
Algunes activitats de caire geomètric en el bloc de estadística i atzar

Observacions generals

En el  treball  dins  del  bloc  d’estadística i  atzar  es presenten bones oportunitats  de tractar

continguts geomètrics (de revisar-los, de consolidar-los, d’aplicar-los donant-los joc i, fins i tot,

d’introduir-los...). Aquesta presència d’idees geomètriques es pot donar de diverses formes:

 Algunes vegades és tan evident en les activitats estadístiques i probabilístiques que

portem a terme que no li  traiem tot  el  profit  possible:  aspectes  geomètrics  en la

interpretació  i  generació  de  diagrames  estadístics  (barres,  sectors...),  formes

polièdriques de diferents daus, sectors de diversos colors en ruletes...

 En  altres  casos  aquesta  presència  hi  és  però  està  més  amagada  i  ens  passa

desapercebuda perdent així possibilitats ben suggeridores que tenim molt a l’abast:

interpretació geomètrica de la mitjana, recompte de camins mínims entre dos punts

d’una quadrícula (per exemple l’Eixample de Barcelona), càlcul de la probabilitat que,

partint d’un punt i passant per un nombre donat d’encreuaments, arribem a un altre

punt a través d’un camí mínim (una pinzellada a la llei binomial)...

 I, encara,  tenim la possibilitat de proposar treballs d’aula concrets ja pensats per tal

que,  emmarcats  en  el  camp  de  l’estadística  i  l’atzar,  permetin  treballar  idees

geomètriques:  un  bon  exemple  (que  es  comentarà  àmpliament  més  endavant)  és

l’estudi de la probabilitat de no tocar cap línia en llançar una moneda sobre plantilles

amb  diverses  configuracions  (línies  paral·leles,  quadrícules,  circumferències...)  o

algunes tècniques de mostreig per al recompte de persones en una concentració.

Hauríem d’intentar aprofitar aquestes oportunitats i generar-ne de noves per tal d’accentuar la

presència de la geometria en el  treball  que fem a l’aula dins del bloc d’estadística i  atzar.

Potenciaria  la  visualització,  reforçaria  connexions  internes,  impulsaria  metodologies  més

experimentals  i,  en  definitiva,  enriquiria  l’aprenentatge  tant  de  la  geometria  com  de

l’estadística i l’atzar.

L’any 1777, Georges Louis Leclerc, comte de  Buffon, en el seu Essai d’arithmétique morale, va

escriure un paràgraf on ja defensava la geometria com a instrument eficaç en el càlcul de

probabilitats. Donada la seva idoneïtat en el marc del present escrit, reproduïm aquesta bonica

cita en el francès original:

 L’Analyse est le seul instrument dont on se soit servi jusqu’à ce jour dans la science des

probabilités, pour déterminer et fixer les rapports du hasard;  la Géométrie paraissait

peu propre à  un ouvrage aussi délié; cependant si l’on y regarde de près, il sera facile

de  reconnaître  que  cet  avantage  de  l’Analyse  sur  la  Géométrie  est  tout  à  fait

accidentel, et que le hasard selon qu’il est modifié et conditionné, se trouve du ressort

de la géométrie aussi bien que de celui de l’analyse(…)



En la lliçó inaugural de la Càtedra Lluís Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica pronunciada pel

professor  Agustí Reventós  i  Tarrida  a la  Universitat  de  Girona  el  dia  16 de març  de 2001

s’esmentava aquest paràgraf i es traduïa així:

L’anàlisi ha estat l’únic instrument que fins la data d’avui s’ha utilitzat en la ciència de

les probabilitats, com si la geometria no fos adient per aquests fins, quan en realitat

n’hi ha prou amb una mica d’atenció per observar que l’avantatge de l’anàlisi sobre la

geometria és tan sols accidental, i que l’atzar és tan propi de la geometria com de

l’anàlisi.

També s’indicava que el compte de Buffon, en el seu escrit, afegia:

Per posar la geometria en possessió dels seus drets sobre la ciència de l’atzar, n’hi

haurà prou amb inventar jocs que es basin en l’extensió i en les seves relacions.

En l’apartat següent es presenta una mostra d’activitats que poden enriquir didàcticament el

treball  dins  del  bloc  d’estadística  i  atzar  i,  alhora,  permeten  posar  en  joc  continguts

geomètrics. En alguns casos les activitats tan sols s’apunten i es referencien. En altres casos

s’amplien amb propostes específiques.



