf, calculadora. 

 

SESSIÓ 2 
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DESENVOLUPAMENT 
Els alumnes resolen els dos exercicis, un en cada pissarra, i el professor 

dubtes que puguin quedar. 

 
Exercicis resolts: 

 

 
 

 
 
OBJECTIUS 
·Recordar els diferents tipus de variables i explicar els càlculs i representació 
de les variables continues. 
 
CONTINGUTS 
·Conceptuals: Tipus de variables, marca de classe, representació de la mitjana 
i la desviació típica.   

·Procedimentals: Càlcul dels paràmetres de centralització i dispersió recordats 
en la classe anterior, per a variables contínues. 

·Actitudinals:  

 
COMPETÈNCIES 
·Competència en comunicació lingüística. 

·Competència matemàtica. 

·Tractament de la informació. 

·Social i ciutadana. 
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·Autonomia i iniciativa personal. 

 
MATERIALS 
Professor: L . 

Alumnes: Llibreta, bolígraf, calculadora. 

 
DESENVOLUPAMENT 
En primer lloc, es farà un esquema per recordar els tipus de variables que 
podem trobar, i les seues formes de representació. 

 
 
Posteriorment, es realitza un exercici per explicar els càlculs dels paràmetres i 

taula de freqüències. 

 entengui 

 

Exercici resolt: 
 

 
 

Tipus  de  
variables  

Qualitatives   Diagrama  de  
sectors  

Quantitatives  

Discretes   Gràfic  de  
barres  

Continues   Histograma  
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no sigui 
definit per la mitjana +/- la desviació típica: 

 

 
 

ACTIVITAT 2.3. Qüestionari online (Annex 2)  
 
OBJECTIUS 
·
darreres classes. 
·Fomentar el treball autònom. 

· . 

·Avaluar el procés -aprenentatge. 

· -aprenentatge. 

·  

 
CONTINGUTS 
·Conceptuals: Tipus de variables i gràfics, paràmetres de centralització i 
dispersió. 

·Procedimentals: Interpretació de la mitjana i la desviació típica en gràfics. 

·Actitudinals: Responsabilitzar-se del seu propi aprenentatge. 

 
COMPETÈNCIES 
·Competència en comunicació lingüística. 

·Competència matemàtica. 

·Tractament de la informació i competència digital. 

·Aprendre a aprendre. 

·Autonomia i iniciativa personal. 

 
MATERIALS 
·Professor i alumnes: ordinador amb connexió a Internet. 

·Professor : pràctica dissenyada. 
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DESENVOLUPAMENT  
Es demanen les direccions de correu i es donen unes breus instruccions per 
realitzar-ho.  

 
 
 
 

ACTIVITAT 3.1. Estadística bidimensional (20  
 

OBJECTIUS 
· . 

 
CONTINGUTS 
·Conceptuals: Estadística bidimensional, relació funcional, relació estadística. 

·Procedimentals: Representació i lectura de gràfics i de taules amb dues 
variables. 

·Actitudinals: Participació en la realització dels exercicis. 

 
COMPETÈNCIES 
·Competència en comunicació lingüística. 

·Competència matemàtica. 

·Tractament de la informació. 

·Autonomia e iniciativa personal. 

 
MATERIALS 
·Professor: Llibre de text, pissarra i guix. 

·Alumnes: Llibre de text, llibreta, bolígraf. 

 
DESENVOLUPAMENT  
Es comença fent un esquema dels conceptes a tractar en la classe: 

 

SESSIÓ 3 
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relació entre dues variables, i es definiran els tipus de relació que poden tenir 
aquestes, funcional o estadística, dibuixant  i comentant els següents exemples 
a la pissarra: 

 
Exemples: 
 

 
 

 
OBJECTIUS 
·Aplicar els continguts explicats per afermar-los. 

· . 

 
CONTINGUTS 
·Conceptuals: Relació funcional, relació estadística positiva i negativa. 

