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1-Introducció

1-1 Consideracions prèvies.

Molt sovint sentim a les aules (i fora d'elles també) que l'assignatura de matemàtiques 
és una matèria que serveix per a poc i que és molt complicada. L'assignatura de matemàtiques 
ha estat considerada sempre com una de les assignatures més difícils de secundària a causa 
del  seu  caràcter  abstracte.  Així,  l'alumnat  recorda  sovint  l'assignatura  com  una  col.lecció 
d'axiomes, teoremes i demostracions, sense saber quina relació existeix amb la realitat del món 
en què viu.

A la nostra societat hem de ser conscients que les matemàtiques, al llarg de la història, 
s'han  utilitzat  per  resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana  i  que  l'abstracció  matemàtica, 
moltíssimes vegades, consisteix simplement a modelitzar la resolució d'aquests problemes , és 
a dir, les matemàtiques estan totalment lligades a la realitat que ens envolta. 

Som  els   professors  i  professores  de  matemàtiques  els  responsables  de  canviar 
aquesta  concepció  incompleta  de  la  matèria  i  fer  veure  l'alumnat  que  l'assignatura  de 
matemàtiques ha de ser un dels pilars bàsics de la formació de qualsevol persona. L'introducció 
de  contextos  històrics  com  a  recurs  a  l'hora  d'explicar  la  matèria  a  nois  i  noies  d'edats 
compreses entre  12 i  16 anys, els ajudarà a comprendre les motivacions i els problemes que 
originaren el pensament matemàtic i d'aquesta manera donar un cert sentit a l'assignatura que 
ells i elles encara no han sabut trobar. Per tant, amb la introducció de contextos històrics a 
l'aula   l'alumnat  serà  capaç  de  contextualitzar  uns  conceptes  que  fins  ara  els  resultaven 
abstractes i  serà capaç d'entendre que el procés matemàtic i  el  pensament matemàtic són 
resultat de voler solucionar molts problemes que la humanitat s'ha anat trobant al llarg dels 
segles.

1-2 Objectius del Treball Fi de Màster (TFM).

Els  objectius  principals  d'aquest  treball  són  adaptar  contextos  històrics  a  partir  del 
currículum  de  3r  Eso  de  matemàtiques,  alhora  que  es  desenvolupen  competències  més 
generals  com llegir,  escriure,  buscar recursos,  discutir  i  analitzar  i  parlar  de matemàtiques. 
També pretenem mostrar les interrelacions de les matemàtiques amb altres disciplines i, en 
conseqüència, desenvolupar competències transversals de cicle.

Després de la selecció de les unitats didàctiques i seguint el suggeriment de la meva 
tutora, vaig consultar el meu tutor de pràctiques per tal de poder desenvolupar dins les aules el 
treball  (explicar  algun  tema de  matemàtiques  del  currículum  a  partir  de  la  història  de  les 
matemàtiques), podent obtenir d'aquesta manera uns resultats reals i no especulatius pel que 
fa a l'aplicació dels contextos històrics. Les hores eren limitades, motiu que ens va fer plantejar 
només l'aplicació d'un dels temes del currículum: La probabilitat i l'atzar.

Aquest treball consisteix, en primer lloc, a dissenyar un dossier que tracta l'origen de la 
teoria de la probabilitat, material que farem servir per tal d'introduir el tema a l'aula. La dificultat 
de l'elaboració d'aquest material didàctic és doble. D'una banda  l'alumnat a qui va dirigit mai no 
ha estudiat el tema de probabilitat. D'altra banda mai no ha estudiat matemàtiques a partir de 
contextos històrics. En tot moment, i aquesta és una premisa molt important, m'he basat en la 
realitat de la classe que he pogut analitzar al llarg de totes les hores com a oient  i no he volgut 
desenvolupar el tema de tal manera que la complicació del mateix impliqués la desmotivació de 
l'alumnat,  és  a  dir,  malgrat  que  aquest  dossier  és  aplicable  a  qualsevol  grup  de  3r  ESO, 
l'elaboració del mateix ha estat dissenyat especialment per a una classe concreta de l'Institut on 
he fet les pràctiques.

El  meu objectiu  ha estat  treballar  aquest tema dins el  marc  de  contextos  històrics, 
treballant les competències bàsiques i  intentant que l'alumnat se senti  totalment atrapat pel 
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tema plantejat, donant així contextualització a les matemàtiques i intentar canviar la visió que 
molts alumnes i moltes alumnes tenen de l'assignatura. El mòdul ens servirà també perquè els 
alumnes  i  les  alumnes  puguin  desenvolupar  la  lectura  i  l'escriptura,  uns  hàbits   que  cada 
vegada preocupen més als professors de llengües i  que  ha donat lloc a que els mateixos 
professors de castellà i català demanessin ajuda a tots els departaments del centre per tal de 
fomentar-los tant com sigui possible. Vull també que l'alumnat sigui conscient que treballar les 
matemàtiques vol dir provar, equivocar-se, raonar, reflexionar, dubtar...A partir dels contextos es 
pretén que l'alumnat entengui que qualsevol llei o teorema matemàtic és fruit de tots aquests 
aspectes  i  que  només  s'aprèn  matemàtiques  realitzant  totes  aquestes  tasques.  Així,  una 
vegada dissenyat el dossier, la segona part d'aquest treball consistirà en portar-lo a l'aula, amb 
totes les dificultats i avantatges que suposa que l'alumnat ni conegui el tema tractat, ni conegui 
tampoc el mètode emprat per explicar-lo.
 

1-3 El bloc d'estadística i atzar i l'assoliment de  les competències bàsiques

El decret 143/2007, que desenvolupa el currículum de totes les assignatures per l'ESO, 
defineix les matemàtiques com un instrument de coneixement i d'anàlisi de la realitat que ha 
d'ajudar  a raonar,  de manera crítica,  sobre les  diferents realitats  i  problemàtiques del  món 
actual. Aquesta definició s'ha de tenir en compte per qualsevol tema dels diferents blocs de 
l'assignatura de matemàtiques i durant els quatre anys de l'Ensenyament Secundari Obligatori. 
Els 5 blocs són:

1. Numeració i càlcul.
2. Canvi i relacions.
3. Espai i forma.
4. Mesura.
5. Estadística i atzar.

Per desenvolupar el meu treball m'he centrat en el cinquè bloc. I en partircular en la 
part d'atzar. En aquest cas, per al nivell de 3r ESO, l'alumnat ha d'aconseguir familiaritzar-se i 
ser capaç de:

• Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat.
• Interpretar experiments aleatoris. Successos i espai mostral.
• Utilitzar el vocabulari adequat per  descriure i quantificar situacions relacionades amb 

l'atzar.
• Calcular la probabilitat de successos compostos, en casos senzills, utilitzant taules de 

contigència i diagrames d'arbre.
• Utilitzar les TIC com a suport dels càlculs i simulacions.

El mateix decret ens recomana la utilització de contextos històrics per tal d'arribar als 
objectius proposats, a partir del següent tema: El naixement de la teoria de probabilitats.

A continuació, dins el marc de la LEC i el decret 143/2007, defineixo com pot ajudar 
l'explicació del tema de probabilitat, ja sigui a través de contextos històrics o d'una manera més 
tradicional,  a  assolir les competències bàsiques:

• Competència en el coneixement i interacció amb el món físic  . El mateix origen de la 
teoria de la probabilitat farà entendre l'alumnat del perquè de la necessitat d'aquesta 
teoria. L'alumnat podrà ser conscient de la quantitat de successos de la vida quotidiana 
que estan relacionats amb el concepte de probabilitat.

• Competència en el tractament de la informació i competència digital  .  Hauran de ser 
crítics amb l'informació que moltes vegades observem als mitjans de comunicació, que 
de  vegades  cometen  greus  equivocacions  quan  tracten  temes  estadístics  o 
probabilístics.
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• Competència  en  autonomia  i  iniciativa  personal.   Quan  tractin  temes  probabilístics 
entendran què és el que més els convé en una situació determinada. Sabran fer els 
seus propis càlculs probabilístics.

• Competència  d'aprendre  a  aprendre.   En  el  tema  de  la  probabilitat,  existeixen 
problemes  i  situacions  quotidianes  molt  difícils  d'analitzar.  El  seu  esforç  i  la  seva 
constància  faran  que  amb  el  temps,  puguin  resoldre  aquests  problemes  més 
complicats.

• Competència en comunicació lingüística.   Coneixement d'un llenguatge específic dins 
d'un tema concret. En aquest cas l'alumnat haurà de familiaritzar-se amb tot un seguit 
de conceptes: successos, successos compostos, diagrama d'arbre....

• Competència en expressió cultural i artística  .  Al llarg del dossier, per tal de situar el 
tema en una època concreta, he anat inserint diferents quadres i motius artístics que 
fan referència, directament o inderecta, al tema tractat.

• Competència social i ciutadana  . El tema proposat fomenta la participació i el treball en 
equip, sobretot quan els plantegem com resoldre diferents situacions dels jocs d'atzar. 
A partir de les idees d'uns i altres sabrem i pensarem quina és la millor opció possible.

• Competència  matemàtica  .  El  tema  tractat  obliga  en  tot  moment  a  raonar  i  pensar 
matemàticament,  plantejar-se i  resoldre  problemes,  utilitzar  tècniques matemàtiques 
bàsiques, saber interpretar i representar diagrames d'arbre,...
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2-Definició i context del problema.

2-1. Punt de partida.

