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CARA O CREU 
 
Objectiu:  

- Recollir dades d’una experiència aleatòria. 
- Construir un diagrama de barres amb dades sobre fets quotidians. 
- Interpretar un diagrama de barres amb dades sobre fets quotidians. 
- Analitzar els resultats obtinguts. 

 
Descripció de l’activitat:  
En aquesta activitat es realitza un experiment aleatori a partir del qual es fan la 
recollida de dades, la representació gràfica en un diagrama de barres 
(manipulatiu, sobre paper i TAC) i l’anàlisi dels resultats obtinguts. 
També es comparen els resultats obtinguts per diferents grups de la classe. 
 
Recursos emprats:  

- Monedes 
- Document de treball de l’alumnat 
- Multilink 
- Ordinador 
- Recurs TAC que es troba a l’adreça 
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_323_g_1_t_5.html?from=catego
ry_g_1_t_5.html 
 

Aspectes didàctics i metodològics:  
Es proposa realitzar aquesta activitat per parelles. 
S’iniciarà l’activitat fent una anàlisi d’una moneda, per això cada alumne i 
alumna en tindrà una. 
Faran una predicció dels resultats que creuen que obtindran abans de realitzar 
l’experiència. Amb posterioritat en faran la comprovació. 
En l’activitat 5 es realitzarà primerament el diagrama amb multilink. Cada grup 
farà les seves torres de cubs abans de pintar, en el full, els cubs corresponents 
a l’activitat. 
L’activitat 6 la realitzarà primer el professor o la professora col·lectivament,  
després cada grup pot realitzar el seu propi diagrama de barres en l’ordinador, 
per acabar acolorint-lo en el document.  
El professorat, per realitzar el diagrama de barres, triarà les següents opcions 
de 3 columnes (la del mig la deixarà en blanc), 10 files i mode estàndard. 
Escriurà el títol de l’activitat al diagrama, i a cada columna el succés 
corresponent. Cada vegada que es clica en una casella s’acoloreix, i tornant a 
clicar-hi a sobre s’esborra el color. 
En la pregunta 9 s’analitzarà en quin dels dos gràfics és més fàcil veure la 
resposta a les preguntes contestades, i es pot arribar a la conclusió que si cada 
casella està numerada, encara resultaria més fàcil. 
A la part final de l’activitat es compara el resultat del propi grup amb els dels 
altres grups. L’alumnat s’ha d’adonar que s’està treballant amb experiments 
aleatoris, i no sempre el resultat és el mateix. També han d’arribar a la 
conclusió que si tornessin a fer l’activitat, els seus resultats segurament serien 
diferents. 
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Documents adjunts: 
-  MA_cara_o_creu.doc: Document per recollir el treball de l’alumnat. 
 
Enllaços:   
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_323_g_1_t_5.html?from=category_g_1
_t_5.html 
 
Enllaç per realitzar un diagrama de barres. Es pot determinar, entre altres 
aspectes, el nombre de columnes i el nombre de files. És interessant posar el 
títol a tots els diagrames que fem. 
[Consulta: 4 març 2011] 
 
 
 
 


