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Vocabulari (2a part)

Recorda el vocabulari que vas fer en  l'entrega anterior.
En aquesta entrega has de fer dues parts:

1a part
Llegeix el vocabulari definitiu que t'indicam a continuació i compara'l amb el que tú havies fet a 
l'entrega anterior. 

Quantes definicions havies fet tú que ara estan al vocabulari definitiu?

Quantes definicions de les que havies fet estan col·locades a la mateixa lletra que tú havies posat?

2a part
Ara copiaràs el vocabulari definitiu. Per això, has de tenir un quadern A a Z i anar copiant a cada 
lletra les definicions del vocabulari.
Posa a la portada: VOCABULARI   MATEMÀTIQUES.

És important que facis el vocabulari, ja que en algunes proves que anirem fent et permetrem tenir el 
teu vocabulari!!

Per aquesta entrega has d'entregar a la professora aquesta pàgina i el quadern-vocabulari que acabes 
de començar.





VOCABULARI   1r ESO                                                                   1. NOMBRES NATURALS

O:   Jerarquia d’operacions
       Quan tenguis expressions amb operacions combinades sempre has de seguir aquest ordre:

 1) Parèntesis.
 2) Multiplicacions i divisions.
 3) Sumes i restes.

       Si tens més d’una operació de la mateixa categoria sempre has d’anar d’esquerra a dreta.

X: Una xifra és un símbol que representa un nombre.

                                                                                                                POTÈNCIES I ARRELS

A:   bai = es llegeix 'l'arrel d'índex i de a és b ' i això significa que bi=a

C: “Fer el cub d'un nombre” vol dir elevar a 3.

P: Potència: ab és una forma abreujada d'expressar un producte de factors. 
     a és el factor que es repeteix i s'anomena base.
     b  és el nombre de vegades que es repeteix a i s'anomena exponent.
   ab  es llegeix a elevat a b.

P: Propietats de les potències
     

Exponent 0:  a0=1

Exponent 1: a1=a
Producte de potències de la 
mateixa base:  

an · am=anm

Quocient de potències de la 
mateixa base:  

an :am=an−m

Potència d'una potència anm=an · m

Producte de potències amb el 
mateix exponent

an · bn=a ·b n

Quocient de potències amb el 
mateix exponent

an :bn=a :bn

     

Q: “Fer el quadrat d'un nombre” vol dir elevar a 2.



VOCABULARI     1r ESO                                                                              2. DIVISIBILITAT

D: Divisió exacta és la que té residu 0.

D: Dos nombres es troben emparentats per la relació de divisibilitat quan el quocient entre el major 
i el menor és exacte.

D: b és divisor de a si la divisió a :b és exacta.

F:  Per  descompondre  un nombre en factors  primers,  cosa que també anomenam  factoritzar,  el 
dividim entre els divisors pirmers: primer entre 2, tantes vegades com es pugui, després entre 3, 
després entre 5, ... i així successivament, fins a obtenir en el quocient un 1.

M:  a  és  múltiple de  b  si  la  divisió  a :b és  exacta.  Els  múltiples  d'un  nombre a s'obtenen 
multiplicant a per qualsevol altre nombre natural.

M: El mínim comú múltiple (m.c.m.)de dos o més nombres és el nombre més petit que és múltiple 
de tots aquests nombres, sense considerar el 0. Per obtenir el m.c.m. de dos o més nombres, en 
primer lloc els descomponem en factors primers, després fem el producte dels factors comuns i 
no comuns elevats a l'exponent més gran. 

M: El màxim comú divisor (m.c.d.) de dos o més nombres és el nombre més gran que és divisor de 
tots aquests nombres. Per obtenir el m.c.d. de dos o més nombres, primer els descomponem en 
factors primers i després multipliquem només els factors comuns elevats a l'exponent més petit. 

N:  Un nombre primer només té dos divisors: ell mateix i la unitat.

N:  Un nombre compost, té més divisors a més del mateix nombre i la unitat.