La realització del present màster ens ha servit a molts per veure la gran quantitat de 
recursos que tenim a l'hora d'ensenyar matemàtiques. En el meu cas concret,  entenia aquest 
procés d'ensenyament i aprenentage tal i com jo el vaig viure, allà pel final de la dècada dels 
80, on les pissarres s'omplien de fórmules i demostracions sense cap tipus de contextualització. 
L'assignatura del pràcticum ens ha donat l'oportunitat de comprovar que la realitat de les aules 
d'ara té poc a veure amb la que nosaltres vam viure fa ja més de 20 anys. És per això que els 
professors i professores, en l'obligació de treballar les competències bàsiques, han de crear 
tota  un  sèrie  de  recursos  que  facilitin  l'assoliment  d'aquestes  competències  per  part  de 
l'alumnat.

A l'institut he pogut observar una gran quantitat d'alumnes sense cap tipus d'interès per 
l'assignatura i fins i tot alguns em comentaven la poca utilitat de les matemàtiques en el seu dia 
a dia. Estic convençut que el problema radica en que no són capaços de relacionar allò que fan 
a classe amb moltíssims aspectes de la seva vida quotidiana.

És  per  això  que  he  desenvolupat  un  dossier  d'història  de  les  matemàtiques,  per 
aconseguir, apart dels objectius fixats en el punt anterior, que l'alumnat sigui conscient que les 
matemàtiques apareixen per facilitar-nos la vida, per resoldre problemes que se'ns plantegen 
cada dia i que l'origen de qualsevol teoria no és més que l'intent de donar resposta a qualsevol 
tipus de problema, que variarà segons les cultures i el temps en què apareguin.

2-2. Per què hem d'incloure contextos històrics en l'ensenyament de les matemàtiques?

És  cert  que  el  professorat  de  matemàtiques,  cada  vegada  més,  està  prenent 
consciència de la necessitat d'aplicar contextos històrics a l'hora d'ensenyar matemàtiques. De 
fet, tots els professors del departament on he fet les pràctiques, per exemple, estan totalment a 
favor d'introduir la història de les matemàtiques dins l'assignatura. A Tzanakis i Arcavi trobem 
una  discussió  sobre  arguments   a  favor  i  en  contra  a  l'hora  d'aplicar  la  història  en 
l'ensenyament de les matemàtiques. He agafat com a punt de referència aquest treball ja que 
tant la posició personal com la del professorat consultat s'identifica amb els arguments a favor i 
en contra que exposen els dos autors. A continuació exposaré algunes reflexions fetes a partir 
de la lectura d'aquest treball: 

Tzanakis i Arcavi (2000) distingeixen dos tipus d'arguments en contra al'hora d'introduir 
contextos històrics per explicar matemàtiques: els que tenen a veure amb la manera d'entendre 
l'assignatura i els relacionats amb la pràctica real dins les aules.

D'una banda,  sobre els  arguments en contra relacionats amb la manera d'entendre 
l'assignatura, ens trobem amb:

• La història  no és  matemàtiques.  Primer s'ha d'ensenyar  matemàtiques i  després la 
història d'allò que expliquem.

• La  història  en  moltíssimes  ocasions,  enlloc  d'informar  l'alumnat,  podria  arribar  a 
confondre'l.

• Si l'alumnat no té un ampli coneixement de la història en general, l'apliació de contextos 
històrics no serà possible.

• Hi ha molts estudiants considerats de ciències a qui no els agrada gens la història. En 
un assignatura com matemàtiques, parlar-los de contextos històrics podria desmotivar 
aquests  alumnes.  Si  troben  avorrida  l'assignatura  d'història,  igual  d'avorrida  els 
semblarà les matemàtiques a partir de contextos històrics.

• Si progressar en matemàtiques és saber enfrentar-se i trobar solucions a problemes del 
nostre temps i de la nostra realitat diària, per què mirar i preocupar-se pels problemes 
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de fa segles?

D'altra  banda,  Tzanakis  i  Arcavi  exposen  els  següents  arguments  en  contra  de 
l'aplicació de contextos històrics relacionats amb la realitat dels nostres instituts:

• Temps  insuficient:  Si  ja  no  tenim  prou  temps  per  desenvolupar  la  totalitat  del 
currículum, encara serà més complicat si volem integrar la història dins l'ensenyament 
de les matemàtiques.

• Inexistència  de  recursos  didàctics:  No  hi  ha  prou  recursos  encara  per  introduir  la 
història dins les aules. Els professors que volen treballar-los han de preparar els seus 
propis dossiers.

• Inexperiència:  La  manca  d'experiència  històrica  per  part  dels  professors  és 
conseqüència  de  la  mancança  de  bons  programes  educatius.  El  coneixement 
interdisciplinari és encara molt lluny dels professors i professores dels nostres instituts.

• Avaluació:  No  queda  clar  com  valorar  dins  les  avaluacions  de  l'alumnat  aquests 
contextos històrics. Hauríem d'avaluar no només el coneixement matemàtic, sinó també 
la pròpia història.

Arguments a favor de la integració de contextos his tòrics .
 

Tzanakis  i  Arcavi  analitzen  cinc  punts  importants  que  recolzen  que  l'aplicació  de 
contextos  històrics  dins  l'ensenyament  de  les  matemàtiques  millora  i  enriqueix  el  procés 
educatiu del nostre alumnat. Direm, per tant, que  l'aplicació de contextos històrics millora, dona 
suport i enriqueix els següents aspectes:

       
    1-El propi aprenentatge de les matemàtiques:

Des del meu punt de vista, introduir la història de les matemàtiques dins l'assignatura 
pot  ajudar  a  entendre  que  els  conceptes,  idees  i  estructures  matemàtiques  han  estat 
inventades com a eines per organitzar i resoldre diferents problemes de la vida dels seus propis 
inventors. Així, la introducció de qualsevol concepte i idea matemàtica guanya força i motiva 
l'alumnat  perquè incloem el motiu que el va originar. És una manera de presentar l'assignatura 
dins un context natural, real, mantenint una lògica del perquè de les coses, enlloc d'imposar tot 
un seguit de mètodes i demostracions matemàtiques que sovint l'alumnat no entén ni d'on ni 
per què apareixen.

Igualment,  estic  convençut  que  la  història  de  les  matemàtiques  ens  servirà  també 
d'enllaç per relacionar aquesta assignatura amb altres disciplines que, en un primer moment, 
sembla que no tinguin cap tipus de connexió, com ara la  psicologia, o amb matèries on la 
relació és més evident, com podria ser la física.

També cal mencionar que treballar les matemàtiques a partir de contextos històrics pot 
crear hàbits de lectura als estudiants, que farà millorar la seva ortografia i la seva comprensió 
lectora. A més, l'anàlisi de les situacions a què s'enfronten “els inventors” de les matemàtiques, 
els ajudarà a analitzar, discutir i raonar sobre els aspectes que els expliquem a l'aula.

      2-La naturalesa de les matemàtiques i de l'activitat matemàtica.

L'alumnat serà conscient de que cada teoria matemàtica, cada demostració matemàtica 
i  qualsevol  solució matemàtica ha sorgit  a  partir  de dubtes,  errades,  idees intuïtives,  idees 
falses  que  en  un  principi  semblaven  correctes...,  és  a  dir,  els  alumnes  i  les  alumnes  se 
n'adonen  de  que  les  matemàtiques  i  l'activitat  matemàtica  és  tot  un  procés  que  inclou 
moltíssims aspectes. Seran conscients que quan pensen  com solucionar qualsevol problema 
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de la seva vida quotidiana estan fent matemàtiques. I si no troben la solució en aquell moment, 
estaran dins un procés matemàtic, on les solucions als problemes són fruit de tots els aspectes 
que  hem  comentat  abans.  A més  a  més,  els  contextos  històrics  els  ajudaran  a  crear-se i 
comprendre un llenguatge matemàtic propi, a partir del coneixement del llenguatge matemàtic 
de l'època que estiguin estudiant.

       

         3-La didàctica dels professors i professores.

És evident que la preparació del professorat ha de ser prou sòlida per tal de poder 
desenvolupar els conceptes matemàtics a partir dels contextos històrics que els originaren. De 
vegades, les contextualitzacions dels problemes no s'entendran prou bé i  el professorat, en 
aquest cas, ha de tenir suficients recursos per poder ajudar els estudiants a comprendre'ls.

       4-Prediscposició afectiva envers les matemàtiques.

L'alumnat entendrà que les matemàtiques no són un compendi  de veritats absolutes. 
Les teories  matemàtiques s'han originat  gràcies  a un gran esforç  intel.lectual  per  part  dels 
matemàtics i estan determinades per tota una sèrie de factors externs als mateixos , és a dir, 
les matemàtiques no són un producte diví que ens hem d'aprendre de memòria, sinó que és 
fruit de la constància, del treball i de l'esforç dels homes i dones que s'hi dediquen. És per tant, 
una ciència en constant evolució.

        5-Entendre les matemàtiques com un esforç o treball cultural de la humanitat.

Aquest punt està molt lligat a l'anterior. Els alumnes i les alumnes podran veure a partir 
dels contextos històrics com moltes lleis i propietats matemàtiques han estat creades a partir de 
criteris  diferents als comentats fins ara (resolució de problemes quotidians),  com poden ser 
motius estètics, curiositat, plaer, mentalitat de canvi,  oci...

