Neix el Racó educatiu de l’Ibestat,
un nou web per acostar-nos al coneixement de l’estadística
Aprendre estadística, a partir d’ara, serà molt més senzill de la mà del nou web
educatiu que ha posat en marxa l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, el Racó
educatiu de l’Ibestat. A través de l’adreça http://racoeducatiu.ibestat.cat o del
www.ibestat.cat, es podrà accedir, d’una manera més amena, a tota una sèrie de
continguts que ens faran més propera aquesta matèria.
El Racó educatiu de l’Ibestat s’adreça a la ciutadania en general, però de manera molt
especial als estudiants de secundària. El contingut és essencialment didàctic i consta
de 63 temes amb els exercicis corresponents, així com d’altres recursos didàctics,
d’entre els quals volem esmentar la col·lecció “Daus i Dades”, còmic d’aprenentatge de
l’estadística que en el seu moment edità l’institut estadístic autonòmic balear.
Els exercicis que el web planteja són fruit de la col·laboració amb la Direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educativa de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Aquesta aportació s’ha centrat en el document “95 propostes per a treballar
l'estadística i la probabilitat a l'ESO” dels autors Maria Barceló Vidal, Miquel Mayol
Bauzà, Josep Lluís Pol i Llompart i Daniel Ruiz Aguilera.
Com a criteri general, els materials de treball es basen en supòsits pràctics quotidians
(notícies aparegudes en la premsa) i en dades i estadístiques actualitzades disponibles
en la web de l’Ibestat. Els exercicis s’ofereixen agrupats per nivell educatiu i per
temàtica. Aquesta és la secció més important del web, la qual permet practicar i
reflexionar sobre l’aplicació de l’estadística a situacions reals. Els exercicis que es
plantegen estan concebuts per ser treballats a l’aula, amb l’ajuda o la supervisió del
professorat, tot i que alguns permeten l’autocorrecció.
El web també conté definicions, conceptes bàsics i una breu informació sobre diversos
aspectes relacionats amb l’estadística, com per exemple d’on surten les dades, com es
fa una estadística, què és una enquesta, com es mostren les dades, etc. Tot això està
complementat per l’aproximació a la biografia i les aportacions d’una sèrie de
personatges històrics que han contribuït a l’estadística o que hi tenen alguna relació.
Amb el Racó educatiu de l’Ibestat, també es pretén facilitar la comprensió dels
continguts de la pàgina oficial de l’Ibestat, com per exemple el referents a les dades
que s’hi difonen en els apartats de població, economia, societat i entorn físic i
sostenibilitat. Igualment, s’ha volgut donar a conèixer el sistema estadístic de les Illes
Balears com a conjunt d’entitats productores de dades a la nostra comunitat
autònoma i, en particular, la tasca que du a terme el mateix Ibestat. També s’ofereixen
un seguit d’enllaços a altres portals d’educació estadística que tenen finalitats similars.

