Presentació de la unitat

COM
S’UTILITZA
AQUEST
LLIBRE

COMENCEM!
Activitats d’escalfament. Es presenten els continguts a partir d’una situació real. Pot incloure fotografies, preguntes, activitats resoltes, semiresoltes
o proposades. Conté un recordatori de conceptes
i els objectius de la unitat.
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Un text introductori ens permet fer una petita incursió
en els continguts de la unitat
a partir d’alguna història o
situació real que hi estigui
relacionada.

COMENCEM!

COSSOS GEOMÈTRICS

A la mare d’en Pol li agrada molt Barcelona. En Pol i els seus
germans, amb l’ajut del seu pare, han decidit regalar-li un
vinil de l’skyline de la ciutat per enganxar-lo a la paret del
menjador.

1. Mentre esperen la mare, en Pol ha explicat als seus
germans que aquesta imatge és molt geomètrica. Els
ha explicat que, per començar, la imatge té simetria.
Identifica la simetria de la imatge. Hi ha algun d’aquests
edificis que també sigui simètric per si sol?

1
2
3
4
5
6

Aquestes paraules de Galileu són ben certes. Si mires al teu voltant, és impossible
no trobar-te amb figures planes o amb tres dimensions. Vivim envoltats d’objectes en forma de quadrats, rectangles, cilindres, esferes... Taules, portes, pilotes,
caixes... Com seria la nostra vida sense aquestes figures?
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Estem tan lligats a la geometria que ni ens adonem de la seva presència. Ets capaç
de dibuixar qualsevol objecte sense fer servir la geometria?

Llista dels
continguts
de la unitat.

2. En Pol també els parla de línies rectes i corbes. Localitza-les.

Sumari
«L’Univers», segons Galileu, «està escrit en el llenguatge de les matemàtiques
i les seves lletres són els triangles, els cercles i altres figures, sense les quals
els humans no podríem entendre cap ni una de les seves paraules. Sense aquest
llenguatge, viatgem a cegues per un laberint.»

3. El pare de tots tres germans s’afegeix a les explicacions
i els diu que, a més a més, al dibuix hi ha figures semblants entre si. Busca-les.

Els cossos geomètrics
Els elements del pla

4. Per acabar, els nois fan una llista d’alguns dels elements
geomètrics que hi veuen. Completa la llista:

Angles
Tipus d’angles

Element geomètric

Figures planes
Circumferència
i figures circulars

Hi apareix?

Simetria

Sí

Línia corba

Sí

On?

Línies paral·leles
Angle recte

Simetries i moviments
en el pla

Triangle
Quadrilàter
Pentàgon

POSEM FIL A L’AGULLA

POSEM FIL A L’AGULLA

L’AIGUA
L’aigua és indispensable per a la vida de persones, animals i plantes, i per això és un bé
que cal saber administrar i no malbaratar inútilment. Observa aquest mapa de Catalunya
amb informació sobre el consum domèstic aproximat d’aigua a casa nostra. Els usos
domèstics fan referència al consum d’aigua a la llar i al jardí.

Activitat sobre un tema que et pugui interessar
i que formi part de la vida quotidiana. Entre 5 i
10 activitats concretes, numerades, que giren
al voltant d’aquest tema i que integren tots els
continguts de la unitat. Es basen en gràfics, situacions reals, manipulació de programari informàtic, etc. Sempre inclou alguna activitat perquè
treballeu en grup.

150 L de mitjana
per persona i dia.

190 L de mitjana
per persona i dia.

443 032 habitants

761 627 habitants

Girona

Lleida
Barcelona

182 L de mitjana
per persona i dia.

112 L de mitjana
per persona i dia.

Tarragona

814 199 habitants

5 552 050 habitants
(Font: adaptat de l’Idescat, 2010.)

ACTIVITATS
4. Considera aquestes dades i respon:
a ) Quants litres d’aigua consumeix, en activitats domèstiques, tota la província de
Girona en un dia? Arrodoneix el resultat a les unitats de milió i escriu-lo com a
potència de base 10.
b ) Quina és la població de Catalunya? Escriu el resultat en lletres.

f ) Poseu-vos en parelles, obriu un full de càlcul i construïu la següent taula:
Habitants

Consum per persona i dia

Consum total al dia

Girona
Lleida
Tarragona
Barcelona
Total

Nombre de diagonals
des d’un vèrtex

Recordant que els angles d’un triangle sumen
180°, completem la darrera columna. La suma total dels angles d’un polígon es calcula multiplicant el nombre de triangles de la seva triangulació
per 180°. Per al quadrilàter: S = 2 · 180° = 360°.
Per al pentàgon: S = 3 · 180° = 540°.

