
Capítol 8 
Esbós de dues unitats didàctiques 

Als responsables del Projecte els agradaria que molts professors intentessin des
envolupar les seves pròpies unitats didàctiques aplicant la filosofia del Projecte. 
És molt laboriós escriure amb tot detall el contingut d'una lliçó, per la qual cosa 
és recomanable treballar d'entrada a partir d'un primer esborrany de la unitat. 
Aquests esborranys presenten els punts essencials que es volen ensenyar i deixa 
als professors el desenvolupament detallat de la unitat. Si bé aquests esborranys 
permeten més flexibilitat d'execució que no les unitats totalment elaborades, 
pressuposen una major habilitat per part dels professors que les utilitzen. 

A tall d'exemple, es presenten els esborranys de dues unitats que van ser ex
perimentades pel Projecte en els nivells educatius indicats. 

Joc de paraules Nivell 1 

Secció A Distribució de les lletres (es necessiten novel·les o altres textos) 

Objectiu: 
Entendre com obtenir una distribució estadística de lletres. 

Tècniques que es treballen: 
(i) Recollida i tabulació de dades. 

(ii) Representació en un diagrama de barres, 
(iii) Comparació de distribucions (opcional). 

1. Discutir a partir del joc de taula Intelect (versió castellana del joc Scrabble 
anglès) i dels antics tipus de composició utilitzats en tipografia. EI problema 
que es planteja és conèixer quina proporció de cada lletra cal tenir en estoc. 

2. Cada alumne (o en parelles) analitza 100 lletres procedents de pàgines dife
rents d'una novel·la o d'un llibre de text. 

3. Quina és la lletra més freqüent? La moda. 

4. Dibuixar un diagrama de barres a partir dels resultats de tota la classe amb 
les lletres ordenades per ordre de freqüència. La lletra 'e' és la primera (amb 
1000 lletres es poden calcular proporcions. Vigilar que els resultats que es 
recullin siguin independents). 
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5. Es pot abordar el problema de la variabilidad mostral, veient com influeix 
en la proporció de les lletres menys habituals. 

6. A partir dels resultats de A4, es pot dissenyar un joc de Vlntelect. 

7. Localitzar en diaris o revistes 10 o més jocs de Sopa de lletres, fer un re
compte de les diferents lletres que hi apareixen i dibuixar el corresponent 
diagrama de barres. 

8. (Opcional) Comparar la distribució de freqüències de les lletres de (a) lli
bres tècnics, en particular, mèdics, (b) llibres estrangers. 

Secció B Intelect 

Objectiu: 
Aprendre a descobrir semblances i diferències en distribucions. 

Tècnica: 
Representar un diagrama de barres a partir d'unes dades donades. 

1. Dibuixar un diagrama de barres a partir de la distribució de lletres de 17/7-
telect. 

2. Comparar aquesta distribució amb l'obtinguda a A4, indicant les similituds 
i les diferències. Moda, proporció de t, q, etc. 

3. Comparar aquesta distribució amb l'obtinguda a A7, indicant les semblan
ces i les diferències. 

Secció C Codificació 

Objectiu: 
Aprendre a utilitzar una distribució coneguda per fer inferències senzilles. 

Tècnica: 
(i) Representar un diagrama de barres d'una distribució molt extensa, 

(ii) Utilitzar una correspondència biunívoca. 

1. Fixeu-vos en la següent taula que ens mostra, per ordre alfabètic, les lletres 
que apareixen en un paràgraf molt llarg escrit en llengua castellana. 

Taula 1 Freqüència a llarg termini - per a 1000 

A B C CH D E F G H 1 J L LL M 

120 10 50 5 50 120 10 10 10 70 5 50 5 30 

N Ñ 0 P Q R RR S T U V X Y Z 

70 1 90 25 10 50 2 80 50 45 10 5 10 2 
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2. Fer, per ordre decreixent de freqüència, una llista de les lletres que aparei
xen en el següent missatge codificat: 

CVTVGORO UH DOPRTE CO HU DVACUC OH NTEZVBE FAOQOF U HUF 
DAURTE CO HU RUTCO, DEBNTU OH NOTVECVDE COH CVU. OFRUTO FO-
PRUCE OP OH MUPDE UH HUCE COH VAVEFDE HOIOPCE HU NTOPFU. FVO-
PRURO U BV HUCE. DAUPCE HU COFO OPDVBU COH MUPDE, NTEDOCO UH 
VPROTDUBMVE, OPDEPRTUTUF HUF VPFRTADDVEPOF GP HUF NUGVPUF 
DOPRTUHOF VAOBU OH NOTVECVDE COFNAOF CO HOOT OH BOPFUFO. 