·Procedimentals: Identificar el tipus de relació existent entre dues variables. 

·Actitudinals: Participació en la realització dels exercicis. 

 
COMPETÈNCIES 
·Competència en comunicació lingüística. 

·Competència matemàtica. 

Estadística  
bidimensional  

Definició  

Tipus  de  
relacions  

Funcial  

Estadística   Correlació  

Positiva  

Negativa  

Gràfic  

Núvol  de  
punts  

Recta  de  
regressió  

Paràmetres  

x,y  

vx,vy  

Covariància  
vxy  

Correlació  r=  
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·Competència en coneixement i interacció amb el món físic. 

·Tractament de la informació. 

·Autonomia e iniciativa personal. 

 
MATERIALS 
·Professor: Llibre de text, pissarra i guix. 

·Alumnes: Llibre de text, llibreta, bolígraf. 

 
DESENVOLUPAMENT  
Es resolen els següents exercicis, de manera oral, entre tota la classe. 

 
 

 
ACTIVITAT 3.3. Exercici (2  

OBJECTIUS 
·Explicar el càlcul dels paràmetres de centralització i dispersió. 

 
CONTINGUTS 
·Conceptuals: . 
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·Procedimentals: Construir un núvol de punts, estimar-hi la correlació i 
identificar-hi la mitjana. Calcular la mitjana, la covariància i la correlació en una 
distribució bidimensional. 

·Actitudinals: . 

 
COMPETÈNCIES 
·Competència en comunicació lingüística. 

·Competència matemàtica. 

·Competència en coneixement i interacció amb el món físic. 

·Tractament de la informació i competència digital. 
·Autonomia e iniciativa personal. 

 
MATERIALS 

·Professor: Llibre de text, pissarra i guix. 

·Alumnes: Llibre de text, llibreta, bolígraf. 

 
DESENVOLUPAMENT  

ercici a partir de la taula de freqüències. És important indicar 
que, en aquest cas, la freqüència és  u  per a cada parella de variables. 

realitzat, i intuït st el signe de la correlació entre les variables, es 
comencen a realitzar els càlculs. 

En primer lloc es calcularà la mitjana, i es dibuixarà en el núvol de punts per 
explicar que es tracta del centre de la distribució. 

Després es procedirà a calcular la covariància, a partir de les desviacions 
típiques de cadascuna de les variables, explicant la relació amb la fórmula de la 
variància. 

Finalment, es calcula la correlació, introduint la seua fórmula, i explicant les 
característiques del resultat: que no té unitats, i que oscil·la entre -1 i 1, essent 
aquests valors extrems les relacions màximes. 

 
Exercici: 
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ACTIVITAT 3.4. Treball autònom 
 
OBJECTIUS 
·Afermar els coneixements adquirits en la sessió. 

 
CONTINGUTS 
·Procedimentals: 
freqüències. Càlcul de paràmetres. 

·Actitudinals: Responsabilitzar-se del seu aprenentatge. 

 

COMPETÈNCIES 
·Competència matemàtica. 

·Tractament de la informació i competència digital. 

·Autonomia e iniciativa personal. 

 
MATERIALS 
·Alumnes: Llibre de text, llibreta, bolígraf i calculadora. 

 
DESENVOLUPAMENT  
Exercici: 
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ACTIVITAT 4.1. Rectes de regressió(2  
 
OBJECTIUS 
· . 

·Definició de recta de regressió. 

·Conèixer i entendre la fórmula de les dues rectes de regressió. 

·Saber dibuixar les dues rectes de regressió. 

·Saber analitzar un gràfic a partir de les rectes de regressió. 

·Conèixer les aplicacions de les rectes de regressió. 

 
CONTINGUTS 
·Conceptuals: Ressenya històrica del concepte de regressió, rectes de 
regressió. 

·Procedimentals: Càlcul, representació i interpretació de les rectes de 
regressió; f  

 
COMPETÈNCIES 
·Competència en comunicació lingüística. 

