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Breu descripció 
En aquesta unitat s'expliquen les tècniques bàsiques que s'utilitzen en el disseny i 
realització de les enquestes d'opinió. Tota la unitat està centrada en una enquesta que 
realitzaran els alumnes per esbrinar quins són els seus discos preferits, aquest exerci
ci serveix per ressaltar els trets essencials de totes les enquestes d'opinió. S'intro
dueixen les mostres aleatòries i les mostres estratificades. 

Durada de la unitat: Aproximadament 6 hores. 

Propòsits i objectius 
Els alumnes aprendran a dirigir una enquesta d'opinió i a identificar possibles pa
ranys que poden fer errònies les conclusions. Acabada la unitat haurien de saber que 
una mostra ha de ser representativa i haurien de ser capaços d'escollir una mostra 
aleatòria i una mostra estratificada que asseguri aquesta representativitat. 

Trobaran exemples de mostres que no són representatives, o bé perquè són massa 
petites, 0 bé perquè són autoseleccionades, o clarament esbiaixades. Realitzaran una 
enquesta completa i en planificaran una altra. Acabada la unitat haurien d'haver entès 
els problemes pràctics que sorgeixen en la recol·lecció de dades i en la representativi
tat de la mostra. Els alumnes hauran copletat taules, ufilitzat taules de números alea
toris, dibuixat diagrames de barres i també hauran escrit un informe sobre un treball 
estadístic. 

Pre-requisits 
Els alumnes haurien de saber utilitzar taules de números aleatoris, dibuixar diagra
mes de barres, organitzar un recompte de dades, multiplicar números enters per una 
fracció i arrodonir a l'enter més proper. 

l\/laterial i planificació 
Cada alumne ha de tenir una taula de números aleatoris. Per a l'enquesta que es 
realitzarà a l'Institut es necessiten les llistes i el nombre total d'alumnes de cada curs. 
També es necessita la llista dels «Top 40» (discos més populars) que es pot treure de 
les emissores de ràdio o publicacions especialitzades. A les seccions C i D s'ha d'utilit
zar paper mil·limetrat. A la secció C6 pot ser adequat usar una calculadora. Les sec
cions B2, B3 i C7 són opcionals. Es pot acabar la unitat a la secció C i deixar la secció 
D per un altre moment del curs. 
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Comentaris específics de cada secció 

Secció A 

En aquesta secció s'introdueix què s'entén per una enquesta d'opinió i la idea de 
mostra d'una població. Es planteja l'enquesta que es realitzarà durant la resta de la 
unitat. Per això és aconsellable utilitzar aquesta secció per discutir sobre els objectius 
de les enquestes d'opinió, quin tipus d'informació es pot demanar i com es pot utilit
zar aquesta informació. 

Al 

Es demana als alumnes que relacionin cadascuna de les enquestes amb l'organisme 
interessat i la corresponent població o col·lectiu a preguntar. L'enquesta sobre fiabili-
tat dels cotxes podria interessar a l'Associació de Consumidors i es podria preguntar 
al col·lectiu de conductors (2). La Conselleria d'Indústria podria realitzar una enques
ta sobre reciclatge de residus i preguntar a persones adultes (3). El Ministeri d'Agri
cultura, Alimentació i Pesca podria preguntar als pagesos sobre el creixement dels 
enciams als hivernacles (4). El Col·legi de Metges podria preguntar a mares sobre el 
descens de la lactància materna (5). 

A2 

L'enquesta sobre fiabilitat dels cotxes serveix per mostrar la necessitat de fixar l'ob-
jectiu d'una enquesta, el treball previ que cal realitzar, i també la conveniència d'aga
far una mostra. També es comença a tractar l'objectiu de l'enquesta que posterior
ment els alumnes duran a terme a la secció C8. És important tenir el propòsit de 
l'enquesta clarament definit, ja que ens determinarà a qui s'haurà de preguntar i la 
naturalesa de les preguntes. Les qüestions que van sorgint poden servir de base de 
discussió per ajudar els alumnes a apreciar que cada part de la unitat els va encami
nant cap a l'enquesta. No s'esperen respostes definitives: aquestes aniran sorgint a 
mesura que s'avanci en la unitat. Alguns punts relacionats amb aquestes qüestions es 
tracten a l'apartat D2. 

