
FLORENCE NIGHTINGALE (1820-1910)

Es pot considerar la primera dona estadista de la Història, en el camp de la 
estadística sanitària, donat que va fer estudis d’infermeria i va aplicar els 
seus coneixements a l’epidemiologia. 
La seva era una família britànica que estava establerta a Florència, 
descendents de família noble anglesa. Amb 24 anys va sentir la crida de 
Déu i va anunciar que s’havia de dedicar a la infermeria, fet que va 

trasbalsar la seva família perquè suposava un desafiament a les convecions socials de 
l’època. Després de molts sacrificis va aconseguir formar-se com a infermera. Amb 33 anys 
es va fer càrrec de l’Institut per a Dones malaltes de London, al mateix temps que es seguia 
formant. 
Des de ben petita va demostrar tenir habilitats per les matemàtiques i va ser una pionera en 
la representació visual de la informació i en els gràfics estadístics. Va utilitzar el gràfic circular
y va contribuir a desenvolupar el diagrama d’àrea polar per tal de mostrar les causes de 
mortalitat dels soldats en l’hospital que dirigia. Ens els seus últims anys va realitzar un 
exhaustiu informe estadístic sobre les condicions sanitàries de les zones rurals de la Índia. 
Nightingale va ser elegida al 1859 la primera dona membre de la Royal Statistical Society i 
membre honorífic de la American Statistical Association. 
Aquí teniu el diagrama d’àrea polar que va fer: 

GR  À  FIC  

Exercici: fer el gràfic polar anual de naixements mensuals a tres comunitats autònomes que 
triem, en funció del municipi on ha nascut (pots consultar dades de l’INE, la taula de l’any 
2019 Nacimientos por residencia de la madre (provincia), meses del año y sexo del nacido.
). Organitzeu-vos: 
1. Grups de 2 o tres persones.
2. Tria d’una província d’estudi. 
3. Elaboració de taula amb el full de càlcul amb les dades mensuals de la província. A la 
taula hi ha d’haver el mes, el nombre de nens, nenes i total. 
4. Elaboració del gràfic. Quina ha de ser l’amplitud de cada sector ? Agafarem la mitjana de 
naixements com a mesura del radi de la circumferència (considera quina és l’escala més 
adient, passant el nombre de naixements a centímetres).
5. Representa mensualment els naixements de la província amb diferents colors i mides. 

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e301/nacim/a2019/l0/&file=03022.px&L=0
https://www.ine.es/expo_graficos2010/expogra_autor4.htm