En unes aules cada vegada més multiculturals, els contextos històrics ens ajudaran a 
entendre quina era la concepció que les diferents cultures, al llarg de la història, tenien sobre 
les matemàtiques, i que de vegades, coneixements que atribuïm a  una determinada època i 
zona,  eren ja compresos per  altres  cultures,  en altres  zones molt  llunyanes,   molts  segles 
enrere.
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3-Descripció de la solució.

3-1 Quins contiguts tracta el  dossier.

Per poder redactar i desenvolupar el nostre dossier he tingut en compte els conceptes i 
els  continguts  fixats  al  decret  143/2007,  que  ens  detalla  les  consideracions  per  al 
desenvolupament del currículum de 3r ESO:

• Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat.

• Interpretació d'experiments aleatoris. Successos i espai mostral.
• Utilització del vocabulari adequat per a descriure i quantificar situacions relacionades 

amb l'atzar.
• Càlcul de probabilitat de successos compostos, en casos senzills, utilitzant taules de 

contigència i diagrames d'arbre.
• Utilització de les TIC com a suport dels càlculs i simulacions.

Durant les classes com a oient, el meu grup de 3r ha treballat  el binomi de Newton i 
coneix  l'existència  del  triangle  aritmètic  de  Pascal.  Per   això,  i  seguint  consell  del  propi 
departament de matemàtiques de l'Institut, he decidit  aprofundir una miqueta més en aquest 
tema apassionant de la probabilitat i introduir el tema de la combinatòria , tema que normalment 
forma part del currículum de 4rt ESO o fins i tot, 1r BAT. 

3-2 Parts del dossier

El dossier es divideix en 4 parts:

1-Contextualització i origen de la probabilitat. Aquesta part pretén que l'alumnat sigui 
conscient  dels  problemes  que  motivaren  el  naixement  de  la  teoria  de  la  probabilitat.  Aquí 
introduirem els personatges històrics principals. Els alumnes i les alumnes han de conèixer que 
l'origen de la probabilitat està relacionat amb el joc i la idea que tenien alguns jugadors de 
l'època,  que sabien  que coneixent  aquestes  lleis  probabilístiques  es  podien  guanyar  molts 
diners.

2-  Estudi  de  problemes  plantejats  durant  els  segles  XVI  i  XVII  relacionats  amb la 
probabilitat,  que  permeten  fer  una  anàlisi  de  les  condicions  de  cada  cas  i  entendre  més 
fàcilment aquestes teories inicials.

3-Introducció a la combinatòria i al triangle de Pascal. L'alumnat ha d'entendre que hi 
ha moltes possibles agrupacions dels elements d'un conjunt i que la combinatòria ens serveix 
per poder comptar els casos possibles. D'una manera molt senzilla,  si  sabem combinatòria, 
podrem saber la probabilitat de successos que inicialment semblem complicats.

4-Activitats a desenvolupar per l'alumnat. Algunes relacionades amb el context històric i 
altres relacionades amb el propi tema plantejat.

3-3.Com introduir el dossier a l'aula

El dossier està pensat per desenvolupar-lo i treballar-lo a l'aula en unes 6 o 7 sessions i 
treballar  les competències bàsiques descrites en el punt 1-3. En el meu cas concret, per falta 
de temps, només s'han fet servir 4 sessions, motiu pel qual alguns dels temes s'ha tocat d'una 
manera més superficial, especialment la introducció d'exemples i comparatives sobre els casos 
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proposats.

El problema principal que m'he trobat i m'he plantejat amb aquest treball ha estat com 
introduir-lo a l'aula. Volia motivar l'alumnat explicant matemàtiques d'una manera molt diferent a 
què estaven acostumats.  Però donar  un dossier d'història  de les matemàtiques i  llegir-lo  a 
classe sabia que no compliria  les  meves expectatives.  Així  que vaig començar  les  classes 
directament amb jocs d'atzar del nostre temps, extrapol.lant-los a la França del segle XVII.

La primera sessió consistí en una introducció del concepte de probabilitat a partir del 
joc  de  les  tres  portes  (a l'exemple en serien 5 ).  Considero que va ser  la  clau per  captar 
l'atenció  de  l'alumnat,  que  va  comprendre  que  de  vegades  la  sort  va  lligada  a  lleis 
probabilístiques. A partir d'aquest joc, que el contextualitzaven dins un conegut programa de 
televisió, vam treballar els jocs plantejats al dossier que s'utilitzaven durant el segle XVII, a més 
d'analitzar  per  què  va  ser  durant  aquest  segle  quan  es  va  començar  a  donar  explicació 
matemàtica a jocs que fins ara estaven relacionats directament a la sort o fins i tot, de vegades, 
a les divinitats o la màgia. A partir d'aquesta sessió recomano i poso com a deures als alumnes 
la lectura del dossier en funció del temari programat per a cada dia.

La segona sessió consistí en treballar la carta de Pascal a Fermat, on donem solució, a 
partir  d'analitzar  qui  té  més  probabilitat  a  guanyar,  com ha de repartir-se  una aposta  que 
consisteix en guanyar 3 vegades als daus, si el joc s'ha tancat quan anaven 2 a 1. És una 
manera d'introduir el concepte de combinatòria, que aprofundiran una miqueta més a la tercera 
sessió, amb la introducció del triangle aritmètic de Pascal.

 Al començament de la tercera sessió es van corregir les activitats relacionades amb els 
temes vistos  fins aquell  moment,  al  mateix  temps que es va  fer  un repàs de les  sessions 
anteriors i es van resoldre dubtes i problemes plantejats en la consecució de les activitats.

La darrera sessió vaig acabar d'explicar el triangle aritmètic i  vam corregir  l'activitat 
número 6. També es van resoldre dubtes i vam fer l'enquesta a l'alumnat de què parlem a 
continuació  sobre  la  valoració  de  l'activitat.  Realment  la  combinatòria  i  el  triangle  aritmètic 
haurien necessitat d'una altra sessió ja que ha estat un tema que, malgrat no era la primera 
vegada  que  en  sentien  a  parlar,  els  ha  costat  una  miqueta  més  que  no  pas  el  tema  de 
probabilitat. Amb les sis o set sessions programades per fer aquesta unitat didàctica hauríem 
desenvolupat d'una manera molt més profitosa el dossier i tots els exemples preparats, però 
malgrat això, els resultats han estat força satisfactoris.

 Al final de les sessions l'alumnat omple una enquesta sobre el treball desenvolupat a la 
classe.  Aquesta  enquesta  ens  servirà  per  millorar  el  mòdul  i  conèixer  quins  aspectes  els 
resulten  més  complicats  i  quins  més  interessants.  Les  enquestes  ens  permetran  fer  una 
valoració sobre què pensen els estudiants sobre l'explicació de les matemàtiques a partir de 
contextos històrics. Els exercicis demanats i els deures que han anat lliurant ens serviran per 
contrastar   les  seves  opinions  sobre  la  dificultat  del  dossier  amb la  pròpia  resolució  dels 
exercicis,  és  a  dir,  enquestes  i  treballs  haurien  de  seguir  una  mateixa  direcció  i  no  ser 
contradictoris.  També  hem  fet  enquestes  als  diferents  professors  del  departament  de 
matemàtiques per tal d'analitzar i saber què pensen sobre l'aplicació de contextos històrics a 
les classes i si  han treballat mai en aquest sentit, quins han estat els resultats.

3-4 Les diferents activitats

Al final del dossier apareixen les 7 activitats proposades que l'alumnat ha de saber 
resoldre en finalitzar l'explicació del tema.

La primera qüestió o pregunta pretén que l'alumnat entengui per què el naixement de la 
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teoria de la probabilitat s'origina a la França del segle XVII. Es tracta d'una qüestió purament 
històrica que ajudarà l'alumnat a contextualitzar el tema de la probabilitat dins una societat i una 
època concreta.

La  segona  questió  pretén  que  els  estudiants  entenguin  conceptes  elementals  de 
probabilitat i que raonin sobre algunes expressions que sovint fem servir equivocadament.

La activitats 3, 4 i 5 intenten treballar els problemes que es plantejaren a la França del 
segle XVII. Són activitats que els permetran raonar matemàticament i entendre altres succesos 
similars.

L'activitat  6  vol  tractar  el  tema de la  combinatòria  a  partir  del  triangle  aritmètic  de 
Pascal, posant com a exemple el conegut joc de La Primitiva. L'alumnat haurà d'entendre per 
què és tan difícil aconseguir un bon premi amb aquest joc i saber o tenir alguna idea de com 
buscar les possibles combinacions d'apostes que es poden fer en aquest joc, primer sense 
aplicar  cap  tipus  de  fòrmula  i  després  aplicant  la  fòrmula.  Quan  tinguin  la  solució  hauran 
d'entendre que, en fer una aposta a La Primitiva, tenen només una possiblitat d'encertar sobre 
un conjunt aproximat de 14 milions de casos possibles. És una manera de contextualitzar en el 
món contemporani alguna de les propietats del triangle aritmètic.

L'objectiu de l'activitat número 7 és que l'alumnat raoni matemàticament,  tal i com ho 
van fer  els que van iniciar  l'estudi   de la  teoria de la  probabilitat:  Pascal  i  Fermat.  De fet, 
l'activitat planteja un problema similar al resolt per Blaise Pascal i Pierre Fermat a mitjan segle 
XVII.