Secció B 

En aquesta secció es discuteix a qui s'ha de preguntar i què cal preguntar per obtenir 
la informació que es necessita. Després de preparar-la a classe, pot ser adequada 
perquè els alumnes la treballin a casa. 

Bl 

Totes les qüestions que es tracten estan relacionades amb l'enquesta sobre la discote
ca escolar. Preguntar als alumnes quins cinc discos demanarien prestats a una disco
teca, té l'avantatge que la pregunta lliga directament amb la finalitat de la discoteca i 
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té l'inconvenient que els alumnes poden no saber quins discos escollir perquè desco
neixen quins són els discos disponibles. Preguntar a una botiga de l'entorn de l'Insti
tut quins discos han estat els més venuts en les últimes setmanes té l'avantatge de 
mostrar quins són els discos preferits i un inconvenient és que les vendes es fan a 
persones de totes les edats, no només a alumnes de l'Institut. Preguntar als alumnes 
quins discos els agraden més té l'avantatge de mostrar les preferències dels alumnes i 
un inconvenient és que alguns alumnes escriuran més títols que d'altres, i les seves 
opinions estaran sobre-representades. Preguntar als alumnes quins cinc discos es 
comprarien si tinguessin diners té l'avantatge de poder saber els discos preferits, un 
inconvenient és que els discos que es podrien comprar no són necessàriament els que 
podrien voler demanar en préstec. 

Una llista dels «Top 40» restringeix l'elecció i facilita l'anàlisi dels resultats. Qualsevol 
disc que no aparegui en els «Top 40» és pràcticament segur que no és dels més 
preferits del moment. 

*B2 

Aquesta secció, que és opcional permet aprofundir en els mètodes per recollir infor
mació. S'utilitza d'exemple el «Top 40». 

Preguntar a una mostra de botigues quins han estat els discos més venuts és el mètode 
més difícil de manipular. Aquest és el mètode que habitualment s'utilitza, amb la 
precaució que si una cançó puja més de 10 llocs, es revisa l'escrutini per veure si una 
botiga 0 una àrea en particular són les que han provocat aquest resultat. 

Comptar amb quina freqüència els oients de l'emissora demanen escoltar les cançons 
és una mostra auto-seleccionada que ignora la gent que no escriu a la ràdio; el mateix 
es podria dir de les peticions fetes per telèfon. La programació dels disc-jokeys de 
l'emissora pot no ser representativa i podria veure's afectada per interessos perso
nals. Preguntar a una mostra de compradors de discos representaria una despesa 
molt gran de temps pensant que s'ha de repetir cada setmana. La freqüència que una 
cançó s'escolta a la ràdio podria molt bé reflectir els gustos personals d'un productor 
0 d'un disc-jockey. 

*B3 

En aquesta secció, que és opcional, es tracta el problema de com escollir les botigues 
que cal incloure a la mostra. Per triar una mostra en una localitat, es podria fer de 
manera aleatòria d'entre les botigues més grans, ja que són més representatives que 
les petites. Cal escollir botigues d'una àrea més àmplia per assegurar una plena repre
sentació dels gustos de la comarca. 

Les altres classificacions no són tan conegudes perquè no se'ls dóna tanta publici
tat. 
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B4 

En aquest apartat s'aprèn a identificar quina és la població adequada a la qual es 
dirigirà una enquesta. És important decidir a qui cal preguntar i començar l'enquesta 
amb la població total correctament determinada (marc mostral), encara que aquesta 
població pugui ser difícil o fins i tot impossible de preguntar. La població probable
ment variarà segons els objectius de l'enquesta. Diferents poblacions podrien ser, per 
exemple: 

Menjars escolars: (i) Tots els alumnes de l'escola, (ii) Tots els alumnes que es queden a 
dinar, (iii) Tots els alumnes i professors, etc. 

Aeroports: (i) Totes les persones que viatgen en un dia determinat, (ii) Totes les perso
nes que hi ha a l'aeroport en un dia determinat, etc. 

Parcs: (i) Tota la gent de la ciutat, (ii) Tota la gent que utilitza un parc de la ciutat, etc. 
(Preguntar a la gent d'un parc a una hora determinada ens donaria una mostra es
biaixada.) 

