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Resum: 

El propòsit del present treball és crear una Unitat Didàctica a partir de la recerca 

d'informació en les diferents fonts sobre l'Atzar i la Probabilitat. A més de les diverses 

formes que justifiquen molts dels autors, que veurem al llarg del marc teòric, per a 

treballar aquests dos conceptes a les aules d'Educació Primària, també hem volgut afegir 

l'aprenentatge cooperatiu. Així mateix ho hem exposat en la Unitat Didàctica, proposem 

el treball de l'Atzar i la Probabilitat mitjançant el joc, utilitzant el mètode de l'autor Guy 

Brousseau i afegint com a metodologia el treball cooperatiu. Per a dur a terme el treball 

hem desenvolupat un procés d'investigació, mitjançant l'anàlisi objectiva de diferents 

fonts, per a analitzar les diferents opcions que s'ha proposat al llarg dels anys per a 

treballar aquests continguts a les aules i no recórrer al llibre de text. Per a finalitzar, 

segellarem el treball amb un apartat de conclusions de la investigació i de la Unitat 

Didàctica, on realitzem una síntesi dels principals punts del present TFG, així com també 

estarà inclosa la nostra valoració i reflexió final. 

Paraules clau: Matemàtiques, Atzar i Probabilitat, Treball cooperatiu. 

Resumen:  

El propósito del presente trabajo es crear una Unidad Didáctica a partir de la 

búsqueda de información en las diferentes fuentes sobre el Azar y la Probabilidad. 

Además de las diversas formas que justifican muchos de los autores que veremos a lo 

largo del marco teórico para trabajar estos dos conceptos en las aulas de Educación 

Primaria, también hemos querido añadir el aprendizaje cooperativo. Asimismo lo hemos 

expuesto en la Unidad Didáctica, proponemos el trabajo del Azar y la Probabilidad 

mediante el juego, utilizando el método que crea el autor Guy Brousseau y añadiendo 

como metodología el trabajo cooperativo. Para llevar a cabo el trabajo hemos desarrollado 

un proceso de investigación, mediante el análisis objetivo de diferentes fuentes, para 

analizar las diferentes opciones que se ha propuesto a lo largo de los años para trabajar 

dichos contenidos en las aulas y no recurrir al libro de texto. Para finalizar, sellaremos el 

trabajo con un apartado de conclusiones de la investigación y de la Unidad Didáctica, 

donde realizamos una síntesis de los principales puntos del presente TFG, así como 

también estará incluida nuestra valoración y reflexión final. 



Palabras clave: Matemáticas, Azar y Probabilidad, Trabajo cooperativo 

Abstract: 

The purpose of this work is to create a Didactic Unit from the search for 

information in the different sources about Chance and Probability. In addition to the 

different ways that many of the authors that we will see throughout the theoretical 

framework to work these two concepts in Primary Education classrooms, we have also 

wanted to add cooperative learning. We have also exposed it in the Didactic Unit, we 

propose the work of Chance and Probability through the game, using the method created 

by the author Guy Brousseau and adding cooperative work as a methodology. To carry 

out the work we have developed a research process, through the objective analysis of 

different sources, to analyze the different options that have been proposed over the years 

to work on said content in the classrooms and not resort to the textbook . Finally, we will 

seal the work with a section of conclusions of the investigation and of the Didactic Unit, 

where we make a synthesis of the main points of this TFG, as well as our evaluation and 

final reflection will also be included. 

Key words: Mathematics, Chance and Probability, Cooperative work. 
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1 Introducció/justificació y objectius: 

1.1 Introducció/justificació: 

Després d'haver realitzat les pràctiques en els diferents nivells de l'Educació 

Primària, durant els quatre anys d'universitat, ens hem adonat, sempre parlant des de la 

nostra experiència, que els mestres no donen la importància que es mereix a aquesta part 

de la matèria de matemàtiques, la probabilitat, és més, en diversos casos hem presenciat 

com s'ha omés per a dedicar més temps a altres continguts de la matèria.  

Això es deu al fet que “molts professors d'Educació Primària tenen poca o cap 

preparació per a ensenyar probabilitat” (Serradó, et al., 2015), i en conseqüència fa que 

la majoria de les vegades es recórrega al llibre de text, “així mateix, en els casos en què 

s'aborda, es redueix a l'ensenyament de fórmules, deixant de costat l'experimentació amb 

fenòmens aleatoris i la resolució de problemes” (Batanero, et al., 2006). És a dir, moltes 

de les vegades que es dona aquest contingut de la matèria és a partir del llibre de text i en 

conseqüència els alumnes perceben un concepte totalment distorsionat de com és la 

probabilitat realment. 

Això fa que els alumnes acaben per no conéixer ni obtindre els coneixements i la 

formació necessària en aquest àmbit de les matemàtiques, i és un dels motius pels quals 

hem decidit realitzar una Unitat Didàctica enfocada a aquests continguts. És a dir, un dels 

nostres objectius és crear aquesta Unitat Didàctica on es treballen els continguts referents 

a la probabilitat i així mateix que es realitzen des d'un enfocament lúdic i pedagògic. 

Arran de les experiències prèvies decidim plantejar-nos les següents preguntes: 

Per què són tants els docents que acaben per ometre aquest concepte? Com fer que els 

alumnes s'interessen en la matèria? Com fer que adquirisquen els coneixements sense que 

els semble avorrit o repetitiu? Quina és la millor metodologia per a treballar aquest 

concepte? 

Per a contestar a aquestes preguntes proposem el present projecte on treballarem 

els continguts de la probabilitat mitjançant el treball cooperatiu i d'una forma lúdica. Per 

tant, l'objectiu general del present treball serà realitzar una proposta didàctica on es 

treballe aquest contingut mitjançant el joc, utilitzant la metodologia del treball cooperatiu.  
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Per a la consecució d'aquest treball, en primer lloc, realitzarem una recerca de la 

informació, analitzant cada font de manera objectiva per a donar resposta a la 

documentació teòrica del treball, després, realitzarem la part més pràctica del mateix on 

exposarem la Unitat Didàctica proposada.  

Cal afegir que en un primer moment es va preparar per a ser duta a terme, però a 

causa de la situació actual en la qual vivim no ens ha sigut possible realitzar-la al centre 

educatiu, ja que per motius interns del mateix col·legi on s'anava a realitzar no vam poder 

portar-la a la pràctica. 

1.2 Objectius: 

1.2.1 Objectiu general: 

Realitzar una Unitat Didàctica on es treballen els continguts referents a la 

probabilitat al currículum de sisé de l’Educació Primària utilitzant la metodologia del 

treball cooperatiu i sota un enfocament lúdic. 

1.2.2 Objectius específics: 

1. Realitzar una cerca d'informació i analitzar-la de manera objectiva. 

2. Realitzar la Unitat Didàctica perquè altres docents puguen utilitzar-la en les seues 

classes.  

3. Donar la importància que es mereix a aquesta àrea de les matemàtiques i 

conscienciar de la seua importància i la seua estreta relació amb la vida quotidiana. 

4. Aprofundir en els continguts d'Atzar i Probabilitat en l'Educació Primària. 

2 Marc teòric: 

2.1 La Probailitat a l’escola. 

2.1.1 Què és la Probabilitat i diferènciesamb l’Estadística. 

La probabilitat és una branca de les matemàtiques, el seu objectiu és l'estudi de 

variables aleatòries, cerca establir les característiques i propietats matemàtiques de tals 

variables. El seu mètode és de tipus deductiu, és a dir, part d'unes certes definicions i 

propietats bàsiques establides per endavant, conegudes com a axiomes, es van deduint les 

propietats dels objectes d'interés, i els resultats del qual s'estableixen com a teoremes, que 

són proposicions certes o vertaderes que poden i deuen ser demostrades.  
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D'altra banda, l'estadística també és una branca de les matemàtiques l'objecte 

d'estudi de les quals són les dades, és a dir, valors o atributs que tenen els objectes de 

l'estudi del nostre interés. El mètode de l'estadística es basa en el procés científic, el qual 

és inductiu, que va fins a un cert punt en l'ordre oposat al deductiu.  

És convenient aclarir que la probabilitat no és el mateix que l’estadística. La 

probabilitat s'encarrega de la manera de mesurar la incertesa i per tant serà la base de 

l'estadística, ciència encarregada de recollir dades, classificar-ho i interpretar-los i que 

representa, d'una manera esquemàtica, els resultats obtinguts de l'estudi d'aqueix gran 

nombre de dades. La clau per a trobar la diferència entre estadística i probabilitat és que 

la probabilitat usa el mètode deductiu i l'estadística es basa en un procés inductiu. 

2.1.2 Diferents significats de Probabilitat. 

Segons Hacking (1995), la probabilitat sempre ha tingut un doble sentit, un com 

a grau de creença i un altre com a evidència acceptable per al científic. Això ens dona 

posteriorment diferents definicions de probabilitat, que encara coexisteixen: 

- Significat intuïtiu. Les primeres intuïcions naixen amb les apostes i els 

guanys en el joc i a pesar que aquests jocs són molt antics, tant com l'home, la teoria de 

probabilitats va tardar segles. Segons Batanero et al. (2005), es considerava impensable 

qualsevol predicció sobre els successos aleatoris, perquè se suposava que el futur era sol 

conegut pels Déus. Per a ensenyar als nostres alumnes podem partir d'aquest significat 

intuïtiu, així aprofitarem l'interés d'alumnat pels jocs per a introduir nocions de 

probabilitat. 

- Significat clàssic o laplacià. Aquest significat ens porta a dues persones 

importants en aquest àmbit, Pascal i Fermat. En la dècada de 1650 aquests dos homes van 

resoldre els problemes de repartiment o guany en els jocs d'atzar i això es considera el 

punt de partida de la teoria de la probabilitat en aquesta època. Més tard, en 1814, Lapace 

també va definir aquest terme, anomenat regla de Lapace: “com una fracció el numerador 

de la qual és el nombre de casos favorables i el denominador dels quals el número de tots 

els casos possibles” (Laplace, 1985/1914, p. 28). Segons Godino, et al. (1987), aquesta 

definició va tindre problemàtica des de la seua publicació, perquè és circular, restrictiva 

i no va oferir resposta a la pregunta de què és realment la probabilitat; només va 

proporcionar un mètode pràctic de càlcul de probabilitats d'alguns successos senzills. A 



 

12 

 

més aquesta definició no es pot aplicar quan els experiments tenen infinites possibilitats 

o no es compleix l'equiprobabilitat. Aquest significat s'ha impartit a les escoles durant 

molts anys, ja que resulta bastant senzill calcular les probabilitats dels subjectes 

elementals en exemples de jocs de monedes o daus, que formen part de la vida quotidiana 

dels xiquets. No obstant això, quan es passa d'una probabilitat simple a una composta el 

càlcul d'aquestes es complica, pel fet que es requereix un raonament combinatori, i aquest 

es dificulta per als alumnes. 

- Significat freqüencial. Bernoulli, en 1713, va proposar l'assignació de 

probabilitats als successos a partir de la freqüència relativa, observada en una gran sèrie 

d'assajos de l'experiment. Aquesta demostració, de la primera llei dels grans números, es 

va acceptar com un suport al caràcter objectiu de la probabilitat. Sota aquest significat es 

descriu la probabilitat com el número cap al qual té la freqüència relativa en estabilitzar-

se. Godino, et al. (1987), descriuen alguns dels problemes fisiològics que va tindre aquest 

enfocament: no se sap amb certesa el nombre d'experiments idonis per a accepta 

l'estimació, ni tampoc s'obté un valor exacte per a la probabilitat, és a dir, sempre es donen 

aproximacions. Quant a l'àmbit educatiu, Batanero, et al. (2005) i Fernández et al. (2009) 

ens conten que l'ensenyament sobre la base de l'enfocament freqüencial és bastant 

acceptable, perquè es poden trobar molts exemples de la vida quotidiana. Com per 

exemple la distribució de característiques demogràfiques per als quals es posseeixen 

dades fiables de grans poblacions. Actualment el treball amb ordinadors i les eines 

disponibles en internet són un gran avantatge, ja que permeten simular artificialment 

centenars de repeticions virtuals del mateix experiment en qüestió de segons i il·lustrar 

ràpidament l'efecte del nombre de repeticions i la rapidesa o lentitud de la convergència.  

- Significat subjectiu. En 1793 apareix un nou punt de vista a través de la 

regla de Bayes. Aquesta permet la transformació de la probabilitat a priori, d'algunes 

causes, en probabilitats a posteriori i aquestes incorporen la informació de les dades 

observades. Les probabilitats perden el caràcter objectiu, ja que es poden revisar i així 

passen a ser definides com a graus de creença personal. Segons Batanero (2005), la 

controvèrsia sobre l'estatut científic d'aquesta visió sorgeix davant la dificultat de trobar 

una regla per a assignar valors numèrics que expressen graus de creença personal. Ramsey 

i De Finetti, en la primera meitat del segle XX, proposen una teoria que permet assignar 

les probabilitats subjectives separant les creences personals de les preferències. No 
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obstant això, la comprensió de la probabilitat condicional causa dificultats als estudiants 

(Batanero, et al., 2012). Segons Díaz et al. (2012), l'ensenyament del Teoremes de Bayes 

no es pot concebre en l'Educació Primària, ja que generalment s'estudia a partir dels 

quinze anys. No obstant això, Godino, et al. (1987) suggereixen utilitzar aquest 

enfocament de manera intuïtiva en situacions experimentades pel xiquet.  

- Significat axiomàtic o matemàtic. Diversos autors contribueixen a 

l'axiomatización de la probabilitat en el segle XX. Kolmogorov aplica la teoria de 

conjunts per a deduir una axiomàtica, acceptada per totes les escoles, independentment 

del significat filosòfic atorgat a la naturalesa de la probabilitat, i d'altra banda està Borel, 

que contempla la probabilitat com un tipus especial de mesura. I des d'aquest moment la 

probabilitat és un model matemàtic útil en ciències i en tots els camps de l'activitat 

humana. Godino, et al. (1987), afirmen que l'ensenyament de la probabilitat sota aquesta 

axiomatización només és aconsellable a nivell universitari, i imprescindiblement quan 

s'hagen comprés les definicions nomenades anteriorment; clàssica, freqüencial i 

subjectiva. 

