
 Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria a l'ESO 

www.xtec.cat/web/curriculum/eso/orientacionsgeometria                                         Estadística i atzar 

TÍTOL:  Recompte de  pedretes i de persones 

 

Descripció:   

Quantes persones hi ha en la imatge de l’esquerra? 

Aquesta és una pregunta que, quan es tracta d’una manifestació, adquireix major importància 

social. Es demana que l’estadística ens ajudi a aclarir l’habitual ball de xifres que es produeix! 

 

Observem que la qüestió anterior no és massa diferent de la pregunta Quantes pedretes hi ha 

en la imatge de la dreta?  

 

És interessant portar un hule de pedretes a classe o fotos d’una concentració de persones i 

proposar de comptar pedretes o persones. Bàsicament la tècnica consisteix a calcular quantes 

pedretes o persones hi ha en una àrea limitada, per exemple, un quadrat de 3 cm x 3 cm en la 

fotografia o un quadrat de 10 cm x 10 cm en l’hule (els diferents grups d’alumnes poden 

prendre zones diferents en ubicació i en extensió, tanmateix els resultats seran molt similars). 

Després calcularem l’àrea total de la fotografia o de l’hule i extrapolarem proporcionalment.  

 

Observis que, malgrat que el recompte és un objectiu estadístic, el mètode que seguim és 

genuïnament geomètric, una oportunitat per revisar el càlcul d’àrees. A l’ARC es pot trobar una 

descripció acurada d’aquest recurs amb el títol de Quantes persones es manifestaven? 

(http://apliense.xtec.cat/arc/node/1355). 

 

És molt recomanable veure el capítol Tots a la mani! de la sèrie Àlia 

(http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=33038&p_ex=tots%20a%20la%20mani) i molt 

especialment el full de suport didàctic amb propostes d’aula:  

http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/images/stories/documents/11.tots_a_la_mani.pdf. 

Aquí s’observa molt bé com les eines geomètriques fan possible el propòsit estadístic de 

recompte. 
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Competències:    

C2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes 
 

C4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes 
 
C6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics 
 
C8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i cercar 
situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes 

 
Continguts clau: 

CC2. Raonament proporcional 

CC13. Sentit de l’estadística  