Polígon

Nombre de
costats (n)
4

1

2

360°

5

2

Nombre de
triangles (t)
3

540°

Hexàgon

6

3

4

720°

Heptàgon

7

4

5

900°

UNITAT 1

r
C

A més del centre, representat per la lletra C, en una circumferència podem identificar els elements següents:

Diàmetre: és la corda que passa pel centre de la circumferència. És la corda de més longitud que es pot construir en una circumferència. La longitud d’un diàmetre, d,
és el doble de la longitud d’un radi, r: d = 2 · r.

diàmetre
C rad
i
corda

Triangulació.

A

d
C

B

2n angle

3r angle

60°

120°

150°
85°
67°

90°

135°

4t angle
55°
100°

144°

Posicions relatives entre una recta
i una circumferència
Recta exterior a la circumferència: la recta i
la circumferència no tenen cap punt en comú.

Recta secant a la circumferència: la recta i
la circumferència tenen
dos punts en comú.

Recta tangent a la circumferència: la recta i
la circumferència tenen
un únic punt en comú.

Recta exterior.

Recta secant.

Recta tangent.

81°

25. Busca el nom del polígon de deu costats i calcula quant fa la suma dels
angles interiors.

UNITAT 6

Q

C
R

Circumferència dividida
en quatre quadrants.

SABIES QUE…?
Una recta tangent és perpendicular al radi en el
punt que tenen en comú:
t

24. Observa la figura de la caseta del marge i identifica els polígons que hi
apareixen.
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B

P

Una recta i una circumferència es poden trobar en diferents posicions relatives:

22. Busca un exemple de cada quadrilàter en objectes que t’envolten.
120°

d
C

A

Circumferència dividida
en dues semicircumferències.

S

21. Dibuixa els quadrilàters no paral·lelograms.

Uns pantalons
texans: 10 850 L

1 kg de carn
de vaca: 15 500 L

c ) Comenteu amb tota la classe per què es necessita tanta aigua per obtenir un
quilo de carn de vaca o uns pantalons texans.

Circumferència dividida
en dos arcs.

Quadrant: és cadascun dels quatre arcs iguals en què dos diàmetres perpendiculars divideixen una circumferència.

20. Què és un paral·lelogram? Dibuixa un exemple de cadascun dels quatre
tipus de paral·lelograms.

1 kg blat
de moro: 900 L

C

Semicircumferència: és cadascun dels dos arcs iguals en què un diàmetre
divideix una circumferència.

19. Dibuixa un polígon irregular de
sis costats. Quant fa la suma dels angles interiors?

1 poma:
70 L

(Font: Institut Nacional d’Estadística.)

A

B

arc

Arc: és cadascuna de les dues parts en què una corda
divideix la circumferència.

1r angle

c ) T’ha sorprès el resultat anterior?

Els continguts del currículum de matemàtiques
es presenten de manera
ordenada, amb explicacions clares i amb el rigor necessari per ajudar
a aconseguir-ne la comprensió i assimilació.

I FIGURES CIRCULARS

La circumferència és una línia corba, tancada i plana,
els punts de la qual equidisten d’un punt interior que
s’anomena centre.

Corda: és el segment que uneix dos punts qualssevol de
la circumferència.

18. Anomena els polígons següents:

23. La Paula ha mesurat tres dels
quatre angles de diversos quadrilàters. Ajuda-la a calcular
l’angle que falta i completa
aquesta taula:

b ) Pensa quines accions per a la teva higiene personal vas dur a terme ahir. Fes una
estimació dels litres d’aigua que vas consumir, a partir de les dades de la taula.

6. Observa el consum mínim necessari per a l’obtenció de diferents productes:

UNITAT 1

Radi: és qualsevol dels segments que uneix el centre amb
un punt qualsevol de la circumferència.

Suma total
dels angles (S)

ACTIVITATS

Les activitats són propostes
de treball per practicar els
continguts que s’expliquen a
l’apartat.