Secció C 

Aquesta secció s'acaba a l'apartat C8 amb l'enquesta sobre els discos preferits dels 
alumnes. En els primers apartats de la secció es tracta la diferència entre mostres 
bones i mostres dolentes. Es seleccionen dues mostres, una aleatòria i l'altra estratifi
cada i es comparen, per veure quina de les mostres representa més bé la població. 
Finalment s'escriu un informe sobre tot el procés de realització de l'enquesta. 

Es pot ometre part del treball dels apartats C3 i C4, o bé substituir-lo per una discus
sió. Per a l'enquesta s'agafen les mostres d'entre tots els alumnes de l'Institut. És 
convenient que la població no passi de 1.000 alumnes per no haver d'utilitzar núme
ros aleatoris de més de tres xifres. Si la població passa dels 1.000 alumnes, es pot 
eliminar un dels cursos. Es necessiten les llistes i el total d'alumnes de cada curs. 

Cl 

Fa perdre moltíssim temps i és difícil preguntar a tots els alumnes de l'Institut i 
analitzar les seves respostes. Es més senzill fer-ho amb una mostra. 

Una mostra s'hauria d'escollir amb un mètode aleatori per tal que fos representati
va de la població. Ara bé, és possible que un mètode equitatiu pugui donar una 
mostra no representativa (una mostra aleatòria d'alumnes podria contenir només 
noies de Ir., encara que és molt improbable que passi amb una mostra gran). 

Els mètodes més equitatius són: d'una llista de tots els alumnes de l'Institut escol
lir els alumnes que ocupen el lloc 10, 20,30,..., i escollir un de cada 10 alumnes de 
cada curs. En apartats posteriors s'utilitzen mètodes semblants per seleccionar 
mostres. El primer mètode proporciona una mostra sistemàtica, i per assegurar 
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plenament la seva equitativitat, s'hauria d'escollir per un mètode aleatori la perso
na de la primera desena per on es comença a comptar. Escollir cinquanta alumnes 
que estiguin al pati pot proporcionar una mostra amb molts alumnes joves o dels 
que fan esport. Escollir cinquanta alumnes d'un curs és ignorar els altres cursos. 
Escollir els primers 50 alumnes que s'han apuntat a activitats extraescolars és una 
mostra auto-seleccionada, i ignora tots aquells que no hi participen. Preguntar a 4 
alumnes de cada classe només és equitatiu si totes les classes tenen el mateix 
número d'alumnes. Utilitzar voluntaris d'una assemblea ens dóna una altra mostra 
auto-seleccionada i formada pels alumnes que tenen les opinions més consolida
des. Preguntar només a 5 alumnes quan entren a l'Institut ens dóna una mostra 
massa petita. Convocar una reunió d'alumnes i preguntar als que hi assisteixin ens 
dóna una altra mostra auto-seleccionada. 

C2 

Hi ha molts exemples de mostres mal escollides. És important tenir-ho present. Si es 
fan enquestes per telèfon només es pot preguntar les persones que tenen telèfon, 
aquest mètode va produir una predicció errònia a l'enquesta sobre qui guanyaria les 
eleccions presidencials als E.E.U.U., l'any 1936 (no hi havia tants telèfons com ara). 
L'exemple del diari escocès és una mostra auto-seleccionada, mentre que en el se
güent exemple la mostra és massa petita. Les 10 primeres persones que baixen de 
l'autobús és una mostra massa petita, mentre que a l'úhima mostra probablement es 
deixen de banda les persones amb més coneixement sobre les tendències de la moda 
a la roba per al jovent. Els pares en aquella hora treballen i els joves són a l'escola o 
treballant. 

C3 

En aquesta secció es donen pistes gràfiques de mostres mal escollides. Cada un dels 
grups de la parada de l'autobús es pot relacionar amb una activitat en una determina
da hora, per exemple els alumnes que van a l'escola, els afeccionats al futbol que van a 
veure un partit, o bé les mestresses de casa que van a comprar. 