A continuació, mostro el dossier treballat a classe, elaborat per treballar amb un grup de 
3r ESO.
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 INTRODUCCIÓ A LA PROBABILITAT

Objectius

• Conèixer i saber aplicar conceptes bàsics de la teoria de la probabilitat a situacions de la 
vida quotidiana.

• Conèixer l'origen de la teoria de la probabilitat sabent què va motivar que es pensés sobre 
aquest tema i la relació amb el món contemporani.

• Entendre què és la combinatòria i per a què serveix.

    Introducció

A través  de  la  història  ens  trobem  amb  moltíssimes  evidències  de  jocs  d'atzar 
relacionats amb daus i loteries, on les paraules casualitat o màgia servien per explicar per què 
una persona guanyava o perdia en qualsevol d'aquests jocs.

Així, la teoria de probabilitats no va aparèixer fins que la gent no va voler predir els 
resultats futurs de qualsevol succés, lligats fins ara a la casualitat o  la màgia.

Quant  a  la  combinatòria,  haurem  de  distingir  dues  vessants  d'estudi  al  llarg  de  la 
història:

     1-Autors  que  s'han  dedicat  a  estudiar  totes  les  possibles  solucions  d'un  succés. 
Problemes com per exemple aquest: trobar la probabilitat, llançant tres daus, de que la suma 
total sigui igual a 6.

       2-Autors que s'han dedicat a estudiar com s'hauria de repartir, per exemple, un premi 
concret si  el  jugador  guanyador és qui  arriba a 7 victòries i  el  joc  s'ha interromput  quan 
havien jugat 5 partides i la puntaació era 4 a 1.

Malgrat s'han trobat daus cúbics molts semblants als actuals ja en l'época dels egipcis 
pel 2000 a.C i sabem que els jocs de daus han estat populars a les diferents societats des 
d'aquesta época, s'accepta que la teoria matemàtica de la probabilitat va ser iniciada pels 
matemàtics francesos Blaise Pascal (1623-1662) i Pierre Fermat (1601-1665) quan van poder 
obtenir probabilitats exactes per a certs problemes relacionats amb els jocs amb daus. S'ha 
de dir, però, que probabilitats numèriques per a algunes combinacions de daus ja van ser 
calculades per Cardano (1501-1576) i per Galileo Galilei (1564-1642). 

  

        

   
        Figura1: Blaise Pascal                                         Figura 2:Pierre de Fermat
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 Context històric

Al  segle  XVII  trobem  a  Europa  un  nou  mètode  d'investigació:  l'anomenat  mètode 
científic,   que malgrat  es va desenvolupar  entre finals del segle XIII  i  tot  el  XIV,  la  seva 
realització no es concretarà fins després del 1600. Aquest mètode consistia en l'observació  , 
l'experimentació  acurada  i  en  una  interpretació  racional  dels  resultats,  on  moltíssimes 
vegades els processos matemátics i les matemàtiques en general, eren la prova contundent 
d'allò  que s'investigava. Va aparèixer una nova actitud pel que fa a la ciència, consistent en 
observar  la  natura mitjançant  els  sentits  i  explicar-la  en un llenguatge matemàtic  exacte. 
París serà una de les capitals culturals de l'època.

     Va ser també durant aquest segle quan es va prendre consciència de la necessitat de 
treballar  en  comunitat.  Així,  el  1635  es  va  crear  l'Academie  Parisensis  on  s'agruparen 
diferents savis de totes les disciplines. El 1666 es crearà l'Académie des Sciences de París.

     Un dels matemàtics i  filòsofs més importants d'aquest segle va ser René Descartes 
(1596-1650),  qui va deixar una profunda empremta en el  pensament científic dels segles 
veniders gràcies al seu entusiasme pel mètode científic, la seva creença de que tot podia 
reduir-se a termes matemàtics i la seva insistència en dubtar sistemàticament de les primeres 
teories arrelades en la ciència.

     Altres  autors  importants  de  l'època  pel  que  fa  a  l'estudi  de  la  probabilitat  i  la 
combinatòria  van  ser  Jacob Bernoulli  (1654-1705),  Blaise  Pascal  (1623-1662)  o  Fermat 
(1601-1665)

                                          Figura 3. Nens jugant a daus, Murillo (1665-75)
                        Els jocs d'atzar van ser molt populars durant tot el segle XVII         
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La teoria de la probabilitat al segle XVI.

     A  Europa,  a  finals  de  l'Edat  Mitjana,  ja  trobem  alguns  escrits  sobre  idees 
probabilístiques relacionades amb daus. Així, trobem documents on calculen les 21 diferents 
opcions que podem obtenir quan llancem un parell de daus o 56 en el cas de 3. Aquestes 
afirmacions són correctes, però sempre que no tinguem en compte l'ordre en què apareixen 
els resultats, és a dir, parteixen de la base que treure un 1 i després un 2, és el mateix que 
treure primer un 2 i després un 1.

     En el cas concret que vulguem encertar la suma dels dígits extrets en el llançament de 
dos daus, veurem que només trobem un cas on la suma sigui 2 (1,1), un parell de casos per 
què la suma sigui 3 (1,2;2,1), 3 casos per sumar 4 (2,2;3,1;1,3) i així successivament. En 
termes moderns diríem que aquests successos no són equiprobables. La primera vegada 
que es va parlar implícitament d'aquest concepte va ser en un poema anònim anomenat De 
vetula, escrit entre el  1200 i el 1400: “ Només hi ha una forma possible d'obtenir un resultat  
si  els 3 daus (s'entén la puntuació) són iguals;  si  2 són iguals i  un és diferent trobem 3  
formes; si els tres daus són diferents hi ha 6 formes”. Si analitzem aquesta situació, llavors 
podem trobar que el nombre diferents de resultats quan llancem tres daus serà igual a 216 
(tenint aquesta vegada en compte l'ordre dels resultats).

     Cap al segle XVI, la idea de successos equiprobables estava més consolidada i això va 
fer possible que es comencés a treballar en el càlcul de probabilitats. Així, Cardano, en el seu 
Llibre dels jocs d'atzar escrit cap al 1526, va ser el primer en intentar-ho. Cardano va calcular 
11  diferents  possibilitats   que  en  llençar  un  parell  de  daus  surti  un  1;  9  possibilitats 
addicionals que aparegui un 2;  7 addicionals en què aparegui un 3. Llavors, va calcular que 
hi ha 27 possibles combinacions en el llançament de dos daus on aparegui un 1, un 2 o un 3, 
enfront de 9 que no serien favorables. Així, la probabilitat de que aquest succés aparegui 
serà 3:1. 

     Cardano, després de cometre greus errors  sobre com calcular la probabilitat  que un 
mateix  succés,  amb  una  probabilitat  donada,  succeeixi  un  parell,  tres  o  més  vegades 
consecutivament,  va arribar a la conclusió que si la probabilitat d'un succés és per exemple 
¾, la probabilitat d'aquest succés en un parell de jocs, serà de 9 a favor contra 7 en contra, 
és a dir, hi ha una probabilitat de 9/16  que aquest succés es doni les dues vegades que 
realitzem l'experiment consecutivament.

La teoria de la probabilitat al segle XVII: Pascal i Fermat.
     
     La teoria moderna de la probabilitat tindrà els seus inicis a mitjan segle XVII amb tota la 
correspondència entre Pascal, afincat a París, i Fermat, advocat amb residència a Toulousse. 

 Figura 4:  Situació geogràfica de les 
ciutats on vivien Pascal i Fermat
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Un parell de problemes particulars relacionats amb els jocs de daus van ser els que van 
donar  lloc  a  la  correspondència  entre  ambdós  personatges.  Qui  va  formular  aquests 
problemes  a  Pierre  Pascal  va  ser  Monsieur  de  Meré,  un  il.lustrat  de  l'època  que  tenia 
moltíssima passió pels jocs d'atzar:
     
     1- Quants llançaments amb un parell de daus són necessaris per poder treure un sis 
doble?
     2- Com s'haurien de repartir les apostes de dos jugadors si el joc s'atura abans de la 
seva finalització?

     Quant a la primer pregunta, Cardano ja va trobar la solució. Pel que fa a la segona 
qüestió,  tant  Pascal com Fermat van arribar a la  mateixa conclusió. Fermat,  en un carta 
escrita a Blaise Pascal el 29 de juliol de 1654, escrivia la seva solució:

     Si per guanyar l'aposta s'ha de guanyar 3 vegades i el joc s'atura quan van 2 a 1, tenint 
en compte que han posat 32 doblons cada jugador,  el repartiment es farà de la següent 
manera: si juguessin una altra vegada, podria passar que el primer jugador ho guanyés tot o 
podria passar que existís un empat. Per tant, el primer jugador haurà d'agafar 32 doblons 
perquè tant si ell guanya com si perd, almenys disposarà d'aquests diners. Pel que fa als 32 
doblons  que falten  per  repartir  el  primer  jugador  hauria  de  dir  que aquí  sí  que tenen la 
mateixa probabilitat de guanyar-los. Així el primer jugador es quedaria amb 48 doblons i el 
segon només amb 16. 
     
     Ara suposem que el primer jugador ha guanyat 2 vegades i el primer jugador cap. Si 
comencessin una altra partida, podria pasar que el primer jugador ho guanyés tot o que el 
resultat  fos 2 a 1, com al cas anterior.  Llavors s'haurà de tenir  en compte que el primer 
jugador haurà de quedar-se almenys amb 48 doblons, ja que perdent la segona hipotètica 
jugada, arribaríem al primer exemple. Els 16 doblons restants sí que s'haurien de repartir a 
parts iguals. Per tant, el jugador que va guanyant 2 a 0, hauria de quedar-se amb 56 doblons, 
mentre que l'altre només  amb 8.