Buidar el dipòsit
del vàter: 8 L

b ) Un pagès que cultiva pomes ha gastat 325 850 L d’aigua. Quantes pomes té?
Si cada pomer produeix aproximadament 35 pomes, quants pomers té?

6 CIRCUMFERÈNCIA

Pentàgon

Omplir la
banyera: 250 L

a ) Amb l’aigua que es necessita per elaborar uns pantalons texans, quantes pomes
es podrien obtenir? Què opines del resultat que has obtingut?

Completeu-la amb les dades del gràfic anterior i utilitzeu les fórmules del full de
càlcul per fer les operacions necessàries.

Fixa’t que, en tots els casos, el nombre de triangles és igual al nombre de costats del polígon
menys dos: t = n − 2.

Quadrilàter

Dutxar-se:
50 L

e ) Una família de Tarragona gasta 7 644 L d’aigua de mitjana en una setmana. Quanta gent són en aquesta família?

ACTIVITATS RESOLTES

En un triangle no es poden traçar diagonals.
Un quadrilàter té dues diagonals, cadascuna de
les quals el divideix en dos triangles. Ara observa el pentàgon, l’hexàgon i l’heptàgon de les figures i comprova les dades de la taula següent:

Rentar-se
les dents: 7 L

a ) Com ja saps, s’estalvia molta més aigua quan una persona es dutxa en lloc de
banyar-se. Amb l’aigua que es necessita per omplir una banyera, quantes vegades es pot dutxar una persona?

c ) Quanta aigua consumeixes tu al cap d’un any? T’ha sorprès?

Desenvolupament dels continguts
9. Dibuixa totes les diagonals possibles des d’un
vèrtex qualsevol d’un polígon i triangula’l. Quantes se’n poden traçar des d’un vèrtex? En quants
triangles queda triangulat un polígon convex?
Quant fa la suma dels angles d’un polígon?

Rentar-se
les mans: 10 L

(Font: Agència Catalana de l’Aigua.)

d ) Quanta aigua consumiu a la teva classe al cap d’un mes?
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Les activitats resoltes pro
posen models de càlculs i
problemes, amb els procediments bàsics per a l’aprenentatge dels continguts.

5. Observa la informació següent, on es mostren algunes de les accions habituals de
cada dia i l’aigua que fem servir de mitjana per dur-les a terme:

C

r

UNITAT 6
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Fixa’t en les petites peces d’informació del marge que t’ajudaran a recordar continguts i a fixar
l’atenció en aspectes clau
per millorar l’aprenentatge.

9

Final de la unitat

QUÈ HEM APRÈS?
Polígons

Suma de longitud de costats

Circumferència

L=π ⋅d

Quadrat

A = c · c = c2

Rectangle

A=b·a

QUÈ HEM APRÈS?
Al final de cada unitat, trobaràs una pàgina amb
un resum dels conceptes més importants que cal
recordar. A més, et proposem que facis un mapa
mental de cada unitat per facilitar-te l’estudi.

PERÍMETRES I ÀREES DE FIGURES PLANES

Perímetres

Quadrat

c

a

Rectangle

b

D⋅d
2

Rombe

A=

Romboide

A=b·a

D

d

d

Rombe

D
c

a

Romboide
b

Triangle

A=

b⋅a
2

a

Àrees
Polígons regulars

A=

Triangle

b

P⋅a
2

Polígon
regular

a
c
b

Trapezi

a (b + B)
A=
2

Cercle

A = π r2

a

a

Trapezi

B

π r2
⋅α
360

Sector circular

A=

Corona circular

A = π R2 − r 2

(

)

Repassa les idees principals de la unitat. Si creus que no entens bé alguna part, demana ajuda
al teu professor. Després, fes un mapa mental d’aquesta unitat. Recorda’t de fer servir colors,
línies corbes i imatges, de començar del centre cap a fora i, sobretot, d’evitar frases llargues!

