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UNITAT 1: ELS NOMBRES NATURALS
1. ELS NOMBRES GRANS
2. OPERACIONS BÀSIQUES
NOMBRES NATURALS
3. OPERACIONS COMBINADES
AMB NOMBRES NATURALS
1. ELS NOMBRES GRANS
•

Quants zeros té un milió?

•

Quants zeros té un bilió?

•

Quants zeros té un trilió?

•

Coneixes com s'anomenen els milers de milions? Quants zeros tenen? Quin prefix
sol utilitzar-se? Digues un exemple d'unitat que s'utilitze aquest prefix.

Realitza les activitats 2, 3 i 4 de la pàgina 12 del llibre.

2. OPERACIONS BÀSIQUES NOMBRES NATURALS
SUMAR I RESTAR
Sabem que saps moltes matemàtiques, amb els teus pròpis recursos realitza l'activitat 1
de la pàgina 14 del llibre.

Els problemes són una part molt important de les matemàtiques per això atén
a la pissarra per a realitzar el següent problema:

“Carme compra una bossa de mà que costa 167€, una gavardina de 235€ i un
mocador de 32€. Quant s'ha gastat?”
DADES

OPERACIONS

RESULTAT

Realitza les activitats 3, 4 i 5 de la pàgina 14.

MULTIPLICAR
De segur que et saps totes les taules de multiplicar, possa-les en pràctica!!

Realitza les activitats 6, 7, 10 i 11 de la pàgina 15 del llibre

DIVIDIR
•

Realitza la següent divisió: 5 7 0 0

375

•

Comprova que està bé mitjançant la prova de la divisió.

•

Si tenim la següent divisió

D

d

r

q

Anomena a cada factor de la divisió i indica quina és l'operació per a comprovar
si està bé.

Realitza les activitats 12(abc), 15, 17, 18 i 19 de la pàgina 17 del llibre.

3. OPERACIONS COMBINADES AMB NOMBRES NATURALS
•

Quin és l'ordre de prioritat de les operacions combinades amb naturals.

•

Atén a la pissarra per a realitzar aquestes operacions entre tots:

12 + 7 · 4 – 25 : 5=

48 : (5 + 3) – 2 · 3 =

Realitza les activitats 2, 3, 4 i 6 de la pàgina 19.

UNITAT 1: POTÈNCIES I ARRELS
1.
2.
3.
4.

POTÈNCIES
POTÈNCIES DE BASE 10
OPERACIONS AMB POTÈNCIES
ARREL QUADRADA

1. POTÈNCIES
•

Completa:

2 · 2 · 2· 2=2 ❑

3· 3· 3· 3· 3· 3· 3=3❑
a · a· a · a ·a · a· a=a❑
a · a· a · a · · · · a · a · a =a ❑
nvegades

•

Digues com es llig....
a n _________________________________
a 2 _________________________________
a 3 _________________________________

•

Calcula el valor numèric de les potències.
2 3=2· 2 · 2=
3 4=3· 3 ·3· 3=
5 2=

•
12

Calcula els 20 primers quadrats.
22

32

42

52

62

72

82

92 102 112 122 132 142 152 162 172 182 192 202

Realitza les activitats 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 i 14 de la pàgina 31 del llibre.

2. POTÈNCIES DE BASE 10.
Un any llum té
9460000000000km=94,6·10

•

La descomposició polinòmica d'un nombre també pot expressar-se en potències de
base 10. Per exemple
83549=80000+3000+500+40+9
8· 10❑+3 ·10❑+5 · 10❑+4 · 10❑+9· 10❑

Realitza les activitats 1, 2, 3 i 4 de la pàgina 32 del lllibre.

3. OPERACIONS AMB POTÈNCIES
•

Calcula el valor numèric
(2·5)3=
23·53=
Què ha passat? Com són els resultats?

•

Posa un altre exemple de potència d'un producte semblant a l'anterior.

Passa el mateix?
•

Per tant podem generalitzar que la potència d'un producte és ______
__________________________________________________
(a · b)n=

•

Calcula el valor numèric
(10:5)3=
103:53=
Què ha passat? Com són els resultats?

•

Passa el mateix que amb el producte?

•

Per tant, podem generalitzar que la potència d'un quocient és _______
___________________________________________________
(a :b )n =

Realitza les activitats 1, 2, 3 de la pàgina 35 del llibre.