2.1.3 Respon a una necessitat social? 

La probabilitat respon a una necessitat social?, necessitem nocions i coneixements 

d'aquest terme en el nostre entorn? segons l'Informe Kuwait (1986), és essencial per als 

ciutadans de hui dia un coneixement i ja no sols de probabilitat, sinó també d'estadística. 

Com han demostrat diverses investigacions realitzades per Fischbein, el sentit innat de la 

probabilitat, és a grans trets, molt ingenu i això fa que porte a errors quantitatius. Per això 

mateix afirma que realment sí que existeix una necessitat de desenvolupar i enfortir el 

sentit en l'educació matemàtica.  

 També comptem amb les aportacions de Xosé Enrique Pujales (2001), que afirma 

que cal que la nostra societat tinga coneixements d'estadística i probabilitat per a 

aconseguir diferents objectius; com són, mantindre una actitud crítica davant els jocs 

d'atzar, aprendre a detectar enganys i estafes i potenciar l'autonomia i la creativitat a la 

recerca d'hipòtesis alternatives practicant el mètode científic com la millor eina per a 

estudiar a realitat.  

Havent contestat a la pregunta plantejada anteriorment i entenent llavors la 

probabilitat com una necessitat social, hem de plantejar-nos quan hem de començar a 
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construir el coneixement probabilístic en la nostra societat. Al llac dels últims anys aquest 

concepte, la probabilitat, ha adquirit major rellevància i s'han realitzat infinites 

investigacions que afirmen que aquest coneixement s'ha de començar a ensenyar en edats 

primerenques, i així es reflecteix en el currículum escolar.  

Chamorro (2003) justifica la presència d'aquest terme en els currículums des d'un 

punt de vista formatiu, perquè el desenvolupament del pensament logicomatemàtic del 

nostre alumnat que aprén no es pot basar simplement en les disciplines que desenvolupen 

una visió determinista del pensament lògic, sinó també han d'incidir en aquest àmbit de 

les matemàtiques que tracta de modelizar el funcionament del probable, el plausible i 

incert.  

Un gran nombre d'autors considera que els nostres alumnes han d'entendre les 

matemàtiques com una eina per a interpretar la realitat en la qual viuen, i és ací on sorgeix 

l'interés per la introducció a la probabilitat i l'estadística, ja que aquests dos conceptes 

ajudaran l'alumnat a ser conscient dels diferents fenòmens i successos que ocorren al seu 

voltant. D'altra banda aquests dos conceptes, probabilitat i estadística, es converteixen en 

un mitjà per a l'aplicació de regles matemàtiques.  

Godino, et al. (1996) ens conten que una de les raons per les quals hem de 

desenvolupar el pensament probabilístic des d'edats primerenques és la relació que tenen 

els xiquets amb el joc, i aquest directament amb la probabilitat. A més de la quantitat 

d'expressions relacionades amb l'atzar que ens trobem en el nostre dia a dia com: per sort, 

sense voler… A més aquests autors realitzen una classificació sobre la fenomenologia de 

l'atzar en quatre variables: el món biològic (sexe, pell), el món social (la loteria), el món 

polític (taxes de població) i el món físic (meteorologia).  

D'altra banda Fischbein (1975), Glayman i Varga (1976) afirmen que és 

imprescindible que l'alumnat conega els models teòrics de la probabilitat. I consideren 

que han d'aprendre a comprar prediccions, distingir diferents nivells d'incertesa i 

comprendre la lògica probabilística.  

Segons Santaló (1977) no és necessari conéixer al centímetre les teories 

respectives, sinó educar als nostres alumnes de manera que entenguen la probabilitat de 

manera senzilla i útil per a la vida quotidiana. Grans sectors de la nostra població té 
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problemes de comportament i això es pot deure al fet que mai van ser educats en 

probabilitat i estadística.  

A més hi ha uns certs temes com els hàbits perjudicials per a la salut (anorèxia, 

alcoholèmia, tabaquisme…) i problemes amb la ludopatia (casinos, bingos…) que tenen 

una relació directa amb la probabilitat i l'estadística, ja que són temes transversals que 

podem trastejar des d'aquests àmbits.  

Per a finalitzar aquest apartat ens agradaria destacar que finalment, després de 

llegir diverses investigacions, hem arribat a la conclusió que és un encert tractar la 

probabilitat des de les edats més primerenques, perquè afavoreix el desenvolupament 

personal del nostre alumnat, els ajuda a actuar d'una manera més raonada i crítica i a més 

els proporciona una millor comprensió de la realitat. Però perquè tot això es complisca 

necessitarem conéixer i aplicar els processos cognitius implicats en la seua comprensió. 

2.1.4 Les teories de l'aprenentatge i els processos cognitius implicats en la 

comprensió i en l'aplicació dels conceptes de les lleis de l'atzar i la 

Probabilitat. 

Existeixen diferents teories de l'aprenentatge i els processos cognitius com la de 

Piaget i Inhelder (1951), la de Fischbein (1975) i la de Vygotsky (1985) que s'impliquen 

en l'aplicació i comprensió dels conceptes i les lleis de l'Atzar i la probabilitat.  

En la teoria constructivista de Piaget el subjecte construeix de manera activa el 

seu propi coneixement en explorar el medi natural en el qual es desembolica. És a dir, la 

possibilitat que el xiquet aprenga depén del seu desenvolupament intel·lectual, que va 

evolucionant gradualment mitjançant les etapes de desenvolupament, i dels seus 

coneixements previs. Les “etapes de desenvolupament” són les següents:  

- Període sensoriomotor (0-2 anys) 

- Període preoperacional (2–7 anys) 

- Període de les operacions concretes (7-11 anys) 

- Període de les operacions formals (11-15 anys) 
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En aquesta teoria, Piaget, explica la comprensió per part del xiquet del món físic-

natural, centrant-se en la cerca de regularitats en el desenvolupament. No obstant això, 

aquest autor no va tindre en compte la presència de regulacions socials en el 

desenvolupament dels individus. Per aquest mateix motiu ens recolzem en Chamorro 

(1991) quan afirma que Vygotsky, amb la seua teoria sociocultural, resulta de molta ajuda 

per a comprendre la influència de la interacció social en tots dos processos i les relacions 

de desenvolupament-aprenentatge. Aquest autor, a diferència de Piaget, el xiquet es 

desenvolupa i evoluciona ja que interioritza la informació del context en el qual viu i la 

fa totalment de la seua propietat. Realment interioritza una sèrie d'eines culturals i 

coneixements acumulats per la seua cultura al llarg de la seua evolució històrica. Segons 

Vygotsky (1985), “l'aprenentatge humà pressuposa una naturalesa social específica i un 

procés mitjançant el qual els xiquets tenen accés a la vida intel·lectual d'aquells que els 

envolten” (Chamorro 1991, pàg. 61-62). 

Fischbein (1975), defensa en la seua teoria que els xiquets posseeixen idees 

correctes, encara que no totalment formades sobre els conceptes probabilístics, i 

diferència entre intuïcions primàries i secundàries. Les primàries són les intuïcions que el 

xiquet aprén a causa de les experiències de la seua vida quotidiana, i les secundàries 

s'adquireixen pels coneixements apresos a l'escola. No obstant això, volem aclarir que 

aquesta intuïció probabilística no es desenvolupa espontàniament, a excepció d'alguns 

casos compresos en uns certs límits molt tancats i concrets. Fischbein (1975), afirma que 

“la comprensió, interpretació, avaluació i predicció de fenòmens probabilístics no poden 

ser confiats a intuïcions primàries que han sigut menyspreades, oblidades, i abandonades 

en un estat rudimentari de desenvolupament sota la pressió d'esquemes operacionals que 

no poden articular-se amb ells”. Aquesta teoria és diferent a la de Piaget, ja que aquest 

estableix les seues pròpies etapes, esmentades anteriorment, i afirma que els xiquets més 

xicotets no podrien desenvolupar una comprensió intuïtiva de l'atzar i no serien capaços 

d'identificar fenòmens aleatoris, perquè no tenen un raonament combinatori ni comprenen 

la noció de causa (període de les operacions formals). 

2.1.5 Les concepcions errònies dels alumnes en l'Atzar i la Probabilitat 

Les concepcions errònies més freqüents dels alumnes sobre l'Atzar i la Probabilitat 

són descrites per Van de Walle et al. (2013), en la seua obra Elementary and Middle 
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School Mathematics: Teaching Developmentally, Student Value Edition (8th Edition). 

Les més comunes són les següents: 

 Confondre la commutativitat: Els alumnes han de reconéixer totes les possibilitats 

que es poden donar en un succés. Per exemple, el llançament de dues monedes, 

els xiquets pensen que traure cara i creu és igual de probable que traure dues cares. 

 La fal·làcia del jugador: Consisteix a pensar que l'atzar es regula només. Per 

exemple, si en llançar dos daus, s'ha obtingut diverses vegades seguides el número 

7, els xiquets poden creure que en els pròxims llançaments es tornarà a obtindre 

el mateix número, o per contra, que ja no eixirà més. 

 La llei dels xicotets números: consisteix a traure una conclusió ràpida que pot ser 

errònia a partir de poques dades. Cal convidar als alumnes al fet que comparen 

poques dades amb grans quantitats perquè s'adonen que el nombre d'intents és 

important i influeix en el resultat. 

 Predomini de la informació irrellevant: els alumnes són capaços d'invalidar la 

informació rellevant sobre una mostra d'una població per la influència dels seus 

pressentiments, la creença en números de la sort, etc. 

 Tots els successos possibles d'un experiment són equiprobables: pensar, per 

exemple, que en el llançament de dos daus, en sumar les puntuacions els números 

del 2 al 12 tenen la mateixa probabilitat d'eixir. 

 La negació de la regularitat o de la variabilitat de l'atzar. Molts alumnes neguen 

l'existència de regularitat en l'atzar (sort i destí), mentre que uns altres pensen que 

es pot controlar (control físic i coneixements). L'atzar és variable i no sempre 

regular, però sí que presenta una regularitat a partir d'un determinat nombre de 

mostres (en xicotetes mostres existeix major variabilitat). 

A més d'aquestes concepcions errònies esmentades sobre l'atzar i la probabilitat 

hi ha unes altres i aquestes deriven de la falta de coneixement del significat de les 

fraccions i de les proporcions. Aquests dos temes solen ser els més complicats per al 

nostre alumnat d'educació Primària. 
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2.1.6 Concepcions i tendències de pensament sobre l'Atzar i la Probabilitat dels 

futurs docents. 

Pilar Azcárate Goded, en 1996, va realitzar una investigació empírica molt 

interessant sobre les concepcions i tendències de pensament dels futurs docents 

d'Educació Primària sobre l'Atzar i la Probabilitat. Després d'analitzar-la ens hem adonat 

que la gran majoria del professorat presenta diverses dificultats a l'hora d'interpretar 

informació de caràcter probabilístic, a més no coneix les característiques dels fenòmens 

aleatoris, no solen utilitzar composicions combinatòries i generalment sempre part de la 

seua pròpia experiència personal en els diferents contextos per a analitzar els successos. 

És a dir, les tendències de pensament dels futurs docents haurien de fer un pas més i 

evolucionar per a convertir-se en un coneixement més complex sobre la probabilitat, ja 

que si no resultarà una tasca difícil per als mestres contribuir positivament al 

desenvolupament d'aquestes concepcions en l'alumnat. L'autora de la investigació afirma: 

“(…) queda molt camí per recórrer fins a una elaboració comprensiva i operativa del 

coneixement probabilístic, necessària per al control del seu tractament a l'aula (…) un 

coneixement d'aquesta naturalesa pot provocar un desenvolupament, potencialment 

esbiaixat, del coneixement probabilístic des dels seus inicis” (Azcárate, 1996, pàg. 208-

209).  

Al llarg dels anys s'han realitzat diferents estudis sobre les concepcions errònies 

molt semblants sobre aleatorietat i probabilitat com el que van realitzar Batanero, 

Arteaga, Ruiz i Rosegue (2010) amb més de dos-cents futurs docents d'Educació 

Primària.  

Un dels estudis més recents que hem trobat sobre aquest tema és un article 

d'investigació titulat: “Aproximació al contingut comú del contingut per a ensenyar 

probabilitat des del model del Coneixement Didàctic-matemàtic” de l'any 2017. En aquest 

article s'analitza el Coneixement Didàctic-matemàtic dels docents d'Educació Primària 

per a ensenyar la probabilitat; per a això van realitzar un qüestionari que va ser repartit a 

93 mestres xilens en actiu, el qual no va obtindre bons resultats, ja que la mitjana va ser 

de 4’75 sobre 14. En aquest article arriben a la conclusió que haurien de dissenyar un 

programa de formació sobre la probabilitat i la seua didàctica per a així millorar el nivell 

dels docents en aquest àmbit.  
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També ens hem recolzat en altres estudis com en la Tesi Doctoral de Nordin 

Mohamed Maanan (Universitat de Granada, 2012), en la qual s'exposa la formació que 

reben els futurs docents des de les edats més primerenques fins a les classes rebudes en 

la Facultat de Magisteri, que segons diu l'autor ronden les 15 hores en total. Com a 

conclusió ens conta que els mestres no estan prou preparats per a proporcionar a l'alumnat 

un ensenyament sobre Probabilitat positiva i afermada.  

Una vegada arribat fins a aquest punt és necessari posar sobre la taula diferents 

qüestions que encara ens queden per resoldre: Com hem de treballar aquests dos 

conceptes, Atzar i Probabilitat, a les aules d'Educació Primària? Un gran ventall d'autors 

agafen com a model la forma en la qual va nàixer la Probabilitat, és a dir, amb el joc. 

2.1.7 Orígens dels jocs d'Atzar i la Pobabilidad. 

Els primers escrits sobre el càlcul de probabilitats els podem trobar en l'època del 

renaixement, lligat a l'estudi dels jocs d'atzar, principalment en els jocs de daus. Dues 

figures importants a destacar si parlem de càlcul de probabilitats són Blaise Pascal i Pierre 

de Fermat, que van mantindre relació arran dels problemes plantejats per Antoine 

Gombalt, Cavaller de Méré, que va ser un escriptor i filòsof francés aficionat a les 

matemàtiques. No obstant això, el primer manual editat és el de Christian Huygens, titulat 

De Ratiociniis in ludo aleae, que va aparéixer en l’any 1656. A Espanya no apareix fins 

al segle XVII amb Juan Caramuel, un madrileny que es preocupa per l'aplicació dels 

càlculs aritmètics a la resolució de problemes derivats dels jocs de daus.  