3. Intenteu descodificar el missatge anterior. Recordeu que està escrit en llen
gua castellana. Els següents comentaris us poden ajudar: 

(i) Busqueu les paraules amb una lletra. La lletra 'a' resulta fàcil d'identi
ficar. 

(ii) Busqueu la lletra T , i l'article 'el'. 
(iii) Substituïu les lletres de les quals esteu segurs que les paraules que en 

resultin tinguin un significat. El millor és escriure el missatge en línies 
alternades i fent les substitucions amb llapis. 

(iv) Totes les lletres estan intercanviades, de manera que si b -> m, llavors 
m -> b. 

(v) La paraula 'instrucciones' figura en el text. 
(vi) La paraula 'periódico' apareix dues vegades en el text. 

4. (Opcional) Inventeu-vos una codificació i redacteu un missatege codificat. 
Intercanvieu-lo amb el d'un company vostre i intenteu-lo descodificar. Podeu 
també considerar la possibilitat de codificar textos escrits en altres idiomes. 

Secció D Paraules (es necessiten diccionaris) 

Objectiu: 
Aprendre a fer estimacions a partir d'una mostra. 

Tècniques: 
(i) Aplicar un procediment aleatori senzill. 

(ii) Utilitzar una proporció mostral per estimar una proporció poblacional. 

1. Obriu el diccionari en una pàgina escollida a l'atzar. Compteu quantes pa
raules coneixeu (no tingueu en compte els derivats, de manera que 'sal' i 
'salat' s'han de comptar com una sola paraula). 

2. Repetiu-ho en quatre pàgines més i sumeu quantes paraules coneixeu en 
aquestes cinc pàgines. 
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3. Feu una simple proporció per estimar el nombre de paraules del diccionari 
que coneixeu. 

4. Discutiu sobre la variabilitat de l'estimació que heu fet. 

5. (Opcional) Repetiu-ho per a una altra mostra de cinc pàgines (per comple
mentar D4). 

6. (Opcional) Repetiu-ho per a una altra llengua. 

Referències 

Intelect, en castellà (Distribució de freqüències de les lletres) 

A B C CH D E F G H 1 J L LL M N 

12 2 4 1 5 12 1 2 2 6 1 4 1 2 5 

Ñ 0 P Q R RR S T U V X Y Z Comodines 

1 9 2 1 5 1 6 4 5 1 1 1 1 2 

Missatge decodificat 

D I R Í G E T E A L C E N T R O D E LA CIUDAD EL PRÓXIMO JUEVES A LAS CUATRO DE LA 

TARDE. COMPRA EL PERIÓDICO DEL DIA. ESTARÉ SENTADO EN EL BANCO AL 

LADO DEL QUIOSCO LEYENDO LA PRENSA, SIÉNTATE A MI LADO. CUANDO LA 

DEJE ENCIMA DEL BANCO, PROCEDE AL INTERCAMBIO. ENCONTRARAS LAS INS

TRUCCIONES EN LAS PAGINAS CENTRALES.QUEMA EL PERIÓDICO DESPUÉS DE 

LEER EL MENSAJE. 

El temps 

Secció A Recollida de dades 

Nivell 2 

Objectius: 
Els alumnes aprenen a recollir dades meteorològiques i prenen contacte amb 
alguns problemes inherents als processos de recollida de dades, como ara el de 
la variabilitat o el dels errors de mesura. 

Tècniques: 
Els alumnes recullen dades discretes i contínues de forma organitzada. 

