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Vocabulari 

Ens interessa continuar el vocabulari amb el qual hem estat ja treballant en entregues anteriors. En 
aquest cas, ja et donam el vocabulari corresponent a:

5. Decimals
6. Geometria.

Ara només has de copiar aquest vocabulari al teu quadern AZ.





VOCABULARI   1r ESO                                                                                       
     5. DECIMALS

A: Arrodonir un nombre és substituir les seves últimes xifres per zeros però observant la primera 
xifra que se substitueix per si s'ha d'afegir una unitat a la xifra anterior.

 
D: Operacions amb decimals:

Per sumar i restar dos nombres decimals, si és precís s'afegeixen zeros en la part decimal per tal 
que els dos tinguin el mateix nombre de xifres decimals. 
Per  multiplicar dos nombres decimals, es realitza com si  no hi hagués decimals i el  resultat 
tindrà tants decimals com la suma de xifres decimals dels dos factors. 
Per  multiplicar  per  10,  100,  1000,...  es  desplaça  la  coma  cap  a  la  dreta  1,  2,  3,...  llocs.  
Si és precís, s'afegeixen zeros per la dreta.
Per dividir dos nombres decimals, fem que el dividend i el divisor tinguin el mateix nombre de 
xifres decimals, afegint zeros si és necessari i després traiem les comes decimals.
• Dividim com si fossin nombres enters.
• Quan no queden xifres en el dividend per baixar, en el quocient es col·loca la coma decimal i es 
baixa un zero per continuar la divisió. Es baixaran tants zeros com decimals necessitem en el 
quocient. 
Per  dividir  per  10,  100,  1000,...  es  desplaça  la  coma  cap  a  l'esquerra  1,  2,  3,...  llocs.  
Si és precís, s'afegeixen zeros per l'esquerra.

D: Hi ha distints tipus de nombres decimals: 
Exactes: Tenen un nombre finit de xifres decimals. 
Periòdics: Tenen infinites xifres decimals periòdiques. Poem distingir: 

Periòdics purs: La part que es repeteix es troba en la posició darrera la coma. 
Periòdics mixts: La part que es repeteix no es troba en la posició darrera la coma.  

No exactes i no periòdics: Tenen infinites xifres decimals no periòdiques.

6.GEOMETRIA

A: Angle és cada una de les dues regions en què dues semirectes amb el mateix origen divideixen el 
pla. Els angles es poden classificar segons diferents criteris:

      Segons la seva amplitud: recte, pla, nul.
      En comparació amb l'angle recte: agut, obtús.
      En comparació amb l'angle pla: còncau, convex.

A: L'àrea d'una figura correspon a la mesura de la superfície que ocupa la figura.
Àrea del rectangle = base x altura 
L'àrea d'un triangle és igual al producte de la seva base per la seva altura dividit entre dos.
L'àrea d'un polígon regular és igual al producte del seu perímetre per la seva apotema dividit 
entre dos. 

B: S'anomena bisectriu d'un angle a la semirecta que el divideix en dues parts iguals.



G: En  dividir  una  circumferència  en  360  parts  iguals,  s'obté  un  grau.  Així,  la  circumferència 
completa mesura 360º, l'angle recte mesura 90º i l'angle pla mesura 180º.

M: Mediatriu d'un segment és una recta perpendicular a aquest segment i que el talla en dues parts 
iguals.

P: Un polígon regular és el que té els costats de la mateixa longitud i els seus angles són iguals. 

P: Dues rectes són paral·leles si no es tallen en cap punt.

P: Dues rectes són perpendiculars si divideixen el pla en quatre regions de la mateixa amplitud.

P:Un polígon és la superfície interior d'una línia poligonal tancada. Els polígons poden ser: còncaus 
o convexos i regulars o irregulars.

P: El perímetre d'una figura plana és la suma de les longituds dels seus costats. En l'escena pots 
veure alguns exemples del seu càcul. 

Q:  Un quadrilàter és un polígon de quatre costats.
   Els  quadrilàters poden  ser:  paral·lelograms,  trapezis i  trapezoides,  segons  tinguin  costats 

paral·lels o no. 

S: Dues rectes són secants si es tallen en un punt.

S:  Es diu que dos punts A i B són simètrics respecte a una recta, si aquesta recta és la mediatriu del 
segment AB.

T: Un triangle és un polígon de tres costats.
Els  triangles poden  classificar-se  en: acutangles,  rectangles i  obtusangles,  segons  els  seus 
angles, i en: equilàters, isòsceles i escalens, segons els seus costats.

C:  La  circumferència és una línia plana i  tancada en la qual tots  els punts estan a la mateixa 
distància d'un punt O donat. 

      Els elements d'una circumferència són: 
Centre: és el punt situat al seu interior que es troba a la mateixa distància de qualsevol punt de la 
circumferència.

      Radi: és el segment que uneix qualsevol punt de la circumferència amb el centre.
Corda: és el segment que uneix dos punts qualssevol de la circumferència.
Diàmetre: és qualsevol corda que passa pel centre de la circumferència.
Arc: és el segment de circumferència comprès entre dos dels seus punts.
Semicircumferència: és l’arc que comprèn mitja circumferència. 
La longitud de la circumferència serà: L = 2 π R
L'àrea d'un cercle:  A = π R2