Un dels jocs d'atzar més antics que podem trobar són els daus. Aquests eren 

utilitzats per a predir el futur i els resultats obtinguts en llançar els daus depenien de la 

voluntat dels Déus. En el segle XVI i XVII apareixen les lleis de l'atzar i això té una 

explicació, ja que els daus van començar a construir-se amb una forma de cub ben 

definida, és a dir, que totes les cares tenien la mateixa probabilitat d'eixir.  

L'any 1650 va nàixer la probabilitat amb el llançament de monedes, els jocs de 

cartes i els daus entre altres, posant sobre la taula un debat sobre la probabilitat de guanyar 

una partida. Com ja hem esmentat anteriorment dues figures a destacar en l'àmbit de la 

probabilitat són Blas Pascal i Pierre de Fermat que van donar la seua pròpia definició de 

probabilitat, una de les primeres, l'any 1654: “La probabilitat d'aconseguir un 
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esdeveniment és igual al quocient entre el nombre de casos favorables i el de casos 

possibles”.  

Aquesta definició va sorgir d'un dels viatges que va fer el gran matemàtic Blas 

Pascal juntament amb el seu amic Antoine Gombalt, el Cavaller de Méré, del qual ja hem 

parlat anteriorment. Aquest va trobar una “falsedat” en els números després d'analitzar el 

joc dels daus, és a dir, va observar que depenent si s'utilitzava un dau o dos el resultat era 

diferent. Aquesta teoria es va basar en un error que va cometre en comparar les 

probabilitats de traure un sis amb un dau només o traure un sis amb els dos. Com afirma 

Basulto i Camuñez (2007), el Cavaller es va adonar que si apostava pel número sis en 

llançar el dau, un que no estiguera trucat, en quatre tirades, tenia avantatge per a guanyar 

el joc. No obstant això, es va sorprendre en veure que en llançar dos daus, no trucats, 

alhora amb la finalitat d'obtindre un sis doble en vint-i-quatre tirades no. El problema està 

en el fet que el Cavaller de Méré no va tindre en compte que en el segon cas s'estava 

parlant d'una probabilitat composta, i que per aquest motiu les probabilitats s'hagueren 

hagut de calcular de manera multiplicadora.  

Després d'aquest succés Blas Pascal i Pierre de Fermat van intercanviar opinions 

sobre aquest problema i això va suposar un vertader punt de partida per a la teoria de la 

probabilitat. 

2.1.8 Com hauríem de treballar l'Atzar i la Probabilitat a les aules d'Educació 

Primària. 

Una gran diversitat d'autors defensa que la millor manera d'ensenyar la 

Probabilitat és mitjançant el joc, ja que es basen en la forma en la qual va nàixer. Més 

concretament, Luis Ceferino Góngora (2011), proposa que l'ensenyament d'aquest 

contingut ha de ser des d'un enfocament lúdic i pedagògic, perquè així l'alumnat rebrà la 

Probabilitat d'una manera divertida i significativa.  

També Godino, et al. (1996) mostren un ventall de teories i/o diferents tipus de 

metodologies sobre com treballar l'Atzar i la Probabilitat a les aules de Primària: 

Una de les metodologies que proposen són els principis metodològics que podem 

trobar en el currículum per a la introducció de l'Estadística i la Probabilitat en els diferents 

nivells d'ensenyament obligatori a Anglaterra són exposats pel School Council Project on 
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Stadistical Education (1975 – Universitat de Sheffield). En analitzar aquests principis ens 

hem adonat que per a l'aplicació de la Probabilitat en Educació Primària es recomana el 

treball cooperatiu, l'experimentació i l'assaig-error, apartant totalment el treball 

individual, excepte en casos molt concrets. A més és molt evident que es necessita que 

l'alumnat desenvolupe el pensament probabilístic en un context pròxim, és a dir, utilitzant 

experiències de la seua vida quotidiana. 

La proposta sobre materials manipulatius i resolució de problemes de Bruni i 

Silverman (1986) va ser presentada pels autors Godino, et al. (1996) com a procés 

d'ensenyament de la Probabilitat. En aquesta proposta podem trobar quatre passos que 

impliquen la manipulació d'objectes relacionant-los amb les proporcions, les fraccions, la 

resolució de problemes i els percentatges. Els passos de la proposta són:  

 Introduir el model: Consisteix en una discussió per a elaborar el 

vocabulari. 

 Establir un sistema de registre: En aquest pas els alumnes han de realitzar 

una transcripció de les experiències a taules, diagrames i gràfics. 

 Reflexió sobre l'experiència: Tracta sobre la identificació de possibles 

models, la síntesi d'informació i el plantejament de nous interrogants. 

 Generació de noves experiències: Els alumnes han d'explorar activitats 

relacionades. 

Olecka (1982) presenta el procés d'ensenyament de les nocions probabilístiques, 

de l'experiment compost, la probabilitat condicional i l'esperança matemàtica i es basa en 

les sis etapes de l'aprenentatge en Matemàtiques de Dienes (1970):  

 Interacció inicial 

 Descobriment de regularitats 

 Cerca d'isomorfismes 

 Representació 

 Propietats de la representació 

 Formalització del sistema 

Aquests autors també plantegen un procés d'ensenyament que va ser presentat per 

Glayman i Varga (1975) que està dividit en tres etapes:  
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 Experimentació, que consisteix en la manipulació de materials per a així 

aconseguir que l'alumnat haja d'estimar el resultat de l'experiment aleatori. 

 Mesura de la probabilitat, en aquesta fase es representa la probabilitat dels 

successos mitjançant les fraccions. 

 Raonament elemental, en aquesta última fase es comparen les probabilitats 

entre dos successos que poden ocórrer i es realitzen diversos jocs.  

Finalment, aquests autors, posen sobre la taula la Teoria de les Situacions 

Didàctiques de Guy Brousseau (1986) com un altre mètode per a l'ensenyament de l'Atzar 

i la Probabilitat en l'Educació Primària. Aquesta teoria es basa en quatre tipus de 

situacions didàctiques que s'han de posar en pràctica a l'aula amb l'objectiu de 

desenvolupar els pensaments matemàtics, i són les següents: 

 Situació d'acció. Consisteix en el fet que l'alumnat experimente per a així 

desenvolupar un concepte de probabilitat en concret i aconseguir l'objectiu 

d'aquesta situació, que seria facilitar la relació entre el subjecte i el mitjà. 

Per a donar resposta al problema que li plantegem, l'alumnat haurà de 

posar en pràctica el coneixement que posseïsca en eixe moment, podent 

fer canvis a mesura que avance i vaja sent informat constantment pels feed-

back que li proporcionarem.  

 Situació de formulació. És un intercanvi d'informació sobre el que els 

alumnes han anat intuint en l'anterior fase, és a dir, és una col·laboració 

entre l'alumnat. Els xiquets hauran de donar una justificació als seus 

companys de perquè trauen unes certes conclusions o hipòtesis. 

 Situació de validació. És l'aprovació que realitzarà l'alumne del resultat 

obtingut als seus companys. Consisteix a posar en comú un pensament o 

hipòtesi i posar-se d'acord sobre la veritat o la falsedat d'aquesta. Aquestes 

hipòtesis o idees de l'alumnat seran consensuades per tot el grup, i aquests 

poden realitzar aportacions o crítiques. En aquesta situació no es tracta 

solament de posar una hipòtesi sobre la taula, sinó que els alumnes també 

han de ser capaços de convéncer als seus companys i aportar un cert grau 

de coherència en les seues afirmacions.  

 Situació d'institucionalització. Aquesta, a diferència de les altres, és 

realitzada pels mestres i consisteix en l'aprovació del coneixement que s'ha 
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anat construint en les altres situacions. És a dir, aprovar oficialment el 

coneixement que ha anat apareixent durant tota l'activitat de classe.  

Com a conclusió després de veure aquestes cinc propostes per a treballar la 

Probabilitat en l'Educació Primària, Godino et al. (1996), es decanten per aquesta última, 

la Teoria de les Situacions Didàctiques de Guy Brousseau, ja que segons aquests autors 

és la més completa per a treballar aquest contingut.  

 Veí (2003) també proposa la teoria de Guy Brousseau com un principi didàctic 

imprescindible per a la introducció de l'Atzar i la Probabilitat en el currículum de 

l'Educació Primària. A més, afig que hem d'aprofitar l'entorn de l'alumnat per a crear unes 

certes situacions on puguem conduir als xiquets fins a aquest món d'atzar, també destaca 

el treball cooperatiu a l'aula i que en totes les situacions el nostre alumnat puga 

experimentar amb objectes (daus, monedes, ruletes,…). 

 Van de Walle et al. (2013), en el seu treball Elementary and Middle School 

Mathematics: Teaching Developmentally, Student Value Edition (8th Edition) també 

destaquen la importància de la manipulació de materials per part de l'alumnat com: 

ruletes, daus, cartes, monedes, boles…, ja que així ajudarà els xiquets a fer prediccions 

sobre successos que puguen ocórrer. Aquests autors afigen una proposta en la qual es 

diferencien tres fases per a la planificació de la classe: 

 Fase d'abans. Ací es realitzen prediccions per part de l'alumnat sobre el 

que ells mateixos creguen que pot passar en “x” succés. 

 Fase durant. És la fase de l'experimentació per part dels xiquets perquè així 

comproven per ells mateixos si el succés “x” és probable o no. 

 Fase de després. En aquesta última fase els xiquets hauran d'anotar i 

analitzar totes les dades que hagen recopilat durant el procés de 

l'experiment amb l'objectiu de saber veritablement com de probable o no 

és el succés “x”. 

Aquests autors també proposen la necessitat de simular totes les situacions que 

resulten massa complexes per a l'alumnat i en les quals no siga possible l'experimentació 

i manipulació. Quant a la resolució de problemes, proposen que per a treballar la 

probabilitat teòrica, s'introduïsquen jocs que siguen injustos perquè siguen els propis 

alumnes els que analitzen i determinen el quin i el per què succeeix. És a dir, els autors 
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esmentats anteriorment, mostren que treballar els continguts d'Atzar i Probabilitat a 

l'escola des d'un enfocament experimental i on s'analitzen els resultats provoquen en els 

alumnes unes certes concepcions que els ajuden a comprendre que no tots els fenòmens 

tenen les mateixes proximitats d'ocórrer.  

Igualment, també és important destacar com es treballa l'Atzar i la Probabilitat per 

als diferents nivells educatius en els “Principis i Estàndards per a l'Educació Matemàtica” 

S.A.E.M THALES, original N.C.T.M. dels Estats Units (2000):  

 Pre-k-2 (Educació Infantil i 1r Cicle d'Educació Primària). En aquest cicle és 

important el treball del vocabulari probabilístic per a afavorir així les nocions de 

l'alumnat. A més d'estar basat en un aprenentatge més informal s'haurà d'introduir 

els experiments amb ruletes, boles, monedes… 

 3-5 (3r, 4t i 5é d'Educació Primària). L'exploració de la probabilitat amb 

experiments que desemboquen en pocs resultats. També quantificar la probabilitat 

que uns certs successos ocórreguen. 

 6-8 (6é de Primària i 1r i 2n de Secundària). Posar en marxa diferents experiències 

amb dades experimentals, simulacions amb l'ordinador… 

Com podem observar, la Teoria de Brousseau és la més recolzada, ja que aquesta 

té com a objectiu aconseguir que l'alumnat construïsca el seu propi coneixement a través 

de la contextualització de les situacions concretes com l'inici de tot procés per a 

l'ensenyament de les matemàtiques. D'aquesta manera, aquesta teoria, ens mostra una 

nova forma de treball a les aules d'Educació Primària sota un enfocament científic, és a 

dir, no tradicional. 

L'ensenyament de les Matemàtiques tradicional fa que l'alumnat acabe avorrint-

les o no les entenga. És a dir, aquest ensenyament tradicional fa que la gran majoria dels 

xiquets tinga una experiència nefasta, els dona una visió distorsionada i els fa creure que 

són una sèrie de regles imposades per nosaltres, els docents, que cal seguir, i no com una 

ciència que tracta sobre elements que tenen patrons de regularitat i ordre lògic. És a dir, 

en el sistema tradicional hi ha poques oportunitats per a “fer Matemàtiques”.  

En conclusió, l'aprenentatge de les Matemàtiques hauria d'anar enfocat d'una 

forma més significativa i que tinga més sentit per als alumnes. Per a això necessitem 



 

25 

 

mestres que ajuden a l'alumnat en el procés de descobriment. Nosaltres utilitzarem la 

teoria de Guy Brousseau per a realitzar la nostra Unitat Didàctica. 

2.1.9 Continguts d'Atzar i Probabilitat que cal treballar en Educació Primària. 

Heitele en la seua obra “An epistemological view on fonamental stochastic ideas” 

(1975), recomana presentar una sèrie d'activitats d'estocàstics “tan primerenc com siga 

possible”, així es fomentarà el desenvolupament d'intuïcions auxiliars. Segons Fischbein 

(1975), l'estudi de la probabilitat imposa una manera diferent de pensar, ja que el 

pensament s'obri al possible. I com diu Piaget (1982), en conseqüència es desenvoluparà 

un pensament crític.  

A més Heitele (1975), proposa el desenvolupament d'un currículum en espiral que 

partisca d'un pla intuïtiu per a arribar a un pla formal, així construir un pensament 

probabilístic i estadístic. Per a això s'haurien de desenvolupar 10 idees fonamentals sobre 

Probabilitat:  

 Mesura de probabilitat. 

 Espai mostral. 

 La regla de l'addició. 

 Regla del producte i independència. 

 Equidistribució i simetria. 

 Combinatòria. 

 Model d'urna i simulació. 

 Variable aleatòria. 

 Llei dels grans números. 

 Mostra.  

Aquestes idees estocàstiques es poden introduir en l'etapa d'Educació Primària (6 

– 12 anys) sempre adequant-se a l'alumnat. Són presents en la majoria dels successos 

aleatoris, fins i tot en els jocs equitatius i no equitatius que es poden usar per a posar a 

l'alumnat en situacions didàctiques de probabilitat. (Batanero, 2002) 

Creiem convenient aclarir, que per a dur a terme la nostra proposta didàctica, 

farem ús de la Teoria de Guy Brousseau (1986), és a dir, passant per totes i cadascuna de 
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les situacions que proposa aquest autor (acció, formulació, validació i 

institucionalització).  