·Competència matemàtica. 

·Tractament de la informació. 

·Competència cultural. 

·Autonomia e iniciativa personal. 
 
MATERIALS 
·Professor: Llibre de text, pissarra i guix. 

·Alumnes: Llibre de text, llibreta, bolígraf. 
 
DESENVOLUPAMENT  

e regressió, encunyat per 
Francis Galton, al descobrir, en la seua investigació, que les alçades entre 

 

Seguidament, es farà un esquema amb els punts a explicar en aquesta sessió: 

 

SESSIÓ 4 
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En primer lloc, es definirà la recta de regressió, com la recta que més 

forma punt-pendent, recordant-la 
prèviament. 

 

coeficient de correlació, i es comentarà la seua utilització per realitzar 
estimacions. 

 

 

 
ACTIVITAT 4.2. Exercici (15  

OBJECTIUS 
·Aplicar els conceptes explicats en un exercici. 

CONTINGUTS 
·Conceptuals: Factors que influeixen en la fiabilitat de la predicció. 

·Procedimentals: Càlcul, representació i interpretació de les rectes de 
regressió; f e regressió. 

 

Rectes  de  
regressió  

Definició  

Equació  

y  sobre  x  

x  sobre  y  
Posicions  de  
les  rectes  

Estimacions  
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COMPETÈNCIES 
·Competència en comunicació lingüística. 

·Competència matemàtica. 

·Tractament de la informació i competència digital. 

·Competència social i ciutadana.  

·Autonomia e iniciativa personal. 

 
MATERIALS 
·Professor: Llibre de text, pissarra i guix. 

·Alumnes: Llibre de text, llibreta, bolígraf. 
 
DESENVOLUPAMENT  

durant la 
sessió anterior , per tal de 
interpretació de la recta i evitar invertir temps en el càlcul de paràmetres ja 
treballats. 
Exercici: Estima la quantitat de vendes que es realitzarien si invertirem en 

 
 
Solució: 

 
Abans de donar respo
que hi influeixen, i una vegada explicats, es demana que responguin. 

Els factors que influeixen en la fiabilitat són, per una banda, el coeficient de 
correlació, de manera que quant més fort sigui aquest, més fiable és la 
predicció. 

fiable. 
En aquest cas, el coeficient de correlació és molt fort (0,97) i el valor a partir 
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ACTIVITAT 4.3. Taules de doble entrada (15  
OBJECTIUS 
· , i la forma per calcular els 

 

CONTINGUTS 
·Conceptuals: Freqüència en una distribució bidimensional. 

·Procedimentals: 
 

 
COMPETÈNCIES 
·Competència matemàtica 
·Tractament de la informació  

·Autonomia e iniciativa personal 

MATERIALS 
·Professor: Llibre de text, pissarra i guix. 

·Alumnes: Llibre de text, llibreta, bolígraf i calculadora. 

 
DESENVOLUPAMENT  
Es realitza un exercici del llibre a la pissarra, per part del professor, amb la 
participació dels alumnes. 

Exercici: 

 
 
Solució: 
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ACTIVITAT 4.4. Treball autònom 

OBJECTIUS 
·Afermar els continguts, aplicant-los de manera autònoma. 

CONTINGUTS 
·Conceptuals i procedimentals: Els treballats durant les darreres dues sessions 

·Actitudinals: Responsabilitzar-se del seu aprenentatge 

 
COMPETÈNCIES 
·Competència matemàtica 

·Tractament de la informació  

·Autonomia e iniciativa personal 

 
MATERIALS 
·Alumnes: Llibre de text, llibreta, bolígraf i calculadora. 

 
DESENVOLUPAMENT  
Es proposen els exercicis Qüestions teòriques

avaluació: 

 



40  
  

 
 

 
 
 
 

ACTIVITAT 5.1. Pràctica amb el full de càlcul (Annex 4)  
 

OBJECTIUS 
·Conscienciar els alumnes dels avantatges de la utilització de les noves 

. 