Quadre amb exemples d’activitats



Activitat Comentaris i referències

Interpretació i 

construcció de

gràfics 

estadístics

L’abundant  presència  de  diagrames  estadístics  (diagrames  de  barres,

histogrames,  diagrames  de  sectors,  pictogrames...)  en  els  mitjans  de

comunicació els assenyala com un contingut que cal tractar amb atenció i,

alhora, ofereix un material de treball excel·lent per a la classe. Bàsicament

es tracta d’aprendre dos aspectes:

 Interpretar-los, aprenent a llegir-los, traient tota la informació que
contenen,  analitzant-los  críticament...  Es  poden  fer  murals  i
presentacions a classe,  visitar alguna exposició,  debatre entorn a
gràfics estadístics concrets, la seva adequació al tipus de dades que
es volen representar, la precisió en la representació, la identificació
d’errades o biaixos en alguns gràfics que apareixen als mitjans (fet
que s’observa amb més freqüència del que seria desitjable)...

 Construir-los acuradament, primer de manera “manual” i,  un cop
entesos  bé  els  procediments,  emprant  eines  informàtiques
específiques o les associades a fulls de càlcul.

Aquestes tasques impliquen aplicar constantment continguts geomètrics:

longituds, escales en els eixos, unitats de mesura, estimació de magnituds,

angles  en  els  diagrames  de  sectors,  àrees  en  els  histogrames  i  en  els

pictogrames... Les idees geomètriques seran les nostres millors eines per a

l’anàlisi de gràfics i per al cultiu d’una mirada crítica.

Interpretació 

geomètrica de 

la mitjana i 

d’altres 

mesures 

estadístiques

És molt interessant visualitzar el sentit dels paràmetres estadístics. En el

cas de la mitjana hi ha una visualització especialment bonica i, potser, poc

coneguda.  Podem trobar  aquesta  i  altres  animacions en el  Glossari de

l’aplicació  aprenestadistica.cat que  ha  elaborat  l’IDESCAT  (Institut

http://aprenestadistica.idescat.cat/secundaria/activitats/common/glossari_estadistic.jsp
http://aprenestadistica.idescat.cat/secundaria/activitats/common/glossari_estadistic.jsp


http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/images/stories/documents/11.tots_a_la_mani.pdf
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=33038&p_ex=tots%20a%20la%20mani
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1355


Proposta d’activitat

Títol:  Daus i ruletes

Imatge:

      

Agrupament:

Divers. Algunes activitats es poden fer conjuntament, altres de manera individual o per

parelles.

Material:  

Daus  de  diferents  formes,  daus  sense  numerar,  ruletes  amb  sectors  de  diferent

amplitud angular...

Descripció:

La  geometria dels daus i de les ruletes que tan sovint s’utilitzen a les classes del bloc

d’estadística  i  atzar  ofereix  una  excel·lent  oportunitat  per  a  treballar  continguts

geomètrics:

- Les formes dels daus. Actualment, a part dels típics daus cúbics, hi ha daus molt

diversos que s’han emprat especialment en els jocs de role. Hi ha daus en forma de

tetràedre, d’octàedre, de dodecàedre, d’icosàedre, de bipiràmide pentagonal (10

cares)... Són bones oportunitats per revisar aquestes formes polièdriques.

- La  disposició  de  la  numeració  sobre  els  daus  també  pot  suggerir  activitats

boniques:

 Els daus cúbics habituals tenen la numeració distribuïda de manera que

cares oposades sumin 7. Això pot permetre el sorprenent “joc de màgia”



de  demanar  als  alumnes  que  apilin  n  daus  tot  comprometent-nos  a

“endevinar” la suma dels nombres de totes les cares ocultes. N’hi haurà

prou en calcular 7n i restar-hi el valor de la cara superior que es veu. Pot

ser  interessant  fer  això  diverses  vegades  tot  convidant  als  alumnes  a

descobrir  com ho fem.  Així  la  suma de les  puntuacions de les  5  cares

ocultes dels tres daus de la pila de la imatge valdrà  7·3 - 4 = 17 punts.

 Transcrivim un  problema corresponent  a  les  proves  PISA 2003  que  fa

referència a aquest fet: 

En aquesta fotografia pots veure-hi sis daus, etiquetats de l’(a) fins a

l’(f). Per a tots els daus és vàlida la regla següent: La suma dels punts

de dues cares oposades és sempre set.

  

Escriu en cada cel·la  el  nombre de punts que té la  cara inferior de

cadascun dels daus que surten a la fotografia.

 Transcrivim un altre problema corresponent a les proves PISA 2003 que fa

referència a aquest fet i que és molt més interessant encara que l’anterior

ja que obliga a l’alumne a fer un raonament per passar de dimensió 2 a

dimensió 3: 

A continuació hi ha un dibuix de dos daus.



Els daus són cubs amb un sistema especial de numeració en els quals

s’aplica  la  regla  següent:  La  suma  total  de  punts  en  dues  cares

oposades és sempre set.

Pots  construir  un  dau  senzill  tallant,  doblegant  i  enganxant  cartró.

Aquests daus es poden fer de moltes maneres. Al dibuix següent pots

veure-hi quatre retalls que es poden utilitzar per fer daus, amb punts a

les cares.