2.2 El treball cooperatiu 

2.2.1 El treball cooperatiu a les aules d'Educació Primària. 

Aprendre és una cosa que els alumnes fan, i no alguna cosa que se'ls fa a ells. 

L'aprenentatge no és una trobada esportiva al qual un pot assistir com a espectador. 

Requereix la participació directa i activa dels estudiants. Igual que els alpinistes, els 

alumnes escalen més fàcilment els cims de l'aprenentatge quan el fan formant part d'un 

equip cooperatiu 

El treball cooperatiu es perfila com el mitjà idoni per a fomentar un aprenentatge 

per competències que incorpora tasques orientades no sols a formar professionals sinó 

també a persones, capaces de respondre a les necessitats de la nostra societat. Treballar 

de manera col·laborativa implica que els membres del grup cooperen, que cadascú 

assumisca un rol i que tots col·laboren per a aconseguir objectius comuns. D'aquesta 

manera, es pretén obtindre millors resultats finals. 

Hem verificat que els estudiants que treballen (aprenen) junts, s'impliquen més 

activament en el procés d'aprenentatge (Cuseo, 1996) ja que les tècniques d'aprenentatge 

cooperatiu (AC) permeten als estudiants actuar sobre el seu propi procés d'aprenentatge, 

implicant-se més amb la matèria d'estudi i amb els seus companys. A més, l'AC facilita 

la implicació de tots els estudiants, en contraposició amb altres tècniques que sovint no 

aconsegueixen més que la participació d'un número reduït que acaben dominant la sessió. 

Així mateix, capitalitza la capacitat que tenen els grups per a incrementar el nivell 

d'aprenentatge mitjançant la interacció entre companys. 

Un altre avantatge és que redueix el nivell d'abandó dels estudis i que promou 

l'aprenentatge independent i autodirigit: la capacitat per a aprendre de manera autònoma 

durant tota la vida és un dels requisits que amb més insistència s'assenyalen com a 

essencials per a tindre èxit en la ràpidament canviant societat del segle XXI. L'AC permet 

que els estudiants treballen de manera independent i assumisquen responsabilitats en el 

seu propi procés d'aprenentatge. 
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El treball cooperatiu facilita un major rendiment acadèmic en les àrees de 

matemàtiques, ciències i tecnologia (sense menyscapte de les altres) i permet la 

preparació dels estudiants com a ciutadans. A més, motiva als estudiants a perseguir 

objectius comuns, i els estimula a preocupar-se pels altres, en contraposició amb una 

actitud més individualista o competitiva. També permet desenvolupar habilitats de 

caràcter cívic, com són dialogar, adoptar múltiples perspectives de les coses, jutjar i actuar 

de manera col·lectiva en assumptes d'interés comú i desenvolupar la capacitat de 

lideratge, entre altres. Malgrat ser un dels objectius d'aprenentatge més habituals, no és 

freqüent veure plans docents concrets per al desenvolupament de la capacitat de lideratge. 

Algunes de les característiques de l'AC estan en sintonia amb el concepte modern de 

lideratge, que emfatitza la cooperació, el lideratge d'equips i el reconeixement de 

perspectives múltiples. 

2.2.2 Com aconseguim la cooperació. 

Nosaltres com a docents hem de saber quins són els elements bàsics que fan 

possible la cooperació a les aules, ja que així podrem organitzar les classes de manera que 

els nostres alumnes treballen cooperativament. El coneixement d'aquests elements ens 

permetrà: 

 Organitzar cooperativament tant les classes, els programes i els cursos. 

 Planificar classes cooperatives que s'ajusten a les necessitats i circumstàncies 

pedagògiques, als propis programes d'estudi, a les matèries i els alumnes. 

 Diagnosticar diversos problemes que puguen tindre alguns alumnes a l'hora de 

treballar junts i intervindre per a afavorir l'eficàcia dels grups d'aprenentatge. 

Perquè aquesta cooperació funcione eficientment hem recollit cinc elements clau 

que s'hauran d'incorporar explícitament en cada classe: 

 La interdependència positiva: És el principal element de l'aprenentatge 

cooperatiu. Els mestres han de proposar una tasca clara i establir uns 

objectius grupals per a fer coneixedors als alumnes que passe el que passe 

són un grup. Els membres d'aquest grup hauran de saber que els esforços 

realitzats per cadascun seran beneficiosos per a tots els components 

d'aquest grup. La interdependència positiva crea un compromís amb l'èxit 
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dels altres components a més del propi, i això és la base de l'aprenentatge 

cooperatiu, és a dir, sense interdependència positiva no hi ha cooperació. 

 La responsabilitat individual i grupal: també és un element essencial a 

l'hora de treballar de manera cooperativa. Cada membre serà responsable 

de complir amb la part del treball que li toque i cap component es podrà 

aprofitar del treball dels altres, també el grup ha d'assumir la 

responsabilitat d'aconseguir els seus objectius. El grup ha de tindre clars 

els objectius i ha de ser capaç d'avaluar el progrés realitzat quant a 

l'assoliment d'aqueixos objectius i els esforços individuals de cada 

membre. La finalitat dels grups d'aprenentatge cooperatiu és enfortir a 

cada membre individualment, és a dir, que l'alumnat aprenga en conjunt 

per a després poder exercir-se millor com a individus.  

 Interacció estimuladora: els components de cada grup has d'ajudar-se 

mútuament, és a dir, cada alumne ha de promoure l'èxit dels altres. Per a 

això és essencial que l'alumnat compartisca els recursos existents i s'ajuden 

entre ells, a més de recolzar-se i felicitar-se els uns als altres per la seua 

obstinació a aprendre. Aquests grups d'aprenentatge són de manera 

simultània un sistema de suport escolar i un sistema de suport personal. 

Diverses activitats cognitives i interpersonals solo es produeixen quan 

l'alumne a més del seu aprenentatge, també promou el dels altres. És a dir, 

explicant verbalment com resoldre els problemes, ensenyar el que sap 

cadascun als seus companys i connectar l'aprenentatge present amb el 

passat.  

 Ensenyament de pràctiques interpersonals i grupals imprescindibles: 

l'aprenentatge cooperatiu és més complex que l'individualista o el 

competitiu, ja que requereix que l'alumnat aprenga tant les matèries, és a 

dir, l'execució de les tasques, com les pràctiques interpersonals i grupals 

fonamentals per a funcionar com a part d'un grup, és a dir, el treball en 

equip. Els components del grup han de saber com exercir la direcció, 

prendre decisions, crear un clima de confiança, comunicar-se i manejar els 

conflictes, i a més han de sentir-se motivats a fer-ho. El docent haurà 

d'ensenyar les pràctiques del treball cooperatiu de la mateixa forma que 

ensenya les matèries escolars. Degut que la cooperació guarda una estreta 

relació amb el conflicte, els procediments i les tècniques per a manejar 
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aquests conflictes de manera constructiva són molt importants per al 

funcionament positiu dels grups d'aprenentatge.  

 Avaluació grupal: els propis alumnes són conscients del bon o mal 

funcionament del grup. Aquests han de ser crítics amb la finalitat 

d'aconseguir l'èxit i per aquest motiu s'ha de fixar en les aportacions 

positives i negatives de cada integrant, per a així poder corregir els seus 

propis errors com a grup. Perquè el procés d'aprenentatge millore 

continuadament és necessari que els membres analitzen el treball del grup 

en equip i prenguen decisions sobre que conductes conservar i quals 

modificar. 

2.2.3 Per què és convenient el treball cooperatiu a les aules. 

S'han realitzat diverses investigacions sobre els beneficis d'emprar l'aprenentatge 

cooperatiu a les aules. La primera d'aquestes investigacions es va realitzar en 1898 i des 

d'aqueixa data s'han dut a terme al voltant de 600 estudis experimentals i més de 100 

correlatius sobre els mètodes d'aprenentatge cooperatiu, competitiu i individualista. Els 

resultats obtinguts poden classificar-se en tres categories: Esforços per aconseguir un bon 

acompliment, relacions positives i salut mental. 

Gràcies a les investigacions existents sabem que la cooperació, comparada amb 

els mètodes competitiu i individualista, dona lloc als següents resultats:  

 Majors esforços per aconseguir un bon acompliment: això crea una major 

possibilitat de retenció a llarg termini i una major productivitat per part de 

tots els alumnes, a més de motivació intrínseca, motivació per a aconseguir 

un alt rendiment, més temps dedicat a les tasques, un nivell superior de 

raonament i pensament crític.  

 Relacions més positives entre els alumnes: això inclou un increment de 

l'esperit d'equip, relacions solidàries i compromeses, suport personal i 

escolar, valoració de la diversitat i cohesió.  

 Major salut mental: inclou un ajust psicològic general, enfortiment del jo, 

desenvolupament social, integració, autoestima, sentit de la pròpia 

identitat i capacitat d'enfrontar l'adversitat i les tensions.  
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Els poderosos efectes que té la cooperació sobre tants aspectes diferents i 

rellevants determinen que l'aprenentatge cooperatiu es distingisca d'altres mètodes 

d'ensenyament i constituïsca una de les eines més importants per a garantir el bon 

rendiment dels alumnes. 

2.2.4 Tipus: 

Segons Johnson, Johnson i Holubec (1994), existeixen tres tipus de formació de 

grups per a realitzar un aprenentatge cooperatiu:  

o Grups informals. Aquests grups solen tindre una duració des d'uns minuts 

fins a una sessió completa. Es comencen amb una discussió d'uns 3 – 5 minuts sobre el 

mateix tema abans de començar-lo i altres punts en finalitzar-lo, amb interrupcions 2 -3 

minuts per a debatre sobre el tema amb el company. Se solen realitzar sobre alguna 

activitat com per exemple: una classe magistral, una pel·lícula o vídeo, una 

demostració… que amb l'agrupació de l'alumnat es millora el seu aprenentatge establint 

un clima apropiat perquè l'atenció siga molt millor i els alumnes adquirisquen els 

coneixements desitjats, així ens assegurarem que amb les activitats plantejades facen el 

treball d'integrar, explicar, organitzar i resumir els conceptes desitjats.  

o Grups formals. Aquests grups poden tindre una duració des d'un dia fins a 

diverses setmanes. Els alumnes hauran de cerciorar-se que tots i cadascun dels 

components aprenguen els continguts que es treballen i que arriben a aconseguir els 

objectius grupalmente. Amb una bona aplicació dels grups ens assegurem que tots els 

components participen en les tasques d'organització, explicació, integració i en resum dels 

conceptes treballats. Qualsevol contingut o matèria es pot reestructurar per a poder fer un 

treball cooperatiu, i per a això s'han de seguir les següents directrius:  

 S'han d'especificar els objectius finals.  

 Prendre decisions abans de l'aprenentatge. 

 Posar en coneixements la interdependència positiva i explicar la tasca. 

 Ajudar als diferents grups en l'aprenentatge de les habilitats interpersonals 

i guiar-los en el desenvolupament de les tasques. 

 Ajudar-los en la seua pròpia autoavaluació com a grup i avaluar 

l'aprenentatge individual adquirit en grup.  
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o Grups cooperatius base: és el més extens, mínim d'un any de duració, en 

el qual l'alumnat arriba a establir relacions de suport permanents, recolzant-se i confiant 

els uns en els altres per a obtindre un rendiment escolar òptim. La relació entre l'alumnat 

és més duradora i responsable en el qual augmenta el seu desenvolupament social i 

cognitiu i es crea una motivació per a la realització de tasques. 

En la nostra proposta didàctica utilitzarem la segona formació de grups, grups 

formals, ja que tan sols durarà huit sessions i és la que més s'acobla. 

2.2.5 Estructura del grup. 

Com ja hem aclarit en l'apartat anterior el tipus de formació de grups que 

utilitzarem per a la nostra proposta didàctica serà els grups formals i ara veurem de quina 

manera es formaran aquests grups, i per a aquests seguirem tres pautes que segons 

Johnson, Johnson i Holubec (1994), consistiran a saber el nombre d'alumnes que 

compondrà el grup i la seua disposició a l'aula, el perfil que tindrà cada component del 

grup perquè siga heterogeni i els rols que tindran cada component del grup: 

1. Grandària del grup: 

Barkle et al. (2007), en l'assaig de Bean (1996), afirmen que el nombre de 

components per a un grup ideal seria de cinc alumnes, perquè si són sis es treballarà també 

de manera eficient però es perd experiència, amb quatre es tendeix a formar parelles, i 

amb tres a marginar a algun d'ells. D'altra banda, també afirmen amb l'assaig de Smith 

(1996), que els grups han de ser de dos o tres alumnes perquè tots participen en les 

activitats. No obstant això, Esparver i Alario (2010), comenten que depenent de l'activitat 

que es vaja a realitzar serà millor formar grups més o menys nombrosos. I segons Pujolàs 

(2009), els grups cooperatius han de ser de quatre alumnes per a maximitzar els resultats. 

Així arribem a la conclusió que no hi ha un nombre d'alumnes exacte per a treballar 

cooperativament, no obstant això ha de ser un grup xicotet i dependrà sempre de l'activitat 

que anem a realitzar. Segons Johnson, et al. (1994) algunes de les pautes que podem 

seguir per a la formació de grups són les següents:  

 Cada alumne aporta unes destreses al grup, per la qual cosa si s'amplia el 

número també s'ampliaran les capacitats d'aprenentatge i augmentarà la 

informació que puguen transmetre's. 
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 Tots els membres han de participar en el grup, saber explicar i analitzar el 

treball, tindre moments per a expressar-se i assegurar-se que tots 

aprenguen, per això, com més gran siga el grup, aquestes interaccions 

augmenten i és més difícil aconseguir que tots arriben a l'objectiu, amb dos 

components només hi ha dues interaccions, però amb tres ja hi ha sis i amb 

quatre hi ha dotze, per la qual cosa el treball que tots aprenguen augmenta 

segons el número. 

 Amb un major grup les relacions interpersonals són menors ja que no tenen 

tanta intimitat, la qual cosa provoca que el grup no estiga tan unit i la 

responsabilitat individual no és tan alta per a aconseguir el benefici final 

com grup. 