UNITAT 7
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MIRA AL TEU VOLTANT

EL LABERINT NUMÈRIC

COM S’ORIENTEN ELS RATPENATS?
El sistema de coordenades cartesianes és una forma de
localitzar un punt en el pla que resulta molt eficaç.
Molts animals també tenen les seves formes de situar-se.
Els ratpenats utilitzen un sistema de referència que
s’anomena ecolocalització.
Els ratpenats emeten sons perquè es produeixi el fenomen de l’eco i els retorni l’ona sonora. D’aquesta manera
detecten objectes, preses o altres ratpenats. Les orelles capten l’eco del so
que ells mateixos han emès.
És un sistema semblant al dels radars:
proporciona informació sobre la distància, la mida, la velocitat i la direcció
dels obstacles que els envolten, tant si
estan en repòs com si estan en moviment.

Un laberint té la peculiaritat que amaga les referències
que normalment utilitzem per orientar-nos. Per això ens
costa tant trobar-ne la sortida.
Fixeu-vos en aquest laberint numèric:

3

9
3

8

7

5

7

6

5

El parc del Laberint d’Horta és el jardí més antic
que es conserva a la ciutat de Barcelona.

8

El laberint està format
per xiprers retallats.

MIRA AL TEU VOLTANT

4

5

9

Les activitats que es proposen en aquest apartat intenten acostar els continguts de matemàtiques que s’han treballat en la unitat a aspectes
de la realitat quotidiana, la ciència, l’esport... Són
activitats per fer en grup.

ACTIVITATS
1. Què opineu d’aquest sistema d’ecolocalització que utilitzen els ratpenats? Quins
avantatges i inconvenients creieu que té, respecte al nostre sistema de coordenades cartesianes?
2. És clar que l’ecolocalització és possible gràcies al sentit de l’oïda. Quin sentit és el
que predomina per situar-nos bé en un sistema de coordenades cartesianes?
3. La velocitat del so a l’aire, per a determinats valors de pressió, temperatura i humitat, és de 344 m/s. És a dir, les ones sonores recorren 344 m cada segon. Calculeu
el temps que trigarà un ratpenat a detectar un altre ratpenat a 3,5 m de distància.
Recordeu que el so ha d’anar i tornar per rebre l’eco.
4. Què és un radar? Per grups, busqueu informació sobre la tecnologia que utilitza i
compareu-ne el funcionament bàsic amb l’ecolocalització.
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ACTIVITATS
1. Accediu al laberint numèric per l’entrada senyalada amb la fletxa ↓. Per sortir-ne,
heu de fer un camí i sumar els punts dels cercles pels quals passeu. Per recórrer el
camí considerat correcte heu de sumar exactament 42 punts per poder travessar
la sortida senyalada amb la fletxa ↓. No podeu tirar enrere ni passar dues vegades
pel mateix cercle.
2. Construïu un laberint numèric inventat per vosaltres. Podeu posar els camins com
vulgueu i col·locar-hi cercles amb un nombre dins. Sumeu els punts necessaris
per arribar a la sortida pel camí correcte. Intercanvieu-vos els laberints entre els
companys i jugueu!

UNITAT 8

UNITAT 8
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ACTIVITATS FINALS

d ) Representeu les dades amb un diagrama
de barres, un polígon de freqüències i
un diagrama de sectors.
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18. Hem preguntat a 80 nois i noies de primer
d’ESO quin és el seu esport favorit. Observa el diagrama resultant i contesta les preguntes:
Esports favorits alumnes 1r ESO

Futbol
24 %

30 %

5%

Basquetbol
Handbol
Nat. sincronitzada

15 %

19 %
7%

Patinatge
Altres

a ) Quin és l’esport amb més seguidors?
b ) Transforma els percentatges en freqüències absolutes.
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15

23. L’Andreu participa en un sorteig amb una
butlleta amb la qual té un 2 % de probabilitats de sortir guanyador. Quantes butlletes
s’han repartit en aquest sorteig?
24. D’una baralla espanyola, calculeu quins valors podem obtenir si agafem una carta
de cadascun dels quatre colls de la baralla
i sumem els nombres que hi surten. Quina probabilitat hi ha per a cada valor de la
suma?

Al final, trobaràs uns exer
cicis per poder identificar
fàcilment els objectius de
la unitat que ja has adquirit.

Taxa bruta de mortalitat

AUTOAVALUACIÓ

5
1970

1960

1990

1980

1910

1930

0
1900

Exercicis per poder repassar, assolir i ampliar tots els
continguts de la unitat.

c ) Imagina que traiem tres boles. Les dues
primeres són blaves i les deixem fora de
la bossa. Quina probabilitat hi ha que la
següent bola torni a ser blava?

