
 

CURSA D’OBSTACLES DE PROBABILITAT 

 

  

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL: Taulell on hi ha dibuixat l’itinerari d’una cursa en la 

qual hi ha uns obstacles consistents en targetes que proposen un 
experiment aleatori i un succés associat a aquest experiment. Quan un 
equip participant arribi a una d’aquestes “tanques” haurà de realitzar 
l’experiment aleatori. Si el resultat que obté és el que la targeta demana 
haurà superat l’obstacle. En cas contrari haurà d’intentar-ho de nou quan li 
toqui el seu torn. Per tant necessitarem: el taulell, dues fitxes  per indicar la 
posició de cada participant i diverses col·leccions de 8 targetes: una 
col·lecció pot estar dedicada als experiments aleatoris amb ruletes, una 
altra als  daus, una altra a les monedes, etc. En cada cas caldrà disposar 
també dels materials adients (ruletes, daus, monedes, etc.) per a realitzar 
els experiments aleatoris que es plantegen. En concret a la imatge 
s’observa una col·lecció de targetes entorn a ruletes i les tres ruletes reals. 

 

IMATGE:      

 

 

CONTINGUTS: Primeres idees de probabilitat. Experiments aleatoris. Resultats 
possibles i successos. Necessitat de mesurar la probabilitat de verificar-se 
un succés. Intuïció probabilística. Raonament i argumentació. 

 

CONNEXIONS: Dinàmica conjectura –experimentació- modificació de la conjectura. Si 
es confeccionen els jocs de targetes podrem col·laborar amb educació 
visual i plàstica. 



 

 

ARXIUS ADJUNTS: 

 

 f93_cursa_obstacles_proposta.doc: Proposta d’aplicació didàctica 

 

ALTRES COMENTARIS:  Es tracta d’un recurs molt interessant per posar de manifest 

la necessitat de quantificar la probabilitat de verificar-se un succés. La idea 
procedeix d’una maleta d’objectes per ensenyar probabilitats d’origen 
alemany que, malauradament, ja no es fabrica. La vaig conèixer gràcies al 
professor Joan Casulleres i vaig tenir l’oportunitat de comprar-ne un 
exemplar. N’he vist un altre exemplar a la col·lecció del professor Adolf 
Almató. Els professors Tomás Pardo i Josep Rey, a les III Jornadas sobre 
aprendizaje y enseñanza de las Matemáticas1, varen presentar, entre altres 
pràctiques, una activitat amb un fonament molt semblant a la que s’acaba 
de descriure i que també és una magnífica proposta per a fer descobrir la 
necessitat de quantificar la probabilitat 
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