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Vocabulari 

Ja acabam el vocabulari amb les definicions que hem vist durant aquest curs. 

7. Fraccions
8. Proporcionalitat
9. Taules i gràfics

Estadística

Recorda que és molt important que guardis aquest vocabulari. Pensa que t'ha de servir als cursos 
següents!!





VOCABULARI   1r ESO                                                                            

                   

7. FRACCIONS

D: El denominador d'una fracció indica les parts en què dividim la unitat.

E: Dues fraccions són equivalents quan representen un mateix valor.

F: Les fraccions expressen quantitats referides a coses partides en parts iguals. 
    Una fracció representa un valor, és el resultat de la divisió del numerador entre el denominador.
    Per sumar o restar fraccions han de tenir el mateix denominador.
    Per multiplicar fraccions es multipliquen els numeradors i els denominadors.
    Per dividir una fracció per una altra es multiplica per la inversa.

I:  Anomenam fracció  irreductible a la que no es pot simplificar (és la que té el numerador i el 
denominador més petits d'entre totes les equivalents).

I: La fracció inversa d'una donada és la que resulta de canviar el numerador pel denominador.

N: El numerador d'una fracció indica les parts que tenim.

8. PROPORCIONALITAT

D: Dues magnituds són  directament proporcionals, si al doble, triple de la primera li correspon 
doble, triple de la segona... 

     La representació gràfica de la relació existent entre dues magnituds directament proporcionals és 
o bé una recta o bé un conjunt de punts alineats.  Tots els gràfics anteriors sempre passen per 
l'origen de coordenades, és a dir pel punt (0,0). Corresponen a les anomenades funcions lineals. 

P: Percentatge o tant per cent és la quantitat que hi ha en cada 100 unitats. S'expressa amb el 
símbol.  %. Un percentatge és equivalent a una raó de denominador 100 i  també al  nombre 
decimal corresponent. 

R: Raó: quocient entre dos nombres.    



9. TAULES I GRÀFICS 

C:  Un sistema de representació  cartesià està  format  per  dues  rectes  o eixos  perpendiculars,  el 
d'abscisses (eix  x)  i  el  d'ordenades (eix  y).  El  punt  on  es  tallen  els  eixos  és  l'origen de 
coordenades.  Cada punt en el pla es representa mitjançant un parell ordenat de coordenades 
cartesianes (x,y). 

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

A: Denominam esdeveniments aleatoris aquells esdeveniments en la realització dels quals influeix 
l'atzar.

F:   El nombre de vegades que es repeteix cada valor de la variable es denomina  freqüència  del 
valor en qüestió.

M: La mitjana aritmètica d'unes quantes quantitats és la suma de totes les quantitats dividida entre 
la suma de les quantitats.

M: La mediana d'un conjunt de dades numèriques és el valor que ocupa el lloc central (una vegada 
ordenades de menor a major).

M: En una distribució estadística, la moda és la dada que apareix amb més freqüència.

Q: Una variable estadística denomina  quantitativa quan pren valors numèrics i  qualitativa quan 
pren valors no numèrics.

R: La Regla de Laplace indica que per a calcular la probabilitat d'un esdeveniment cal dividir el 
nombre de casos favorables entre el nombre total de casos possibles.


