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E n s e n y a m e n t

En aquesta segona edició de la revista, 
l’escola vol fer arribar alguns dels treballs 
realitzats. Els alumnes de quart de primària 
(cicle mitjà) volem aportar dos treballs que 
vam fer durant el segon i tercer trimestre en 
l’àrea de coneixement del medi.

Gràfic de sectors
El primer treball pertany a l’àrea de medi social i cultural. 
Tractàvem el tema dels sectors d’activitat, i la proposta 
per a arrodonir els coneixements va ser fer una petita 
enquesta a cinc persones diferents (generalment fami-
liars) preguntant-los l’edat i la professió. Amb les dades 
recollides a la classe vam fer el buidatge i vam mirar en 
quin sector es trobava cadascuna de les feines. En total 
vam entrevistar a quaranta-vuit persones, que es distri-
bueixen per edats d’aquesta manera:

• Menys de 20 anys: 1
• Entre 20 i 40 anys: 19
• Entre 40 i 60 anys: 14
• Més de 60 anys: 14

A les persones jubilades i les mestresses de casa les vam 
comptar com a desocupats, no perquè no treballin, sinó 
perquè no fan feines remunerades.

Amb les dades ben clares, vam decidir de fer un mural 
sabent tot això:

• En el sector primari no hi vam trobar cap feina: tots els 
pagesos eren jubilats.

• En el sector secundari hi havia cinc persones: paletes, 
mecànics, soldadors...

• En el sector terciari, vint-i-nou: farmacèutics, mestres, 
banquers, administratius, policies...

• Desocupats: catorze.

Vàrem elaborar un gràfic de barres com el que us 
mostrem. Per a fer les barres més visuals, vam retallar 
cartronets i hi vam dibuixar l’esquema d’una persona, de 
manera que cada cartronet representava una persona:
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