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Nucli 

 
Títol  Les curses de cavalls 

 

 
 
 

Objectius (*) 

  
En aquesta activitat els estudiants, a partir d'un joc d'atzar amb daus, 
recolliran dades, les presentaran en taules i gràfics i faran una primera 
introducció a l'assignació de probabilitats als fets possibles dins un 
esdeveniment. Després assignarem teòricament valors a les probabilitats dels 
fets. 
 
 

Descripció de l’activitat (*) 

  
 Els estudiants disposaran d'un tauler, daus i fitxes per tal de jugar al 
joc de les carreres de cavalls. A partir d'aquests elements hauran d'assignar 
probabilitats  als possibles resultats del llançament de dos daus, primer 
experimentalment i després teòricament, com a justificació dels resultats 
experimentals trobats. 
 
 

Recursos emprats (*) 

 

 Un tauler del joc de la cursa dels cavalls per cada 4 estudiants 

 Un parell de daus per cada grup d'estudiants 

 Fitxes pel joc 

 Fulls de l'estudiant de l'activitat 

 
 

Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
El professor iniciarà l'activitat explicant als estudiants els objectius de 
l'activitat que es disposaran a iniciar. Després serà bo fer-ne una lectura  
inicial conjunta per tal d'aclarir els dubtes que puguin aparèixer.  
Els estudiants es disposaran en grups de 4 i el professor els repartirà el tauler 
, els daus i les fitxes per tal de començar l'activitat.   
Els estudiants hauran de realitzar les activitats de manera autònoma.  
En finalitzar, un grup d'estudiants haurà d'explicar a la resta de companys la 
tasca realitzada, de tal manera com si es presentes un informe.  
 En finalitzar aquesta presentació la resta d'estudiants, a proposta 
pròpia o del professor,  podran fer preguntes o intervencions per tal d'aclarir 
idees de la presentació o presentar-ne de pròpies. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

En aquesta activitat es treballen aspectes relacionats amb la recollida de 
dades i l'assignació, primer experimental i després teòrica, de probabilitats 
als possibles fets d'un esdeveniment. Per tal de fer-ho, els estudiants 
treballen la recollida i presentació de dades en forma de taules i de gràfics.  
Després s'assigna una probabilitat teòrica als esdeveniments quan es calculen 
tots els possibles resultats del llançament de dos daus.  
 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta activitat està dissenyada per a ser desenvolupada per  qualsevol 
estudiant de 1r d'ESO d'un IES. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Es pot complementar l'activitat amb probabilitats assignades a fets de la vida 
quotidiana per tal de relacionar aquest concepte amb la realitat. 
 
 

Documents adjunts (*) 

 
Material de treball per a l’alumnat:  

 MA_Les_carreres_dels_cavalls.doc 

 MA_tauler_cavall.doc 
 
 

 
Observació general: 
 
Aquest document, d’un màxim de dues pàgines, serà introduït a 
l’ARC com a “nucli” de l’element en forma de pdf. Es demana de 
tenir en compte les següents recomanacions: 
 

 Tan sols són obligatoris els camps assenyalats amb (*). 

 Convé emprar un estil concís i proper a l’aula tot tenint en 

compte que no es tracta de fer una programació. 

 Convé tenir cura d’emprar un llenguatge no sexista.  

 Podrà  incloure imatges i enllaços. Els enllaços que contingui 

han d’estar molt comprovats, amb garanties de permanència i, si pot 



ARC- CercaMat                                                                                    

          

  3/3 

ser, amb indicació de la data de la consulta.  

 