•

Completa
53·58 = (5·5·5)·(5·5·5·5·5·5·5·5) = 5 ◻
24·27 =
Podem generalitzar el resultat afirmant que el producte de dues potències amb la
mateixa base és ______________________________________________.

a n · a m=
•

Completa
58:53 = (5·5·5·5·5·5·5·5):(5·5·5) = 5 ◻
27:24 =
Podem generalitzar el resultat afirmant que el el quocient de dues potències amb
la mateixa base és ____________________________________________.

a n : am=
•

Completa
(53)4 = 53 53 53 53= 5◻
(27)3 =
Podem generalitzar el resultat afirmant que la potència de d'una altra potència és
____________________________________________.

(a n )m=
•

Completa amb l'ajuda de les regles anteriors.
53:53=
Calcula el valor numèric i després opera 53:53

a 0=

Realitza les activitats 6, 7, 8, 9 i 10 (a i d) de la pàgina 35 del llibre.

4. ARREL QUADRADA
•

Completa

Pensa quin nombre multiplicat per
ell mateix dues vegades dóna 16

4 2 =16

√ 16=

7 2=49

√ 16=

√ 25=
√ 121=
Nota: Busca l'asterisc en aquesta unitat i t'ajudarà molt.

√ a=b Es llig _______________________________________

•

Anem a buscar l'arrel entera de
5 2=25
6 2=36

5< √ 30<6

√ 30
√ 30=5,......

Aleshores l'arrel entera de 30 serà ____________

Realitza les activitats 1, 2, 3 (cdef).

UNITAT 3: DIVISIBILITAT
1. Relació de divisibilitat
2. Múltiples i divisors d'un nombre
3. Criteris de divisibilitat
4. Nombres primers i nombres compostos
5. Descomposició en factors primers
6. Mínim comú múltiple
7. Màxim comú divisor
1. Relació de divisibilitat
•

Completa:
40

8

Aquesta divisió és __________
40 és múltiple de 8
8 és divisor de 40

35

6

Aquesta divisió no és __________
40 no és múltiple de 8
8 no és divisor de 40

Un nombre a és ____________ de b si dividim b entre a i la divisió és
_____________. Per tant, b és ____________ de a.

Realitza les activitats 1, 3, 5, 8, 9, 10 i 11 pàgina47.

2. Múltiples i divisors d'un nombre
•

Completa:
Múltiples de 2= 2̇

={2, 4, 8, 10, 12, 14...}

Múltiples de 3= 3̇ ={ , , , , , , ,
8̇ ={

˙ ={
12

,

...}

}
}

Obtenim els múltiples d'un nombre _______________________
__________________. Per tant, un nombre té __________ múltiples.

Realitza les activitats 1 i 3 de la pàgina 50.

•

Completa com l'exemple:
Divisors de 12=D(12)={1, 2, 3, 4, 6, 12}
Divisors de 24=D(24)={
D(18)=
D(15)=
Quin número és divisro de tots els nombres?
Tot nombre és divisor d'ell mateix?

Realitza les activitats 2, 5, 6 i 7 pàgina 50.

3. Criteris de divisibilitat
2̇

={2, 4, 8, 10, 12, 14...}

Els múltiples de 2 acaben en _______________________________.

3̇

={

}

Suma les xífres dels múltiples de tres que tinguen més de dues xífres.
12→ 1+2=
15→ 1+5=
18→ 1+8=
21→
33→
Què ha passat?

Els múltiples de tres la suma de les seves xífres és_________________

9̇

={

}

Fes el mateix que amb les múltiples de tres a veure que passa....

Els múltiples de nou la suma de les seves xífres és __________________

5̇

={

}

Els múltiples de 5 acaben en _________________________________

˙
10

={

}

Els múltiples de 10 acaben en _________________________________

TREBALL D'INVESTIGACIÓ PER A CASA:
Busca què compleixen els múltiples d'11.
Realitza les activitats 8 i 9 de la pàgina 50.

4. Nombres primers i nombres compostos
La criba d'Erastòtenes ens facilita trobar els nombres primers entre 1 i 100.

•
•
•
•

Encercla el 2 que és el primer nombre primer, i ratlla tots els seus
múltiples.
Encercla el 3 i ratlla tots els seus múltiples.
Encercla el següent nombre que et trobes i ratlla tots els seus múltiples.
Segueix aquest procediment amb tots els nombres i així trobaras TOTS
ELS PRIMERS FINS A 100.

Observa'ls i completa:
Els nombres primers són aquells que sols tenen dos _____________, el
____ i ell mateix.