Taxa bruta de natalitat

25
20

e ) Ara, sumeu totes les respostes de la classe i feu una taula de freqüències, i calculeu-ne la mitjana aritmètica amb les dades de les dones de totes les famílies de
la classe. Explica com ha canviat la mitjana d’edat entre les dones de la teva
família i les de tota la classe.

b ) Quina probabilitat hi ha de treure una
bola que no sigui vermella?

30

c ) Feu servir el full també per calcular la
mitjana aritmètica.

22. En una bossa hi tenim tres boles vermelles,
quatre de verdes i cinc de blaves. Respon:
a ) Quina probabilitat hi ha de treure una
bola vermella?

Evolució de les taxes brutes
de natalitat i mortalitat a Espanya
Tant per mil
35

1950

b ) Obriu un full de càlcul i completeu una
taula de freqüències.

19. Observa el següent gràfic i contesta les preguntes:

1940

a ) Quina és la variable que s’ha d’estudiar?
És qualitativa o quantitativa?

1920

17. Pregunta a les dones de la teva família que
han sigut mares a quina edat van tenir el primer fill.

Anys

a ) Què es representa en el gràfic?
b ) Quin període es representa en el gràfic?
c ) Com evolucionen les variables representades?
d ) En quins moments s’observa un creixement de la població?
20. Respon:
a ) Quants alumnes hi ha a la teva classe?
b ) Quants són nois? I noies?
c ) Quina és la probabilitat, a l’atzar, d’escollir
una alumna de la teva classe?
21. L’Eric i l’Àlex estan jugant a la Batalla naval.
Han decidit fer servir una graella de 9 × 9.
Col·locaran un vaixell de 5 caselles, dos vaixells de 4 caselles, dos vaixells de 3 caselles
i tres vaixells de 2 caselles. Quina probabilitat hi ha de tocar un vaixell a la primera
tirada? I de tocar aigua?

UNITAT 9

Els videotutorials són peces audiovisuals curtes
que presenten continguts del currículum de ma
temàtiques. Estan del tot lligades a explicacions o
activitats de la unitat. L’objectiu que persegueix
el seu visionament és ajudar-te a centrar l’atenció
i a facilitar-te els aprenentatges. Et proporcionen
una eina senzilla, però potent.
Pots trobar aquest recurs a la secció multimèdia
del teu Centre d’Ensenyament Online (CEO),
www.mhe.es.

Ara que arribem al final de la unitat, contesta les activitats següents d’autoavaluació
per saber si has assolit els objectius de la unitat.
1. La Marta vol saber quin tipus de música escolten els seus amics. Com que té molts
amics, ha decidit enquestar-ne 20. Contesta:
a ) Quina és la població estudiada?
b ) Quina és la mostra estudiada?
c ) Quina és la variable?
d ) La variable és quantitativa o qualitativa?
2. Completa la taula de freqüències sobre els
gustos musicals dels amics de la Marta. Representa també la freqüència absoluta amb
un diagrama de barres, la freqüència relativa
amb un polígon de freqüències i el percentatge amb un diagrama de sectors:
Tipus
de
música

Freqüència
absoluta

Rap

7

Pop

6

Rock

2

Llatina

1

Altres

4

Total

Freqüència
relativa

Percentatge
(%)

3. La Marta ha preguntat als seus amics quantes cançons tenen descarregades als seus
dispositius. Calcula la mitjana aritmètica a
partir de les respostes: 120, 150, 89, 111, 105,
144, 135, 169, 101, 74, 99, 115, 121, 132, 118, 102,
121, 129, 141, 84.
4. Al seu reproductor de MP3 la Marta hi té
110 cançons. D’aquestes, 40 són de rock,
50 de rap i la resta de diferents estils musicals. Respon:
a ) Quina és la probabilitat que, en escollir
aleatòriament una cançó al seu MP3 per
escoltar-la, sigui de rap?
b ) Quina és la probabilitat que la cançó escollida no sigui ni de rap ni de rock?
Ara compara els teus resultats amb els que surten a la fitxa d’autoavaluació. Quins exercicis no
has fet bé? Contesta també els ítems d’autoavaluació que trobaràs a la fitxa i fes-la arribar al teu
professor. Així podrà ajudar-te amb aquells punts
de la unitat que no acabes de dominar.

UNITAT 9
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