Quina de les figures següents es pot doblegar per formar un dau que

segueixi la regla que la suma de cares oposades sigui 7? Per a cada

figura, envolta amb un cercle «sí» o «no» a la taula següent:

 Es poden proposar activitats similars per treballar el pas de dimensió 2 a

dimensió 3 (tot anticipant si s’acompleixen o no determinades propietats)

emprant  materials  tipus  Lokon,  Polydron,  Creator...  Sobre  les  cares  de

plàstic es poden escriure nombres i fer servir les construccions com a daus.

En el cas d’un cub podem fer diversos desenvolupaments plans amb les

cares numerades de l’1 al 6 i preguntar-nos si el dau resultant complirà o

no la propietat que les cares oposades sumin 7. La comprovació física serà

immediata.

      

Aquest material també permet la construcció de “daus” trucats enganxant

amb cinta adhesiva un trosset de ferro o d’algun altre material pesant en



la part interior d’una o de dues de les cares. Així modifiquem la distribució

de  probabilitat  de  les  diferents  cares  i  convidem  a  establir  les  noves

probabilitats de manera experimental com a límit de freqüències relatives.

- Les ruletes també poden oferir oportunitats de treball geomètric. Dos exemples:

 Càlcul dels angles centrals i de les àrees dels sectors circulars en ruletes

com  les  de  les  quatre  primeres  imatges,  dividides  en  meitats,  terços,

quartes parts...

 Càlcul  de  probabilitats  en  ruletes  amb  sectors  que  no  siguin  meitats,

terços, quartes parts... En aquests casos (com en les imatges de la tercera

fila) caldrà mesurar prèviament l’angle central.

         

           

Continguts més rellevants que es tracten:

Reconeixement  de  cossos  geomètrics  tridimensionals,  desenvolupament  pla  de  figures

tridimensionals, pas de dimensió 2 a dimensió 3, percepció espacial, mesura d’angles, sectors

circulars, càlcul experimental de la probabilitat.



Dimensions i competències que es poden treballar especialment:

Segons el plantejament que es faci d’aquestes activitats podran treballar-se diferents

competències.  Tanmateix,  de manera general,  es treballarà  la  competència 4 de la

dimensió de resolució de problemes (Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar

problemes) i la competència 7 de la dimensió de connexions (Usar les relacions que hi

ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar).

Comentaris i referències:

Sovint és difícil trobar ruletes amb distribucions de sectors diverses. PuntMat i també

el  grup  matgi han  tingut  una idea magnífica per  convertir  en  ruletes  plantilles  de

paper:

Les activitats amb daus i ruletes poden emmarcar-se en diferents plantejaments. És

especialment interessant una “Cursa d’obstacles de probabilitat” que està descrita a

l’ARC:  http://apliense.xtec.cat/arc/node/1351

http://apliense.xtec.cat/arc/node/1351


Proposta d’activitat

Títol:  Recompte de camins mínims entre dos punts d’una quadrícula

Imatge:

Agrupament:

Els alumnes poden treballar de manera individual o en parelles.

Material:  

Plantilles de paper amb quadrícules dibuixades com la de la imatge.

Descripció:

Les  tècniques de recompte són eines  importants  per  a  l’estudi  de  la  probabilitat  i

l’estadística. Una activitat  geomètrica interessant en aquest camp és el recompte de

camins mínims entre punts d’una quadrícula (per exemple l’Eixample de Barcelona).

Aquest recompte ens permetrà calcular, la probabilitat que, partint d’un punt i passant

per un nombre donat d’encreuaments,  arribem a un altre punt a través d’un camí

mínim, una idea molt intuïtiva i que està en la base de la distribució binomial que es

treballarà a batxillerat.

Repartim a cada alumne o a cada parella d’alumnes la plantilla amb la quadrícula (que

podria ser una part de l’Eixample de Barcelona) i plantegem el repte de comptar el

nombre de camins mínims que hi ha per anar des del punt A al punt B. Mesurem la

longitud  d’un  camí  mitjançant  el  nombre  de  trams  horitzontals  o  verticals  que  el

componen. Convé deixar una estona per a què cada alumne o cada parella d’alumnes

elabori els seus raonaments i formuli una conjectura del nombre de camins. Després

podem convidar-los a posar en comú les conjectures i a contrastar els arguments que

les fonamenten.



Un procediment de recompte bonic (al qual potser els alumnes no hi arribin d’entrada

però  que,  amb  indicacions  adients,  pot  ser  induïda)  consistirà  a  anar  calculant  el

nombre de camins mínims que tenim per arribar als punts intermedis.  En la  figura

següent es pot observar com, per arribar a cada punt, tindrem un nombre total de

camins mínims possibles igual a la suma dels nombres de camins per arribar als punts a

partir dels quals s’hi pot accedir. Això s’ha representat posant fletxes de manera que,

per a conèixer el nombre de camins mínims per a arribar a un punt, cal sumar els

nombres que hi ha en els dos punts origen de les fletxes que hi arriben.