     Ara suposarem que quan paralitzen el joc  van 1 a 0.  Si  es  comencés una segona 
partida podria passar que quedarien empatats o que el primer jugador acabaria com el cas 
anterior, és a dir, 2 a 0.. Així, el jugador que va guanyant pot reclamar que almenys, la part 
segura que li correspon son 32 doblons. La part que falta per arribar a 56, que és el que li 
correspondria si ell guanyés 2 a 0, s'haurà de repartir a parts iguals, quedant 44 doblons pel 
primer jugador i 12 pel segon. Els 8 restants serien del segon jugador ja que són els doblons 
que li correspondrien de totes maneres en cas de quedar 2 a 0.Per tant, el repartiment serà 
44 i 20.

 
Figura 5. Discussió en un joc de cartes. Jan Havicksz Steen (1650?)
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  En definitiva, Fermat el que fa és trobar totes les solucions possibles en cas que es 
juguessin les partides necessàries per acabar l'aposta, és a dir, té en compte que si van 1 a 
0,  com  a  màxim  hauran  de  jugar  4  partides  més  i  el  que  fa  es  escriure  les  diferents 
combinacions dels resultats d'aquestes 4 partides.

     Així, si anomenem a a la partida que guanya el primer jugador i b la partida que guanya 
el segon jugador, ens trobem, que si juguem 4 partides més els resultats possibles poden ser:

abab          aaab          bbaa          bbba
aabb          aaba          aaaa          bbab
abba          abaa          bbbb          baba
baab          baaa          abbb          babb

    Fermat sap que el jugador número 1 només ha de guanyar  2 partides, que són 11 
casos, mentre que el jugador 2 ha de guanyar 3, que son 5 possibles casos sobre 16. Per 
tant, el primer jugador haurà de percebre:

64 doblons * 11/16=44 doblons pel primer jugador
64 doblons * 5/16= 20 doblons pel segon jugador.
    
     

      Un altre dels problemes que el cavaller de Meré va plantejar a Pascal va ser el següent: 
Ell  tenia molt  clar  que si  llançava un dau 4 vegades seguides, tenia més probabilitat  que 
almenys  sortís  un  6  que  no  pas  que  no  sortís.  Concretament  la  probabilitat  de  que  sí 
aparegués és de 671/1296 contra  625/1296. També tenia clar que si llancem un parell de 
daus 24 vegades, la probabilitat de que surti un doble 6 és més petita que no pas que no surti. 
Sembla bastant clar  que el cavaller  de Meré feia els seus propis càlculs i  que no errava, 
malgrat que moltes vegades no sabia explicar els seus propis resultats, com en aquest cas, 
que no entén perquè això és així i escriu a Pascal per tal que li resolgui el seu dubte.De Meré 
feia servir l'argument que 4 és a 6 (sent 6 el nombre de possibles resultats quan llancem un 
dau) com 24 és a 36 (sent aquest nombre els possibles resultats quan llancem un parell de 
daus). Si amb 4 llançaments d'un sol dau, tinc avantatge, perquè no amb 24 llançaments de 
dos daus?. En una de les cartes que Pascal escrigué a Fermat li comenta el cas i li explica 
que no té temps per a respondre el cavaller sobre aquesta qüestió, però li diu, amb paraules 
textuals : “vostè ho veurà fàcilment pels principis  que té”.

Pascal i el triangle aritmètic

     Blaise Pascal va néixer a Clermont-Ferrand, França, el 19 de juny de 1623 i va morir a 
París el 19 d'agost de 1662. El seu pare, Étienne Pascal, era magistrat i jutjava processos en 
matèria d'impostos. La mare d'en Pascal morí quan ell només tenia 3 anys, cosa per la qual el 
seu pare es va traslladar a París amb els seus tres fills: Gilberte, Blaise i Jacqueline. El pare 
de Pascal va aconseguir apropar-se a les famílies més importants de la ciutat, a més d'establir 
amistat amb molts intel.lectuals de l'època.
     
    Étienne, qui es va encarregar de l'educació del seu fill, va decidir que Blaise no iniciés 
els seus estudis de matemàtiques fins que no tingués 15 anys. Malgrat això, la prohibició del 
seu pare va despertar la seva curiositat per la geometria i als 12 anys ja havia descobert que 
la  suma  dels  angles  interiors  d'un  triangle  és  igual  a  dos  angles  rectes.  Davant  aquest 
descobriment, Étienne va regalar al seu fill un exemplar dels Elements d'Euclides.

     Als 14 anys, Blaise acompanyava el seu pare a les reunions del pare Marsenne, on 
participaven científics importants com Roberval i Desargues. Als 16 va publicar el seu Assaig 
per les còniques i als 18 va construir una màquina calculadora.
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     Pascal va tenir una de les ments més prodigioses de la història, però es va interessar 
més per la teologia que no pas per les matemàtiques, disciplina a què es dedicà d'una manera 
molt intermitent.  El seu estudi del triangle aritmètic, que també es coneix com Triangle de 
Pascal o Triangle de Tartaglia (Tractat sobre el triangle aritmètic) ,  els estudis de probabilitat o 
els estudis de les còniques el convertiren, segons paraules de l'historiador Carl Boyer, en un 
dels més grans pensadors matemàtics.

     El triangle de Pascal, que ja era conegut des de feia més de 500 anys, es construeix de 
la següent manera:

Figura 6: Construcció del triangle aritmètic

 Començant amb un 1 a la part de dalt (es considera que és la fila 0 i la columna 0), 
anem posant nombres sabent que als laterals sempre hi ha 1, i a sota de cada dos nombres 
posem la seva suma. Per exemple, a la fila número 2, el primer nombre serà un 1, el següent 
un 2 (que surt del resultat de sumar els dos nombres que té a sobre, 1+1), i l'últim nombre, un 
altre 1. Així s'aniria construint el triangle.

     Una forma més actual de formular el triangle és la del següent gràfic, on cada nombre 
de cada fila  és  la  suma del  nombre  que té  justament a  sobre  amb el  que té  a  dalt  i  a 
l'esquerra. Haurem de tenir en compte també que la primera fila és la número 0 i la primera 
columna també.
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            0    1      2      3        4       5      6        7          8         9       10      11     12...    

 

Figura 7: Triangle aritmètic de Pascal

     Així,  s'utilitzava 
(n
k)  per nomenar el nombre en la fila n a la columna k.  I com podem 

observar  al  triangle:  (n
k)=(n�1

k )+(n�1
k�1) .  A  més,  Pascal  també  es  va  adonar  que 

qualsevol  entrada dins  el  triangle és igual  a la  suma de tots  els  elements  de la  columna 
anterior, però fins la fila anterior (anomenada tercera conseqüència del triangle de Pascal).

     Pascal  va arribar  a aquesta  conclusió a partir  de  (4
2) ,  que per  la  construcció del 

mètode anterior és igual a (3
1)+(3

2) , que al mateix temps (3
2)=(2

1)+(2
2), i(2

2)=(1
1) .

     Una altra propietat del triangle, que Pascal va numerar com vuitena conseqüència, és que la 
suma dels elements a la fila número n és igual a 2n , que vé de la setena propietat: la suma 
dels elements de qualsevol fila és igual al doble de la suma de la fila anterior.

     A partir d'aquestes i altres propietats del triangle, Pascal va demostrar que, per exemple 

(4
2) equival al nombre de combinacions de 2 elements que  podem fer amb un grup de 4 , 

és a dir, quants grups de dos podem fer si tenim 4 elements, sense tenir en compte, i això és 
força important, l'ordre dels elements. Així, en una agrupació que fos a b c d, si juntem ab i 
després ba, considerarem que és la mateixa agrupació.

     Pascal va resoldre l'anomenat problema de Meré a partir del triangle aritmètic i ho va fer de 
la següent manera:
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     Suposem que a un jugador li falten r jocs per guanyar l'aposta i a l'altre jugador s jocs. Tenim 
clar, per tant, que r i s almenys ha de ser 1. Si decidim interrompre l'aposta ara mateix, els 
diners s'hauran de dividir de tal manera que el primer jugador agafi la proporció que surt:

∑
k=0

k=s�1

(n
k) dividit per 2n , on n=r+s-1.

     En l'últim dels exemples que hem resolt  amb el mètode de Fermat,  el  primer jugador 
guanyava 1 a 0, i guanyava el total de l'aposta qui abans arribés a 3 jocs. Al primer jugador li 
faltan 2 jocs per guanyar, per tant, r=2. Al segon jugador li falten 3, per tant n=3+2-1=4. Ens 
fixarem per tant, en la fila 4 del triangle aritmètic, sabent que la suma total de la fila, el que és 

2n =16. La part del numerador serà igual a la suma de les columnes 0, 1 i 2, ja que s-1=2, 
d'aquesta fila número 4.

Per tant, per poder saber quina és la proporció que ha de rebre el primer jugador reproduim el 
triangle i seguim les pautes que va seguir Pascal:

  
        

        0    1     2      3        4         5        6          7          8            9         10      11       12...        

  

Figura 8: Triangle aritmètic de Pascal

     La suma de la fila 4 és 16, o 24=16 . La suma de les columnes 0, 1 i 2 d'aquesta fila és 
11. Per tant, la proporció que el primer jugador haurà d'agafar si la jugada s'interromp quan 
van 1 a 0 serà de 11/16. El segon jugador per tant, haurà d'agafar la proporció 5/16.