Equipament: 
Per efectuar les lectures de les dades meteorològiques es necessiten els aparells 
següents: un termòmetre de màxima-mínima, un pluviòmetre, un heliògraf de 
Campbell-Stokes, un penell. Per aquells que els resulti impossible recollir da-
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des pròpies, poden utilitzar les dades meteorològiques recollides al final d'a
questa unitat. 

1. Discutiu quin interès podem tenir a recollir dades de tipus meteorològic: per 
preveure el temps inunediat que farà, per fer previsions a llarg termini, per 
planificar les feines agrícoles, etc. 

2. Discutiu sobre els instruments a utilitzar per recollir les dades i sobre els 
problemes que es poden presentar. 

(i) Tot l'instrumental ha d'estar ubicat en una caseta especial, estratègica
ment situada (allunyada de fons de calor, com ara edificis), no obstacu-
litzada per arbres, lluny de llocs públics. 

(ii) Les lectures i medicions han de realitzar-se de forma regular i puntual
ment. Han d'aproximar-se a un nivell de precisió raonable (vegeu la 
unitat Mesures). Cal tenir constància sobre l'hora que es realitzen les 
mesures: un retard de mitja hora pot suposar grans diferències, no es pot 
esperar que pari de ploure, les lectures no realitzades s'hauran perdut 
per sempre. Les lectures s'han de realitzar acuradament i s'han de trans
criure de forma llegible, preferiblement en un quadem-diari (no en un 
tros de paper qualsevol). 

(iii) La temperatura és una variable contínua i normalment es realitza dià
riament una única mesura del seu valor màxim i del seu valor mínim. 

(iv) L'enregistrament del temps d'insolació amb l'heUògraf depèn de la cor
recta col·locació de la banda de paper sobre la qual es concentren els 
raigs solars quan aquests superen una determinada intensitat, 

(v) La precipitació es mesura habitualment en mil·límetres. Es considera 
que un dia ha plogut quan s'han mesurat 0.2 mm o més de pluja en el 
pluviòmetre. 

(vi) La velocitat del vent es pot recollir de forma continuada amb ajuda d'un 
anemòmetre. També es pot mesurar de forma aproximada i molt rudi
mentària observant el moviment de les fulles dels arbres. Es tracta 
d'una mesura molt subjectiva tot i que està formalitzat per l'anomenada 
escala de Beaufont. 

3. Discutiu sobre possibles causes que poden provocar variabilitat en les lec
tures: incorrecta ubicació dels instruments de mesura, errors en les lectures 
o en les transcripcions realitzades per la persona encarregada. 

4. Si és possible, organitzeu la recollida local de dades meteorològiques prò
pies. Si això comporta moltes dificultats, seria molt convenient per als 
alumnes que realitzessin algunes mesures per tal que entenguessin el signi
ficat de les dades que utilitzen (per exemple, què vol dir 4.1 mm de preci
pitació, o una temperatura màxima d" 11.6 °C) i s'adonessin també d'alguns 
dels problemes reals que es poden presentar en el procés de recollida de da-
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des. Les mesures s'hauran de realitzar sempre a hores determinades, repar
tint la responsabilitat entre diferents grups d'alumnes i preveient les possi
bles absències que es puguin produir. Per descomptat que els caps de set
mana són problemàtics i haureu de solucionar-ho. En qualsevol manual de 
meteorologia (vegeu la referència al final de la unitat) o en un bon text de 
geografia hi trobareu detalls més precisos sobre la ubicació dels instruments 
de mesura i sobre la manera de realitzar les lectures. 

Secció B El temps en el decurs d'un mes 

Objectius: 
Els alumnes aprenen a estudiar i analitzar les lectures climatològiques. 

Tècniques: 
Els alumnes representen les seves lectures en una sèrie temporal i en un histo
grama, i calculen la mitjana del conjunt de les lectures realitzades. 

Aclariment: 
Tal com s'esmenta en l'apartat 4, hi ha la possibilitat que diferents grups tin
guin assignades responsabihtats diverses. En aquest cas, els resultats obtinguts 
pels diferents grups es poden recollir en un mural. Si no és possible disposar de 
dades meteorològiques pròpies, poden utilitzar-se les que figuren al final d'a
questa unitat. Les dades meteorològiques anuals es poden demanar als obser
vatoris meteorològics de VInstituto Nacional de Meteorologia. 

