
Proposta de deures d’estiu de matemàtiques 

 

1. Observant l’entorn 

Al llarg d’aquestes vacances, veuràs moltíssimes coses. Et proposem buscar la geometria 

que t’acompanya en el teu dia a dia. Així doncs, aquesta activitat consisteix en fer un 

recull d’imatges en els que puguem observar algunes de les formes geomètriques 

estudiades al llarg del curs, triangles, rectangles, trapezis... però també línies paral·leles, 

perpendiculars, angles... 

Un cop fetes les fotografies, caldria marcar en elles els seus elements característics com 

ara les diagonals, els vèrtex si els angles són obtusos... 

Finalment, intenta calcular la escala a la que està feta la fotografia respecte a la realitat. 

 

2. Gràfiques i estadístiques en l’esport 

En qualsevol esport l’estadística i les gràfiques donen molta informació sobre com ha 

anat un partit. Així doncs, es proposa fer un recull de les dades d’un encontre d’algun 

esport. Per exemple, podem recollir l’evolució de les faltes dels diferents jugadors d’un 

equip, l’evolució dels punts en el temps en un partit de bàsquet, l’encert en els xuts a 3 

pals dels xuts totals, etc. 

Així doncs, fes l’anàlisi estadística d’alguna variable al llarg  d’un partit comparant 

jugadors o equips diferents i fes-ne la gràfica corresponent. A més, fes alguna gràfica 

d’evolució d’una variable al llarg del temps. Per exemple: 

• Anàlisis estadística dels destinataris de les passades de De Jong en un partit 

concret. 

• Evolució del nombre de faltes al llarg del temps de cadascun dels equips 

Intenta treure conclusions de les dades que extreguis, per exemple, si De Jong ha fet 

moltes passades en defensa pot ser que els davanters no es desmarquessin. Si en un 

partit ajustat on un equip guanya per 0-1 es disparen les faltes de l’equip que va 

guanyant és possible que estiguin jugant molt a camp contrari i estiguin intentant 

remuntar... 

 

3. Probabilitat en els jocs de taula 

Un dels usos més importants de la probabilitat és en els jocs de taula i d’estratègia. Molts 

d’ells tenen una mecànica basada en la probabilitat.   

 

Us proposem jugar a un joc de taula anomenat Can’t Stop. Després de mirar les regles i 

jugar una estona justifica perquè les columnes del 2 i el 12 són més curtes i la del 7 és la 

més llarga.  



Apunta en un full totes les possibilitats de tirades que han sortit en una taula. Fes-ne 

l’anàlisis estadístic i fes una estimació de la probabilitat de que surti cadascun dels 

nombres. Representa-ho en una gràfica. 

Regles: https://www.youtube.com/watch?v=cqIfGtPzneI 

Enllaç per jugar online: https://boardgamearena.com/gamelist 

 

 

Un altre joc que seria interessant d’analitzar en aquest sentit seria Els colons de Catan 

on podríem intentar relacionar la posició dels nombres amb la probabilitat.  

 

https://boardgamearena.com/gamelist