C4 

Els alumnes podrien necessitar ajuda a l'hora d'utilitzar taules de números aleatoris. 
S'han introduït a les unitats de nivell 1 La loteria de la classe i Plou o fa sol. General
ment s'ignoren les repeticions, encara que es podria utilitzar la resposta d'un alumne 
dues vegades. Els dos mètodes que es proposen són equitatius: la diferència és que un 
mètode pot ser vàlid, però és important decidir abans de començar quin mètode 
s'utilitzarà i per què. 

c El segon mètode és més adequat si la població és gran. 
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C5 

En aquest apartat es selecciona una mostra aleatòria simple. Això es pot fer com una 
activitat conjunta de tota la classe; cada alumne o parella d'alumnes agafa la llista 
d'un grup de l'Institut i s'organitza la numeració global de tots els alumnes. Com que 
la mostra aleatòria simple s'ha de comparar amb una mostra estratificada que s'escull 
a l'apartat C6, és convenient per facilitar la feina, que les dues mostres tinguin la 
mateixa mida. La mida de les mostres pot ser diferent de 50, i dependrà de quina és la 
mida més adequada per a la mostra estratificada en el vostre Institut. Pot ser útil 
seleccionar 3 o 4 «reserves» per a la mostra aleatòria simple, de la rhateixa manera es 
poden necessitar «reserves» per a la mostra estratificada de C6. Els «reserves» s'utilit
zaran si un alumne de la mostra no hi és. 

c Si a l'hora de fer l'enquesta es vol utilitzar la mostra estratificada de C6, no cal 
escriure els noms dels 50 alumnes. 

La classe necessitarà saber el nombre d'alumnes de cada curs que s'han seleccionat 
per completar la columna 5 de la taula 4. Els alumnes han de ser capaços de decidir, 
per simple observació dels nombres anotats a la taula, si cada curs està equitativa
ment representat (és a dir, si es conserven les proporcions dels alumnes de cada curs 
respecte del total). És improbable que tots els cursos quedin equitativament represen
tats, aquest fet suggereix la necessitat de seleccionar una mostra estratificada. 

C6 

En aquest apartat es selecciona una mostra estratificada respecte al nombre d'alum
nes de cada curs. Si hi ha indicis per creure que l'elecció d'un disc varia de nois a 
noies, es pot estratificar respecte a les dues variables. Es més complicat però es podria 
intentar si la classe és prou avançada. 

a Seleccionar el mateix nombre d'alumnes de cada curs podria no ser equitatiu si 
els cursos no tenen el mateix nombre d'alumnes. 

Mitjançant un exemple, es mostra el mètode per calcular el nombre d'alumnes de 
cada curs a qui cal preguntar. Es podria presentar un exemple més senzill per tal que 
els alumnes menys avançats l'entenguessin. Per exemple: 

Nombre Alumnes-mostra 

Curs d'alumnes estratificada 

1 160 16 
2 140 14 
3 110 11 
4 90 9 

Total 500 50 
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Una mostra de 50 alumnes representa 50/500 = 1/10 dels alumnes de l'Institut, per 
tant es necessita 1/10 dels alumnes de cada curs. Pot ser necessari ajustar lleugera
ment les xifres si, en arrodonir, resulta una mostra de mida diferent de 50. Els «reser
ves» per a cada curs haurien d'escollir-se abans de dur a terme l'enquesta. Podria ser 
interessant veure si alguns cursos han necessitat més «reserves» que altres d'una 
manera significativa. 

*C7 

En aquest apartat es dibuixen diagrames de barres que serveixen per comparar el 
nombre d'alumnes de cada curs que han sortit a cada una de les mostres (de C5 i C6) 
amb el nombre d'alumnes de cada curs de l'Institut. Una manera alternativa seria 
construir una taula amb els percentatges d'alumnes de cada curs. La comparació 
hauria de fer veure que la mostra estratificada és més representativa, i per tant serà la 
mostra que s'utilitzarà per fer l'enquesta de l'apartat C8. 

C8 

És important que l'enquesta es dugui a terme i els resultats s'analitzin. S'ha de decidir 
quin és el moment més convenient perquè els alumnes preguntin als companys de la 
mostra què han escollit. Pot fer-se fora de les hores de classe o bé demanar la col·labo
ració d'altres professors per passar l'enquesta. Els recomptes es poden fer com una 
activitat conjunta de tota la classe, cada alumne portarà el control dels vots obtinguts 
per cadascun dels discos, a mesura que es van cantant. Abans de redactar l'informe 
caldria fer una discussió sobre els resultats de l'enquesta. Aquest treball hauria de ser 
en prosa contínua i no una llista de respostes a una sèrie de punts que s'han donat 
com a guia, per ajudar a estructurar i a donar contingut a l'informe. 