1. Mesureu la temperatura en el decurs del mes. Representeu les dades en un 
sol gràfic en forma de dues sèries temporals. Per a cada dia representeu les 
temperatures màxima i mínima, i uniu-les verticalment per mostrar el rang 
diari de la temperatura. 

2. Hi ha hagut moltes variacions de la temperatura en el decurs del mes? Co
menteu qualsevol tendència que observeu. En quin moment es va assolir la 
temperatura màxima (mínima) més alta (més baixa) del mes? En quin mo
ment es va produir una diferència màxima entre les temperatures màxima i 
mínima diàries? El clima va esdevenir més calent (fred) en el decurs del mes? 

3. Calculeu per a cada dia el rang-mitjà com la mitjana entre les temperatures 
màxima i mínima del dia. Calculeu la mitjana dels rang-mitjà calculats durant 
el mes. Aquesta mitjana també es pot calcular buscant primer la mitjana de les 
temperatures màximes diàries, a continuació la mitjana de les temperatures 
mínimes diàries, i finalment buscant el valor mitjà d'aquestes dues mitjanes. 
S'obté el mateix resultat sigui quin sigui el mètode de càlcul que s'apliqui 
[mitjana de 1/2(X+Y) = l/2(mitjana de X + mitjana de Y)]. Per aquest motiu, 
la meitat de la classe pot calcular-ho d'una manera i l'altra meitat de l'altra. 
Discutiu per què d'aquesta manera no s'obté la temperatura mitjana diària 
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(la temperatura només pot assolir el valor màxim durant un període de 
temps molt reduït, etc.) tot i que encara es continua utilitzant en aquest sen
tit. (Resulta difícil operar amb mitjanes ponderades per calcular amb molta 
més aproximació la temperatura mitjana.) 

4. (i) Representeu en un diagrama de barres la precipitació diària en el decurs 
del mes i també dia a dia en una sèrie temporal. També es pot dibuixar un 
histograma que representi el nombre de dies amb 0-0.19, 0.20-0.39, etc., 
mm de precipitació. Es pot discutir la informació que proporciona aquests 
dos tipus de representacions. Mentre la sèrie temporal ens mostra la 
tendència mensual de les precipitacions, l'histograma ens proporciona 
una informació global. Es pot calcular la mitjana diària de precipitació i 
també el nombre de dies plujosos (amb 0.2 mm o més de precipitació). 

(ii) De manera semblant es poden representar el nombre diari d'hores d'in
solació en el decurs del mes. Comenteu les tendències que s'hi obser
vin. Calculeu la mitjana diària d'hores d'insolació. 

(iii) Representeu gràficament qualsevol altre conjunt de dades obtingut a A4. 

5. Representeu les mitjanes mensuals de les dades meteorològiques més inte
ressants en el decurs d'un any (podeu obtenir-les de qualsevol observatori 
meteorològic o utilitzar les de la taula 3). Comenteu per què aquesta infor
mació pot afectar la horticultura, les vacances de la gent, etc. 

Secció C Relacions 

Objectius: 
Els alumnes analitzen relacions entre les diferents dades meteorològiques. 

Tècniques: 
Els alumnes representen les dades en forma de diagrames de dispersió i gràfics 
duals (dues escales verticals per a dues variables diferents). 

1. Discutiu sobre l'existència de possibles relacions entre dades meteorològi
ques diàries: insolació/temperatura mitjana, precipitació/temperatura mit
jana, i de forma semblant fent servir la temperatura màxima, la temperatura 
mínima o el rang-mitjà de la temperatura. 

2. Per estudiar la relació precipitació/temperatura mitjana es poden dibuixar 
les dades diàries en uns eixos de coordenades, amb la precipitació situada a 
l'eix horitzontal i la temperatura mitjana a l'eix vertical. Es demana als 
alumnes que comentin breument què observen en la representació que en re
sulta. Es pot fer el mateix per a les altres parelles de variables. 

