
 

DEURES D’ESTIU DE MATEMÀTIQUES 

 

Et passo uns deures d’estiu per tal de recuperar 

l’assignatura de matemàtiques. 

 

Al setembre has de portat fet el dossier que et dono. 

Has de tenir cura i presentar bé la feina. 

Has de posar els apartats (Nombres naturals, fraccions, 

etc) i copiar íntegrament els enunciats. Després has de 

resoldre els exercicis, indica les operacions que fas 

perquè pugui saber d’on has tret els resultats. 

Si hi ha alguna cosa que no recordes, pots buscar a la 

llibreta o bé en internet. Demana ajut sempre que el 

necessitis, ja sigui per buscar a internet com per 

resoldre els exercicis. 

 

En cas d’haver suspès, a la tornada hauràs de fer un 

examen que serà uns exercicis del dossier. 

El dossier comptarà el 60% de la nota i l’examen un 40%. 

 

Ànims que segur que treballant t’ho treus tot!!! 

 

 



REPÀS NOMBRES NATURALS 

1.   Escriu amb xifres o amb lletres, segons correspongui els següents nombres: 

a) Quatre mil tres-cents quinze 

b) 10.432 

c) Quinze unitats i 8 centèsimes 

d) 63,25 

3.- Calcula : 

a)2/3 de 459 =  b) 3/5 de 1.265   c) 5/6 de 8760 

4. Calcula les següents operacions combinades: 

(Recorda: primer el que hi ha dins del parèntesi, després les multiplicacions i divisions i 

després les sumes i restes) 

a) 3·(6 – 4) =   b) (8 - 4) · (4 + 2) =   c) 4 + 2 · 3 – 6 = 

5. Escriu les dues operacions ocultes ( sumar, restar, multiplicar, dividir) i els possibles 

parèntesis: 

a)  42  __   35 __  2 =  14     b)  96 __  5  __   1 =  16 

c)  14  __   4 __  2 =  28   d)  35  __   90 __  6 =  20 

6.- En Jaume ha comprat 8 kg de pomes i ha pagat 16 €. Quant haurà de pagar la Maria si 

ha comprat 5 kg? 

7.- Un cotxe gasta 5 litres de gasolina en 60 quilòmetres.  Quants quilometres recorrerà 

amb 12 litres? 

 

REPÀS DE FRACCIONS 

1. Explica què és una fracció. Què ens indica? Posa un exemple en el que es vegi 

clarament el significat. 

2. Per quin nombre podem canviar la lletra x? 

(recorda que pots substituir el “de” per una multiplicació) 

a) 2/3 de x = 40  b) 4/5 de x = 1200   c) 2/8 de x = 670 



3. Converteix les fraccions en nombres decimals: 

a) 5/13    b) 3/15  c) 4/9              d) 8/13     e) 12/20 

 

4. Fes les següents operacions: 

(posat a mà en l’original) 

2/3 + 5/3= 

(2/5 · 3/2) – 5/11= 

3/4+(14/7 : 2/3) = 

 

 

REPÀS DE NOMBRES DECIMALS 

1. La suma de dos nombres decimals és 87,963. Si un dels sumands és 45,6, quin és l’altre 

sumand? 

2. L’Enric fa 1,61 m d’alçada, la Marta fa 0,03 m més que l’Enric i la Margarida, 0,06 m més 

que la Marta. Quina alçada té la Margarida? 

3. Troba el nombre decimal que, en restar-li 2,15 ens doni 6,004. 

4.  Efectua mentalment. 

a) 0,035  1000 = 

b) 987,34  100 = 

c) 0,981  10 = 

d) 0,004  100 = 

5. Un euro són 124, 82 iens japonesos. A quant iens equivaldran 105,72 euros? I 92,3 euros? 

6. Calcula mentalment: 

a) 0,3  0,2 = 

b) 0,3  0,31 = 

c) 0,6  0,5 = 

d) 0,8  0,5 = 



7. Efectua les divisions següents: 

a) 175,63 :10 = 

b) 0,089 : 100 = 

c) 0,876 : 1000= 

d) 6423,5 : 10000= 

 

8. Escriu els següents nombres decimals: 25 centèsims, 4 unitats 124 mil·lèsims, 78 unitats 2 

dècims, 1025 unitats 25 mil·lèsims. 

