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DESCRIPCIÓ BREU 
En el jocs de daus podem conèixer la probabilitat de que un nombre surti més o menys vegades però l’atzar fa que no sigui 
un fet segur i per això ens diverteix jugar-hi. 

IMATGE 

 

Enunciat: En parelles es juga una partida de daus de  20 tirades i es calcula el temps que ha durat la 
partida. 
Anàlisi dels resultats cada jugador escull un nombre que, segons sembla, li podria fer guanyar la 
partida. 
 
Però, què passaria si allarguéssim la partida unes dues hores?. 
 
 

ESPECIFICACIONS Utilització de les TIC per analitzar la probabilitat, o la certesa de que un fet succeeixi. 

TEXT curricular al 
que es fa 
referència 

5.3.4.- Descripció oral i escrita d’una situació a partir de l’anàlisi de les dades. 
5.4.3.- Realització de prediccions i discussió si els resultats obtinguts concorden o no amb les prediccions. 
5.4.4.- Ús de les TIC per treballar amb mostres grans. Aplicació a la resolució de problemes 
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PRESENTACIÓ Repassar diferents joc que coneguin que es juguin amb daus: parxís, oca... 

MATERIAL Ordinador, canó de projecció, jocs de taula i daus. 

COMPETÈNCIES QUE S’HI TREBALLEN: 
CB1.- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic.- Construcció de gràfics i interpretació de les dades obtingudes i les 
argumentacions de la nostra resposta. 
 
 
CM5.- Utilitzar les TIC per fer matemàtiques.- Les simulacions fetes amb l’ordinador poden ajudar-nos a fer deduccions i generalitzacions en el 
bloc d’estadística i atzar  
CM7.- Comunicar el treball i els descobriments als altres. Caldrà argumentar el per què de la resposta ajudant-nos de gràfiques que haurem 
El.laborat. 
 
 
  
 

CONNEXIONS entre blocs, amb altres 
àrees i amb la vida quotidiana 

Utilització de les dades numèriques obtingudes en experiments i anàlisi matemàtica posterior. 
Ús de l’estadística i l’atzar per recolzar la presa de decisions en la vida quotidiana. 

ENLLAÇOS I DOCUMENTS ADJUNTS 
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