· . 

·Saber utilitzar un full de càlcul per realitzar gràfics i calcular paràmetres. 

·  bidimensional. 

 
CONTINGUTS 
·Conceptuals: Distribucions bidimensionals, coeficient de correlació, rectes de 
regressió. 

·Procedimentals: 
núvol de punts, realitzar estimacions a partir de la recta de regressió, càlcul de 
paràmetres, identificació de les dades en el núvol de punts. 

·Actitudinals: Treballar en parella, participació. 

SESSIÓ 5 
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COMPETÈNCIES 
·Competència matemàtica. 

·Tractament de la informació i competència digital. 

·Competència social i ciutadana.  

·Autonomia e iniciativa personal. 

 
MATERIALS 
·Professor: Ordinador connectat a un canó de projecció. 

·Alumnes: Ordinador amb lliure  

 
DESENVOLUPAMENT  
Es comença la classe amb una explicació prèvia sobre les funcions 
estadístiques del full de càlcul. 

a unitat, relacionant-los amb la seua fórmula, 
i fent un càlcul de cadascun, amb el full de càlcul, perquè vegin la forma 

mandaments. 

També es realitzarà un exemple per a explicar com realitzar un núvol de punts 
amb el programa, i com calcular la recta de regressió. 

passes a seguir per tal de realitzar els diferents càlculs. 

Es deixarà el que resta de classe per la resolució, i breu comentari final de les 
respostes. 

 
ACTIVITAT 5.2. Enquesta sobre metodologia docent (Annex7) 

 
OBJECTIUS 
·  

 
MATERIALS 
·Alumnes: Qüestionari referent a la pràctica realitzada. 
 

DESENVOLUPAMENT 
s alumnes l enquesta per que el contesten i entreguen el pròxim 

dia. 
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ACTIVITAT 6.1.   
 

OBJECTIUS 
·Resoldre possibles dub
realitzar els exercicis individualment. 

·Detectar possibles errades en la resolució dels exercicis. 

· . 

CONTINGUTS 
Conceptuals: Els treballats durant les darreres sessions, destinades a 

 

Procedimentals: Els treballats durant les darreres sessions, destinades a 
. 

Actitudinals: Participació en la correcció dels exercicis, responsabilitzar-se del 
seu aprenentatge. 

 

COMPETÈNCIES 
·Competència en comunicació lingüística. 

·Competència matemàtica 

·Tractament de la informació  

·Autonomia e iniciativa personal 

 
MATERIALS 
·Professor: Llibre de text, pissarra i guix 

·Alumnes: Llibre de text, llibreta, bolígraf, calculadora. 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT 6.1. Examen final (Annex 8  
OBJECTIUS 
·Avaluar els coneixements adquirits pels estudiants en aquesta unitat didàctica. 

· . 

 

 

SESSIÓ 7 

SESSIÓ 6 
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CONTINGUTS 
Conceptuals: Interpretació de la mitjana i la desviació típica, paràmetres en les 
distribucions bidimensionals, rectes de regressió. 

Procedimentals: Interpretació de les rectes de regressió, càlcul de paràmetres, 
interpretació de la mitjana i la desviació típica, estimacions a partir de les rectes 
de regressió. 

 
COMPETÈNCIES 
·Competència matemàtica. 

·Tractament de la informació. 

·Autonomia e iniciativa personal. 

 
MATERIALS 
Alumne: Examen, calculadora i fulls en blanc. 
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ANNEX 2: Qüestionari online. 
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ANNEX 3: Qüestionari online resolt. 
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ANNEX 4: Pràctica amb el full de càlcul. 
  

 

El material està tret de: 

 https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/rociomar/coleccion-‐descriptiva.pdf  

 

1.A partir de les dades, determina quina variable està més relacionada amb els punts 
que anota  Justifica-ho dibuixant el núvol de 
punts i calculant el coeficient de correlació, expressat amb dos decimals. 

