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Títol:  PER QUÈ EL 7 ÉS EL NÚMERO DE LA SORT? 
 
 
Breu descripció 
 
En un sorteig que fem a l’aula una nena diu: jo vull el 7 perquè és el número 
de la bona sort. Aquesta afirmació en porta a parlar de probabilitat a la classe 
de 5 anys. I tot jugant amb dos dau descobrirem que li passa al 7, parlarem de 
possibilitat i probabilitat, i deduirem perquè diuen que el 7 és el número de la 
sort i també perquè el 13 o fins hi tot  l’1 podem dir que és el de la mala sort. 
 
 
Objectius 
 
A les nostres classes, a partir de situacions concretes, sorgeixen un munt 
d’interrogants que a través de les converses són generadores d’aprenentatges. 
Aprofitar aquest comentari ens aporta a investigar amb els nombres, a operar-
hi, a establir relacions i treure’n deduccions. 
 
 Respondre als interessos de les nenes i dels nens de la classe. 

 
 Treballar nocions de descomposició dels 12 primers nombres. 
 Utilitzar la representació gràfica per reflectir resultats. 
 Treballar aspectes relacionats amb la probabilitat i l’atzar a educació 

infantil. 
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Competències: 

• CB4 Matemàtica. 
 Pensar i raonar matemàticament 
 Representar matemàticament. 
 Obtenir, interpretar i generar informació amb contingut 

matemàtic. 
 Comunicar el treball i els descobriments als altres. 

• CB5 Aprendre a aprendre. Aquesta activitat aporta un seguit de 
presa de decisions, tant en petit com en gran grup, i el sentit crític. 

• CB6 Autonomia i iniciativa personal. El treball en petit grups i 
independent fomenta l’autonomia de l’alumnat. 

 
Processos: 

• La resolució de problemes. 
• El raonament i la prova. 
• Comunicació i representació. 
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Continguts: 

Des del punt de vista dels continguts destaquem als que fan referència 
a: 
• Càlcul i numeració, aquesta investigació ens porta a realitzar càlculs 

amb nombres petits, alhora que ens iniciem en aspectes de 
numeració com la descomposició. 

• Estadística i atzar, el problema, la investigació, s0aborda amb una 
recollida de dades, una organització d’aquestes i una interpretació 
final. Aquesta interpretació ens porta al reconeixement de termes 
com probable, possible, impossible. 

 
 
Temporització  
 
Aqueta investigació l’hem realitzat amb 4 sessions de 1 hora i mitja 
aproximadament. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
En el treball d’aquest projecte ha estat de vital importància la creació d’un 
clima idoni per tal d’aconseguir la construcció de significats, un clima de 
seguretat, confiança, afecte, respecte mutu, així com també el paper del 
mestre estant atent als interessos de les nenes i dels nens i sobretot  
intentant estimular la reflexió sobre accions i idees i la formulació 
d’hipòtesis. 
Hem realitzat les investigacions per parelles, però hem compartit les nostres 
deduccions en petit grup (ajuntant 3 parelles –taules) i finalment les 
converses en gran grup ens porten a compartir/contrastar idees, a establir 
consensos,  
 
 
Recursos emprats i documents adjunts  
 
Guió de l’activitat. 
 

Material de treball per a l’alumnat. 
 