 El temps influeix en la formació del grup, si no es disposa de molt de temps 

és millor grups xicotets, per exemple de dos, per a així assegurar-se que la 

interacció entre ells és més eficaç i tots puguen intervindre el suficient 

temps perquè aprenguen els objectius. 

 Si el grup és gran pot ser que algun alumne es deixe portar per la resta i no 

aportació massa, per la qual cosa un grup xicotet fa que el treball individual 

estiga més a la vista i es responsabilitzen més del seu propi treball, 

augmentant la participació de tots els membres.  

 En els grups xicotets és més fàcil detectar si existeixen problemes, ja 

siguen personals entre ells o de comprensió de continguts, la qual cosa 

facilita que puguen ser corregits en el menor temps abans que el grup es 

perda.  

 

2. Perfil dels components: 

Els grups poden ser homogenis o heterogenis, és a dir, els primers seran grups que 

continguen a alumnes amb les mateixes característiques, i per contra, els segons seran 

grups amb alumnes de diferents característiques. En els heterogenis és més fàcil que tots 

els grups funcionen, ja que cadascun té diferents perspectives i interessos i això, la 

majoria de les vegades, desemboca en un major esforç per part de l'alumnat a l'hora de 

posar en pràctica les activitats, a més d'aconseguir que el desenvolupament cognitiu siga 

major. Barkley (2007) i Pujolàs (2009) coincideixen que la millor manera de formar els 
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grups és heterogèniament, on siga el mestre l'encarregat de distribuir a l'alumnat en els 

diferents grups tenint en compte les seues aptituds per al treball en equip.  

Hi ha més possibilitats diferents per a la creació dels grups, segons Johnson, et al., 

(1994) són les següents: distribució a l'atzar, distribució estratificada, selecció del docent 

i selecció dels alumnes. Nosaltres per a dur a terme la unitat didàctica ens centrarem en 

crear els grups de manera heterogènia ja que pensem que és la millor manera de treballar 

positivament la probabilitat, a més d'afavorir l'atenció a la diversitat.  

3. Rols dels membres: 

En el treball cooperatiu cada component del grup té unes funcions, i perquè 

funcione d'una forma òptima tots han de tindre clar que rol exerciran dins d'aquest grup. 

Segons Johnson et al. (1999), existeixen tres avantatges gràcies a que cada alumne tinga 

un rol dins de cada grup de treball: 

 És més difícil que existisca algun alumne que tinga una actitud passiva 

dins del grup, o que per contra, que algun siga dominant. 

 S'aconsegueix que tots els components usen les tècniques bàsiques grupals 

i que també les aprenguen amb la pràctica requerida. 

 Es crea i es treballa la interdependència positiva en crear rols que siguen 

complementaris i estiguen relacionats entre si. 

Pujolàs (2009), proposa uns rols per a cadascun dels components dels grups 

cooperatius, però són molt generals: 

 Responsable o coordinador. 

 Ajudant del responsable o coordinador. 

 Portaveu. 

 Secretari. 

 Responsable del material. 

 

No obstant això, Johnson et al. (1999), proposa una llista molt més extensa i 

detallada, on es trien els rols depenent del grau de coneixement del treball cooperatiu per 

part de l'alumnat: 
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a) Rols que ajuden a la conformació del grup: 

 Supervisor del to de veu. 

 Supervisor del soroll. 

 Supervisor dels torns. 

 

b) Rols que ajuden el grup a funcionar (ajuden al fet que aconseguisquen els 

objectius i que les relacions de treball siguen eficaços): 

 Encarregat d'explicar idees o procediments.  

 Encarregat de portar un registre. 

 Encarregat de fomentar la participació. 

 Observador. 

 Orientador. 

 Encarregat d'oferir suport. 

 Encarregat d'aclarir/parafrasejar.  

 

c) Rols que ajuden els alumnes a explicar el que han aprés i així poder afegir-

ho als seus coneixements: 

 Compendiador o sintetitzador. 

 Corrector. 

 Encarregat de verificar la comprensió. 

 Investigador/missatger.  

 Analista. 

 Generador de respostes. 

 

d) Rols que ajuden a estimular el raonament i a enriquir els seus arguments: 

 Crític d'idees (no de persones). 

 Encarregat de buscar fonaments. 

 Encarregat de diferenciar. 

 Encarregat d'ampliar. 

 Inquisidor. 

 Productor d'opinions. 

 Verificador de la realitat. 

 Integrador. 
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3 Metodologia: 

Per a dur a terme el present treball de fi de grau en primer lloc concretem una 

tutoria amb la directora d'aquest treball amb la finalitat d'informar-nos i triar el tema. En 

aquesta reunió es van parlar de diferents temes sobre els quals fer el treball i la directora 

també ens va oferir diversos temes molt interessants. Arribem a la conclusió que La 

Probabilitat era el millor tema per a desenvolupar el treball de fi de grau, ja que va ser el 

que més ens va cridar l'atenció.  

Per a començar amb el treball la meua directora em va recomanar que començara 

per la proposta didàctica, ja que a l'ésser un treball més pràctic que teòric em resultaria 

més fàcil. En primer lloc vaig començar buscant informació sobre el tema i llegint 

diversos articles per a saber de quina forma podia enfocar-ho. Vaig visitar diverses fonts 

com Google acadèmic i Dialnet, a més de revistes científiques. A partir d'aquest punt 

seleccionem els articles més interessants i tots aquells que pensem que podien ser-nos 

útils per a la realització del treball. D'aquests articles vam extraure la informació més 

rellevant i interessant i la vam anar guardant per a quan fora l'hora de realitzar el marc 

teòric.  

Una vegada ens familiaritzem amb el tema comencem a pensar de quina forma 

podíem enfocar la nostra proposta didàctica i vam estar pensant que activitats podrien 

funcionar millor a les aules de Primària, sempre basant-nos en els articles científics que 

anàvem llegint.  

Quan vam tindre la proposta didàctica clara i redactada ens vam posar amb el marc 

teòric, en primer lloc concretem una tutoria amb la directora perquè ens guiara i ens 

ajudara a fer un índex per al present treball i després ens vam posar a la feina.  

Quan teníem el marc teòric redactat ens reunim amb la directora perquè ens 

aconsellara sobre com acabar de realitzar els punts que ens quedaven i per a retocar una 

mica la proposta didàctica, ja que havíem trobat molta més informació i vam creure 

convenient afegir diferents apartats.  
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4 Marc legal: 

Per a realitzar la Unitat Didàctica, quant al primer nivell de concreció, ens basarem 

en la Llei d'Educació, concretament, en la LOMCE. Del Reial decret 126/2014, que té 

com a objectiu establir el currículum bàsic de l'Educació Primària, agafarem els 

estàndards d'aprenentatge, que són: “especificacions dels criteris d'avaluació que 

permeten definir els resultats d'aprenentatge, i que concreten el que l'alumne ha de saber, 

comprendre i saber fer en cada assignatura; han de ser observables, mesurables i 

avaluables i permetre graduar el rendiment o assoliment aconseguit”. I ens basarem en el 

Decret 10872014, que és el currículum específic de la Comunitat Valenciana, per a 

extraure els criteris i els continguts. Quant al segon nivell de concreció, que en aquest cas 

és el centre educatiu, tindrem en compte el Projecte Educatiu del Centre, ja que ens hem 

d'adaptar a la seua manera de treballar i a la ideologia d'aquest per a posar en pràctica la 

nostra UD.  

Com posa en el currículum específic de la Comunitat Valenciana sobre aquesta 

matèria “L'aspecte lúdic de les matemàtiques és una faceta a destacar, ja que a través del 

joc podem introduir a l'alumnat en la resolució de problemes de forma més motivadora i 

gratificant. L'ús de materials com a monedes, cromos, fitxes, boles, àbacs, cubs, regletes, 

espills… en l'ensenyament de la matemàtica és fonamental i molt beneficiós ja que 

proporciona al xiquet l'oportunitat de comprendre a través de la manipulació.”. 

El criteri d'avaluació en el qual ens basarem es troba en el bloc 5: ESTADÍSTICA 

I PROBABILITAT, concretament del curs 6é de Primària, serà el següent: 

 BL5.2 Predir resultats i calcular probabilitats, utilitzant fraccions, a partir 

de les dades presentades en una taula, en un diagrama, o en un experiment 

aleatori, analitzant els resultats en xicotet o gran grup. Utilitzar aquests 

coneixements en la comprensió de la presa de decisions en situacions 

(pronosticar el clima, determinar plagues, medicina, control de qualitat, 

jocs, etc.) en les quals es coneix la probabilitat. 

I els continguts:  

 Predicció de resultats d'experiències d'atzar. 

 Distinció entre fenòmens aleatoris i deterministes. 
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 Caràcter aleatori d'algunes experiències. 

 Zero i un com a probabilitat d'un succés impossible i segur. Anàlisi i 

elaboració d'informes sobre fenòmens socials relacionats amb l'atzar. 

 Resolució de problemes de probabilitat relacionats amb objectes, fets i 

situacions de la vida quotidiana. 

 Resolució de problemes referits a situacions obertes i investigacions 

matemàtiques i xicotets projectes de treballs sobre probabilitat, utilitzant 

diferents estratègies, col·laborant amb els altres i comunicant oralment o 

per escrit el procés seguit en la resolució i les conclusions. 

Quant als estàndards d'aprenentatge avaluables trobem els següents:  

1.1 Identifica dades qualitatives i quantitatives en situacions familiars.  

1.2 Recull i classifica dades qualitatives i quantitatives, de situacions del seu 

entorn, utilitzant-los per a construir taules de freqüències absolutes i relatives.  

1.3 Aplica de manera intuïtiva a situacions familiars, les mesures de 

centralització: la mitjana aritmètica, la moda i el rang.  

1.4 Realitza i interpreta gràfics molt senzills: diagrames de barres, poligonals i 

sectorials, amb dades obtingudes de situacions molt pròximes.  

1.5 Realitza anàlisi crítica argumentada sobre les informacions que es presenten 

mitjançant gràfics estadístics.  

1.6 Identifica situacions de caràcter aleatori.  

1.7 Realitza conjectures i estimacions sobre alguns jocs (monedes, daus, cartes, 

loteria).  

1.8 Resol problemes que impliquen domini dels continguts propis d'estadística i 

probabilitat, utilitzant estratègies heurístiques, de raonament (classificació, 

reconeixement de les relacions, ús de contraexemples), creant conjectures, 

construint, argumentant, i prenent decisions, valorant les conseqüències de les 

mateixes i la conveniència de la seua utilització.  

1.9 Reflexiona sobre el procés de resolució de problemes: revisant les operacions 

utilitzades, les unitats dels resultats, comprovant i interpretant les solucions en 

el context, proposant altres maneres de resoldre'l. 

Les 7 competències clau es concreten en l'ORDRE ECD/65/2015, de 21 de gener, 

relacionant-les amb els continguts i els criteris d'avaluació. Això és, ens diu com avaluar 
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per competències i com integrar les competències clau en la programació docent i les 

unitats didàctiques. D'aquesta manera, tenim les competències clau com a element 

integrador i essencial del currículum. Són les següents:  

Competències clau: 

 Comunicació Lingüística (CCL) 

 Competència Matemàtica i Competències bàsiques en Ciència i 

Tecnologia (CMCT) 

 Competència Digital (CD) 

 Iniciativa i Esperit Emprenedor (IEE) 

 Aprendre a Aprendre (AA) 

 Competències Socials i Cíviques (CSC) 

 Consciència i Expressions Culturals (CEC) 

5 Proposta didàctica: 

5.1 Introducció/Justificació: 

El nom de la nostra Unitat Didàctica serà “la probabilitat mitjançant el joc i el 

treball cooperatiu”, ja que està basada sota un enfocament lúdic, és a dir, en la majoria de 

les sessions predomina l'aprenentatge a través de jocs i la metodologia que utilitzarem en 

les sessions és la del treball cooperatiu. 

Va dirigida concretament al curs de sisé de Primària del col·legi Federico García 

Sanchiz d'Alzira. El grup-classe està compost per 28 alumnes, els quals 18 són xiques i 

10 xics. No trobem cap alumne amb necessitats educatives especials. La UD la durem a 

terme entre les vacances de Falles i Pasqua, ja que creiem que és la data més convenient 

pel fet que són diversos dies en què els alumnes solen estar més distrets. Treballarem 

mitjançant el treball cooperatiu, ja que com hem destacat en l'altra part del treball, la 

fonamentació teòrica, és una de les millors opcions a l'hora de treballar La Probabilitat a 

les aules. Com ja hem dit, no tenim cap alumne amb necessitats educatives específiques, 

no obstant això, proporcionarem activitats de reforç o ampliació a aquell alumne que les 

necessite. El que pretenem amb aquesta UD és que els nostres alumnes siguen capaços 

d'aprendre mitjançant el joc el concepte de Probabilitat i així aplicar-lo quan els siga 

necessari, tant en la seua vida personal com en l'àmbit acadèmic. També volem que 
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servisca com a referència per a altres docents que pensen que no acaben de dominar els 

conceptes de probabilitat. Ens hem decantat per aquest tema ja que ens semblava molt 

interessant a més de tots els motius ja exposats en la introducció al present treball. A més 

en realitzar la part teòrica hem reafirmat la nostra idea que la Probabilitat cada dia es 

treballa menys a les aules, ja que molts mestres manquen de la suficient formació en 

aquest àmbit i acaben posant en pràctica al peu de la lletra el que posa en els llibres de 

text, o pitjor encara, saltar-se per complet aquest tema. En la UD treballarem generalment 

aspectes sobre la Probabilitat. 

5.2 El criteri. 

Criteri/s d’evaluació Criteri/s Indicadors 

 

 BL5.2 Predir resultats i 

calcular probabilitats, 

utilitzant fraccions, a 

partir de les dades 

presentades en una taula, 

en un diagrama, o en un 

experiment aleatori, 

analitzant els resultats 

en xicotet o gran grup. 

Utilitzar aquests 

coneixements en la 

comprensió de la presa 

de decisions en 

situacions (pronosticar 

el clima, determinar 

plagues, medicina, 

control de qualitat, jocs, 

etc.) en les quals es 

coneix la probabilitat. 

- (1)L'alumne 

prediu resultats, 

calcula les seues 

probabilitats (2) i 

els anota en la 

fulla de registre. 