Com s’ha dit, el més interessant és que siguin els propis alumnes que, amb el suport

que calgui, arribin a aquest raonament. En tot cas convé deixar una bona estona per tal

que facin bé una fase d’experimentació (entrar en el problema, temptejar, construir

estratègies...), una fase de descoberta (anar concretant mètodes de recompte) i una

fase  de  conceptuació  (explicar-ho  clarament,  argumentar,  contrastar...)  abans  de

descriure aquest procediment.

L’activitat permet suggeridores extensions:

- Observem que si girem la quadrícula fins a col·locar el punt A en la part superior

(de manera que els camins fins a B sempre siguin “de baixada”) com mostra la

figura i continuem calculant de la mateixa manera el nombre de camins mínims

que arriben a cada punt des d’A obtindrem els nombres del triangle de Tartàglia o

de Pascal, tot un paradís de curioses relacions aritmètiques (per exemple, que la

suma dels nombres de la fila n-èsima val 2n)!



- Suposem que deixem caure boletes des del punt A de manera que hagin de seguir

els  trajectes  marcats  per  la  quadrícula.  Ens  podem  preguntar  com  quedarien

distribuïdes aquestes boletes quan haguessin fet 5 trams de camí (és a dir, quan

arribessin a la fila 5). Tenint en compte que el nombre del costat de cada punt

representa el nombre de camins per anar des del punt A al punt corresponent i

que,  quants més camins conflueixin en un punt,  més probabilitat  tenim que la

boleta, hi arribi sembla clar que la probabilitat que una boleta arribi als diferents

punts de la cinquena fila és 1/32, 5/32, 10/32, 10/32, 5/32 i 1/32, respectivament.

Així serà molt més probable que arribi als punts centrals que als punts extrems.

Aquesta pot ser una bonica introducció a la distribució binomial.

- Aquesta activitat està molt ben relacionada amb l’anomenada màquina de Galton.

Que es mostra a la imatge següent:

A l’ARC (Aplicació de Recursos al Currículum) hi ha una proposta que ho detalla:

http://apliense.xtec.cat/arc/node/1077 . 

- La  particular  estructura  de  l’Eixample  de  Barcelona  ens  dóna  l’oportunitat

d’immergir  aquesta  activitat  en  un  context  que  pot  resultar  proper  a  molts

alumnes,  la  seva  quadrícula  de  carrers  permet  plantejar-se  el  problema  de

comptar camins des de xamfrans concrets. 

http://apliense.xtec.cat/arc/node/1077


L’activitat de comptar camins que s’ha comentat és tan sols un aspecte puntual de

l’anomenada Geometria del taxi, una geometria construïda sobre una quadrícula

on els punts són aïllats (les interseccions entre línies, els xamfrans) i les distàncies

entre punts (sempre enteres) són el nombre mínim de trams de quadrícula que

cal  passar  per  anar  d’un  punt  a  l’altre.   L’estudi  d’aquesta  geometria  (no

euclidiana!) és tan interessant com sorprenent! S’inclou entre les propostes del

bloc  d’Espai  i  Forma  i  a  l’ARC  també  s’hi  dedica  un  element

(http://apliense.xtec.cat/arc/node/1288) en el qual és especialment interessant el

document per al professorat que s’hi adjunta.

Continguts més rellevants que es tracten:

Combinatòria (recompte de camins), distribució de probabilitat binomial (fonaments),

raonament geomètric, mètriques no euclidianes, triangle de Tartàglia o de Pascal. 

Dimensions i competències que es poden treballar especialment:

L’activitat permet treballar bé competències de la dimensió de resolució de problemes,

especialment la 2 (Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre

problemes)  i  la  4  (Generar  preguntes  de  caire  matemàtic  i  plantejar  problemes).

També permet treballar les dues competències de la dimensió de raonament i prova.

En el cas que s’opti per contextualitzar l’activitat a l’Eixample de Barcelona o a algun

altre  àmbit  urbà  semblant  estarem treballant  la  competència  8  de la  dimensió de

connexions  (Identificar  les  matemàtiques  implicades  en  situacions  properes  i

acadèmiques i  cercar  situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques

concretes).  En  la  dimensió  de  comunicació  i  representació,  es  podrà  treballar  la

competència 10 (Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre

les dels altres).

Comentaris i referències:

És una magnífica activitat per enllaçar combinatòria i probabilitat amb geometria. El

seu desenvolupament permet (si s’hi pot dedicar suficient temps) arribar a territoris

força avançats tant en el camp de la probabilitat (introducció a la distribució binomial

que s’estudiarà a batxillerat) com en el de la geometria (raonament en el context d’una

geometria no euclidiana).