3. Representeu la precipitació/temperatura mitjana en una gràfica dual en 
forma de sèrie temporal, dia a dia. D'aquesta manera es combinen les re
presentacions de B3 i B4(i) en un mateix gràfic, amb un eix vertical esquer
re graduat en mm i amb un eix vertical dret graduat en graus centígrads. 
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Aquest tipus de representacions s'utilitzen sovint per posar en evidència 
correlacions entre variables i resumir conjunts de dades. Compareu aquest 
tipus de gràfic amb el de l'apartat C2. 

4. Les taules 1 i 2 proporcionen diverses dades meteorològiques mensuals de 
diferents estacions meteorològiques de l'Estat espanyol. En un mateix grà
fic, representeu en forma de sèrie temporal l'evolució de les mitjanes de les 
temperatures màximes mensuals de les quatre estacions. Feu el mateix per 
a les altres variables meteorològiques. A partir d'aquesta informació inten
teu caracteritzar el clima de les quatre estacions i buscar-ne les causes d'a
cord amb la seva ubicació geogràfica. 

5. La taula 4 proporciona informació diària sobre diferents variables meteo
rològiques recollides durant el mes de maig de 1995 a l'estació meteorolò
gica de l'aeroport Girona-Costa Brava. Per a cada una de les variables es-
t\adieu l'evolució en el temps a partir de la representació de la corresponent 
sèrie temporal. Feu també un estudi descriptiu de cadascuna de les varia
bles, calculant diferents estadístics (mitjana, mediana, rang, quartils, des
viació estàndard...) i fent les corresponents representacions gràfiques. Fi
nalment, estudieu la correlació entre diferents parelles de variables a partir 
de la representació gràfica del corresponent diagrama de dispersió. 

6. La taula 3 proporciona informació mitjana mensual sobre diferents varia
bles meteorològiques recollides durant l'any 1995 a l'estació meteorològica 
de l'aeroport Girona-Costa Brava. Feu un estudi semblant al proposat a l'a
partat anterior sobre les dades d'aquesta taula. 

Taulal Mitjanes mensuals de les temperatures màxima (TM) 
diàries en °C de quatre estacions meteorològiques. 
[Entre parèntesis hi figuren les altituds de les estacions] 

mínima (Tm) 

Barcelona León Pontevedra Sta. Cruz Tenerife 

Mes (93 m) (92f im) (45 m) (36 m) Mes 

TM T . 1 M Tm TM Tm TM T . 

Gener 13 6 7 -1 12 6 20 14 
Febrer 14 7 9 -1 14 6 21 14 
Març 16 9 13 2 16 8 22 15 
Abril 18 11 16 4 18 10 23 16 
Maig 22 14 19 6 20 11 24 17 
Juny 25 18 24 10 24 14 26 19 
Juliol 28 21 28 12 26 15 28 20 
Agost 28 21 27 12 26 15 29 21 
Setembre 25 19 23 10 23 13 28 21 
Octubre 21 15 18 6 19 11 26 19 
Novembre 16 11 12 2 16 8 24 17 
Desembre 13 7 7 0 16 6 21 16 

(Font: Manual de Meteorologia, Enosa, 1972) 
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Taula 2 Mitjanes mensuals de la precipitació total R (en l/nf) i del nombre total I d'tiores 
de sol de quatre estacions meteorològiques. 
[Entre parèntesis hi figuren les altituds de les estacions] 

Barcelona León Pontevedra Sta. Cruz Tenerife 

Mes (93 m) (926 m) (45 m) (36 m) Mes 

R 1 R 1 R 1 R 1 

Gener 33 146 57 131 217 104 36 179 
Febrer 42 164 42 164 153 117 39 183 
Març 46 174 57 186 195 124 27 222 
Abril 47 213 43 285 127 195 13 241 
Maig 52 252 52 258 134 177 6 294 
Juny 43 278 41 328 56 282 10 314 
Juliol 29 313 18 374 4 322 0 340 
Agost 48 239 17 336 42 217 0 324 
Setembre 77 202 36 237 82 210 3 250 
Octubre 80 174 49 184 128 163 31 205 
Novembre 49 150 57 153 194 125 45 177 
Desembre 47 132 63 111 359 103 51 171 

(Font: Manual de Meteorologia, Enosa, 1972) 

Taula 3 Dades meteorològiques mensuals de l'observatori de l'Aeroport Girona-Costa 
Brava durant l'any 1995. 