Secció D 

Dl 

En aquest apartat es presenten uns resultats inventats d'una enquesta passada a 1.000 
alumnes per fer una comparació entre mostres aleatòries i mostres estratificades. Es 
pot repartir el treball en grups i després comparar els resultats. Alguns alumnes po
den escollir la mostra aleatòria, altres la mostra estratificada i la resta d'alumnes 
obtenir els resultats totals. En comptes d'utilitzar taules de números aleatoris, la 
mostra estratificada es pot obtenir escollint per sorteig un alumne d'entre els 20 
primers i a partir d'aquest anar comptat de 20 en 20 fins a completar la mostra. 

Els diagrames de barres s'utilitzen per ajudar a comparar entre mostres aleatòries i 
mostres estratificades, encara que també es poden usar els percentatges i/o els diagra
mes de sectors. La mostra estratificada probablement posarà de manifest que el Ir. 
curs prefereix els Brillants, el 2n. els Accidentals, mentre que el 3r. curs prefereix els 
Cinètics. Els resultats total són: 348, 311 i 341. 
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D2 

En aquest apartat s'apliquen els principis generals explicats anteriorment a algunes en
questes concretes. Això ajudarà els alumnes a recordar el treball que s'ha de fer abans de 
començar una enquesta, i podria ser un material adequat per treballar a casa. Es podrien 
afegir suggerències alternatives a la llista de les possibles enquestes. Els temes podrien 
ser d'interès general o d'un interès particular per al vostre Institut. 

Prova 
Considereu els següents objectius per realitzar tres enquestes d'opinió: 

a Esbrinar l'opinió dels alumnes sobre el bar de l'Institut. 
b Esbrinar si els catalans volen la independència. 
c Esbrinar si un nou tipus de sabó tindrà acceptació. 

1 Per a cadascuna de les enquestes, decidiu quin organisme o bé quin col·lectiu 
podria estar interessat en la informació. Heu d'escollir d'entre aquesta llista: 
Industrial Pilots d'aviació 
Conserges d'Institut Mestresses de casa 
Congrés dels Diputats Concessionari del bar de l'Institut 

2 Per a les mateixes enquestes decidiu a quin col·lectiu podríeu preguntar. Heu 
d'escollir d'entre aquesta llista: 
Catalans Pagesos Mestresses de casa 
Professors Alumnes Turistes que visitin Catalunya 

3 Expliqueu per què les següents mostres seleccionades per a les tres enquestes no 
són representatives: 
Enquesta a Escollir els 25 primers alumnes que entren al bar. 
Enquesta b Escollir les persones que van signar un manifest demanant un referèn

dum per l'auto-determinació. 
Enquesta c Escollir només tres mestresses de casa en un supermercat. 

4 Cada setmana, un club de joves dóna una entrada gratuïta per a un concert. Quin 
d'aquests tres mètodes és el més equitatiu per decidir a quin membre del club s'ha 
de donar? Expliqueu per què els altres dos no són equitatius. 
a Donar-la al primer que arribi. 
b Introduir els noms dels membres del club en una urna i treure'n un. 
c Deixar que el president del club decideixi. 

5 600 persones assisteixen a un concert. Els seients estan numerats de l'I al 600. 
Com escolliríeu una mostra aleatòria de 25 seients? 

6 Un Institut té 50 professors. També té 600 alumnes, dels quals: 300 tenen 13 o 14 
anys; 200 tenen 15 o 16 anys; 100 tenen 17 o 18 anys. Voleu saber l'opinió dels 
alumnes i dels professors (conjunta) sobre la música clàssica. 
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a Per què hauríeu d'utilitzar una mostra estratificada? 
b Quants professors haurien de formar part d'una mostra estratificada de 65 per

sones? 

7 Voleu fer un treball per esbrinar quines revistes hi hauria d'haver a la biblioteca de 
l'Institut. Decidiu preguntar a una mostra d'alumnes. 
a Què voleu investigar? 
b Qui podria estar interessat en la informació que recollireu? 
c A quina població preguntareu? 
d Com escollireu la mostra? 
e Amb quins problemes us podríeu trobar a l'hora d'entrevistar els alumnes? 

Com els resoldríeu? 
f Com presentareu els resultats? 

Respostes 

1 a Concessionari del bar de l'Institut. 
b Congrés dels Diputats. 
c Industrials. 

