
Nucli
Càlcul de Probabilitats

Font de la imatge: Wikimèdia Commons
Objectius: 

• Trobar  els  esdeveniments  d'un  experiment  aleatori  i  realitzar  les  operacions 
lògiques amb ells utilitzant la notació de la teoria de conjunts.

• Determinar si dos esdeveniments són compatibles o incompatibles.
• Calcular la probabilitat d'un esdeveniment mitjançant la regla de Laplace.
• Conèixer les propietats de la probabilitat i expressar-les en la notació de la teoria 

de conjunts.
• Trobar la probabilitat d'un esdeveniment en un experiment compost. 
• Trobar probabilitats d'esdeveniments dependents i independents.
• Aplicar la probabilitat a situacions de la vida quotidiana.

  
Descripció de l’activitat:

Seqüència didàctica per treballar els continguts de probabilitat a 4t d'ESO. Consta de:
Activitats introductòries: 

• Observació del Vídeo del programa Redes  “Descifrar la probabilidades 
de la vida” (28 min) d'Eduard Punset

• Observació de l'animació sobre el concepte de probabilitat del glossari de 
l'IDESCAT

Activitats d'aprenentatge: 
• Unitat didàctica EDAD   amb aplicacions Descartes “Probabilitat” de José 

Ireno Fernández Rubio.
• Llistat  de  10  problemes   de  probabilitat  actualitzables  de  l'INS  Arnau 

Cadell 
Activitats de reforç: : 

• “Treure un cinc” (2n d'ESO) de Victòria Oliu
• “Jocs d'Atzar” (2n d'ESO) de Victòria Oliu
• “Simulacions de l'Atzar” (3r d'ESO) de Victòria Oliu

Activitats d'ampliació: 
• Unitat didàctica “Probabilidad” de Joaquin Seda

Recursos emprats:

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/28/matematicas-28.html
http://www.xtec.cat/~voliu/simulacions/
http://www.xtec.cat/~voliu/jocs_atzar/
http://www.xtec.cat/~voliu/treure_un_cinc/
http://www.xtec.cat/centres/a8031873/departam/mates/mates.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_B_cat_probabilidad/index_quincena12.htm
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/common/glossari_estadistic.jsp?animacio=probabilitat#A_probabilitat
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-descifrar-probabilidades-vida/1404380/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-descifrar-probabilidades-vida/1404380/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_straight_flush.jpg


Es necessita un ordinador a l'aula amb connexió a Internet i un vídeo projector. Tots els 
recursos emprats estan a la Web. S'utilitza també un full de càlcul amb un llistat  de 
problemes actualitzable (prement F9) que permet treballar amb enunciats diferents per a 
cada alumne/a.  El paquet  SCORM de l'activitat  es pot instal·lar  en un curs Moodle 
facilitant el seguiment de l'activitat.

Aspectes didàctics i metodològics:

Dinàmica de la classe:
És convenient treballar per parelles, però que cada alumne escrigui a la llibreta tot el 
que  fa.  Es pot imprimir  el pdf de la unitat  EDAD com a guia de treball.  Després 
d'haver treballat la unitat EDAD es farà el llistat de problemes actualitzables, amb les 
solucions,  per  parelles:  cada  alumne apunta  una llista  de  problemes  i  es  guarda les 
solucions (totes les llistes tindran diferents dades). A classe cada parella intercanviarà 
les llistes i al final corregiran tornant a intercanviar. Si es disposa de plataforma Moodle 
es  pot  instal·lar  el  paquet  SCORM en un curs Moodle i  afegir-hi  activitats  Moodle 
avaluables. Es pot personalitzar les activitats que ha de fer cada alumne segons les seves 
necessitats.. 

Avaluació: es pot tenir en compte la feina feta a la llibreta i una prova escrita al final del 
tema.

Temporització: unes 6  hores hores de classe, depenent del grup d'alumnes. 

Continguts,  competències  i  processos  que  es  treballen  de  forma 
destacada;
 

Continguts: Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat

Competències:  matemàtica,  aprendre  aprendre,  tractament  de  la  informació  i 
competència digital. Però en definitiva, les competències treballades depenen de 
com es dugui a terme l'activitat a l'aula.

Processos: raonament i prova i resolució de problemes.

Alumnat a qui s’adreça especialment:
Alumnat de 4t d'ESO i alumnat de batxillerat per repassar. 
Coneixements previs: els propis del curs anterior.

Documents adjunts

Material de treball per al professorat
Document SCORM per restaurar el material en un entorn virtual d'aprenentatge: 
http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso4/probabilitat_SCORM12.zip
Material de treball per a l'alumnat:
Versió  web del material:
http://www.xtec.cat/~voliu/probabilitat

http://www.xtec.cat/~voliu/probabilitat
http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso4/probabilitat_SCORM12.zip