Mes 
Temp. Màx. Temp. Min. Temp. Mitjana Precipitació Insolació 

Mes 
Mitjana (°C) Mitjana (°C) (X ) Total (mm) (hores) 

Gener 13.5 0.6 7.1 16.6 156.7 
Febrer 16.5 3.5 10.0 6.5 151.7 
Març 16.1 2.1 9.1 17.3 221.7 
Abril 20.2 5.4 12.8 34.9 235.9 
Maig 22.4 9.3 15.9 61.2 260.4 
Juny 24.7 13.8 19.3 53.4 209.3 
Juliol 30.9 17.5 24.2 21.9 317.3 
Agost 29.2 17.0 23.1 53.8 243.2 
Setembre 23.5 12.0 17.8 83.0 183.0 
Octubre 23.5 12.4 18.0 41.0 194.0 
Novembre 17.5 5.2 11.4 64.9 161.5 
Desembre 13.9 4.9 9.4 115.0 112.6 

(Font: Observatori de l'Aeroport Girona-Costa Brava, 
del \'Instituto Nacional de Meteorologia) 
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Taula 4 Dades meteorològiques diàries de l'observatori de l'Aeroport Girona-Costa 
Brava durant el mes de maig de 1995. 

Mes Temp. Màx. Temp. Min. Precipitació Insolació 
Pressió atm. 
a les 13 h 

ro (°C) (l/m^) (hores) (mil·libars) 

1 22.0 7.8 0.0 11.8 1003.1 
2 24.0 7.0 0.0 10.4 1005.0 
3 24.6 7.2 0.0 9.1 1007.7 
4 24.8 8.0 0.0 10.2 1008.7 
5 25.0 5.0 0.0 12.8 1005.4 
6 25.6 9.0 0.0 12.1 1003.1 
7 26.4 6.5 0.0 11.4 1002.4 
8 28.4 8.0 0.0 11.0 1001.4 
9 29.0 11.5 1.6 8.2 998.9 

10 24.6 13.2 21.1 3.5 994.9 
11 17.0 10.8 16.6 0.4 987.4 
12 17.8 8.4 8.0 2.4 980.6 
13 18.0 6.0 0.0 12.8 994.2 
14 18.0 2.2 0.0 13.0 1002.9 
15 21.0 6.5 0.0 9.0 998.3 
16 19.0 12.0 1.0 2.6 994.3 
17 20.4 11.4 0.0 7.0 999.8 
18 20.4 12.4 0.0 2.2 994.6 
19 18.2 12.0 5.6 1.5 999.4 
20 21.0 9.0 0.0 10.1 1005.0 
21 22.6 7.8 0.0 12.8 1005.0 
22 22.4 8.0 0.0 8.8 1002.0 
23 20.6 7.8 0.0 12.4 999.8 
24 23.6 13.2 0.0 11.2 996.6 
25 21.0 13.2 0.2 2.6 995.1 
26 24.0 11.0 0.0 6.6 1000.9 
27 25.0 11.5 0.0 12.7 1003.9 
28 25.6 13.0 0.0 12.9 1003.5 
29 25.4 10.4 0.0 7.0 1003.7 
30 16.6 10.4 7.0 0.0 1002.7 
31 21.6 8.6 0.0 11.9 998.6 

(Font: Observatori de l'Aeroport Girona-Costa Brava, 
de y Instituto Nacional de Meteorologia) 

Agraïments 

Agraïm les facilitats donades pels responsables de l'observatori de l'Aeroport Gi
rona-Costa Brava per a la recopilació i publicació de les dades de les Taules 3 i 4. 

Referències 

1 Manual del observador de Meteorologia, Instituto Nacional de Meteorolo
gia, 1968, Madrid. 

2 Manual de meteorologia, Enosa, 1972, Madrid. 
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