2 a Alumnes b Catalans c Mestresses de casa 

3 a Per què no es pregunta als que no van al bar. 
b Per què és una mostra auto-seleccionada. 
c Per què és una mostra massa petita. 

4 La b és la més equitativa. En les altres tots els membres del club no tenen la 
mateixa possibilitat de ser escollits. 

5 Utilitzant números aleatoris de tres xifres. Es fan servir els números de 1' 1 al 600 i 
s'ignoren els números del 601 al 999. 

6 a Per assegurar que cada grup està representat proporcionalment. 
b 5 

7 Algunes possibles respostes són les següents: 
a Quines revistes llegirien els alumnes si la biblioteca en disposés. 
b La bibliotecària. 
c A una mostra d'alumnes de tota l'escola. 
d Una mostra estratificada per edats (i/o sexe). 
e Alumnes absents; tornar-ho a intentar. 

Alumnes que no volen contestar; informar d'aquest fet o utilitzar alumnes «re
serves». 
Alumnes que no coneixen revistes; donar una llista de revistes perquè puguin 
escollir. 

f Faria una llista de les revistes per ordre de preferències, o un diagrama de 
barres, o (si és apropiat) un diagrama de sectors així com un informe escrit. 
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Connexions amb altres unitats del projecte 

Altres unitats del mateix nivell (nivell 3) 

Més i més cotxes Quants n'hi. ha? Control de quahtat 
Piràmides de població Dibuixos que enganyen 

Unitats d'altres nivells que tracten una temàtica igual o semblant 

Nivell 1 La loteria de la classe Coneguem la nostra classe 

Lleure i diversió 

Nivell 2 Autors anònims Què en penseu de ...? 

Nivell 4 Censos de població L'índex de preus al consum 
Aquesta unitat és particularment interessant en les àrees de Humanitats, Socials, 
Matemàtiques i Comerç. 

Interconnexions entre els conceptes i les tècniques utilitzades en aquestes 
unitats 

La taula que es presenta ens mostra aquestes interconnexions. El codi numèric que 
figura a l'esquerra fa referència als ítems detallats en el capítol 5 del Wihre L'ensenya
ment de l'Estadística 11-16. 

Tot ítem que figuri a la columna Pre-requisits estadístics ha d'haver estat tractat abans 
d'abordar aquesta unitat. A la dreta, i a la mateixa alçada, s'indiquen les unitats que 
introdueixen aquesta idea o tècnica. 

Els ítems que figuren a la columna Idea o tècnica utilitzada no s'introdueixen específi
cament ni tenen una atenció especial en la unitat. Poden figurar en un o més exem
ples i es tracten dins d'un context més general. No és necessari tenir un coneixement 
previ d'aquests ítems a l'hora de tractar la unitat. A les dues columnes de la dreta 
s'informa de la resta d'unitats que introdueixen o utilitzen aquests ítems i que poden 
ser presentades abans o després d'aquesta unitat. 

Els ítems que figuren a la columna/cíea o tècnica introduïda es tracten específicament 
en la unitat i, si es tracta d'una tècnica, es mostra el seu desenvolupament amb tot 
detall. A la columna de la dreta hi figuren les unitats que tracten aquests mateixos 
ítems. 
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Codi 
Núm. 

Pre-requisits estadístics Introduïts a 

1.3g 

2.1a 

2.2a 

1.2c 

5k 

1.3a 

1.3b 

1.3cl 

1.3e 

1.3h 

1.4c 

5i 

5w 

Taules de números aleatòries 

Construcció de taules de freqüència per a una variable 

Diagrames de barres per a dades discretes 

La loteria de la classe 

Coneguem la nostra classe Autors anònims Què en penseu de ...? 

Lleure i diversió Autors anònims 

1.3g 

2.1a 

2.2a 

1.2c 

5k 

1.3a 

1.3b 

1.3cl 

1.3e 

1.3h 

1.4c 

5i 

5w 

Idea 0 tècnica utilitzada Introduïda a També utilitzada a 

1.3g 

2.1a 

2.2a 

1.2c 

5k 

1.3a 

1.3b 

1.3cl 

1.3e 

1.3h 

1.4c 

5i 

5w 

Problemes d'agrupació de dades 

Variabilitat de les estimacions 

Coneguem la nostra classe 
Què en penseu de ...? 
Més i més cotxes 
Dibuixos que enganyen 

Més i més cotxes 
Quants n'hi ha 

Lleure i diversió Autors anònims 
L'índex de preus... 

