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Mesurant les il·lusions (òptiques)  

 

Descripció de la proposta  

Quan es generen dades a través de processos experimentals és important disposar, fins el punt 
que sigui possible, d’una mesura de l’error. En aquesta proposta es treballa la mesura de l'error, 
relacionat amb la mesura, que ens provoquen algunes il·lusions òptiques. A partir del càlcul 
d'aquest error podem valorar el grau d’engany de cada il·lusió i comparar-les per saber quines són 
més “tramposes”.  
L’activitat proposa treballar amb quatre miniaplicacions que permeten interactuar en línia amb la 
il·lusió òptica i ens mesura l’error comès. 

 

Proposta de desenvolupament  

Es pressenten quatre il·lusions òptiques. 

 

Alinear A i B 
 

Igualar amplada i alçada 

 

Igualar segments 
 

Igualar cercles 

 

La realització de l’activitat té les següents passes: 

1a fase: trobar l’error mitjà de cada il·lusió: 

• es fa una prova individual amb cada il·lusió i es pren nota de l’error comès 

• es recullen les dades de tota la classe 

• es calcula l’error mitjà calculant la mitjana dels errors absoluts comesos 
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2a fase: comparar l’error que provoca cada il·lusió 

Per comparar les il·lusions no en tenim prou amb l’error mitjà,  ja que cadascuna juga amb 
mesures diferents. Necessitem comparar l’error relatiu. Per introduir el concepte es poden 
provocar discussions a la classe fent valorar la diferència entre error absolut i error relatiu. Es 
poden fer preguntes com “és el mateix equivocar-se d’un centímetre mesurant una llibreta que 
mesurant la longitud de la classe? I si ens equivoquem d’un centímetre mesurant la distància entre 
Barcelona i París?”. 

Un cop coneguts els errors relatius es poden comparar les il·lusions, numèricament o gràficament, 
i el seu “grau d’engany”. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquesta activitat té un disseny bàsicament pensat per a ESO o final de primària però es poden fer 
algunes adaptacions. 

Depenent del curs valorarem la conveniència o no de justificar la fórmula per trobar l’error relatiu, o 
de fer els càlculs amb calculadora o utilitzant el full de càlcul que acompanya l’activitat. Pot ser 
més interessant discutir les idees d’error absolut i error relatiu que la forma exacta de calcular-los. 

També podem aprofitar per discutir, si no s’han treballat encara els nombres negatius, el significat 
del signe menys que apareix quan ens equivoquem per defecte (quan ens quedem “curts”). Una 
discussió afegida pot referir-se al tema de si cal diferenciar o no els errors per excés i per defecte. 
I si consideren que cal, argumentar el per què. 

Documents adjunts  

• Taules: taules_illusions_optiques.pdf 
• Document d’ajuda: ajuda_illusions_optiques.pdf 
• Full de càlcul preparat: taules_illusions_optiques.xls 
• Miniaplicacions per treballar en desconnexió: illusions_flash.zip 

Autoria  

L’activitat original apareix al llibre L’estadística al nostre món (Nivell 2) amb el títol No és cert tot el 
que es veu i ha estat adaptada per Joan Jareño.   

Enllaços 

• Blog Calaix +ie amb l’explicació de l’activitat i les miniaplicacions per treballar en línia: 
http://calaix2.blogspot.com.es/2013/02/mesurant-les-illusions.html 

• Capítol No és cert tot el que es veu del 2n volum de L’estadística en el vostre món (llibre de 
l’alumne): http://goo.gl/2wxfx 

• Capítol No és cert tot el que es veu del 2n volum de L’estadística en el vostre món (llibre del 
professor): http://goo.gl/pSveYC 

 