El 1 no és nombre primer

Realitza les activitats 1, 2 i 4 pàgina 51.

5. Descomposició en factors primers
72

2

:2
72=2 · 3
Descomposició d'un nombre en factors
primers

Realitza les activitats 3, 4, 5 i 6 de la pàgina 52.

6. Mínim comú múltiple
Anem a calcular el mínim comú múltiple de 10 i 6.
•

Calcula els 10 primers múltiples de 10.

•

Calcula els 10 primers múltiples de 6.

•

Encercla els comuns als dos, quin és el mínim?

•

Per tant el mcm(10,6)=

Açò resulta un treball molt llarg quan treballem
amb nombres molt grans. Vaig a apendre a
calcular-lo mitjançant la descomposició factorial

A vore que pense.... mcm (24,30)
1 . Descompose els nombres en factors primers.
r

2n Quins són els factors comuns?

3r Quins són els factors no comuns?

4t Els multiplique elevant-los al major exponent

Ja ho tinc!!!
mcm(24,30)=

Realitza les activitats 1, 3, 4, 6, 11, 12 i 13 de la pàgina 56.

7. Màxim comú divisor
Anem a calcular el màxim comú divisor de 12 i 18.
•

Calcula els divisors de 12.

•

Calcula els divisors de 18

•

Encercla els comuns als dos, quin és el màxim?

•

Per tant el mcd(12,18)=
Ja estem...!!!l

A vore que pense.... mcd (24,30)
1 . Descompose els nombres en factors primers
r

2n Quins són els factors comuns?

4t Els multiplique elevant-los ara al menor exponent

Ja ho tinc!!!
mcd(24,30)=

Realitza les activitats 1, 3, 4, 6, 11, 12, i 13 de la pàgina 59.

Per a repassar realitza les activitats 8, 10, 13, 19, 22 i 25 de la pàgina 61

Unitat 7: les fraccions
1. Concepte de fracció
2. Fraccions equivalents.
3. Reducció a comú denominador.
4. Sumar i restar fraccions.
5. Multiplicació de fraccions.
6. Divisió de fraccions.
7. Operacions combinades.

1. CONCEPTE DE FRACCIÓ
•

Indica quina fracció representen les parts pintades.

a
b
•

Què representa el denominador?

•

Què represetna el numerador?

•

Indica quina fracció representa les parts pintades?

•

Quina diferència veus en els tres casos? Quina fracció és menor que 1? Quina igual? I
quina menor que 1?

•

Tenim un dipòsit amb 30 litres d'oli, venem

3
5

a una empressa distribuidora.

- Divideix el dipòsit en 5 parts.
- Quants litres representa cada part?
- Si venem 3 parts quina quantitat representa?
- Quina fracció ens queda?
- Quants litres queden?

Per a calcular la fracció d'un nombre l'hem de multiplicar per el ____________
i dividir entre el ____________________.

Realitza les activitats 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 i 13 de la pàgina 125.

2. FRACCIONS EQUIVALENTS

•

En quina imatge mengem més pastís?

•

Representen la mateixa part?

Les fraccions que representen la mateixa part del total les anomenem
fraccions _________________.

Per a calcular fraccions equivalents amplificades multipliquem el __________
i el ___________ per el mateix ________________.
Hi ha ________________ fraccions equivalents amplificades.

______________

Per cacular fraccions equivalents simplificades ___________ el _______________
i el _________________ entre el mateix nombre. Quan no tenim cap divisor en
comú per poder dividir hem arribat a la fracció ______________________.

Realitza les activitats 2, 3, 4, 5, 7 i 9 de la pàgina 128.

•

En l'activitat 4 que acabes de realitzar agafa les dues fraccions equivalents de cada
apartat i multiplica-les en creu.

•

Què ha passat?

Si dues fraccions són _______________ quan multipliquem en creu el resultat
__________________.

Realitza les activitats 10 i 12 de la pàgina 129.

3. REDUCCIÓ A COMÚ DENOMINADOR
•

Donades les fraccions següents, representa-les.

1
4

2
6
•

Calcula les 6 primeres fraccions equivalents amplificades de cadascuna, multiplica per 2,
3, 4, 5 i 6.

1
=
4
2
=
6
•

Quina és la primera fracció equivalent amb denominador comú?

•

Quina relació té amb els denominadors inicials?

Per a reduir a comú denominador hem de:
1.