L’ús de l’Eixample com a possible marc contextual és una magnífica oportunitat per

construir  connexions  amb  altres  disciplines  i  amb  l’entorn  quotidià  per  a  alguns

alumnes. Ens hi pot ajudar el servei de mapes de Google i les imatges reals que aporta

(Earth). Seria una bona ocasió per contribuir a donar a conèixer l’obra d’Ildefons Cerdà.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/1288


En aquest sentit cal assenyalar, com a referència indispensable, l’esplèndid material

elaborat per la professora Teresa Ticó en ocasió de l’Any Cerdà:

http://www.anycerda.org/web/arxiu-cerda/fitxa/Activitats-matematiques/188

http://www.anycerda.org/web/arxiu-cerda/fitxa/Activitats-matematiques/188


Proposta d’activitat

Títol:  Llançant monedes sobre plantilles: les monedes de Buffon i altres propostes

Imatge:

Agrupament:

És aconsellable tirar les monedes en grups de 2 o 3 alumnes i, després, acumular els

resultats obtinguts per tots els grups de la classe.

Material:  

Ens caldrà disposar del següent material:

1. Monedes iguals que no siguin massa grans, 20 o 30 per grup. També poden

emprar-se fitxes circulars de les que s’usen en els jocs de taula.

2. Fulls DIN A3 amb plantilles diverses que poden anar enganxades sobre plaques

de suro.  L’activitat  de partida (original  de  Georges  Louis  Leclerc,  comte de

Buffon) utilitza les plantilles 2.1 i 2.2 però per plantejar raonaments geomètrics

més complexos (però abordables per alumnat d’ESO)  es poden emprar altres

plantilles com les que es descriuen a 2.3 i 2.4:

2.1. Full  amb  rectes  paral·leles  separades  una  amplada  igual  a  dues

vegades el diàmetre de les monedes (vegis la imatge).

2.2. Full  amb  una  quadrícula  formada  per  dues  famílies  de  rectes

paral·leles (les d’una família ortogonals a les de l’altra) separades una

amplada igual a dues vegades el diàmetre de les monedes (vegis la

imatge).



2.3. Fulls com els dels models 2.1 i 2.2 però amb una o dues famílies de

rectes paral·leles separades una amplada igual  a  tres  (o  quatre,  o

cinc...)  vegades  el  diàmetre  de  les  monedes.  Fins  i  tot  les  dues

famílies  de  rectes  poden  estar  separades  amplades  diferents.

Aquesta  idea  d’ampliació  és  molt  interessant  (dóna  molt  de  joc

didàctic, proposant raonaments assequibles i, alhora, originals!). La

vaig veure en una presentació sobre probabilitats feta pel grup matgi

de Girona.

2.4. Fulls amb un conjunt de circumferències tangents, situats en files i

columnes,  amb diàmetre  igual  a  dues  vegades el  diàmetre  de les

monedes, com mostra la figura següent:

Vaig conèixer aquesta idea gràcies al professor Javier Moreno de l’Oak

House.

Descripció:

Com s’ha dit aquesta activitat es pot fer amb diferents plantilles però sempre respon a

la mateixa pregunta, les mateixes intensions didàctiques i el mateix esquema de treball

a l’aula:

La pregunta és: Quina és la probabilitat que, en tirar una moneda sobre aquesta

plantilla, no toqui cap línia?

Les intensions didàctiques principals són dues:

- Observar  com  podem  aplicar  la  regla  de  Laplace  a  partir  de

raonaments geomètrics basats en la comparació d’àrees.



- Descobrir  la  significativa  coincidència  entre  el  valor  de  la

probabilitat obtingut com a límit de freqüències relatives i el valor

obtingut a partir de la regla de Laplace.

L’esquema de treball a l’aula (en grups de 2 o 3 alumnes) podria ser el següent:

- Entrar  en  el  problema.  Els  alumnes  han  de  tenir  clar  l’experiment  i  la

pregunta que ens plantegem.

Per això serà bo tirar algunes monedes sobre la plantilla tot observant que

algunes toquen alguna de les línies i altres no en toquen cap i proposar

que, els diferents grups formulin una conjectura de la probabilitat buscada

(que no toqui cap línia).

- Emprant  la  definició  de  probabilitat  a  partir  de  freqüències  relatives

calcularem  aproximadament  la  probabilitat  que,  en  tirar  una  moneda

sobre la plantilla, no toqui cap línia. Podem fer-ho amb tres passos:

Els grups aniran tirant les monedes sobre la plantilla i anotaran la quantitat

de monedes que han tirat i el nombre d’elles que no toquen cap línia. Cada

cop que se’ls acabin les monedes tornaran a recollir-les i les tiraran de nou.

Un cop hagin fet entre 300 i 400 tirades calcularan la freqüència relativa de

no tocar cap de les ratlles.

Després acumularem el nombre de tirades de tots els grups de la classe i el

nombre  total  de  monedes  que  no  toquen  cap  ratlla  i  calcularem  la

freqüència relativa. Ara el nombre de tirades ja serà força gran i aquesta

freqüència relativa serà propera a la probabilitat buscada. Naturalment el

valor concret d’aquesta probabilitat dependrà de la plantilla amb què es

treballi.