-  (3) Analitza 

els resultats i (4) 

treballa 

cooperativament 

amb els seus 

companys. 

- L'alumne (5) 

respecta les 

directrius i (6) 

cuida el material. 

- (7) l'alumne 

adquireix els 

coneixements 

1. Prediu resultats i 

calcula les seues 

probabilitats. 

2. Anota els 

resultats que obté 

en els diferents 

jocs en una fulla 

de registre. 

3. Analitza els 

resultats en grup. 

4. Treballa 

cooperativament 

amb els seus 

companys. 

5. Respecta les 

directrius que es 

donen en cada 

sessió. 

6. Cuida el material 

amb el qual es 
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necessaris sobre 

la probabilitat. 

realitzen les 

sessions. 

7. Adquireix els 

coneixements 

necessaris sobre 

la probabilitat. 

 

5.3 La prova d'avaluació. 

Els alumnes elaboraran de manera 

cooperativa (amb el grup que els haja tocat) 

un dossier.  

Per a la realització d'aquest dossier se'ls 

repartirà unes fulles en cada sessió on hauran 

d'anotar una sèrie de preguntes que se'ls 

anirà realitzant a mesura que avance la classe 

i que hauran de contestar cooperativament i 

a més afegir una xicoteta reflexió.  

 

Els alumnes elaboraran de manera individual 

una diana d'avaluació. 

L'objectiu d'aquesta prova d'avaluació és que 

l'alumnat s'autoavalue.  

 

Els alumnes contestaran les preguntes d'una 

fitxa que els repartirem en l'última sessió 

(prova escrita). 

 

Per a l'avaluació del dossier 

elaborarem una rúbrica. 

1.  Dossier cooperatiu: 

1.1 Prediu resultats i calcula 

les seues probabilitats. 

1.2 Anota els resultats que 

obté en els diferents jocs en una fulla de 

registre. 

1.3 Analitza els resultats en 

grup. 

1.4 Treballa cooperativament 

amb els seus companys. 

2. Diana d'avaluació: 

2.1 Respecta les directrius 

que es donen en cada sessió. 
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2.2 Cuida el material amb el 

qual es realitzen les sessions. 

2.3 Treballa cooperativament 

amb els seus companys. 

2.4 Realitza un bon treball en 

grup. 

2.5 Conserva la classe neta i 

ordenada. 

2.6  Aprén i ajuda als altres. 

2.7 Cada membre del grup 

realitza les funcions d’acord amb el seu 

rol. 

2.8 Treballa respectant als seus 

companys. 

3. Fitxa: 

3.1 Adquireix els 

coneixements necessaris sobre la 

probabilitat. 
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5.4 Continguts, metodologia i temporalització. 

Continguts necessaris 
Quina metodologia o 

quina seqüència d'activitats 

proposaràs? 

Temporalitz

ació estimada 

per a cada 

proposta 

 Predicció de resultats 

d'experiències d'atzar 

 Distinció entre fenòmens 

aleatoris i deterministes 

 Caràcter aleatori d'algunes 

experiències. 

 Zero i un com a 

probabilitat d'un succés 

impossible i segur. Anàlisi i 

elaboració d'informes 

sobre fenòmens socials 

relacionats amb l'atzar. 

 Resolució de problemes de 

probabilitat relacionats 

amb objectes, fets i 

situacions de la vida 

quotidiana. 

 Resolució de problemes 

referits a situacions 

obertes i investigacions 

matemàtiques i xicotets 

projectes de treballs sobre 

probabilitat, utilitzant 

diferents estratègies, 

col·laborant amb els altres 

i comunicant oralment o 

Fase 1: en primer lloc informarem 

l'alumnat que conceptes 

treballarem: La Probabilitat. A 

més els repartirem la rúbrica i a 

explicar-los que hauran de 

realitzar un dossier. Després 

observarem que nivell tenen els 

alumnes i introduir la probabilitat 

mitjançant un joc amb monedes.  

En finalitzar la sessió els alumnes 

hauran d'haver contestat a les 

preguntes de la fulla que els 

repartirem (per al dossier). 

Fase 2: fer un repàs dels quals vam 

fer en la fase 1 i realitzar el segon 

joc proposat. En aquest joc es 

canviaran els grups. Abans 

d'acabar la sessió els alumnes 

hauran d'haver emplenat la fulla 

per a incloure-la en el dossier.  

Fase 3: fer un repàs del vist en 

l'anterior sessió i realitzar el tercer 

joc proposat. Igual que en les 

anteriors també haurem 

d'assegurar-nos que els grups 

hagen acabat de respondre a les 

Fase 1: dues 

sessions de 45 

minuts. 

Fase 2: dues 

sessions de 45 

minuts. 

 

Fase 3: dues 

sessions de 45 

minuts. 

 

Fase 4: dues 

sessions de 45 

minuts. 
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per escrit el procés seguit 

en la resolució i les 

conclusions. 

preguntes de la fulla que els 

repartim abans de cada sessió.  

Fase 4: en primer lloc farem un 

repàs, com en les sessions 

anteriors. Després els explicarem 

el joc i dividirem a l'alumnat en 

grups. Els repartirem també una 

fulla perquè responguen les 

preguntes i les incloguen en el 

dossier. 

 

5.5 Objectius didàctics. 

Objectius que es pretenen en aquesta unitat 

1.1 Predir resultats i calcular les seues probabilitats. 

1.2 Anotar els resultats obtinguts en els diferents jocs en una fulla de 

registre. 

1.3 Analitzar els resultats en grup. 

1.4 Treballar cooperativament amb els seus companys. 

1.5 Respectar les directrius que es donen en cada sessió. 

1.6 Cuidar el material amb el qual es realitzen les sessions. 

1.7 Adquirir els coneixements necessaris sobre la probabilitat. 

 

5.6 Relació amb les competències. 

Indicadors avaluats 
Competència amb la qual 

relaciones cada indicador avaluat 

1.1 Prediu resultats i calcula les seues 

probabilitats. 

CMCT 
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1.2 Anota els resultats que obté en 

els diferents jocs en una fulla de 

registre. 

CMCT 

1.3 Analitza els resultats en grup. CMCT, CSC 

1.4 Treballa cooperativament amb 

els seus companys. 

 

CSC, CPAA 

1.5 Respecta les directrius que es 

donen en cada sessió. 

 

CSC 

1.6 Cuida el material amb el qual es 

realitzen les sessions. 

CSC 

1.7 Adquireix els continguts 

necessaris sobre la probabilitat. 

CMCT 

5.7 Atenció a la diversitat. 

Com ja sabem no tots els alumnes són iguals. Cadascun d'ells és diferent i aquestes 

diferències es refereixen a una gran diversitat de factors com les capacitats, els interessos, 

la situació familiar, les motivacions, etc. Per aquest motiu, nosaltres com a docents hem 

d'atendre a totes i cadascuna d'aquestes diferències i ajustar a elles la seua intervenció 

educativa.  

L'atenció a la diversitat s'ha convertit en un element bàsic dels sistemes educatius 

de molts països. Les respostes educatives que s'han desenvolupat a les escoles, aquelles 

que entenen la diversitat com un valor enriquidor dins del procés educatiu, han donat lloc 

a models molt diferents. A nivell internacional, hi ha un moviment que defensa la 

necessitat de promoure els models inclusius, que entenen la diferència com una 

oportunitat per a aprendre junts, i situa la metodologia com un dels pilars bàsics del procés 

d'ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, l'aprenentatge basat en la cooperació es 

presenta com una proposta alternativa per a treballar a l'escola. Diferents investigacions 

realitzades al llarg dels últims anys posen en evidència les importants contribucions del 
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treball cooperatiu per a l'adquisició de valors i actituds que milloren la convivència al 

mateix temps que faciliten un millor desenvolupament personal per a tot l'alumnat.  

Conseqüentment, l'atenció a la diversitat es converteix en un eix bàsic a considerar 

en el disseny, planificació i desenvolupament de propostes educatives. El treball 

cooperatiu és un mètode adequat per a encaminar-se cap a les relacions socials positives, 

la igualtat d'oportunitats i l'aprenentatge de qualitat per a tot l'alumnat en el context de 

l'escola ordinària, que presente “una opció metodològica” (Torrego Seijo i Negre 

Moncayo, 2012). Un treball cooperatiu que inclou “a l'alumnat i entre aquest i el 

professorat per a potenciar l'aprenentatge” (Núñez Mayán, 2008), ja que aquesta 

estratègia abrigalla, secunda i anima, però també augmenta els recursos de l'equip per a 

donar resposta a les necessitats que sorgeixen en el desenvolupament del procés 

d'aprenentatge. 

Un dels recursos més importants per a l'atenció a la diversitat, a més del treball 

cooperatiu, és adaptar cadascuna de les activitats a les motivacions i necessitats de 

l'alumnat. Aquestes activitats no han de ser molt senzilles, ja que molts alumnes podrien 

perdre l'interés i no estar motivats, però tampoc massa complexes, ja que això podria 

produir un efecte negatiu i que les sessions resultaren desmotivadoras i podrien arribar a 

crear frustració en l'alumnat.  

L'atenció a la diversitat, d'acord amb la pròpia naturalesa de l'expressió, implica 

la generació d'experiències educatives compartides entre l'alumnat que conviu a l'aula, 

que porten a adquirir competències que li permeten aconseguir el seu ple 

desenvolupament. Per aquest motiu, és important incloure en les propostes educatives a 

realitzar a l'escola metodologies que faciliten la integració de les necessitats i 

potencialitats de tot l'alumnat. Una de les metodologies que des dels moviments de 

l'escola inclusiva es considera d'especial rellevància per les seues aportacions al procés 

d'ensenyament-aprenentatge és el treball cooperatiu. Com diu Genma Riera (2011), és 

molt difícil imaginar una escola que camina cap a la inclusió sense que hi haja treball 

cooperatiu. 

El treball cooperatiu a més dels continguts tradicionals de l'escola es presenta com 

una alternativa interessant per a l'adquisició d'altres continguts que s'assimilen a través de 

la convivència amb altres persones que, en funció de la diversitat inherent a l'ésser humà, 
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aprenen, opinen o actuen de manera diferent. El treball cooperatiu facilita que un conjunt 

de persones puguen interaccionar per a l'obtenció d'un ben compartit, en el qual s'accepta 

i s'entén com a positiu que tota persona pot aportar aspectes i dimensions diferents en el 

procés d'aprenentatge, entenent que l'aprenentatge no té per què ser unívoc. 

5.8 Formació dels grups. 

Volem destacar que agruparem els alumnes segons un dels tipus de formació de 

grups que proposen els autors Johnson et al. (1994), grups formals, en totes les activitats 

que es realitzaran al llarg de la Unitat Didàctica, ja que pensem que és el més s'acobla a 

les nostres necessitats.  

Quant a la grandària del grup serà diferent en cada activitat, ja que com afirmen 

els autors Esparver i Alardo (2010), “pot haver-hi una variació d'alumnes en els grups 

depenent de cada activitat”. Així mateix el perfil dels components serà totalment 

heterogeni i utilitzarem una de les possibilitats que ens ofereixen Johnson, et al. (1994) 

per a la formació d'aquests; aquesta serà la selecció del docent, és a dir, que serem 

nosaltres el que realitzarem els grups segons millor ens convinga. 

Finalment, en cada grup, repartirem diferents rols als membres del mateix perquè 

així augmente l'aprenentatge, la cooperació i la participació, ja que és molt important que 

cada alumne sàpia el que ha de fer dins del seu grup. Utilitzarem els rols que proposa 

Pujolàs (2009); en les activitats que només participen tres alumnes els rols a repartir seran 

els següents: 1. Responsable i portaveu, que s'encarregarà de parlar a l'hora de debatre les 

idees que haurà escrit en el dossier el secretari i de supervisar que es realitzen les tirades 

correctament, 2. El secretari, que anirà anotant les preguntes i respostes consensuades 

cooperativament en el dossier i 3. El responsable del material, que s'encarregarà de cuidar 

el material de cada sessió. En les activitats en les quals participen quatre alumnes es 

dividirà la tasca de responsable i portaveu, el supervisor serà el que revise que s'estan 

realitzant correctament les tirades i el portaveu el que parle a l'hora de debatre. I quan el 

grup siga de cinc alumnes s'afegirà un nou rol, que serà l'ajudant del responsable i les 

seues funcions seran, com bé indica el seu nom, a ajudar al responsable. 
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5.9 Sessions. 

5.9.1 Sessió nº1. Llança les monedes, observa, anota i pensa. 

En primer lloc observarem el tipus d'alumnat al qual ens exposem per a dur a 

terme aquesta UD. Introduirem alguns coneixements bàsics com que és la probabilitat i 

d'on ve. Els explicarem que la probabilitat va nàixer del joc i que és mitjançant aquest 

una de les millors maneres d'aprendre-la. Els direm als alumnes que els jocs d'atzar són 

aquells que no depenen d'un mateix, si no de la casualitat o de la sort que tinguem en 

aqueix moment. També els explicarem que un dels jocs d'atzar més antics són els daus i 

que pensaven que estaven dominats pels Déus. Com a curiositat els explicarem que la 

paraula atzar prové etimològicament de l'àrab i significa: “la cara desfavorable del dau, 

mala sort o desgràcia”. Després els farem algunes preguntes als alumnes com: 

- Algú coneix algun joc d'atzar?, quin? 

- Quan jugueu a aquest tipus de jocs sempre guanyeu? 

- Guanyar o perdre depén de vosaltres?, per què? 

Una vegada introduïts aquests conceptes passarem a explicar l'activitat principal 

d'aquesta sessió. Agruparem els alumnes en grups de tres i sempre com hem explicat en 

un dels apartats anteriors, és a dir, repartint a cada alumne un rol: un serà l'encarregat de 

ser el responsable i el portaveu, un altre serà el secretari i un altre l'encarregat de cuidar 

el material. Una vegada repartits els rols i havent fet una explicació detallada de les 

funcions de cadascun explicarem en què consisteix aquesta activitat: cada grup tindrà 

dues monedes (una de color blanc i l'altra de color morat) i els alumnes hauran de llançar 

aquestes monedes per torns i anar anotant-se punts d'acord amb una sèrie de regles:  

- El jugador nº1 guanyarà un punt si en llançar les monedes ix en les dues “creu”. 

