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Objectius 

 

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne identifiqui la probabilitat d’un 

succés com un nombre comprès entre 0 i 1, tot comprovant de manera 

experimental els resultats d’experiments d’atzar a mida que es van jugant a 

diversos jocs senzills d’apostes amb daus. 

 

 

Descripció de l’activitat 

 

En aquesta activitat es plantegen quatre jocs senzills d’apostes amb daus. Els 

alumnes hauran de prendre decisions en relació amb aquestes apostes. Les millors 

decisions es prenen basant-se en el càlcul de probabilitats. Es tracta, doncs, que els 

alumnes descobreixin i siguin capaços de calcular les probabilitats que més els 

convenen per tal fer les millors apostes. 

 

 

Recursos emprats 

 

Per cada grup, es faran servir els quatre taulers dels quatre jocs d’apostes, 

juntament amb tot un conjunt de fitxes per tal d’apostar i tres daus. 

 

 

Aspectes didàctics i metodològics 

 

Aquesta sequencia d’activitats està pensada per ser tractada en dues sessions (les  

activitats 1, 2 a la primera sessió i la 3 i 4 a la segona). 

Encara que la primera activitat podria ser comuna per a tota la classe, la resta 

d’activitats es treballaran en grups de 3 alumnes. S’aniran rotant en el tres rols 

possibles: jugador A, jugador B i àrbitre. Cada grup disposarà del material adient 

(daus, taulers i fitxes). 



Les respostes de cada grup s’hauran de contrastar amb el grup classe. 

Pel que fa a l’avaluació, el professorat hauria de fer un seguiment de tot el procés i 

orientar els alumnes quan no poden resoldre la situació de manera autònoma. 

 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 

El bloc de continguts que es treballa fonamentalment és el d’Estadística i Atzar, en 

concret els que fan referència a “Comprendre i aplicar conceptes bàsics de 

probabilitat”. Específicament, aquesta activitat treballa el sub-item “Identificació 

de la probabilitat d’un succés amb un nombre comprès entre 0 i 1”.  

D’altra banda, també es treballa la competència matemàtica i processos com 

raonament i resolució de problemes. 

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 

Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO, encara que 

podria ser base per treballar aquest tema a altres cursos d’ESO si es proposen 

regles de joc i taulers més complicats. 

 

 

Interdisciplinaritat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Cap en particular. 

 

 

Documents adjunts 

 

Guió de treball per a l’alumnat : MA_Apostes_amb_Daus.doc 

Per a cada grup, les fitxes i els taulers per apostar: MA_Fitxes_i_Tualers.doc 

 

 

 


