
Podem fer servir de dau una maquineta?

Objectius

Entendre  com  es  pot  utilitzar  la  proporcionalitat   de  cada  resultat  d'un 
experiment aleatori repetit moltes vegades per assignar la probabilitat.

Descripció

Les maquinetes de fer punta als llapis proporcionen un dau no equilibrat  amb 
l'avantatge que és econòmic i se'n pot disposar de  moltes exactament iguals.
La proposta és recollir moltes tirades i calcular-ne les freqüències relatives.
A la pàgina web de MATEMÀTIQUES VISUALS(1) hi ha, a més a més, l'enllaç a 
un full de càlcul de Google-Docs  (2)   per recollir de forma oberta resultats i una 
animació interactiva  (3)   realitzada amb SCRATCH que mostra com s'estabilitzen 
els  percentatges  dels  resultats  possibles  a  mesura que es  realitzen  moltes 
tirades.

Imatge

Aspectes didàctics i metodològics

Es parla indistintament la probabilitat com un número entre 0 i 1 i com un 
percentatge.  Opinem que  amb el  treball  continu  d'aquest  doble  llenguatge 
s'aconsegueix una comprensió millor del concepte clau de  la probabilitat com 
a límit de la freqüència relativa.
L'animació està programada assignant a les cares 1,2,3,4,5 i 6 les probabilitats 
0.02,  0.08,  0.23,  0.48,  0.15  i  0.4  respectivament.  Aquestes  probabilitats 
poden canviar amb altres models de maquineta.  És senzill modificar els valors 
inicials de les variables prob1, prob2, ..., prob6 que es troben al programa de 
l'escenari de la construcció Scratch.
El temps previst és una hora de classe.

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoVKPHNawiWydFZZQ2dyVV9fdER6RnB4LXdSVVZGcWc#gid=0
http://scratch.mit.edu/projects/enricbraso/2453440%20
http://scratch.mit.edu/projects/enricbraso/2453440%20
http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/estadistica_atzar/maquineta/maquineta.htm


Continguts, competències i processos 

Desenvolupar  raonaments  geomètrics  per  analitzar  i  crear  figures 
geomètriques. Comunicar conceptes matemàtics. 

Connexions

Alumnat a qui s'adreça especialment

Cicle superior de primària i primer, segon i tercer d'ESO 

Autoria

Enric Brasó i Campderrós. 

Documents adjunts.

(1) La pàgina web de  “Matemàtiques visuals” és:
http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/estadistica_atzar/maquineta/maquineta.h
tm 

(2) El full de càlcul de Google-DOCS és: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?
key=0AoVKPHNawiWydFZZQ2dyVV9fdER6RnB4LXdSVVZGcWc#gid=0 

(3) La construcció del Scratch a més a més d'estar a  l'ARC i a la web (1) 
també la trobareu  i la podeu veure a pantalla complerta a 
http://scratch.mit.edu/projects/enricbraso/2453440 

http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/estadistica_atzar/maquineta/maquineta.htm
http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/estadistica_atzar/maquineta/maquineta.htm
http://scratch.mit.edu/projects/enricbraso/2453440
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoVKPHNawiWydFZZQ2dyVV9fdER6RnB4LXdSVVZGcWc#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoVKPHNawiWydFZZQ2dyVV9fdER6RnB4LXdSVVZGcWc#gid=0
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