1
=
4

2.

3.
2
=
6

Realitza les activitats 2, 4 i 5 de la pàgina 139.

4. SUMA I RESTA DE FRACCIONS.
•

Amb el mateix denominador....

3 2
+ =
6 6
•

+

=

❑+❑=❑
❑ ❑ ❑

Amb diferent denominador ….. i si proves a reduir a comú denominador i ja ho tens!!!!

1 1
+ =
2 4

Per a sumar o restar dues fraccions amb el mateix denominador, sumem o restem
els __________________ i deixem el mateix ________________.
Per a sumar o restar dues fraccions amb diferent _____________ hem de reduir-les
a comú _______________.
Realitza les activitats 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 11 de la pàgina 141.

5. MULTIPLICACIÓ DE FRACCIONS
2
·3 =
5

=

+

+

+

=

2·❑ ❑
=
❑
5
2 2
· =
5 3

2 ·❑ ❑
=
5 ·❑ ❑

Per a multiplicar fraccions multipliquem els ____________ i els ____________.
Realitza les activitats 1, 2, 3 i 4 de la pàgina 142.

6. DIVISIÓ DE FRACCIONS
•

Per poder treballar la divisió hem de saber quina és la fracció inversa a una donada.
Quina creus que serà la fracció inversa de

3
?
7

•

Sabem que dividir és l'operació inversa a multiplicar, aleshores per a dividir fraccions per
quina fracció creus que multiplicarem?

•

Intenta-ho:

2 3 2 ❑
: = · =
5 7 5 ❑

Realitza les activitats 1, 2, 3, 4 i 6 de la pàgina 143.

7. OPERACIONS COMBINADES
•

A PER ELLES!!!! Realitza les activitats 1 i 2 de la
pàgina 144.

Realitza les activitats 1, 6, 7, 9, 11, 16 (a, b, c, d) i
17 (a, b, c, d).

UNITAT 4: ELS NOMBRES ENTERS
1. NOMBRES ENTERS
2. SUMA I RESTA DE NOMBRES
ENTERS
3. OPERACIONS COMBINADES DE
NOMBRES ENTERS
4. PROBLEMES
1. NOMBRES ENTERS
•

Associa un nombre a cada situació de la vida:
–

Visc al tercer pis.

–

En el Pol Nord fa una temperatura de 30 o davall zero.

–

Li dec al meu amic 10€.

–

El cotxe es troba al segon soterrani.

–

El meu vol arriba a 1200 m per damunt de nivell del mar.

–

El termòmetre marca 18 graus.

–

El submarinista es troba a 30 m per davall del nivell del mar.

En l'activitat has utilitzat nombres amb signe _____________ i nombres
amb signe ______________. Tots junts amb el zero formen el conjunt dels
nombres __________. Es representen mitjançant la Z.

Realitza les activitats 1, 3, 5, 7 i 8 de la pàgina 67 del llibre.

•

Col·loca els nombres on cregues.
-3

•

-2

0

-1

+5

+3

Aquesta recta ems ajuda a ordenar els nombres enters. S'anomena recta real.
Per tant, ordena (< i >):
-5 _ 0

•

+4

-5 _ 5

5_0

3_5

-5 _ -3

Donada la recta real on cada puntet representa una unitat, respon:

–
–
–

A quina distància es troba el 3 del zero?
A quina distància es troba el -3 del zero?
A quina distància del zero es troba el 10? I el -5? I el -12?

–

Dóna un parell de números que es troben a la mateixa distància del zero.

De manera que el ____ i el ____ són oposats.
La distància a la que es troba un número de ______ s'anomena valor absolut.
I es representa mitjançant dues barres laterals.
Quan dos nombres es troben a la mateixa ________ del zero s'on _________.

Realitza les activitats 1, 2, 3, 6, 8 i 9 de la pàgina 69 del llibre.

2. SUMES I RESTES DE NOMBRES ENTERS
SUMAR I RESTAR DOS NOMBRES
Indica en cada cas quin nombre enter li correspon a cada operació.
5+7

Tinc 5€ i tinc 7€

5–7

Tinc 5€ i dec 7€

-5 +7

Dec 5€ i tinc 7€

-5 -7

Dec 5€ i dec 7€

- Quan sumem dos nombres enters del mateix signe es ________ i es posa
el ______ que tenen els nombres.
- Quan sumem dos nombres enters que tenen diferent signe es _________ i es
posa el ________ del _________.