Podem  acabar  amb  una  pregunta:  El  valor  obtingut  és  proper  a  la

conjectura formulada pels diferents grups?

- Trobar  la  mateixa  probabilitat  emprant  la  regla  de  Laplace,  mitjançant

raonaments  geomètrics  relacionats  amb  càlcul  i  comparació  d’àrees.

Podem fer-ho amb tres passos:

Sobre la plantilla demanarem que acoloreixin la zona on hauria de caure el

centre  de  la  moneda  per  tal  que  no  arribés  a  tocar  cap  de  les  línies.

Aquesta és una operació de caire geomètric molt interessant que requerirà

l’avaluació de distàncies en la plantilla.



Prenent una part de la plantilla que sigui una mostra del total calcularem

l’àrea acolorida  i  l’àrea total.  Novament  es tracta d’una acció amb fort

contingut geomètric.

Farem una interpretació geomètrica del típic “casos favorables partit entre

casos possibles” de la regla de Laplace: dividirem l’àrea acolorida (casos

favorables a que la moneda no toqui cap ratlla) entre l’àrea total de la zona

(casos possibles on pot caure el centre de la moneda). El valor obtingut és

la  probabilitat  que  es  vol  calcular.  Aquest  és  el  moment  en  què

descobrirem  que  una  relació  geomètrica  ens  permet  calcular  la

probabilitat. Magnífic!

- Observar  i  gaudir  de  la  meravellosa  proximitat  entre  la  probabilitat

obtinguda experimentalment i  l’obtinguda aplicant la regla de Laplace a

partir del raonament geomètric.

Segons la plantilla que s’utilitza la resposta a la pregunta plantejada serà diferent. Això

convida a anar proposant als alumnes casos progressivament més complicats per a què

vagin  fent  els  corresponents  raonaments  geomètrics.  A  continuació  s’indica  una

possible  seqüència  d’activitats  amb les  respostes  corresponents  als  diferents  casos

(naturalment se’n poden inventar d’altres):

- Plantilla amb rectes paral·leles separades una amplada igual a 2 vegades el

diàmetre de les monedes:  la probabilitat que, en tirar una moneda sobre

aquesta plantilla, no toqui cap línia és de 1/2.

- Plantilla  amb  una  quadrícula  formada  per  dues  famílies  de  rectes

paral·leles  separades una amplada igual a 2 vegades el diàmetre de les

monedes: la probabilitat que, en tirar una moneda sobre aquesta plantilla,

no toqui cap línia és de 1/4. 

- Plantilla  amb  rectes  paral·leles  separades  una  amplada  igual  a  n  (n>2,

també vàlid per a n=2 però és un cas ja tractat) vegades el diàmetre de les

monedes: la probabilitat que, en tirar una moneda sobre aquesta plantilla,

no toqui cap línia és de (n-1)/n. 

- Plantilla  amb  una  quadrícula  formada  per  dues  famílies  de  rectes

paral·leles separades una amplada igual a n (n>2, també vàlid per a n=2

però  és  un  cas  ja  tractat)  vegades el  diàmetre  de  les  monedes:  la

probabilitat que, en tirar una moneda sobre aquesta plantilla, no toqui cap

línia és de (n-1)2/n2. 

- Plantilla  amb  una  quadrícula  formada  per  dues  famílies  de  rectes

paral·leles, les rectes d’una de les famílies separades una amplada igual a n

vegades el diàmetre de les monedes i les rectes de l’altra família separades



una amplada igual a m vegades el diàmetre de les monedes: la probabilitat

que, en tirar una moneda sobre aquesta plantilla, no toqui cap línia és de

(n-1)·(m-1)/n·m. Observis que aquest cas generalitza tots els anteriors, fins

i  tot  els  corresponents  a  plantilles  amb  una  sola  família  de  rectes

paral·leles (n’hi ha prou en fer el límit quan m tendeix a l’infinit!).

- Plantilla amb un conjunt de circumferències tangents, situades en files i

columnes, amb diàmetre igual a dues vegades el diàmetre de les monedes:

la probabilitat que, en tirar una moneda sobre aquesta plantilla, no toqui

cap circumferència és de de π/16.

En aquest cas el raonament geomètric és especialment interessant ja que

cal observar (i deduir amb una aplicació bonica del teorema de Pitàgores)

que, en les zones entre quatre circumferències no hi arriba a cabre una

moneda sense tocar cap línia. Així les úniques zones on es podrà situar el

centre de la moneda per tal de no tocar cap circumferència seran cercles

amb  diàmetre  igual  al  de  la  moneda  centrats  en  cada  circumferència

(zones ombrejades en la figura que hi ha a continuació). 

