
Títol:  De la lògica a la probabilitat. Juguem amb pedretes

Escola Montagut EI 4 anys.

Objectius 

- Fomentar  l’anticipació  per  tal  de  treballar  els  conceptes  matemàtics  propis  de  la
probabilitat.

- Introduir les paraules clau: possible, impossible, probable, més fàcil ...
- Relacionar l’activitat amb el càlcul, la numeració i la lògica.

Descripció de la proposta 

Es presenten una bossa opaca, quatre pedres blaves i una transparent. Un cop presentat i
manipulat el material, posem totes les pedres dins la bossa fent preguntes als infants: Què pot
sortir d’aquí? És possible o impossible que surti una pedra vermella? I blava? I transparent?...

Conforme  anem  traient  les  pedres  de  la  bossa,  cal  anar  preguntant  per  tal  de  fomentar
l’anticipació i el treball de conceptes matemàtics propis de la probabilitat: 

Què pot sortir de la bossa...És possible o impossible ... Què és més probable o més fàcil... 

I alhora anar fent el recompte de les pedres que han sortit  i les que queden per sortir,  fent
adonar de les que queden d’un color i, si ja han sortit totes, la impossibilitat que puguin tornar a
sortir.

Els nens i nenes de E.I 4 mostren respostes pròpies sobre la probabilitat fent ús d’expressions
com ara possible i impossible. Fan anticipacions comprenent i aplicant conceptes d’atzar i
lògica.

En el següent vídeo es pot veure el desenvolupament de l’activitat: 
https://youtu.be/CeNt35Rdl4o 
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Aspectes didàctics i metodològics 

Agrupament de l’alumnat: petit grup.
Avaluació a partir de la verbalització del procés.

Recursos emprats 

Materials.
- Bossa o capsa opaca.
- Pedres ( vidre, brillants …), la quantitat de pedres anirà en funció del grup classe, 

concretament en aquesta activitat es van presentar 4 pedres blaves i una transparent.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Raonament i representació
- Construcció de la noció de quantitat.
- Anticipació i verbalització del procés.
- Establiment de relacions causa-efecte.

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Alumnat d’Educació Infantil.
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