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Fer diana 
 

 
 
 
Objectius  

L'objectiu fonamental de l'activitat és el recompte de possibilitats i la 
distinció entre esdeveniments més i menys probables de manera qualitativa i 
quantitativa.  
  
 
Descripció de l’activitat  

  
El que farem en aquesta activitat és estudiar el joc dels dards. Començarem 

amb una modificació del joc, més senzill per començar el treball, i 

finalitzarem amb la diana complerta. Caldrà fer una mica de recerca per 

internet per tal de conèixer el funcionament del joc i el criteri de col·locació 

dels punts. Amb la diana sencilla el que farem serà estudiar les possibles 

puntuacions que podem obtenir quan llencem un dard, si hi ha diverses 

maneres d'obtenir una puntuació determinada. Podrem ampliar el número de 

dards i per tant les possibles combinacions.  Finalitzarem amb l'estudi de la 

diana inicial.  

 
 
Recursos emprats  
 

 Fulls de l'estudiant de l'activitat 

 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
El professor iniciarà l'activitat explicant als estudiants els objectius de 
l'activitat que es disposaran a iniciar. Després serà bo fer-ne una lectura  
inicial conjunta per tal d'aclarir els dubtes que puguin aparèixer.  
Els estudiants es disposaran per parelles  i  amb l'ajut d'un ordinador 
realitzaran les activitats proposades.    
Els estudiants hauran de realitzar les activitats de manera autònoma.  
En finalitzar, un grup d'estudiants haurà d'explicar a la resta de companys la 
tasca realitzada, de tal manera com si es presentes un informe.  
 En finalitzar aquesta presentació la resta d'estudiants, a proposta 
pròpia o del professor,  podran fer preguntes o intervencions per tal d'aclarir 
idees de la presentació o presentar-ne de pròpies. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

En aquesta activitat es treballen aspectes relacionats amb l'assignació teòrica  
de valors numèrics a la probabilitats d' esdeveniments.  Es treballa també  la 
distinció entre valors més o menys probables, intentant fer-ho de manera 
quantitativa. Com a treball inicial es planteja un cerca per internet per tal de 
localitzar la informació que es demana.  
 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta activitat està dissenyada per a ser desenvolupada per  qualsevol 
estudiant de 1r d'ESO d'un IES. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquesta activitat té una certa relació amb l'educació física atès que el joc 
dels dards és  considerat un esport.  
 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat:  

 MA_dards.doc 
 
 
 
 


