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SEGUR, POSSIBLE, IMPOSSIBLE 
 
Objectiu:  

- Reconèixer successos segurs, successos possibles i successos 
impossibles. 

 
Descripció de l’activitat:  
En aquesta activitat, primerament amb ajuda de material, i posteriorment a 
través d’un enllaç TAC, es treballa el reconeixement de quan un succés és 
segur, és possible o és impossible. 
 
Recursos emprats:  

- Daus 
- Document de treball de l’alumnat 
- Recurs TAC que es troba a l’adreça 
 http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/PL-
AZ-03/index.html 
 

Aspectes didàctics i metodològics:  
S’iniciarà l’activitat fent una anàlisi d’un dau de sis cares. Per realitzar-la cada 
alumne i alumna disposarà d’un dau. 
A més, cadascún dels infants farà una predicció del número que creu que 
sortirà en llançar el dau. Després el tirarà i comprovarà la seva predicció. És 
important comentar i analitzar l’elecció realitzada i el resultat real. 
Com a conclusió de l’activitat es demanarà a l’alumnat que anomeni diferents 
activitats quotidianes en les quals intervingui l’atzar, i que expliquin el 
funcionament de l’activitat. 
 
Documents adjunts: 
-  MA_segur_possible_impossible.doc: Document per recollir el treball de 
l’alumnat. 
 
Enllaços:   
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/PL-AZ-
03/index.html 
 
En aquest enllaç a la pàgina del Proyecto Canals hi ha 3 activitats: 
 
“Dados 1” 
Activitat amb 1 dau. 
L’alumnat ha de respondre si els successos que se li indiquen són possibles o 
impossibles. Quan es clica a “HAZ CLIC”, canvia a les paraules possible i 
impossible alternativament. 
Al final cal verificar la resposta. 
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“Dados 2” 
Activitat llançant el dau 3 vegades. 
L’alumnat ha de respondre si els successos que se li indiquen són possibles o 
impossibles. Quan es clica a “HAZ CLIC”, canvia a les paraules possible i 
impossible alternativament. 
Al final cal verificar la resposta. 
 
“Dados 3” 
Activitat llançant el dau 2 vegades. 
L’alumnat ha de respondre si els successos que se li indiquen són segurs, 
possibles o impossibles. Quan es clica a “HAZ CLIC”, canvia a les paraules 
possible, impossible i segur correlativament. 
Al final cal verificar la resposta. 
 
[Consulta: 2 març 2011] 
 
 
 
 