     64 doblons * 11/16 = 64 doblons * 0,6875= 44 doblons. La diferència fins a 64 serà el 
que agafarà el segon jugador.
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      Hem de dir,  però,  que el  triangle aritmètic té  moltíssimes altres aplicacions que no 
veurem  en  aquest  capítol  dedicat  exclusivament  a  introduir  conceptes  de  probabilitat  i 
combinatòria.
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Qüestionari i activitats

1-Creus que és casualitat que “el naixement de la teoria de la probabilitat” coincideixi amb el 
naixement d'un nou mètode d'investigació com és el mètode científic? Raona la resposta.

2-Ens diuen a l'informatiu que la probabilitat de pluja per demà és de 0,65 o el que és el 
mateix del 65%. Per tant, quina serà la probabilitat de que no plogui demà? Com ho has fet? 
Té sentit que la probabilitat de qualsevol cosa sigui d'un 125%? Raona les respostes.

3-El  text  ens  parla  de  successos  equiprobables,  creus  que el  resultat  de  llançar  un  dau 
tradicional és un succés equiprobable? Analitza perquè no és equiprobable el fet d'apostar, si 
llancem un parell de daus, que la suma del la puntuació dels daus sigui un número o altre. Per 
quin número faries l'aposta? Sabries calcular la probabilitat dels diferents resultats?

Adaptació d'una part del currículum de 3r ESO de matemàtiques a partir de la integració de contextos històrics.
20



4-Dibuixa  i  demostra  gràficament  que  la  probabilitat  de  que  si  llancem  un  parell  de  daus 
aparegui algun 1, 2 o 3 és d'un 75 per cent, enfront del 25 per cent de que no aparegui cap 
d'aquests nombres.

5-Si llancem un parell de daus, sabries calcular quina és la probabilitat de treure un sis doble? 
Fés-ho primer gràficament i intenta després deduir una fórmula per arribar al resultat.

6-A partir dels nombres combinatoris i del triangle de Pascal, enumera quina és la probabilitat 
de encertar els sis nombres de la combinació guanyadora de la loteria primitiva fent només 
una  aposta.  Quin  seria  el  nombre  combinatori  que  resoldria  el  nombre  de  possibles 
combinacions? A quina fila del triangle aritmètic de Pascal la trobaríem?

Tingues en compte que has de marcar 6 de les 49 caselles.
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7-Imagina't que et trobes davant d'un parell de jugadors on cadascú ha apostat 30 euros. Els 
60 euros se'ls portarà aquell jugador que abans arribi a guanyar 6 jugades al poker. Si no han 
tingut temps per acabar i han deixat de jugar quan la puntuació era de 5 jugades a 3. Sabries 
repartir  els 60 euros entre els dos jugadors en funció de la probabilitat que cadascú té de 
guanyar el total de les 6 partides?
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      4-Resultats

L'oportunitat que em va donar el meu tutor de centre deixant-me treballar el dossier a 
les  aules  ha  permés  que  la  valoració  final  de  l'aplicació  de  contextos  històrics  a  l'hora 
d'explicar  el  currículum  de  matemàtiques  a  l'ESO  obeeixi  a  criteris  empírics  del  propi 
professor i a l'opinió dels propis alumnes mitjançant una enquesta realitzada en finalitzar la 
unitat didàctica. Així, dins els resultats trobarem quatre sub-apartats: el primer consistirà en 
l'anàlisi  dels resultats segons l'alumnat,  el  segon farà una comparació entre les activitats 
presentades per l'alumnat i alguna de les preguntes formulades a l'enquesta, en tercer lloc 
faig una anàlisi dels resultats obtinguts a partir  de la meva pròpia experiència, i per últim 
analitzo les dades obtingudes a partir d'una enquesta feta al professorat de matemàtiques de 
l'institut on he fet les pràctiques.

   4-1 Resultats segons  l'alumnat

En finalitzar  les  sessions  vaig  passar  una enquesta  entre  els  alumnes  per  tal  que 
donessin una valoració tant  del  contingut  del  dossier  com de la  introducció de contextos 
històrics per explicar la unitat didàctica de probabilitat i atzar. Ara analitzo les respostes de 
l'alumnat  de  3r  ESO  a  les  qüestions  formulades  a  l'enquesta,  on  trobem  dos  tipus  de 
preguntes:  les  5  primeres  consisteixen a  valorar  de 0  a  10  tota  una sèrie  de  qüestions 
relacionades amb l'activitat i els seus continguts. Les altres 5 preguntes no són de valoració 
numèrica, sinó que pretenem que l'alumnat ens digui el que més i menys l'ha agradat i quines 
coses canviaria tant de l'activitat com de l'actuació del professor. 

A continuació fem l'anàlisi de les cinc primeres qüestions:

    1- Amb aquesta activitat he comprès els conceptes q ue s'hi plantejaven:

Amb aquesta pregunta pretenc relacionar l'aplicació dels contextos històrics  dins el 
tema de probabilitat amb la sensació i la facilitat que han tingut els alumnes i les alumnes a 
l'aula per entendre el  tema plantejat.  Més del  85 % consideren que han entès el  tema i 
només  el 7,40 % considera que no els ha servit per entendre'l. A més, més del 70 % ha 
donat una puntuació de 6 o superior.
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Aquesta pregunta de l'enquesta està recolzada per la resolució dels deures i exercicis 
entregats  pels  alumnes,  on  la  majoria  han  fet  una  bona feina  i  es  veu  com, en  termes 
generals, han comprés els conceptes principals del tema. A l'annex 1  podem veure algunes 
activitats i deures lliurats per l'alumnat. S'ha de tenir en compte, però, que l'explicació del 
tema s'ha fet en un termini  de temps inferior  al necessari,  cosa per la qual crec que els 
resultats de les activitats podrien haver estat encara millor. L'alumnat ha hagut de treballar el 
dossier en gairebé la meitat del temps programat, i fins i tot d'aquesta manera, els resultats 
han estat força positius.

2-Aquesta activitat té una proporció de teoria i pr àctica correcta.

Aquest  era  un  dels  reptes  principals  del  treball  i  les  respostes  han  estat  força 
satisfactòries. Una de les dificultats a l'hora d'introduir el dossier és precissament la manera 
de fer-ho, és a dir, realitzar una classe de matemàtiques a partir  de la història, però que 
s'assembli més a una classe de matemàtiques que no pas a una d'història, creant exemples i 
activitats pràctiques per tal d'entendre els conceptes introduïts. Malgrat, com ja sabem, m'han 
faltat almenys un parell d'hores de classe i he hagut de renunciar a molts exercicis pràctics, 
l'alumnat  considera que no ha estat un tema molt teòric,  sinó que han considerat  que la 
proporció entre teoria i pràctica ha estat molt equilibrada. Gairebé més del 80% de l'alumnat 
ha valorat l'activitat amb un set o més, així que considero que la percepció de l'activitat per 
part dels alumnes no ha estat en absolut teòrica, un dels factors que més temia abans de 
preparar-me l'aplicació del dossier a l'aula.
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3-Crec que aquesta activitat té una dificultat elev ada.

La majoria de l'alumnat ha considerat que aquesta pràctica té una dificultat elevada, 
però tampoc ens trobem amb una puntuació que la valori com a molt complicada. Un 26% la 
valora amb una dificultat mitjana o poca dificultat (valoracions de 0 a 5) i un 35% la considera 
molt complicada (valoracions de 8 a 10). Hem de tenir en compte, però, a l'hora de valorar 
aquests resultats, que el tema de probabilitat no l'havien treballat mai i que els conceptes 
plantejats en aquesta activitat són totalment nous per a la totalitat de la classe.
Així, per tant, pel que fa al grau de dificultat ens podem donar per satisfets de com ha valorat 
la classe l'activitat. En un primer moment pensava que els resultats reflexarien una dificultat 
superior, sobretot a causa dels comentaris i de les cares dels alumnes quan van rebre per 
primera vegada el dossier que hauríem de treballar.
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 4-L'estructuració dels continguts és correcta.

Quant a l'estructuració del tema, per les dades de l'enquesta sembla que l'alumnat  no 
ha trobat problemes, és a dir, pels resultats obtinguts podem dir que el tema els ha semblat 
ordenat  i  han trobat  coherència  a l'ordre  escollit  per  fer  les  explicacions de  classe.  Cap 
alumne ni alumna de la classe ha valorat aquesta pregunta amb una nota inferior al cinc, 
motiu pel qual entenem que si bé el tema els ha pogut semblar una miqueta complicat, l'ordre 
seqüencial de la unitat els ha semblat força correcte.
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5-Crec que la història de la ciència és útil per en tendre nous conceptes.

Aquesta pregunta de l'enquesta és una de les més interessants per analitzar,  saber 
l'opinió dels  propis  alumnes per  valorar  si  la introducció de contextos històrics per  explicar 
l'assignatura de matemàtiques els ha servit per entendre el tema, els conceptes nous i el tema 
de probabilitat en general, o bé tot el contrari, que els ha despitat més, que no els ha motivat en 
absolut o fins i tot que no han entès res del que preteníem. Per les respostes, podem dir que hi 
ha una part de la classe que pensa que no ha servit  de res (7,4%) i  un 10 % creuen que 
l'experiència no ha estat positiva. La resta de l'alumnat aprova l'experiència i més d'un 55 % de 
la  classe  ha  valorat  aquestes  sessions  d'introducció  de  contextos  històrics  amb una  nota 
superior a 7.  A la resta, un 26 %, valorant l'activitat amb un 5, entenc que tant li fa un mètode 
com altre.  Ens  hem de quedar  amb la  dada  que la  major  part  de  la  classe ha valorat  la 
introducció de contextos històrics per explicar el tema de probabilitat amb una nota superior o 
igual al notable.