1.3g 

2.1a 

2.2a 

1.2c 

5k 

1.3a 

1.3b 

1.3cl 

1.3e 

1.3h 

1.4c 

5i 

5w 

Idea 0 tècnica introduïda També utilitzada a 

1.3g 

2.1a 

2.2a 

1.2c 

5k 

1.3a 

1.3b 

1.3cl 

1.3e 

1.3h 

1.4c 

5i 

5w 

Obtenció de mostres procedents de poblacions petites, i 
perfectament delimitades 

Obtenció de mostres procedents de grans poblacions 

Tècniques més sofisticades de mostreig 

Variabilitat entre mostres 

Mostres esbiaixades 

Utilització d'un qüestionari propi 

Estimació de valors numèrics d'una població a partir de 
mostres 

Les grans mostres són millor per fer inferències 

Autors anònims Quants n'hi ha? 

Més i més cotxes No és cert tot el que ... L'índex de preus ... 

Tabac i salut 

La loteria de la classe Més i més cotxes Quants n'hi ha? 
Control de qualitat Tabac i salut 

Més i més cotxes Quants n'hi ha? 

Què en penseu de ...? Censos de població 

Més i més cotxes L'índex de preus ... Tabac i salut 

Quants n'hl ha? 



Taula 3 Enquestes d'opinió 

R1 

Enquesta referent a: Organisme interessat Col·lectiu a preguntar 

1 Planificació de vacances Direcció Gral. de Turisme Adults 

2 Fiabilitat dels cotxes 

3 Reciclatge de residus 

4 Cultiu d'enciams als hivernacles 

5 Descens de lactància materna 

Taula 4 Nombre d'alumnes de cada curs Total nombre alumnes = 

1 

Curs 

2 

Nombre alumnes 

3 

Càlculs 

4 

Alum.-mostra estratificada 

5 

Alum.-mostra aleatòria 

1 

2 

3 

COU 



Taula 5 Nombre de vots de cada conjunt musical 
(mostra aleatòria simple) 

Nombre de vots 

A B C 

Taula 6 Nombre de vots de cada conjunt musical 
(mostra estratificada) 

Nombre de vots 

Curs A B C 

1 

2 

3 

Total 

119 







L'ESTADÍSTICA EN EL VOSTRE MÓN és la traducció i adaptació a la llengua 
catalana de la col·lecció anglesa del material didàctic STATISTICS IN YOVR 
WORLD, destinat a alumnes d' 11 a 16 anys, elaborat pel Schools Council 
Prujecl ou Síatisíkal Educaúon (Regne Unit). Aquest material relaciona l'es
tadística que s'utilitza i s'ensenya en diferents disciplines -geografia, ciències 
de la natura, ciències socials, humanitats i matemàtiques. El material ajuda els 
alumnes a endinsar-se en els problemes estadístics de cada dia. En aquesta 
aproximació a l'ensenyament de l'estadística es busca un equilibri entre l'èm
fasi en els aspectes pràctics de les investigacions estadístiques i en les infe
rències que se'n dedueixen, i la iniciació dels alumnes a les tècniques estadís
tiques bàsiques. 

Unitats didàctiques que integren la col·lecció 
L'ESTADÍSTICA EN EL VOSTRE MÓN 

Volum 1 

Treure un cinc / La loteria de la classe 
Coneguem la nostra classe 

Jocs d'atzar 
La pràctica ens ajuda a millorar 
Plou o fa sol / Lleure i diversió 

Taules estadístiques 

Volum 3 

Més i mes cotxes 
Quants n'hi ha? 

Control de qualitat 
Piràmides de població 
Dibuixos que enganyen 

Enquestes d'opinió 

Volum 2 

Autors anònims 
Goooll 

No és cert tot cl que es veu 
Jocs de fira 

Què en penseu de...? 
Mesures 

Volum 4 

Margarina o mantega? 
Quantifiquem el iuiur 

Censos de població / Mostres aleatòries 
L'índex de preus al consum 

Tabac i salut 
A igual treball, igual sou 

Institut de Ciències de l'Educació 
amb la col laboració de 

Generalitat de Catalunya 
Departament (f Ensenyament 