Realitza les activitats 1, 2, 5 i 6 de la pàgina 71 del llibre.

SUMAR I RESTAR MÉS DE DOS NOMBRES
•

Resol pas a pas:
8-2-10-5+3+1=
–

Quins són positius? Suma'ls.

–

Quins són negatius? Suma'ls.

–

Ens queda

–

Resultat:

+

-

=

Realitza les activitats 10, 11 i 13 de la pàgina 71 del llibre

SUMAR I RESTAR AMB PARÈNTESI
Anem a pensar quan guanye i quan perd diners...
Em donen un xec de 10€

+(+10)=
XEC 10€

He de donar un xec de 10€

-(+10)=
XEC 10€

Em donen una factura de 10€

+(-10)=
FACTURA 10€

Done una factura de 10€

-(-10)=
FACTURA 10€

REGLA DELS SIGNES
+(+)=
-(+)=
+(-)=
-(-)=

Realitza les activitats 1 i 2 pàgina 72; 5 i 6 de la pàgina 74 del llibre.

COMPLIQUEM LES SUMES....
Intenta-ho amb tot el que saps i després ho
comprovem!!!

(5-12)-(8-6)=

Realitza les activitats 10, 11 i 16 de la pàgina 74 del llibre.

3. MULTIPLICACIONS I DIVISIONS DE NOMBRES ENTERS
•

Utilitzant la mateixa regla dels signes que has treballat en l'apartat anterior
calcula:

(+3)·(-5)=

1. Multiplica els signes.
2. Multiplica els valors.
JA TENS EL RESULTAT!

(-15):(-3)=

Realitza les activitats 1, 2, 3, 5 i 6 de la pàgina 76 del llibre.

4. OPERACIONS COMBINADES AMB ENTERS
Aplicant tot allò que has aprés i el ordre de prioritat en les operacions.

Realitza les activitats 1, 2 i 4 de la pàgina 77 del llibre.

5. MULTIPLICACIONS I DIVISIONS DE NOMBRES ENTERS
És l'hora de calfar-nos el cap.... !

Realitza els problemes 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 de la pàgina 83 del llibre.

Realitza les 1, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 19 i 21 de la pàgina 80 i 81 del llibre.

UNITAT 9: PROPORCIONALITAT
I PERCENTATGES
1. Relacions de proporcionalitat. Proporcionalitat
directa i inversa.
2. Problemes barrejats de proporcionalitat.
3. Percentatges.
4. Augments i disminucions percentuals.

1. Relacions de proporcionalitat. Proporcionalitat directa i inversa.
La tutora de primer d'ESO va a comprar bolígrafs per a regalar als seus alumnes quan acabe el
curs. Quan arriba a la llibreria es troba:

?

?

3€

–

Quin preu té un bolígraf? I cinc? I 10?

–

Amb 30€ quants bolígrafs pot comprar?

–

Completa la següent taula:

Nombre de
bolígrafs
Preu €

1

2

3

4,5€

4

5

30€

15

32
30

45

Dues magnituds són directament proporcionals quan al ______________ una per qualsevol
número l'altra també es multiplica de la mateixa _______________.

Per poder resoldre els problemes de proporcionalitat directa, podem utilitzar l'anomenada regla
de tres directa.

Nombre de bolígrafs
2

29

Preu(€)
3

2 3
=
29 x

→ x=

x

Realitza les activitats 1 pàgina 154; 1, 2, 5, 6 i 7 de la pàgina 157.

29 ·3
=
2

Tenim una granja de vaques, i degut a una gran nevada ens hem quedat incomunicats. Sols tenim
un sac de pinso. Aleshores segons el nombre de vaques que tinga podré alimentar-les durant un
temps.

? dies

15 dies

10 dies

? dies

–

Quants dies podré alimentar a una vaca? I a 5? i a 10?

–

I si he de sobreviure 5 dies, quantes vaques salvaré?

–

Completa la taula:

Nombre de
vaques
Dies

–

1

2

3

4

5
5

Quina diferència observes a aquestes magnituds respecte a les magnituds directament
proporcionals?

Dues magnituds són inversament proporcionals quan al multiplicar una per un ____________
l'altra la _____________ per el mateix número.

De la mateixa manera aquest tipus de problemes es pot resoldre mitjançant una regla de tres
inversa.
Nombre de vaques
2

5

Dies
15

2 x
=
5 15

→ x=

2· 15
=
5

x

Fracció
invertida
Realitza les activitats 1 i 2 de la pàgina 155. Les activitats 1, 2, 3, 6 i 7 de la pàgina 159.