Prenent  com  a  peça  bàsica  de  la  plantilla  un  quadrat  circumscrit  a  la

circumferència de diàmetre doble que el de les monedes (com en la figura)

i  anomenant  r  al  radi  de  la  moneda,  tindrem que,  per  a  cada  quadrat

d’àrea 16r2, l’àrea de la zona on la moneda no toca cap línia és πr2. Per tant

la probabilitat que, en tirar una moneda sobre aquesta plantilla, no toqui

cap circumferència és de π/16. 

L’activitat amb aquesta plantilla té una esplèndida possibilitat final! Amb

les  plantilles  anteriors  ja  ens  haurem  sorprès  repetidament  de  la

“coincidència”  (emprem  cometes  per  què  es  tracta  d’una  aproximació)

entre la probabilitat calculada a través del límit de freqüències relatives i la

calculada mitjançant la regla de Laplace aplicant procediments geomètrics.

En  aquest  cas,  si  anomenem  p  al  límit  de  les  freqüències  relatives  de

monedes  que  no  toquen  cap  circumferència,   tindrem  que  p  =  π/16.

Havent fet moltes tirades disposarem d’una aproximació força bona de p,

que podrem anomenar paprox. Llavors tindrem que paprox≈π/16, de manera

que,  si  no coneguéssim el  valor  de π,  el  podríem aproximar com a π≈
16·paprox. 



Hem establert una seqüència didàctica molt bonica que ens ha conduït a

obtenir una aproximació de π per un mètode probabilístic. Aquest mètode,

en el fons, forma part de la família de procediments anomenats Mètodes

de  Montecarlo que  permeten  calcular  magnituds  (normalment  àrees)

emprant  la  probabilitat.  La  implementació  numèrica  d’aquests  mètodes

amb ordinador requereix “el llançament” d’un gran nombre de punts (que

es realitza mitjançant generadors de nombres aleatoris). En el nostre cas

ho hem “implementat”  de manera manual  mitjançant  el  llançament  de

monedes! Això hi dóna un encant especial!

- Es podrien emprar plantilles amb la mateixa distribució de circumferències

però  amb  diàmetres  diferents  del  doble  que  el  de  les  monedes  (per

exemple 3 vegades...). Aquests casos requeriran una mica més de cura pel

fet que, en els espais entre les circumferències, també hi haurà zones en

les quals, si hi cau el centre de la moneda, no tocarà cap línia. Un bonic

espai obert a alumnat especialment interessat en el tema.

- Un  bon  complement  d’aquesta  seqüència  d’activitats  és  l’activitat

anomenada “Agulla de Buffon” (el nom de la qual és degut al fet que fou

plantejada per Georges Louis Leclerc, comte de Buffon) que essencialment

consisteix en la mateixa idea d’observar la coincidència entre el valor d’una

probabilitat obtingut a partir del límit de les freqüències relatives i el valor

donat per un procediment “teòric” (en els exemples anteriors l’aplicació de

la regla de Laplace amb arguments geomètrics). En aquest cas l’experiment

consistirà a tirar uns palets (o agulles) d’igual llargada sobre una plantilla

amb un conjunt de línies paral·leles separades precisament una distància

igual a la longitud d’un d’aquests palets i comptar quants toquen alguna de

les línies. 

Podem calcular, aproximadament, la probabilitat que un palet toqui una

línia a partir de la freqüència relativa obtinguda en fer moltes tirades. Així

si,  acumulant  totes  les  tirades dels  alumnes  d’una classe,  obtenim que

s’han fet  T tirades de les quals  C toquen alguna línia resultarà que una

bona aproximació de la probabilitat que, en tirar un palet, es toqui una

línia és  C/T. 

Per  altra  part,  per  procediments  que  sobrepassen  àmpliament  els

continguts de l’educació secundària, pot demostrar-se que la probabilitat

exacta que un d’aquests pals caigui tocant una línia és de 2/π. Així doncs

resultarà que C/T≈2/π i, aïllant  π, obtindrem que  π≈2T/C. Es tracta d’un

nou procediment per obtenir una aproximació de π. Tanmateix, per assolir

una bona precisió, caldrà fer molts i molts llançaments.



Novament  observem que  aquesta  activitat  té  la  gràcia  de connectar  el

camp de l’aritmètica (número π), amb el camp de la geometria (rectes,

posició dels palets) i  el  camp de la probabilitat (probabilitat que un pal

toqui a una ratlla).  Tanmateix té un punt feble important que la fa més

artificial que les anteriors: el fet que, a l’educació secundària, no podem

demostrar  que  la  probabilitat  “teòrica”  és  2/π.  Realment  Buffon  va

demostrar un resultat encara més general: si llancem a l’atzar una agulla

de longitud L sobre una superfície ratllada amb línies paral·leles separades

per una distància D (més gran o igual  que L),  la probabilitat que caigui

tocant una línia és de 2L/( π D). 

Continguts més rellevants que es tracten:

Proporcionalitat entre àrees, raonament geomètric, definició de la probabilitat a partir

de la regla de Laplace, freqüències absolutes i  freqüències relatives, definició de la

probabilitat a partir de les freqüències relatives, el nombre π.