2.Relaciona 
punts i calculant el coeficient de correlació i la recta de regressió, expressant tots els 
resultats amb dos decimals. 

a)Identifica quina de les variables té una major relació directa, i quina té una major 
relació indirecta, ombrejant el resultat de la correlació de verd (màxima correlació 
directa), i de roig (màxima correlació inversa). 

b) Identifica el jugador que, en cada distribució, queda més allunyat de la recta de 
regressió. 

c) Estima el resultat d'aquestes variables per a un jugador amb una alçada de 1,78 m. 
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50  
  

  

  

  

     



51  
  

ANNEX 5: Pràctica resolta. 
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ANNEX 6: Enquesta qüestionari online. 
 

  

EN 
DESACORD 

 

 

1. Considero positiu per al meu aprenentatge de les 
 

  

2. 
exercicis a casa. 

  

3. Em suposa menys esforç repassar les 
matemàtiques així que fent exercicis en casa. 

  

4. Considero que és positiu per al meu aprenentatge, 

 

  

5. Ho considero útil per repassar els conceptes 
explicats. 

  

6. Ho considero útil per aprendre de les meues 
errades. 

  

7. Considero que seria positiu realitzar-lo en altres 
assignatures. 

  

8. 
temps. 

  

 
9. 

aquest tipus ssar o aprofundir en els conceptes explicats en 
matemàtiques: 

 
    Cada dia 
    Cada setmana 
     
    Mai 
 
10. a  
 
    Insuficient 
    Suficient o Bé 
    Notable o Excel·lent 
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ANNEX 7: Enquesta full de càlcul. 
  

  

EN DESACORD 

 

 

1.Considere positiva per al meu 
aprenentatge de les matemàtiques la 

 

  

2.He considerat aquesta pràctica útil per 
entendre millor els conceptes explicats. 

  

3

acostumem a fer a classe. 

  

4.Considere que a partir de la realització de 
la pràctica han augmentat els meus 
coneixements relatius a la utilització del full 
de càlcul. 

  

5
pèrdua de temps 

  

6.Considere el full de càlcul una ferramenta 

calcular els paràmetres i realitzar gràfics. 

  

7.Considere senzilla la utilització del full de 
càlcul 

  

 

 

  

BASTANT 

 

EN ALGUNA 
OCASSIÓ 

 

MAI 

8.Ja havia fet servit Excel amb anterioritat    

9.Considere que ho utilitzaré en el futur    
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ANNEX 8: Examen final. 
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ANNEX 9: Examen final resolt. 

  

  

  

  

  



57  
  

  

ANNEX 10: Unitat didàctica dissenyada pel centre. 
  

UNITAT  13:  DISTRIBUCIONS  BIDIMENSIONALS  

Temps  previst  :  4  classes  

Classes   Continguts   Activitats  

1     

DEPENDÈNCIA  ESTADÍSTICA  I  DEPENDÈNCIA  
FUNCIONAL  

-‐       

  

DISTRIBUCIONS  BIDIMENSIONALS  

-‐    
mitjançant  un  núvol  de  punts.  Visualització  del  
grau  de  relació  que  hi  ha  entre  les  dues  
variables.  

P333::1  

  

P344:1,2,3,5,6,13,14  

  

P346:16,17  

  

Autoavaluació  

2-‐3   CORRELACIÓ.  RECTA  DE  REGRESSIÓ  

-‐    Significat  de  les  dues  rectes  de  regressió.  

-‐    Càlcul  del  coeficient  de  correlació  i  obtenció  

bidimensional.  

-‐    Utilització  de  la  calculadora,  en  mode  LR,  per  
al  tractament  de  distribucions  bidimensionals.  

-‐    Utilització  de  les  distribucions  bidimensionals  

sociològics,  científics  o  de  la  vida  quotidiana  

4   TAULES  DE  DOBLE  ENTRADA  

-‐    Interpretació.  Representació  gràfica.  

-‐    Tractament  amb  la  calculadora.  

  