2. Problemes barrejats de proporcionalitat.
1. Indica si les següents magnituds són directament proporcionals (D), inversament
proporcionals (I) o cap de les anteriors (CAP)
• Gasolina que consumeix un cotxe i quilòmetres que recorre.
• Obrers que fan una feina i temps que tarden per a fer-la.
• Pàgines que té un llibre i el seu preu.
• Nombre d’ovelles i pinso que mengen.
• Velocitat d’una moto i temps invertit a recórrer una distància.
• El temps que és oberta una aixeta i la quantitat d'aigua que en surt.
• El gruix d'un llibre i el seu preu.
• L'edat d'un nin i la seva alçada.
• La velocitat d'un cotxe i la distància que recorr en una hora.
2. Una font dóna 54 litres d'aigua en 6 minuts. Quants litres d'aigua donarà en 20 minuts?

3. Per 12 litres d'oli hem pagat 45 euros. Quant em costaran 35 litres?

4. Si 25 llapis costen 2 €, quant costen 12 llapis?

5. Cinc obrers tarden 6 hores a contruir una tàpia, quant tardaran 2 obrers?

6. Si d'un libre llegeixo 9 pàgines diàries, tardaré 26 dies a acabar-lo. Si en llegís 13 pàgines

7. La Rosa amb 3'75 euros ha comprat 3 tubs de cola que estaven d'oferta. Si la Maria en vol
comprar 7 tubs, quant li costaran?

8. Per 4 menús del dia s'han pagat 37'5 euros. Calcula el cost d'11 d'aquests menús.

9. Si tres quilos de taronges costen 3'6 €. Quant costen 5 kg?

10. Si 5 contes de la mateixa col·lecció ens han costat 20 €, calcula quant costaran 12
d'aquests contes.

11. Per ensacar 280 kg de patates hem necessitat 6 sacs igulas. Calcula quin pes de patates hi
haurà en 5 d'aquests sacs?

12. Una premsa extreu 2 litres d'oli de cada 9 kg d'olives. Quants quilograms de les mateixes
olives es necessiten per omplir una garrafa de 30 litres?

13. Si compre 2 jerseis em costen 23 €. Quin preu tenen 5 jerseis? Els següents exercicis no
són de proporcionalitat directa.

14. Si 15 obrers tarden 35 dies a acabar una obra. Quants d’obrers es necessitarien per
acabar l’obra en 21 dies? (Indica si és una proporcionalitat directa o inversa).

15. diàries, quants dies em duraria la seva lectura?

3. Percentatges.
Completa la següent taula:
Percentatge

50,00%

Fracció

50
100

Fracció irreductible

1
2

Decimal

0,5

25,00%

75,00%

30,00%

Dibuix

–

Aleshores per a calcular un percentatge d'una quantitat tindrem:
40% de 120=

100

de 120=

o
40% de 120= 0,___ ·120=

–

En la classe de 1 d'ESO hi ha 20 alumnes, dels quals 30% són xics. Quants xics hi ha?

–

En la classe de 1r d'ESO hi ha 6 xics que representen un 30% de la classe. Quants alumnes
hi ha a la classe?

–

La classe de 1r ESO hi ha 20 alumnes dels quals 6 són xics. Quin percentatge de xics hi ha?

Realitza les activitats 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 i 14 de la pàgina 161.

4. Augments i disminucions percentuals.
–

Indica tres situacions de la vida quotidiana on
s'apliquen disminucions percentuals.
·
·
·

–

Indica tres situacions de la vida quotidiana on s'apliquen augments percentuals.
·
·
·

–

Hem comprat un cotxe que valia 12000 €, i la comercial ens ha aplicat el 21% d'IVA. Quin
ha sigut el preu final del cotxe?

–

El dissabte em vaig comprar una jaqueta que valia 50 €, però tenia un descompte del
30% . Quant vaig pagar per la jaqueta?

Realitza les activitats 1 i 2 de la pàgina 163.

Realitza les activitats 1 i 2 de la pàgina 164.
Activitats 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 i 14 de la pàgina 165.
Activitats 24 (a,b,c,d), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 47 de les
pàgines 166 i 167.

UNITAT 10: EQUACIONS
1. Equacions.
2. Tècniques de resolució d‛equacions.
3. Problemes.

