
 

 

AGULLA DE BUFFON 

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL: Un paper gran d’embalar que col·locarem com una 
catifa sobre el terra de l’aula. Sobre el full hi haurà dibuixades un conjunt de 
rectes paral·leles i equiespaiades.  

Un conjunt d’entre 600 i 800 pals de fusta de longitud igual a la distància 
entre dues rectes consecutives.  

Calculadora. 

 

IMATGE:      

 

 

CONTINGUTS: El número  , freqüències absolutes i freqüències relatives, definició 

de la probabilitat a partir de les freqüències relatives. 

 
 
ARXIUS ADJUNTS: 

 
 f100_agulla_de_buffon_proposta.doc: Proposta d’activitat didáctica 

 
 f100_agulla_de_buffon_comentaris_goma.doc: Comentaris de Toni 

Gomà sobre l’activitat dirigits al professorat. 
 

 f100_agulla_de_buffon_scratch.zip: Conté el programa fet en 
Scratch que ens permetrà repetir l’experiment tantes vegades com 
vulguem. 

 
 

CONNEXIONS: Precisament la gràcia d’aquesta activitat consisteix a connectar el 
camp de l’aritmètica (número  ), amb el camp de la geometria (rectes, 

posició dels pals) i el camp de la probabilitat (probabilitat que un pal toqui a 
una ratlla). Història de la ciència. 

 

ALTRES COMENTARIS:  Arraconarem les taules de l’aula per tal de poder posar el 
full gran de paper com una catifa sobre el terra. Convé que estigui ben pla i 
que no es mogui. Els pals de fusta han de ser prims (poc més amples que 
escuradents) com els que s’utilitzen per presentar alguns menjars. Si se’n 
compra un paquet gran poden tallar-se junts a la mida que ens convingui. 



 

 

Cal tenir en compte que l’aproximació que obtindrem del número   no és 

massa fina però que l’activitat resulta sorprenentment interessant pel fet 
que la deducció es fa des del camp de la probabilitat a partir d’una situació 
geomètrica. Tanmateix, com dèiem, no ens podem fer masses il·lusions 
sobre la precisió d’aquest mètode de càlcul de  : per obtenir una precisió 

de 
310
 amb un 95% de probabilitat ens caldrà fer 888.697 llançaments. 

 
Aquest experiment fou ideat per Georges Louis Leclerc (1707- 1788), comte 
de Buffon, conegut naturalista autor d’una monumental Història  Natural en 
44 volums. De fet Buffon va demostrar un resultat més general: Si llancem 

a l’atzar una agulla de longitud l  sobre una superfície ratllada amb línies 

paral·leles separades per una distància d  ( dl  ), la probabilitat que caigui 

tocant una línia és de: 
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. Per a demostrar aquest resultat cal emprar 

algunes eines avançades de probabilitat i de càlcul integral.  
 
Si fem un nombre important de tirades T i n’obtenim C que toquen una ratlla 
resultarà que : 
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D’aquí podem aïllar fàcilment una aproximació al valor de  . 

 

En l’activitat que proposem als alumnes hem pres dl  . 
 
Serà convenient fer aquesta pràctica després de fer la que hem anomenat 
“Monedes de Buffon” (F99) on no es requereix emprar cap resultat que 

resulti desconegut per a l’alumnat.  
 
Les activitats “Monedes de Buffon” i “Agulla de Buffon” apareixen en un 
treball publicat al 1777 titulat “Essai d’arithmétique morale”. Precisament 

aquest treball es considera el naixement d’una nova branca de les 
matemàtiques anomenada  Geometria Estocàstica o Geometria Integral en 
la qual, durant la segona meitat del segle XX, han destacat les aportacions 
del professor Lluís Santaló, un  gran matemàtic català.  
 
S'adjunta una miniaplicació elaborada amb Scratch que simula l’experiment 
de l’agulla de Buffon i que pot ser un bon complement per aquesta activitat. 
 
Veureu que, a més de simular tal com s'ha proposat amb agulles de la 
mateixa longitud que la distància entre línies, també podreu investigar "què 
passa" si es varia aquesta circumstància. 
 

Aquest element pertany a una Llicència d’Estudis realitzada pel Departament 
d’Ensenyament durant el curs 2005-2006, titulada Recursos materials i activitats 
experimentals en l’educació matemàtica a secundària. 
 