A l'enquesta també es preguntava l'alumnat sobre els següents aspectes:

6.    Què és el que més t'ha agradat?
7.    Què és el que menys t'ha agradat?
8.    Treuries alguna cosa de l'activitat?
9.    Afegiries alguna cosa a l'activitat?
10.  Altres observacions.

La major part de l'alumnat ha escollit el joc d'introducció del tema, el joc de les cinc 
portes, com una de les activitats que més els ha cridat l'atenció i agradat. Això ha estat clau pel 
desenvolupament del tema, ja que han pogut comprovar dins un context actual com als jocs 
d'atzar  apareixen  lleis  probabilístiques  que  ens  permeten calcular  què és  el  que més  ens 
interessa en un moment donat i  d'aquesta manera podem ser capaços d'escollir la resposta 
correcta. En el moment d'exposar aquest exemple concret a la classe, només un parell de nois 
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van decidir que volien canviar la porta, però sense cap tipus d'argument coherent. La resta de 
la  classe va dir  que no canviaria la porta, i  van poder comprovar com segurament  haurien 
perdut el premi si el concurs hagués estat real. Això ho vaig extrapol.lar als diferents jocs de 
daus de què parla el dossier i  els vaig fer entendre que al  segle XVII  va ser quan es van 
començar  a  qüestionar  més  seriosament  del  perquè  d'aquestes  lleis,  que  segons  alguns 
estudiosos i il.lustres de l'època, com el cavaller de Meré, els podrien fer guanyar moltíssims 
diners. Com a professor, estic convençut que havent començat el tema d'aquesta manera, vaig 
poder motivar i cridar l'atenció de la majoria de l'alumnat de la classe. A més, és indicatiu d'això 
el fet que també una bona part de l'alumnat ha valorat la pròpia explicació del professor com 
una de les coses que més els ha agradat. Senzillament crec que els exemples utilitzats han 
estat prou motivadors per poder atrapar l'alumnat dins el tema de la probabilitat i l'atzar.

Pel que fa al que menys els ha agradat he trobat més diversitat de respostes. Alguns 
diuen que no els agrada les matemàtiques, altres parlen de la complexitat del tema tractat i 
alguns  parlen  de  la  gran  quantitat  de  deures,  que  per  falta  d'algunes  sessions  més  per 
completar  l'activitat  he  hagut  d'acumular  per  tal  que  l'alumnat  fos  capaç  de  comprendre  i 
entrendre millor les activitats plantejades al final del dossier. Alguns, de manera aïllada, han 
comentat  que no els ha agradat la  part  de combinatòria  i  les lleis  del  triangle aritmètic de 
Pascal. Cap resposta en aquest tema ha tingut a veure amb la introducció del tema a partir de 
contextos històrics.

Quant a saber si treurien o afegirien alguna cosa de l'activitat, la majoria de respostes 
han anat encaminades a la falta de temps o al poc temps dedicat al tema. Alguns diuen que 
hagués estat millor fer més activitats pràctiques del tema, però la falta de temps no ho ha fet 
possible. Hem de dir al nostre favor que és una aspecte previst si disposem de les 6 o 7 hores 
necessàries per realitzar l'activitat amb certa normalitat.

Pel que fa a altres observacions,  hi ha un percentatge molt important de la classe que 
valora  positivament  les  explicacions  del  professor  i  estic  convençut  que  ha  estat  per  la 
motivació aconseguida des del primer moment.

     4-2 Anàlisi dels resultats de les activitats lliur ades per l'alumnat.

A  continuació s'analitzen els resultats de les activitats presentades per l'alumnat al 
professor per comprovar si realment han entès o no els conceptes més importants de la unitat 
didàctica. Per aquest motiu, una vegada corregides les activitats que hem classificat en Molt bé, 
Bé, Regular o Malament, hem elaborat un gràfic que mostra la  puntuació que han obtingut els 
alumnes i les alumnes de la classe.

El 35 % de l'alumnat ha tret un resultat entre Bé i Molt bé, i si el juntem amb el 41% de 
l'alumnat  que  hauria  aprovat  una  miqueta  més  just,  ens  trobem  que  gairebé  el  75  %  de 
l'alumnat hauria aprovat les activitats plantejades al final del dossier. L'altre 25 % de la classe 
hauria  suspès el  qüestionari.  Segons l'enquesta,  el  85  % haurien  entès els  conceptes.  La 
diferència és de deu punts  percentuals.  A l'enquesta,  qui  ha suspès l'activitat  més els nuls 
sumen  un  22%,  molt  semblant  al  25  %  que  ha  suspès  l'activitat  amb  la  qualificació  de 
malament.

A continuació observem el gràfic que representa les qualificacions de les activitats a la 
classe:
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     4-3 Valoració per part del professor.

Un dels principals inconvenients que m'he trobat a l'hora de realitzar el dossier ha estat 
que cap del alumnes a qui anava dirigit  mai no havia estudiat el tema de la probabilitat, tot i 
que  la  normativa  curricular  parla  ja  de  conceptes  probabilístics  alguns  cursos  abans.  El 
problema és que el professorat de matemàtiques, com que no té temps suficient per explicar tot 
el currículum que se li exigeix ha de retallar temes, i aquest juntament amb el d'estadística són 
els temes més sacrificats per part del professorat a l'hora d'esborrar unitats didàctiques del 
curs. La complicació, per tant, consistia a explicar un tema totalment nou amb un mètode que 
cap professor fins ara havia fet servir en aquesta classe per explicar cap tema del currículum de 
l'assignatura.

Com ja avançàvem al  comentari  de l'article  de Tzanakis i  Arcavi  (2000),  la  falta  de 
recursos dicàctics és un altre aspecte a destacar a l'hora d'introduir els contextos històrics per 
ensenyar matemàtiques. Gairebé tot el material aconseguit per poder elaborar el dossier dins 
un nivell apte per als alumnes de 3r ESO s'ha trobat en llibres i documents escrits en llengües 
que no són ni el català ni el castellà, que si bé hem d'entendre que no hauria de perjudicar que 
els  trobem  en  llengües  estrangeres,  el  cert  és  que  no  facilita  que  el  professorat  de 
matemàtiques en  general  agafi  més interès  per  explicar  la  seva assignatura  a  partir  de la 
història de les matemàtiques.

Però una vegada realitzat el dossier, el meu repte consistia en com fer les classes, com 
introduir les matemàtiques a partir  de la història sense avorrir l'alumnat, com fer les classes 
sent capaç alhora que l'alumnat vegués les matemàtiques des d'un altre punt de vista molt 
diferent al que tenien fins ara, creant una contextualitzció real dels problemes matemàtics i 
donant sentit a lleis i teoremes que fins ara els explicàvem sense preguntar-nos mai qui,  quan 
o per què s'havien descobert. 

Començar  les  classes  amb  una  petita  introducció  del  que  volia  dir  probabilitat   i 
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seguidament parlar del joc de les tres portes (en l'exemple fet a classe eren cinc i no tres, per 
tal que es veiés més clar) va ser una de les claus d'aquest treball. La meva intenció era veure 
una sequència d'una pel.lícula molt coneguda anomenada 21BLACK JACK (adjuntat enllaç a la 
bibliografia).  La falta  de temps no va fer  possible el  visionat  però l'explicació feta a classe 
posant els alumnes en situació, com si estiguessin en un conegut programa de televisió, va fer 
que l'atenció i l'interès dels estudiants de 3r fos màxim. Vaig descobrir que contextualitzar els 
problemes probabilístics plantejats  al  dossier  amb programes de televisió d'avui  dia  podien 
ajudar-me a desenvolupar i treballar el dossier d'una manera més eficaç i de fet, així va ser.

Valoro molt positivament l'experiència amb aquesta classe .Penso que el professorat 
que vulgui treballar els temes d'aquesta manera amb alumnes de l'ESO i BAT ha de tenir prous 
nocions d'història i preparar-se molt bé els dossiers, però sobretot ha de  tenir ben clar quin 
sistema farà servir per introduir el tema a l'aula, és a dir, crec que hi ha temes que realment 
seran molt complicats explicar-los mitjançant contextos històrics i que la feina del professor o 
professora  serà trobar la forma d'introduir el tema per tal que l'alumnat se senti motivat,  com 
per exemple, trobant alguna situació històrica que sigui capaç de captar l'atenció de l'alumnat 
des d'un primer moment.

   4-4 Enquesta al professorat del departament de mate màtiques

Finalment,  vaig  passar  una enquesta entre  els  sis  professors  de matemàtiques del 
centre sobre la introducció de contextos històrics a l'hora d'explicar l'assignatura.