1. EQUACIONS.
Una equació és una _____________ entre dues expressions algebraiques que es
_____________ per a certs valors de les lletres.
Tenim la següent equació i anem a identificar‐ne cadascun dels elements.
segon membre

incògnita

primer membre

termes

4x ‐ 5 = 2x + 1
L’objectiu d’aquesta unitat és resoldre equacions, és a dir, trobar el valor de la incògnita
per a que es verifique l’equació.
“Troba un nombre que si li restem quatre al seu triple és igual a 8.”
3·x ‐ 4 = 8
➔ Identifica el primer i el segon terme de l’equació.

➔ Quants membres té?

➔ Quina és l’incògnita?

➔ Sabries dir de quin nombre es tracta?

➔ Comprova la solució
3·___
 ‐ 4 = ___ ‐ 4 = ____

la solució és incorrecta/correcta

1

Realitza les activitats 1(a, b, c) i 3 de la pàgina 179.

2. TÈCNIQUES DE RESOLUCIÓ D‛EQUACIONS.
Resolució de les equacions del tipus x + a= b i x ‐ a= b.
Tenim la següent balança que representa l’equació 2x + 5 = 17, observant el dibuix digues
què faries per a equilibar‐la quan llevem un pes?

2

Intenta resoldre les següents de la mateixa forma:
➔ x+3=5

➔ x ‐ 8 = 10

➔ x+3‐7=1

En una equació els termes que estan en un membre sumant passen a l’altre
___________
➔ x + 7 = 10

➔ x+5=3

➔ 1 + x = 12

➔ x + 2 + 8 = 20

➔ 3+x+1=5

➔ 6+ 8+x=3

En una equació els termes que estan en un membre restant passen a l’altre
___________
➔ x‐8=0

➔ ‐9 + x = 1

➔ x‐2‐5=3

➔ x+5‐8=0

➔ 6+x‐7=2

➔ 5=2+x‐1

Realitza l’activitat 1 de la pàgina 180, les activitats 1 i 3 de la pagina 183.

Ara anem a resoldre equacions que tinguen més d’una x, utilitzant el
que sabem de canviar termes de membres sumant i restant.

3x + 5

=

2x + 7

Lletres

=

Números

3x + 5

=

2x + 7

3x ‐ 2x

=

7‐5

x+x+x‐x‐x

=
=

➔ Quina és la solució de l’equació?
➔ Fes la comprovació.
➔ De la mateixa forma resol les següents equacions:
5x + 8

=

4x + 10

Lletres

=

Números

=
=
=
=

‐

3x + 7 = 2x + 12

‐

7x ‐ 3 = 6x + 10

‐

‐ 4 + 4x = 3x + 5

‐

x + 3x + 5 = 2x + x +6

‐

5x ‐ x + 4 ‐ 3 ‐ 2x = 3x + 10 ‐ 2x ‐ 5

Resolució de les equacions del tipus ax= b i x/a= b.
Per començar aquest apartat voldria que resolgueres el següent dibuix:

En la primera equació de les pomes està la clau d’aquest apartat….

Pensem…

+

3

30

+

=

=

30

3x = 30
x=?
En una equació quan tenim un número multiplicant a la incògnita en un membre passa
____________ a l’altre membre.
Com a conseqüència:
En una equació quan tenim un número dividint a la incògnita en un membre passa
____________ a l’altre membre.

Realitza l’activitat 3 de la pàgina 181, l’activitat 4 de la pàgina 183.

Aleshores resol les següents equacions:

4x + 2 + x
Lletres

=
=

5 + 3x + 3
Números

=
=
=
=

Realitza l’activitat 4 de l pàgina 181, les activitats 5 i 8 de la pàgina 183.

Ara et toca anar per lliure en la resolució d’equacions, observa els exercicis
resolts de les pàgines 183 i 184.
Realitza les activitats 12, 13 i 15 de la pàgina 185.

Resolució de les equacions amb parèntesi.
Amb l’ajuda de la professora i els exercicis 16 i 18 resolts del llibre, resol:
➔ 7x ‐ (1 ‐ x) = x ‐ 8

➔ 4 ‐ x = 2 ‐ 3( x ‐ 2)

Realitza les activitats 17 i 18 de la pàgina 184.

3. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.
Hem pagat 7€ per tres cafés i dos croissants, si sabem que el croissant costa 0,50€ més
que un café. Què costa un café? I un croissant? Què pagare per 2 cafés i 3 croissants?
Amb l’ajuda del dibuix plantetja i resol l’equació.