- El jugador nº2 guanyarà un punt si en llançar les monedes ix en les dues “cara”. 

- El jugador nº3 guanyarà un punt si en llançar les monedes ix en una “cara” i en 

l'altra “creu”, és a dir, si ix un resultat mixt.  
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Farem un total de 20 tirades i guanyarà el jugador que haja obtingut més punts. 

Com a dada important destacarem que sempre s'apunte primer el resultat de la moneda 

blanca.  

Quan hàgem explicat el joc comprovarem si els alumnes ho han entés bé, és a dir, 

agafarem a un grup de tres alumnes i a posar-los al capdavant de la classe perquè facen 

una xicoteta demostració del que acabem d'explicar. Aquests alumnes realitzaran una 

tirada cadascun de les monedes i intentaran explicar el joc a la seua forma, a més de posar 

en pràctica ja els rols que els hem repartit. 

Una vegada estiga el joc explicat i hàgem comprovat que els alumnes ho han entés 

bé repartirem les dues monedes a cada grup i una fulla de registre perquè puguen anotar 

els resultats. 

Després d'això ens assegurarem que tots tinguen les dues monedes i la fulla per a 

registrar les tirades i els farem una sèrie de preguntes per a guiar-los cap al coneixement 

matemàtic. Aquestes preguntes hauran de respondre-les entre els components del grup i 

anotar les respostes per a incloure-les en el dossier. 

- És un joc just o injust? 

- Teniu tots les mateixes possibilitats de guanyar? 

- Quina combinació és més freqüent? 

Començarem a jugar (situació d'acció) però abans de res deixarem anotades les 

normes en la pissarra perquè tots puguen consultar-les si tenen qualsevol dubte. Nosaltres 

anirem passant per les taules per a observar als alumnes. Comprovarem que tots estiguen 

anotant el resultat obtingut en el llançament de les monedes i a recordar que han d'anotar 

primer els resultats de la moneda de color blanc.  

Quan vegem que ja han realitzat més o menys unes cinc tirades realitzarem a cada 

grup una sèrie de preguntes (les respostes a aquestes preguntes també hauran d'anar 

incloses en el dossier): 

- Penseu que el resultat és just? 

- Quines combinacions es repeteixen més? 
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- Esteu anotant primer el resultat de la moneda de color blanc? 

- Qui penseu que guanyarà? 

Una vegada hàgem llançat aquestes preguntes a tots els grups anirem veient un a 

un al fet que raonaments estan arribant i que conclusions trauen (situació de formulació). 

Després d'observar les seues conclusions ajudarem a aqueixos grups que els coste més 

arribar a un cert raonament i els realitzarem una sèrie de preguntes:  

- Hi ha alguna combinació que no haja eixit?  

- Tots els resultats es repeteixen amb la mateixa freqüència? 

- És igual que isca “cara, creu” que “creu, cara”? 

- Tots els resultats són igual de probables? 

Si després de realitzar aquesta sèrie de preguntes veiem que no tots els alumnes 

arriben a descobrir totes les combinacions possibles que es poden donar en llançar les 

monedes els preguntarem: 

- Segur que no existeix cap altra possibilitat? 

- Tornem a llançar les monedes a veure què ocorre? 

Finalment comprovarem que tots els grups hagen realitzat les 20 tirades o almenys 

s'acosten bastant i plantejarem una sèrie de preguntes per a veure si han arribat a les 

conclusions que preteníem en realitzar aquest joc. 

Les preguntes que realitzarem són les següents (també hauran d'incloure les 

respostes d'aquestes preguntes en el dossier grupal): 

- Quina combinació s'ha repetit més? 

- Esteu tots d'acord? 

- Qui ha guanyat més vegades, el jugador nº1, el nº2 o el nº3? 

- Tots els jugadors teníeu les mateixes possibilitats de guanyar? Per què? 
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- Per quina raó creieu que el jugador “X” té més possibilitats de guanyar? 

Amb aquesta sèrie de preguntes volem portar als alumnes a una situació de 

validació. Anirem apuntant en la pissarra els resultats que ha obtingut cada grup, que 

jugador ha obtingut més punts i que combinacions s'han repetit més. El que pretenem és 

plasmar els resultats davant dels alumnes perquè intenten traure conclusions i generar un 

debat. Començarem amb aquest debat proposant una sèrie de preguntes als alumnes per 

a guiar-los cap al coneixement que volem que adquirisquen. Les preguntes seran les 

següents (aquestes preguntes també hauran d'anar incloses en el dossier acompanyades 

d'una xicoteta reflexió): 

- Per què la combinació “x” ha eixit més vegades? 

- Per què la combinació “x” apareix més en un grup que en un altre? 

- Per què penseu que el jugador nº3 té més probabilitats de guanyar? 

- Obtindre la combinació “cara, cara” és un succés impossible, probable o 

segur? 

- És possible traure la combinació “creu, creu”? 

- Penseu que és un joc just? 

- Per què no és un joc just?, per què sí? 

- Podríeu explicar per què sí o per què no és un joc just? 

Per a finalitzar amb el joc sintetitzarem el coneixement al qual han arribat els 

alumnes a partir de totes les seues respostes. (Situació d'institucionalització) 

Hem de tindre en compte també que els alumnes poden tindre concepcions 

errònies que hagen pogut sorgir en realitzar el joc. Per això si apareixen en els alumnes 

haurem d'enfrontar-nos a elles d'una forma clara i el més compressible per a ells. Algunes 

d'aquestes concepcions errònies poden ser: 

 La negació de la regularitat o de la variabilitat de l'atzar: molts alumnes 

poden pensar que l'atzar no existeix, és a dir, negar l'existència 
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d'aquest, d'altra banda també estan els alumne que pensen que si 

existeix però que es pot controlar.  

 La fal·làcia del jugador: pensar que perquè isca diverses vegades el 

succés “cara, cara” ja no vaja a eixir més o al contrari. 

 Confusió de commutativitat: pensar que el succés “cara, creu” és el 

mateix que traure el succés “creu, cara”. 

Finalment ens agradaria destacar que les monedes s'han repartit de dos colors 

diferents perquè els resultara als alumnes més fàcil diferenciar “cara-creu”. És una variant 

didàctica perquè arriben al resultat més fàcilment que hem volgut dur a terme ja que no 

sabíem realment el nivell dels alumnes en aquest camp de les matemàtiques. 

5.9.2 Sessió nº2: Carrera de cotxes. 

El primer que farem en aquesta sessió serà preguntar als alumnes si recorden que 

vam fer la classe anterior. Formularem preguntes com: 

- Recordeu que vam fer l'últim dia? 

- A què jugarem? 

- Què va ocórrer en el joc? havien persones que guanyaven sempre? 

- Va ser un joc just o injust? per què? 

Després de llançar estar preguntes seguirem amb una xicoteta assemblea on 

parlem tots del que va ocórrer l'últim dia per a activar els coneixements de l'alumnat. 

També començarem a introduir vocabulari més específic perquè es vagen familiaritzant.  

- Traure “cara, cara” era un succés segur, és a dir, sempre eixia “cara, cara”? 

- Traure “creu, creu” era un succés impossible, és a dir, que mai eixia aquesta 

combinació. 

- Quin era el succés més probable, és a dir, el que es repetia amb major freqüència? 

- Totes les combinacions de les monedes eren probables, és a dir, que totes podien 

eixir en el llançament de monedes? o hi havia alguna que mai eixia? 
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Després de llançar aquestes preguntes incitarem que algun alumne que vulga 

oferir-se voluntari isca davant de tots a contar que vam fer i a resoldre alguns dubtes. Una 

vegada siga clar tot això de la sessió anterior explicarem que farem en aquesta sessió. 

Per a aquesta sessió dividirem als alumnes en grups de quatre i igual que en 

l'última sessió repartirem a cada alumne un rol; un serà el responsable, un altre el 

portaveu, un altre l'encarregat de cuidar el material i finalment un serà el secretari. Cada 

grup tindrà un tauler amb dotze cotxes que estaran numerats de l'1 al 12 (annex 2) i un 

parell de daus. Cada alumne triarà tres cotxes, és a dir, tres números. El joc consistirà a 

llançar els daus i si la suma d'aquests coincideix amb un dels tres números que havia triat 

podrà avançar una casella amb aqueix cotxe. Guanyarà el primer que aconseguisca arribar 

a la meta, és a dir, que un dels seus tres cotxes arribe fins a l'última casella. Després de 

cada tirada de donats els jugadors hauran de discutir si és just o no el joc, a més de predir 

que cotxe aconseguirà avançar en les següents tirades.  

Després de fer l'explicació del joc farem eixir a un grup voluntari al centre perquè 

siguen ells qui explique de nou en què consisteix i així acabar d'aclarir els dubtes que 

puguen sorgir. Després d'això repartirem a cada grup un tauler, dos daus i una fulla de 

registre perquè vagen anotant els resultats obtinguts de cada tirada. (Situació d'acció) 

Anirem grup a grup observant com juguen i si fera falta resoldre qualsevol dubte. 

Els alumnes jugaran diverses vegades fins que algun del grup aconseguisca arribar a la 

meta. Després de cada partida hauran de predir què és el que pot passar en les següents 

tirades en funció del que ja han anat anotant, a més de debatre si és un joc just o injust. Si 

ens adonàrem que alguns alumnes arriben a conclusions errònies a partir de poques dades 

els direm que realitzen més tirades per a demostrar si la conclusió que estan traient 

continua complint-se.  

Les preguntes que anirem realitzant als alumnes i que hauran d'incloure en el 

dossier seran: 

- Quins números es repeteixen més en sumar el resultat dels dos daus? 

- Quins números es repeteixen menys? 

- Sempre eixen els mateixos números? 
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- Hi ha algun número que no isca mai? 

- Quins números eixen menys? 

Quan vegem que han arribat a una conclusió plantejarem unes preguntes que un 

representant de cada grup haurà de respondre i justificar, no obstant això la resposta serà 

consensuada entre tots els membres del grup (situació de formulació). 

Una vegada hagen acabat tots els grups realitzarem una sèrie de preguntes. Els 

alumnes hauran d'apuntar en el dossier les respostes a les preguntes. 

- Qui ha aconseguit arribar a la meta abans, o qui ha avançat més caselles? 

- El que ha guanyat quin número de cotxe tenia? 

- En els altres grups qui ha guanyat? tenia també eixos números? 

- Tots heu arribat a una conclusió? a quina? 

- Per què creieu que hi ha alguns números que eixen més que uns altres? 

- Hi ha algun número que no haja eixit, quin? 

Amb aquestes preguntes estem portant als alumnes a una situació de validació. 

Anirem anotant en la pissarra els resultats que haja obtingut cada grup, subratllant els 

guanyadors i els números que tenien aquests, també farem un breu resum dels resultats i 

a generar un xicotet debat on llançarem les següents preguntes, aquestes també aniran 

incloses en el dossier: 

- Per què el número set és el que més vegades apareix?  

- Hi ha algun número que no haja eixit mai? quin? 

- Pot guanyar un jugador que tinga el número dos? Per què? 

- Quins són els números més probables? Per què?  

- Hi ha algun número segur? Quin? 

- Tots teníeu les mateixes possibilitats de guanyar? 
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- És un joc just o injust?  

- Podríeu explicar per què no és un joc just? 

Finalment sintetitzarem el coneixement al qual els alumnes han arribat després de 

jugar i debatre amb els seus companys (situació d'institucionalització). Per a acabar amb 

la sessió els demanarem que cada grup agafe un foli i intente explicar el joc que acaben 

de realitzar i que s'ha de fer per a tindre més probabilitats de guanyar enfront dels seus 

companys. 

Com en l'anterior joc poden sorgir concepcions errònies com pot ser traure 

conclusions massa ràpides a partir de poques dades (llei dels xicotets números). També 

poden pensar que perquè un número isca moltes vegades no eixirà més, o per contra, que 

continuarà eixint (la fal·làcia del jugador). D'altra banda també poden pensar que hi ha 

informació més irrellevant que una altra seguint els seus pressentiments i creença en 

números de la sort (predomini de la informació irrellevant). Tampoc podem oblidar-nos 

de l'existència de regularitat o variabilitat en l'atzar i creure que tots els números tenen les 

mateixes possibilitats d'eixir (tots els successos són equiprobables). 

5.9.3 Sessió nº3: La bossa mágica 

Igual que en les anteriors sessions farem un repàs general de tot el que ja hem 

treballat, per a això ens asseurem en cercle amb els alumnes per a realitzar una xicoteta 

assemblea. En primer lloc els preguntarem si es recorden de l'última sessió i deixarem 

que intenten explicar-ho ells sols (sempre atents per si cal corregir-los en algun moment 

per a així no crear confusió en la resta dels alumnes).  

Després de l'assemblea i de comprovar que els alumnes recorden tot el que ja hem 

treballat passarem a explicar la sessió de hui. L'activitat consistirà a anar traient boles de 

colors d'una bosseta. En primer lloc dividirem als alumnes en grups de tres i repartint rols 

a cada component del grup. Com sempre el més heterogenis possible per a afavorir el 

procés d'ensenyament-aprenentatge, cal destacar que intentarem col·locar als alumnes 

que ho entenen millor amb els que els costa una mica més per a trobar un equilibri 

afavoridor per a tots els components.  

Repartirem a cada parella d'alumnes una bosseta amb 3 boles de color morat i una 

bola de color groc. El joc consisteix en el fet que els alumnes hauran de realitzar xicotets 



 

55 

 

experiments extraient les boles de colors i anotant el resultat en una fulla de registre, una 

vegada anotat el resultat de l'extracció hauran de retornar la bola a la bossa (situació 

d'acció).  

Demanarem als alumnes que realitzen 30 extraccions i que després d'anotar tots 

els resultats en la fulla de registre traguen les conclusions (situació de formulació). És a 

dir, hauran de posar els resultats obtinguts en forma de fracció. Per exemple: en les 30 

extraccions que han fet 23 han eixit habitades (23/30) i 7 grogues (7/30).  

Mentre els alumnes realitzen l'experiment nosaltres anirem passant taula a taula 

per a veure com l'estan fent i ajudar o resoldre alguns dubtes que els puguen sorgir. També 

els direm que poden repetir l'experiment tantes vegades com vulguen sempre que facen 

extraccions de 30 boles i després traguen conclusions. Les conclusions que vagen traient 

les hauran d'anotar en una fulla i després incloure-les en el dossier. 

