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1  En aquest gràfic podem veure els al·lots i les al·lotes que han anat aquesta set-
mana a la biblioteca. Observa-ho i contesta:

nre. d’al·lots i d’al·lotes

 dilluns dimarts  dimecres  dijous  divendres

140

120

100

80

60

40

20

a) Quin dia hi varen anar més al·lots i al·lotes? 

b) Quants d’escolars varen anar a la biblioteca dimarts? 

c) Quants d’escolars varen anar dilluns més que divendres? 

2  Na Cèlia ha fet una enquesta al seu poble per comprovar què és el que més li 
agrada veure a la gent a la televisió. Completa la taula i contesta:

PROGRAMA RECOMPTE TOTAL

Pel·lícules |||| |||| |||| ||||

Dibuixos |||| |||| |||| |||

Entreteniment |||| ||

Documentals |||

Notícies |||| |||| ||||

a)  Quantes persones prefereixen les pel·lícules?  I els programes d’entre-

teniment? 

b)  Quin és el programa triat per més persones?   

I per menys persones? 

c) Quantes persones varen triar les notícies més que els documentals? 

d) Quantes persones varen contestar a l’enquesta? 
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3  A en Lluís li encanta la fotografia. Aquest cap de setmana ha duit la seva cà-
mera i ha fet 10 fotografies de paisatges, 25 d’animals, 15 de flors i 20 dels 
seus amics.

a) Completa la taula:

FOTOGRAFIES RECOMPTE

Paisatges

Animals

Flors

Amics

b)   Construeix un gràfic de barres amb les dades obtengudes.

nre. de fotografies

 paisatges  animals  flors  amics

30

25

20

15

10

5

4  De les experiències següents indica quines són aleatòries:

a) Trauré un rei de la baralla → 

b) Diumenge farà sol → 

c) Si cau a terra un tassó de vidre, es romprà → 

5  Na Maria té una caixa de bolles, totes verdes, i n’agafa dos per jugar. Escriu 
quin tipus d’esdeveniments són els següents:

a) Una de les bolles és de color verd → 

b) Una bolla és verda i una altra és blava → 
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