Realitza les activitats 1, 2, 3 i 6 de la pàgina 187.

Realitza les activitats 17, 18, 19 i 21 de la pàgina 189.
Realitza les activitats 32, 33, 34, 35, 36, 37 de la pàgina 191.

UNITAT 11: GEOMETRIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipus d‛angles. Mesura d‛un angle.
Triangles. Teorema de Pitàgores.
Polígons regulars.
Circumferència.
Figures compostes.
Classificació de cossos geomètrics.

1. TIPUS D‛ANGLES.

dIBUIX

NOM

CARACTERÍSTIQUES

Agut

Obtús

Recte

Plà

Dos angles són suplementaris quan sumen _______________
Exemple:

121.79º+58.21º=

1

Dos angles són complementaris quan sumen _______________
Exemple:

62.74º+27.26º=
Activitat:
Mesura els següents angles i classifica’ls.


Realitza l’exercici 1 de la pàgina 199.

2

2. TRIANGLES. TEOREMA DE PITÀGORES.
Un triangles és un polígon de _______ costats.
TIPUS DE TRIANGLES

DIBUIX

NOM

DEFINICIÓ

3

MESURA DELS ANGLES D’UN TRIANGLE

Manualitat

La suma dels anlges d’un triangle és _______________

4

TEOREMA DE PITÀGORES
En un triangle rectangle anomenem al costat major que és l’oposat a l’angle recte
________________ i als altre dos costats _____________________.
El teorema de Pitàgores.

El dibuix expressa el que diu el Teorma de Pitàgores, explica’l en les teues paraules al
quadern.
Exemple: 
Tenim un triangle rectangle que els seus catets mesuren 5 cm i 12 cm, quina és
la longitud de la seva hipotenusa?

5

Realitza els exercicis 1 pàgina 222 ; 1, 2, 3, 4 de la pàgina 223 i el 5 de la pàgina
224.

6

PERÍMETRE I ÀREA D’UN TRIANGLE
Perímetre

Àrea

AT = b∙h
2

Definició:

La suma dels costats d‛un
triangle.

Exemple:
Calcula l’àrea i el perimetre dels següents triangles.

Realitza les activitats 1, 2 i 3 de la pàgina 240.

7

3. QUADRILÀTERS.
Un quadrilàter és un polígon de _______ costats.
TIPUS DE QUADRILÀTERS

DIBUIX

NOM

DEFINICIÓ

PERÍMETR
E

ÀREA

Realitza les activitats 1 i 2 de la pàgina 219; 1 i 5 de la pàgina 238 i 6, 7 i 8 de la
239. A més les activitats 1, 2, 3 i 4 de la pàgina 244.

8

9

4. POLÍGONS REGULARS.
Anomenem polígon regular a aquell que té tots els ________________ i els
____________ iguals.
TIPUS DE POLÍGONS REGULARS

DIBUIX

NOM

PERÍMETRE

ÀREA

Realitza les activitats 3 de la pàgina 241 i la 5, 6 i 7 de la pàgina 245.

10

11

5. CIRCUMFERÈNCIA.
Anomenem circumferència a _______________________________________________
Els elements més importants de la circumferència són ___________, ______________ i
_____________.

Àrea de la circumferència:

Longitud de la circumferència:

Realitza les activitats 1i 2 de la pàgina 242 i la 4 i 5 de la 243.

12

6. FIGURES COMPOSTES.
Anem a desmuntar la següent figura per a calcular la seua àrea:

‐

Àrea del quadrat:

‐

Àrea del trapezi:

‐

Àrea del rectangle:

ÀREA TOTAL= Àrea del quadrat + Àrea del trapezi + Àrea del rectangle=
Realitza els exercicis 16, 17, 18 i 20 de la pàgina 247.

13

7. CLASSIFICACIÓ DE COSSOS GEOMÈTRICS.

TIPUS DE POLIEDRES

DIBUIX

NOM

REGULAR

VÈRTEXS

ARESTE
S

CARES

14

Hi ha uns altres cossos que són un poc diferents als anteriors. Anomena’ls i explica perquè
són diferents.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

15

Realitza l’exercici 1 de la pàgina 277 i l’exercici 1 de la pàgina 228.

16

TREBALL
FINAL
Realitza les següents exercicis 5(229), 21(230), 25 i 26 (231), 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 (246), 16 i
18 (246) i per últim 24 i 25 (248).
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