Dimensions i competències que es poden treballar especialment:

Pel  que  fa  a  la  dimensió  de  resolució  de  problemes  observis  com  es  treballa

especialment la competència 2 (Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques

per  resoldre  problemes)  quan,  per  resoldre  un  problema de  probabilitats  emprem

eines geomètriques.

La  dimensió  de  raonament  i  prova  també  es  treballa  fortament  a  través  de  la

competència  5,  construint,  expressant  i  contrastant  argumentacions  de  tipus

geomètrics  per  justificar  i  validar  les  afirmacions  que  es  fan  en  el  camp  de  la

probabilitat.

Tal com s’ha comentat la dimensió de connexions està molt present a través de la

competència  5  (probablement  la  més  característica  d’aquesta  activitat):  usar  les

relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques (en aquest cas entre

probabilitats i geometria) per analitzar situacions i per raonar.

La  descoberta  del  fet  que el  valor  de la  probabilitat  obtingut  a partir  del  límit  de

freqüències relatives coincideix significativament amb l’obtingut a partir de la regla de

Laplace  amb  raonaments  geomètrics  il·lustra  especialment  la  competència  9

(Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de

representació com a estratègia de treball matemàtic) de la dimensió de comunicació i

representació.

Comentaris i referències:



La part inicial d’aquesta activitat (la que correspon a les plantilles amb una família de

rectes paral·leles separades una amplada igual al doble del diàmetre de les monedes i

amb una quadrícula formada per  dues famílies de rectes paral·leles separades una

amplada doble del diàmetre de les monedes) i l’ampliació final tirant palets (o agulles)

varen ser proposades per Georges Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) que és

conegut essencialment per la seva obra de naturalista (és autor d’una monumental

“Histoire naturelle” en 36 volums) però que també té algunes obres matemàtiques. En

el  seu  “Essai  d’arithmétique  morale”,  publicat  el  1777,  és  on  podem  trobar  la

“Mémoire sur le jeu de franc carreau” on apareixen, entre d’altres, els dos primers

problemes que ens plantegem en aquesta activitat. La part de la present  seqüència

d’activitats  corresponent  als  materials  2.1  i  2.2  també  està  descrita  a  la  llicència

d’estudis  retribuïda  “Recursos  materials  i  activitats  experimentals  en  l'educació

matemàtica  a  secundària”  d’Anton  Aubanell  que  es  pot  consultar  a

http://www.xtec.cat/web/innovacio/bdllicencies. També està inclosa a l’ARC (Aplicació

de Recursos al Currículum). En aquest cas s’adjunta un guió per portar-la a terme a

classe  i  programes  en  Scratch  per  a  fer  simulacions  (realitzats  per  Antoni  Gomà):

http://apliense.xtec.cat/arc/node/509.  L’última  part,  referent  a  l’agulla  de  Buffon,

també es pot consultar a l’adreça  http://www.xtec.cat/~aaubanel/Fitxes/F100.pdf i a

l’ARC ( http://apliense.xtec.cat/arc/node/1357 ).

Tal com s’ha indicat l’ampliació d’aquesta activitat amb el material de l’apartat 2.3 la

vaig  veure en una presentació  sobre probabilitats  feta  pel  grup  matgi de  Girona  i

l’ampliació amb el material de l’apartat 2.4 la vaig conèixer gràcies al professor Juan

Mesa de l’Oak House.

Les  activitats  didàctiques  són  especialment  boniques  quan,  com  en  aquest  cas,

permeten  conduir l’alumne  per  camins  d’experimentació  que,  aparentment  sense

grans dificultats, s’endinsen en territoris molt potents de la matemàtica obrint, de bat

a bat,  portes plenes de possibilitats futures (batxillerat,  treballs  de recerca, estudis

superiors...).

Cal fer notar  l’entramat de connexions internes dins de la matemàtica que va teixint

aquesta seqüència d’activitats: Inicialment calculem la probabilitat (estadística i atzar)

a partir  d’argumentacions geomètriques relacionades amb el  càlcul  i  la  comparació

d’àrees  (mesura  i  espai  i  forma)  i,  després,  aconseguim  trobar  una  estimació  del

nombre π (numeració i càlcul) per mètodes probabilístics (estadística i atzar). Tot un

exemple  de  treball  entorn  a  la  dimensió  de  connexions  i,  especialment,  de  la

competència 5.

Aquest tipus de raonament geomètric per establir mesures probabilístiques està a la

base  de  l’anomenada  geometria  integral,  una  branca  relativament  jove  de  la

matemàtica,  que  va  ser  impulsada  de  manera  decidida  pel  matemàtic  gironí  Lluís

Santaló.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/1357
http://www.xtec.cat/~aaubanel/Fitxes/F100.pdf
http://apliense.xtec.cat/arc/node/509
http://www.xtec.cat/web/innovacio/bdllicencies

