
Matemàtiques

Què et proposem?

COM 
FUNCIONA LA 
SORT?

Què necessites?

Anem a investigar com funciona la sort, l’atzar i la probabilitat. Per esbrinar-ho, jugarem una partida de 
Catan fixant-nos en el resultat de les tirades i després mirarem quins són els millors resultats, per què 
apareixen més sovint i qui ha estat el guanyador de la partida.

• 1 joc de Catan per jugar una partida.

•  1 full de resultats per a cada jugador. Pots imprimir 
la pàgina 7 d’aquesta fitxa o dibuixar-la sobre paper 
quadriculat. 

• Respondre a les preguntes de l’apartat
      Com ha anat?

10+

Endavant!

Per esbrinar com funciona la sort i qui en té més a Catan, haureu de jugar una partida amb les regles de 
sempre. Aquí podeu repassar-les ràpidament si voleu: Com es juga a Catan?

Però cada vegada que un jugador tiri els daus, tots haureu d’anotar el número obtingut al vostre full de 
resultats i fer-hi una marca especial si la tirada us dóna algun tipus de recurs.
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https://youtu.be/3t0BVFjhhCA


ACTIVITAT: COM FUNCION
LA SORT?

Anem allà!

1. Imprimiu un full de resultats per a cada jugador o copieu-lo en un paper quadriculat. El teniu al final 
d’aquesta fitxa.

2. Prepareu el joc i, un cop col·locats els vostres pobles inicials, dibuixeu un cercle al voltant dels números 
que us donaran recursos quan surtin en una tirada. Si un número et dona més d’un recurs perquè és al 
costat de més d’un poble o d’una ciutat, afegeix un cercle per cada recurs que et doni.

Exemple: Maria té un poble a la intersecció entre les caselles 3, 5 i 6 i un altre entre les caselles 5, 8 i el 
desert, que és el 7.

Quan construeixis un nou poble durant la partida, marca tots els números que et donin recursos gràcies a 
ell. Igualment, quan passis un poble a ciutat, afegeix un nou cercle al voltant del número, ja que et donarà 2 
recursos en comptes d’un.
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3. Cada vegada que un jugador tiri els daus, fes una X a la primera casella lliure a sobre del resultat de la 
tirada. Si a més guanyes un recurs amb aquest número, fes un cercle al voltant de la X per cada recurs 
que hagis guanyat.

4. 

5. Comença la partida!

Ejemplo: després de dues rondes de joc amb tres jugadors, les tirades han estat 2, 5, 7, 8, 8 i 10, i la Maria les 
ha marcat així. El 5 està envoltat per dos cercles perquè ella té dos pobles al costat de caselles amb aquest 
número i ha obtingut dos recursos amb aquesta tirada.

Atenció

si en algun moment del joc s’omple del tot alguna columna de 
números, deixeu d’apuntar tirades a partir de llavors i acabeu 

la partida jugant com sempre.
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Com ha anat?

Un cop finalitzada la partida, respon a les preguntes següents per investigar com funciona la sort.

1. Qui ha guanyat la partida? Anota aquí els punts finals de cada jugador i les vegades que ha aconseguit 
recursos en les tirades segons els fulls de resultats:

PUNTS
TIRADES AMB OBTENCIÓ 

DE RECURSOS
(nombre d’X amb cercles)

RECURSOS OBTINGUTS
(nombre de cercles)

Jugador 1

Jugador 2

Jugador 3

Jugador 4

Resultat
tirades 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Vegades 
que ha 
sortit

En quina posició ha quedat el jugador que ha guanyat més recursos? Per què creus que ha estat així?

2. Compta quantes vegades ha sortit cada número en les tirades de la partida comptant les X marcades al full 
de resultats. Han sortit tots les mateixes vegades? Quins han sortit més? A què creus que és degut?

3. Compara la distribució dels números més repetits del punt anterior amb el full de resultats del jugador que ha 
guanyat la partida. Veus alguna relació entre els números més repetits i els números amb cercles del jugador 
que ha guanyat?
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4. La mediana d’una sèrie de números és el valor que ocupa la posició central d’aquesta sèrie quan s’ordenen 
de menor a major. Per exemple, si les vostres tirades haguessin estat:

2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12

La mediana serà el valor que es troba a la posició central d’aquesta sèrie. Si la posició central l’ocupen 2 
números, la mediana és igual a la suma d’aquests 2 números dividida per 2.

Quina ha estat la mediana de la vostra partida? El més probable és que també hagi estat 6, 7 o 8. És així?

Aquest serà el valor mitjà de totes les tirades i per tant al qual s’acostaran més la majoria de les tirades 
durant el joc. Tenint en compte que com més vegades tiris els daus més t’aproparàs a la mitjana, si la 
mitjana de les nostres tirades ha resultat superior a 7, voldrà dir que durant la partida han aparegut més 
valors alts, mentre que si està per sota de 7 hauran sortit resultats més baixos. 

Mitjana de les tirades   =  Suma dels valors de totes les tirades

                                                Nombre de tirades fetes

Mediana

5. La mitjana d’un conjunt de números és la suma de tots aquests números dividida per la quantitat de números 
que formen aquest conjunt. En el cas de l’exemple anterior, hauríem de sumar el resultat de totes les tirades 
(137) i dividir el resultat per les 19 tirades que vam fer, la qual cosa ens donaria una mitjana de 7,2. 

       
      Quina és la mitjana de totes les tirades de la partida? 
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Com funciona la sort

• El més habitual és que els números centrals de la sèrie (5-6-7-8-9) hagin aparegut més vegades que 
els números dels extrems (2-3-4-10-11-12), ja que hi ha més combinacions de resultats en els daus 
que els donen.

• Per exemple, el 7 apareix en 6 possibles tirades: 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 i 6-1. El 2, en canvi, només apareix 
en una tirada: 1-1.

• La mediana i la mitjana són dos valors estadístics que serveixen per conèixer la probabilitat que aparegui 
un número a l’atzar en una sèrie de números concreta.

• Així, els jugadors amb pobles i ciutats a prop dels números de les tirades més probables hauran 
aconseguit més recursos durant la partida. Això els haurà donat un gran avantatge per guanyar, tot i 
que en el joc també intervenen altres factors, com la capacitat de negociació i les decisions a l’hora 
d’invertir-los.

• Si vols, pots fer una foto als teus resultats i pujar-la a les xarxes socials amb el hashtag 
#DevirHomeAcademy. També podràs veure els resultats obtinguts per altres jugadors.
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Què hem treballat?

En aquesta activitat hem treballat principalment la nostra competència matemàtica i la nostra competència 
per aprendre fent servir eines de recollida i anàlisi de dades que ens han permès descriure, interpretar i 
predir quina és la probabilitat que surti un número o un altre en les tirades de daus a Catan.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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