L'enquesta efectuada al professorat de matemàtiques planteja tot un seguit d' idees que 
tenen a veure amb els arguments en contra i a favor de què parla l'article de  Tzanakis i Arcavi 
sobre la introducció de contextos històrics a l'ESO. Les preguntes de la enquesta són:

 I: De les següents opacions marca aquelles que et sembli que poden ser una font de 
dificultat a l'hora d'introduir elements històrics en la teva aula de matemàtiques:

1. La història no són matemàtiques.
2. La història de les matemàtiques pot portar a confusió enlloc d'aclarir conceptes.
3. L'alumnat  no  té  un  coneixement  suficient  de  la  història  i  portaria  molts  problemes 

plantejar temes de l'assignatura a partir de contextos històrics.
4. La  introducció  de  contextos  històrics  pot  desmotivar  alumnat  que  li  agrada  les 

matemàtiques però no la història.
5. No cal mirar enrera per solucionar problemes contextualitzats a la nostra actualitat.
6. No hi ha suficient temps al curs per poder treballar  els temes a partir  de contextos 

històrics.
7. No hi ha suficients recursos didàctics per treballar l'assignatura mitjançant contextos 

històrics.
8. No tinc experiència suficient ni coneixements d'història com per explicar l'assignatura a 

través de contextos històrics.

II: De les  següents  opcions  marca  aquelles  que  et  sembli  que  poden  representar  un 
avantatge a l'hora d'introduir elements històrics en la teva aula de matemàtiques.

9. La història de les matemàtiques ofereix un ample reservori didàctic de problemes que 
poden motivar l'alumnat.

10. La introducció de contextos dins les aules afavoreix la transversalitat i les interrelacions 
amb altres disciplines.

11. La introducció de contextos històrics  permet  desenvolupar  altres competències més 
generals,  com  llegir,  escriure,  buscar  recursos,  discutir,  analitzar,  parlar  de 
matemàtiques.

12. La història de les matemàtique pot servir per tal que els estudiants aprenguin que els 
errors,  dubtes,  arguments  intuïtius,  controvèrsies,  obstacles...són part  integral  de  la 
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creació de les matemàtiques.
13.La  naturalesa  evolutiva  i  temporal  de  les  matemàtiques  encoratja  els  estudiants  a 

formular les seves pròpies preguntes, a conjecturar, a desenvolupar la seva línia de 
pensament i a no sentir-se desencoratjat per les seves pròpies equivocacions.

14. Analitzar les motivacions històriques que serviren per a la creació de les matemàtiques 
pot ajudar a entendre millor un determinat problema i motivar l'alumnat.

15. La història mostra les matemàtiques com una activitat humana en evolució i no només 
com  un  sistema rígid  de  veritats,  fomentant  la  predisposició  afectiva  de  l'estudiant 
envers les matemàtiques.

16. La història ofereix exemples que il.lustren la influència de factors socials i culturals en el 
desenvolupament històric de les matemàtiques.

17. La història  ens pot ajudar  que l'alumnat entengui  que les  matemàtiques no són un 
producte exclusiu de la cultura occidental i ajudar també a la gestió de les aules cada 
vegada més multiètniques.

18. Els  obstacles i  les dificultats aparegudes al  llarg de la  història poden reaparèixer a 
l'aula i d'aquesta manera poden tenir eines per superar-los.

Gràficament mostro el tant per cent del professorat que està d'acord amb cadascuna de 
les anteriors afirmacions:
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El professorat, a més a més, dins un apartat d'observacions i suggeriments ha destacat la 
dificultat de motivar l'alumnat a partir de contextos històrics en alguns temes concrets. És a dir, 
creuen que plantejar alguns temes del currículum a partir de la història pot desmotivar encara 
més l'alumnat.  D'altres temes, en canvi,  poden suposar una milllora i  una motivació a l'hora 
d'explicar  els  contiguts  de  les  diferents  unitats  didàctiques.  Consideren  que  el  tema  de 
probabilitat és un dels temes que millor es pot adaptar a l'aplicació de contextos històrics. El 
problema fonamental és que la falta de temps fa que gairebé mai s'expliqui aquest tema ni a 
partir de contextos històrics ni a partir de cap altre mètode pedagògic.
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   5-Conclusions

   La creació i desenvolupament d'aquest treball dins una classe de 3r ESO m' ha permès 
comprovar  el  grau  d'efectivitat  de  la  introducció  de  contextos  històrics  a  l'hora  d'explicar 
matemàtiques a nois i noies amb edats compreses entre 12 i 18 anys.

   He aconseguit d'una manera més o menys satisfactòria assolir els objectius fixats a l'inici 
del treball. Així, apart de treballar competències generals com la lectura i l'escriputra per tal de 
poder  desenvolupar  les  activitats,   l'alumnat  ha  comprès  que  l'origen  de  la  teoria  de  la 
probabilitat  va sorgir a partir   de la preocupació i  l'estudi dels resultats obtinguts en els jocs 
d'atzar. Però la probabilitat no éstà lligada únicament als jocs, sinó que hi ha moltes disciplines 
que treballen amb probabilitat, com ara els economistes, la sanitat o els meteoròlegs (activitat 2). 
També  ha  estat  molt  positiu  el  fet  que  l'alumnat  hagi  trobat  interessant  l'explicació  de  les 
matemàtiques  a  partir  de  la  història.  Però  considero  que  l'èxit  de  les  classes  depén  de  la 
metodologia que el professor faci servir. A partir de la meva pròpia experiència al grup de 3r Eso 
considero  que  la  clau  a  l'hora  d'introduir  els  contextos  històrics  dins  l'assignatura  de 
matemàtiques es troba en la  preparació que el  professorat fa de les classes,  és  a dir,  s'ha 
d'intentar  realitzar  l'explicació  d'una  manera  que  aconsegueixi  cridar  l'atenció  de  l'alumnat, 
motivar-lo perquè agafi interès pel tema plantejat des d'un primer moment i no limitar-nos a llegir 
i comentar el dossier a partir  d'una lectura col.lectiva. Si no hi ha una molt bona preparació 
d'aquestes classes, les sessions poden semblar molt avorrides i simples. Estic convençut que si 
hagués desenvolupat el dossier explicant-lo a la classe a mida que es va llegint, per exemple, 
no hauria tingut el mateix impacte en l'alumnat.

La redacció del dossier i les seves activitats  han requerit força bibliografia. La mancança 
de material didàctic sobretot en les nostres llengües pot provocar que el professorat descarti 
l'opció d'utilitzar contextos històrics a l'hora d'explicar alguns temes del currículum i més quan 
gairebé  no  disposa  del  temps  suficient  per  poder  explicar  els  mínims  que  obliga  el  decret 
143/2007. A més a més, molt del material existent, com ara els mòduls de Katz, estan per sobre 
del  nivell  que  han  d'assolir  els  estudiants  de  l'ESO.  Per  aquest  motiu,  el  professorat  de 
secundària en general i el de matemàtiques en particular hauria de rebre formació i informació 
sobre la gran quantitat de pàgines web que existeixen, com per exemple el Creamat, on podem 
compartir  treballs,  tasques  i  experiències.  Encara  hi  ha  pels  nostres  instituts  professors  i 
professores que no s'han renovat, que continuen explicant les matemàtiques d'una manera més 
tradicional i descarten qualsevol tipus de canvi a l'hora d'explicar la nostra assignatura.

La poca experiència del professorat de matemàtiques en l'aplicació de contextos històrics 
no  ha  de  perjudicar  el  fet  de  treballar  la  història  de  les  matemàtiques  per  explicar  part  del 
currículum  de  l'assignatura.  Només  requereix  voluntat  per  part  del  professorat  a  l'hora  de 
preparar-se els dossiers. El professor o professora de matemàtiques haurà de buscar informació 
sobre els orígens de les idees matemàtiques que possiblement ell mateix desconeixerà abans de 
l'elaboració del propi dossier.

Així, els contextos històrics, amb una bona preparació per part del professorat i malgrat la 
poca experiència dels professors i  professores  de matemàtiques en explicar  l'assignatura a 
partir de la història de les matemàtiques, són una eina força útil i eficaç i poden proporcionar uns 
resultats excel.lents pel que fa a objectius com els marcats a l'inici d'aquest treball, alhora que 
treballem les competències bàsiques imposades per llei. L'alumnat, si se sent motivat pel tema 
tractat  podrà  canviar  la  visió  que  fins  ara  tenia  de  les  matemàtiques,  al  mateix  temps que 
treballarà competències més generals com l'escriptura i la lectura. A més a més, podrà entendre 
que gairebé totes  les  regles  matemàtiques  han aparegut  per  resoldre  problemes  de  la  vida 
quotidiana  i  que  l'abstracció  matemàtica,  que  abans  no  comprenia  o  almenys  no 
contextualitzava, serveix per modelitzar aquells problemes que la humanitat en totes les cultures 
i civilitzacions s'ha anat plantejant al llarg dels segles.

En definitiva, estic totalment a favor de la introducció de contextos històrics per ensenyar 
matemàtiques i crec que una bona preparació dels dossiers per part del professorat pot plantejar 
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als alumnes unes unitats didàtiques interessants i motivadores que poden servir per canviar la 
visió  que  molts  alumnes  tenen  de  les  matemàtiques,  al  mateix  temps  que  treballen  unes 
competències més generals com la lectura i l'escriptura. A més, a més, els servirà per tenir més 
coneixement general, relacionar les matemàtiques amb altres disciplines i poder contextualitzar 
problemes de la seva vida quotidiana dins del pensament matemàtic, ja que seran capaços i 
capaces  d'entendre  que  el  procés  matemàtic  està  format  per  plantejaments,  intuicions, 
equivocacions,  dubtes...en  definitiva,  entendran  que  moltes  vegades,  sense  saber-ho,  estan 
treballant matemàticament.
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