9. Completa amb el signe  “<”, “>” o “=”: 

1,48 .....1,5  2,1.... 2,01  0,8.....0,80 

10. Ordena del més petit al més gran: 

2,1 2,01 12,1 2,12 2,11 

11. Escriu els següents nombres decimals i ordena’ls dels més gran al més petit: 3 dècims, 30 

mil·lèsims, 33 mil·lèsims i 303 mil·lèsims. 

 

12. Les altures assolides per tres saltadors en una competició són 2,35 m; 2,38 m i 2,32 m. 

Indica quina és la millor marca i quina és la pitjor. 

13. Troba la frase. Pots fer servir la calculadora però fixa’t que has de posar tots els 

parèntesis que calguin. 



 

14. Una persona rep 25,72 euros i 37,28 dòlars. Si gasta  1250 cèntims d’euro i 1 euro equival 

a 1,169 dòlars, expressa de quants diners disposa al final. 

a) En euros 

b) En dòlars. 

 

15.  Una corda de 5,36 m de llargària es divideix en trossos de 0,7 m cadascun. Calcula quants 

trossos s’obtindran i quina llargària de corda sobrarà. I si els trossos són de 0,8 m de 

llargària? 

 

16. La Nerea feia 1,47 m d’alçada el curs passat i ara la seva estatura és d’1,53m. Quants 

centímetres ha crescut en un any? 

 

 

 

 

 



REPÀS DE GEOMETRIA 

1. Defineix què és el perímetre i que és l’àrea. Fes-ne uns dibuixos on es vegin els 

conceptes. 

2. Escriu el nom i calcula l’àrea de les següents figures (unitats en metres): 

 

 Nom de la figura: 

Fórmula de l’àrea:  

Càlcul de l’àrea: 

Càlcul del perímetre: 

 

 Nom de la figura: 

Fórmula de l’àrea:  

Càlcul de l’àrea: 

Càlcul del perímetre: 

 
Nom de la figura: 

Fórmula de l’àrea:  

Càlcul de l’àrea: 

 
Nom de la figura: 

Fórmula de l’àrea:  

Càlcul de l’àrea: 

7 

7 

4 

7 

5 

10 

12 

5 



 

Nom de la figura: 

Fórmula de l’àrea:  

Càlcul de l’àrea: 

 

 

 

 

Nom de la figura: 

Fórmula de l’àrea:  

Càlcul de l’àrea: 

 

 

 

 

Nom de la figura: 

Fórmula de l’àrea:  

Càlcul de l’àrea: 

 

 

 

 

Nom de la figura: 

Fórmula de l’àrea:  

Càlcul de l’àrea: 

 

 

 

 

Nom de la figura: 

Fórmula de l’àrea:  

Càlcul de l’àrea: 

 

 

8 

7 

4 

7 

10 

8 

12 

5 

10 

12 



1)  Volem comprar una f inca r ústica de 350 m de l largada per 200 m 

d’amplada. Quant haurem de pagar  s i  ens la venen per 9.000 €/ha.  

(primer de tot dibuixa la f inca, posa -hi les mesures i  busca quina 

figura és i  la  fórmula que necessites per trobar l ’àrea) .  

 

2)  En el  centre d ’un parc quadrat de 150 m de costat,  hi  ha un estany 

circular de 25 m de diàmetre. Calcula superfície  que podem posar de 

gespa.  

(primer de tot dibuixa el  parc i  l ’estany, després posa -hi  les mesures 

i  busca quines fórmules de les àrees has d’apl icar)  

 

3)  El pati  d ’una comunitat de veïns té forma 

d’hexàgon regular i  en el  centre hi  ha un 

estany circular ,  tal  com es veu a la f igura. 

Quant ens costarà enrajolar  el  terra s i  cada 

m2  de rajoles val 12 €?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2 m 

4 m 

6 m 



REPÀS DE REPRESENTACIÓ EN EL PLA 

1. Indica: la “x”, la “y”, eix d’abscisses, eix d’ordenades, 1er quadrant, 2n quadrant, 3r 

quadrant, 4t quadrant, origen de coordenades i indica també la part positiva i la part 

negativa dels eixos. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

2.  Indica què és un vector, dibuixa un i assenyala les parts: direcció, sentit i mòdul. 

Imagina un punt A, desplaça’l mitjançant el vector que has dibuixat. 

 

3. Representa els següents punts als eixos de coordenades: A(3,5),  B(-2,-3),  C(5,-2), 

D(0,6), E(-4,0), F(0,0), G(-6,-5) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 


