
                                                                                  

Juguem (activitat sobre probabilitat)

Objectius
 
- Comprendre els conceptes de freqüència relativa i de probabilitat. 
-  Saber  aplicar  els  conceptes  de  freqüència  relativa  i  de  probabilitat  per 
resoldre problemes senzills.
- Comprovar experimentalment les solucions d’alguns problemes senzills  de 
probabilitat.

Descripció de l’activitat
 
En  aquesta  activitat,  utilitzant  jocs  senzills  de  cartes  i  daus  s’aprenen  i 
apliquen els conceptes de freqüència relativa i de probabilitat. Es pauta el 
càlcul  d’aquests paràmetres  i  s’utilitzen per fer prediccions sobre els jocs 
d’atzar plantejats. 

Recursos emprats

L’activitat conté totes les instruccions necessàries perquè els estudiants, fent 
servir  jocs  d’atzar  amb  cartes  i  daus,  aprenguin  a  calcular  la  freqüència 
relativa  i  la  probabilitat  de  diversos  esdeveniments.  Posteriorment  se’ls 
plantegen algunes qüestions sobre aquests jocs, les quals es poden resoldre 
aplicant els conceptes anteriors. Disposa de diversos enllaços al glossari per 
donar informació sobre els principals conceptes tractats. 

Aspectes didàctics i metodològics

Metodologia:  aquesta  activitat  seria  aconsellable  fer-la  en  grups  de  4 
alumnes.  Com el  fil  conductor  són  dos  senzills  jocs  d’atzar,  aquest  tipus 
d’agrupament  permetrà  als  alumnes  practicar  aquestes  activitats  i  alhora 
comentar i discutir els resultats. El càlcul de les freqüències relatives a partir 
de 50 esdeveniments, que cal realitzar dues vegades, també es farà molt més 
àgilment si els alumnes cooperen per realitzar-ho.  Finalment, la revisió de les 
respostes caldria fer-ho a partir de la posada en comú en el grup classe dels 
resultats obtinguts per cada petit grup.
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La temporalització: màxima aproximada seria d’una sessió.

L’avaluació: Durant la realització de l’activitat el professorat podrà fer-ne el 
seguiment del desenvolupament de les tasques del grups i donar orientacions 
si és necessari. L’avaluació dels resultats es pot fer per mitjà de la posada en 
comú dels resultats, així com de l’observació del  funcionament dels petits 
grups.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
El bloc de continguts que es treballa és el de probabilitat i estadística de les 
matemàtiques de 1r de batxillerat (Aplicació de les tècniques de recompte i 
del càlcul de probabilitats per resoldre situacions i problemes en àmbits tant 
científics com socials),  i a les matemàtiques aplicades a les ciències socials 
també de 1r de batxillerat  (Freqüència relativa d’un esdeveniment. Llei de 
l’atzar.  Definició  clàssica  de  probabilitat.  Llei  de  Laplace. Esdeveniments 
independents en probabilitat. Experiències successives i proves repetides).

Es  treballen  les  competències  matemàtica,  de  gestió  i  tractament  de  la 
informació,  comunicativa,  digital  i  la  competència  del  coneixement  i 
interacció amb el món.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça principalment a l’alumnat de batxillerat de tres de 
les  modalitats:  humanitats  i  ciències  socials,  tecnologia,  i  ciències  de  la 
naturalesa i la salut. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

No té connexions directes  amb cap altra matèria,  però permet treballar  i 
reflexionar  sobre  els  jocs  d’atzar,  les  seves  bases  matemàtiques  i  les 
implicacions socials de les addiccions que poden generar. 

Documents adjunts

- Material de treball per a l’alumnat,  El material es troba desenvolupat 
de  manera  complerta  en  la  pàgina: 
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/societat/juguem.jsp

2/2

http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/societat/juguem.jsp