Quan acaben passarem a realitzar un xicotet debat com en les altres sessions per a 

arribar a una conclusió comuna (situació de validació) i que tots aquells alumnes que 

vulguen puguen expressar els seus coneixements o allò que pensen després de realitzar 

l'experiment, cal destacar que realitzar el debat ajudarà a tots aquells alumnes que els 

estiga costant una mica més, ja que tot el que exposem en el debat servirà per a aclarir 

alguns conceptes o idees als quals igual no tots els alumnes han acabat d'arribar.  

Les preguntes que realitzarem per a guiar-los i que també hauran d'incloure en el 

dossier seran les següents: 

- Quin color eixia amb més freqüència? 

- Creieu que és més fàcil traure una bola de color morat que una de color 

groc? per què? 

- Podíeu predir quin color anava a eixir en la següent extracció? 

- Si eixia el color groc tres vegades seguides penseu que després ja no 

tornarà a eixir?  

Després de deixar que els alumnes facen el debat els direm que com en aquesta 

última sessió no hem realitzat un joc, sinó que simplement hem tret boles d'una bossa, 
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que pensen entre tots un experiment de l'extracció de boles però en forma de joc. I igual 

que en les sessions anteriors realitzarem unes preguntes per a finalitzar (també s'inclouran 

en el dossier): 

- Penseu que seria un joc just o injust? Per què? 

- Com podem variar el joc perquè siga just? 

Amb aquest experiment pretenem que en realitzar una gran extracció de boles i 

després posar en comú els resultats i realitzar un debat permeta als alumnes arribar a la 

conclusió que l'atzar és variable i no regular, no obstant això, sí que pot presentar una 

certa regularitat a partir d'un determinat nombre de mostres. També ens agradaria destacar 

que aquest experiment es realitzarà en dues sessions per a assegurar-nos que tots els 

alumnes arriben a les conclusions que pretenem.  

Finalment portarem als alumnes a una situació d'institucionalització explicant la 

sessió i el per què és més probable que isquen unes boles més que unes altres. 

5.9.4 Sessió nº4: La ruleta de colors. 

Aquesta serà l'última sessió amb els alumnes, en primer lloc ens asseurem en 

cercle per a dur a terme una xicoteta assemblea, com en les altres sessions, per a així fer 

un repàs de tot el que ja hem treballat a l'aula anteriorment. Com en altres ocasions 

deixarem que siguen els propis alumnes els que expliquen tot allò que hem treballat, o 

almenys els conceptes dels quals més s'acorden. Com en totes les sessions serà voluntari 

i a més els alumnes podran ajudar-se entre ells.  

Després procedirem a explicar l'activitat de hui. En primer lloc dividirem als 

alumnes en grups, a diferència de les altres sessions seran grups una mica més nombrosos, 

seran grups de cinc i repartirem rols igual que en les sessions anteriors, a més afegirem 

un nou rol que serà el d'ajudant de responsable. Cada grup tindrà una ruleta la qual està 

dividida en deu parts i en cada part hi ha escrites diferents frases; com per exemple, “t'ha 

tocat una llepolia”, o per contra “et toca recollir la classe”. Hi haurà set parts de la ruleta 

en les quals hi haurà escrites frases “bones” i tres en les quals hi haurà escrites frases 

“menys bones”. 
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Deixarem que els alumnes facen més o menys unes cinc tirades cadascun perquè 

experimenten amb la ruleta (situació d'acció). Després deixarem que els alumnes del 

mateix grup interactuen entre ells i facen xicotets debats sobre si és més probable que els 

toque un “quesito” bo o dolent (situació de formulació). Els alumnes hauran d'anar 

anotant les tirades en la fulla de registre que els repartirem abans de començar.  

Quan vegem que els alumnes ja han experimentat amb la ruleta els repartirem una 

fitxa “prova” (annex 1) perquè la contesten entre tots els components del grup i que també 

anirà inclosa en el dossier (situació de validació). 

Finalment els grups s'intercanviaran les fitxes que acaben de contestar i hauran 

d’anar corregint-les mentres nosaltres com a docents anirem dient les respostes correctes 

a cada pregunta, d'aquesta manera posarem a l'alumnat en una situació 

d'institucionalització.  



 

58 

 

5.10 Avaluació. 

 

Nº d’unitat: 5 TÍTOL: La Probabilitat mitjançant el joc i el 

treball cooperatiu 

MATÈRIA/ES: Matemàtiques CURS: 6é 

Criteri/s d’avaluació Indicadors Competèncie

s 

Proves/ 

Tasques 

Avaluador Instruments 

d’Avaluació 

Criteris de 

qualificaci

ó 

% 
a

A 

c

C 

h

H 

r

R 

l

L 

e

E 

j

J 

o

O 

BL5.2 Predir resultats i calcular 

probabilitats, utilitzant fraccions, a partir 

de les dades presentades en una taula, en 

Prediu resultats i 

calcula les seues 

probabilitats. 

CMCT Dossier 

cooperatiu 

j  X

X 

X

X 

    40% 
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un diagrama, o en un experiment 

aleatori, analitzant els resultats en 

xicotet o gran grup. Utilitzar aquests 

coneixements en la comprensió de la 

presa de decisions en situacions 

(pronosticar el clima, determinar 

plagues, medicina, control de qualitat, 

jocs, etc.) en les quals es coneix la 

probabilitat. 

 

 

 

Anota els resultats 

que obté en els diferents jocs 

en una fulla de registre. 

CMCT  
 

Diana 

d’avaluació 

X

X 

X  

X

X 

 

20% 

Analitza els resultats 

en grup. 

CMCT, CSC 

Treballa 

cooperativament amb els 

seus companys. 

CSC, CPAA 

Respecta les directrius 

que es donen en cada sessió. 

CSC Fitxa 

 

 x

X 

     X

X 

40% 

Cuida el material amb 

el qual es realitzen les 

sessions. 

CSC 
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Adquireix els 

coneixements necessaris 

sobre la probabilitat.  

CMCT  
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6 Conclusions: 

Dissenyar una proposta didàctica per a treballar els continguts de probabilitat a les 

aules d'Educació Primària i que els resulte entretingut, interessant i motivador a l'alumnat 

no és tasca fàcil.  

En primer lloc nosaltres hem volgut preparar aquesta Unitat Didàctica per a 

ensenyar la probabilitat als alumnes i anar més enllà dels continguts que mostra el llibre 

de text, a més de fer-lo sota la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu, que segons la 

nostra opinió és la més adequada per a treballar aquests continguts. Nosaltres com a 

docents busquem anar més enllà de l'ensenyament tradicional, és a dir, volem motivar al 

nostre alumnat i mostrar l'entretingudes i útils que poden resultar les matemàtiques en la 

nostra vida quotidiana.  

Després de revisar el currículum de l'àrea de les matemàtiques ens decantem pel 

tema de la probabilitat, ja que normalment aquest contingut no sol impartir-se a les aules 

i quan s'imparteix és mitjançant el llibre de text i molt ràpidament. A més creiem necessari 

crear aquest tipus d'Unitats Didàctiques perquè altres docents les puguen fer servir a les 

seues aules, ja que un altre dels motius pels quals no s'imparteix moltes vegades és la falta 

de formació del professorat en aquest àmbit de les matemàtiques. 

En segon lloc hem volgut que la Unitat Didàctica s'impartisca mitjançant el joc, 

ja que com hem vist al llarg del marc teòric aquesta idea és secundada per una diversitat 

d'autors, ja que la probabilitat està a tot arreu, forma part de la nostra vida quotidiana i a 

més va sorgir mitjançant el joc.  

D'altra banda, proposar que la metodologia d'aquesta siga l'aprenentatge 

cooperatiu, ens ajudarà a crear un clima d'aula agradable i favorable per a l'aprenentatge 

dels nostres alumnes i així intentarem millorar el seu rendiment acadèmic i les habilitats 

socials de l'alumnat. No tots els adults són aptes per a treballar de manera cooperativa, ja 

siga en el seu treball o en la seua vida personal, i nosaltres pretenem aplicar aquesta 

metodologia per a augmentar la capacitat d'aprendre a treballar en grup, de desenvolupar 

competències com aprendre a  aprendre, i crear un esperit d’aujda i cooperación entre 

companys tan necessàri per a la convivència a l’aula. Per exemple, pots ser una persona 

molt intel·ligent i vàlida per a diferents llocs de treball, però si no saps treballar 

cooperativament i conviure en societat no et servirà de res.  
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Per aquesta raó hem volgut, a més d'ensenyar els conceptes de probabilitat, fer-ho 

sota aquesta metodologia, per a no centrar-nos només en l'aprenentatge d'aquests 

conceptes, sinó també ensenyar com comportar-se i relacionar-se i així fer que 

desenvolupen les habilitats socials. Sabem que dur a terme aquesta metodologia no és 

fàcil, per això proposem que abans d'introduir els continguts d'atzar i probabilitat es faça 

una tutoria prèvia per a explicar i posar en pràctica el treball cooperatiu. 

A més l'aprenentatge cooperatiu fomenta el protagonisme de l'alumnat a les aules, 

sent nosaltres, els docents, un guia que els ajudarà i acompanyar durant el procés 

d'ensenyament-aprenentatge però deixant que ho facen al seu ritme. 

És a dir, l'aprenentatge cooperatiu és una metodologia que cada dia està més 

present a les aules a causa del seu èxit i que a més de servir-nos per a treballar els 

continguts d'atzar i probabilitat de l'area de les matemàtiques, també serveix per a impartir 

qualsevol altra contingut de les diferents matèries. No obstant això, es recomana que 

s'impartisca amb una certa continuïtat perquè l'alumnat vaja adquirint a poc a poc els 

conceptes d'aquesta metodologia i acaben de capta l'essència d'aquesta.  

Hem volgut utilitzar per a la nostra Unitat Didàctica la teoria de les Situacions 

Didàctiques de Guy Brousseau (1986), un mètode per a l'ensenyament de l'atzar i la 

probabilitat que ens ajudarà a desembolicar el pensament matemàtic en l'alumnat. 

Aquesta teoria es basa en quatre tipus de situacions i són les següents: situació d'acció, 

situació de formulació, situació de validació i situació d'institucionalització.  

Posant en pràctica aquestes situacions guiarem a l'alumnat perquè arribe on 

nosaltres volem; comença per una breu experimentació amb el material amb el qual es 

durà a terme la sessió intentant que pose en pràctica els coneixements que ja tinga sobre 

el tema, en aquest cas l'atzar i la probabilitat. En segon lloc intentarem que els alumnes 

posen en comú les conclusions tretes en la fase anterior. Seguidament hauran de posar-se 

d'acord per a arribar a una conclusió final sobre les teories que ja havien tret en la fase 

anterior. I per a finalitzar, nosaltres com a mestres haurem d'aprovar el coneixement al 

qual han arribat.  

En definitiva, pretenem combinar el treball cooperatiu amb la teoria de les 

Situacions Didàctiques de Guy Brousseau per a assegurar-nos de transmetre un 
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aprenentatge òptim sobre els continguts d'atzar i probabilitat i que a més també siga capaç 

de desenvolupar habilitats socials. 

Personalment, aquest Treball de Final de Grau m'ha servit per a posar en pràctica 

i sintetitzar els coneixements adquirits durant els quatre anys que ha durat aquest grau. A 

més el present TFG juntament amb les pràctiques realitzades durant el grau m'han obert 

els ulls i he pogut veure els canvis que necessita l'educació, més concretament en l'àmbit 

de les matemàtiques. Nosaltres com a docents hem d'implicar-nos i preocupar-nos per a 

atendre a tots i cadascun dels alumnes que tenim a les aules i fer que el fet d'anar al 

col·legi a aprendre no els resulte avorrit i repetitiu. Això és a les nostres mans i és la 

nostra responsabilitat el seguir en contínua formació per a transmetre els coneixements 

que volem que aprenguen de la millor forma possible.  

Per a concloure ens agradaria aclarir que el present TFG no s'ha pogut dur a terme 

en un centre educatiu com era la idea inicial. Per aquest motiu es tracta d'un treball 

fonamentalment teòric en el qual encara no podem valorar posibles canvis ni millores. 
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Annexos: 

Annex 1 

LA RULETA DE COLORS 

 

Nom dels components del 

grup:…………………………………………………………………………………… 

 

1. Quantes divisions té la ruleta en total?  

 

2. Quina probabilitat hi ha que en girar la ruleta ens toque una casella “roín”? Escriu 

la fracció. 

 

 

3. Quina probabilitat hi ha que en girar la ruleta ens toque una casella “bona”? Escriu 

la fracció.  

 

 

4. Quina probabilitat hi ha que en girar la ruleta ens toque una llepolia? Escriu la 

fracció. 

 

5. Quin de tots els premis té menys probabilitat d'eixir?  
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6. És més probable que et toque una llepolia o un premi sorpresa? 

 

7. És més probable que et toque obrir/tancar les finestres o recollir la classe? 

 

Annex 2  

RÚBRICA DOSSIER COOPERATIU 

ÍTEM 4 (excel·lent) 3 (notable) 2 (suficient) 1 

(insuficient) 

Predir 

 

Prediu els 

resultats i calcula 

les seues 

probabilitats. Ho 

anota tot 

correctament.  

Prediu els 

resultats i 

calcula les seues 

probabilitats, 

però falten 

anotacions. 

Sols prediu els 

resultats. 

Ni prediu els 

resultats ni 

calcula les 

seues 

probabilitats. 

Anotar 

 

Anota els 

resultats que obté 

en els jocs en una 

fulla de registre 

de forma 

ordenada i 

aseada. 

Anota els 

resultats que 

obté en els jocs a 

la fulla de 

registre. 

Anota els 

resultats, però no 

ho fa a la fulla de 

registre. 

No anota els 

resultats. 

Analitzar  Analitza els 

resultats i els 

debaiteix en 

grup. 

Analitza els 

resultats en 

grup, però no 

debateix res. 

Analitza els 

resultats, però 

individualment. 

No analitza 

els resultats.  
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Treballar Treballa 

cooperativament. 

Treballa 

cooperativament 

però no amb tots 

els companys. 

No treballa 

cooperativament. 

No treballa. 

 

Annex 3 
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