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1. Ordres d'unitats decimals. Completa: 

1 dècima              =  0'1     unitats = 
1

10 unitats 

1 centèsima         =   0'01   unitats  = 
1

100 unitats 

1 mil·lèsima        =

1 deumil·lèsima  =  

1 centmil·lèsima = 

1 milionèsima     = 

2. Escriu amb xifres:

Vint-i-quatre centèsimes:

Vint-i-sis mil·lèsimes:

Deu dècimes:

Quaranta desenes i cinc mil·lèsimes:

3. Escriu com es llegeixen aquestes quantitats:

0'008: 

1'025:

0'080:

0'0007:

4. Els nombres decimals es representen, ordenats, en la recta numèrica. La unitat es divideix en

10 parts iguals per a obtenir dècimes; aquestes es divideixen en 10 parts iguals per a obtenir 

centèsimes,...

Representa a la recta numèrica:  2 - 2'3 – 3 – 2'8

5. Els nombres decimals tenen una ___________ i una _____________. En la part decimal hi 

ha les dècimes, centèsimes, mil·lèsimes,... 

Per ordenar-los es compara la part entera i, si aquesta coincideix, es compara la part decimal 

començant per les dècimes, i si aquesta coincideix es comparen les centèsimes...

6. Ordena de major a menor: 12'83 – 12'08 – 11'03 – 21'08 – 23'03 – 12'8

7. Te'n recordes de com sumar o restar nombres decimals?

8. Calcula:

12'5 + 3'75 =                 16'25 – 14'3 =

9. Com multiplicaves dos nombres decimals?
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10. Calcula:

2'25 ·16 = 4'51 · 2'4 =

11. Com es multiplica per la unitat seguida de zeros?

12. Calcula:

2'8 · 1000 =

3'4 · 100 =

5'23 · 10 000 =

4'5 · 10 =

4'84 · 10 =

0'386 · 10 =

13. Què fas per dividir dos nombres decimals?

14. Calcula el quocient de les següents divisions en dues xifres decimals:

2'9 : 6'37 = 0'0012 : 0'004 = 

15. Què fas per dividir un nombre per la unitat seguida de zeros?

16. Calcula:

5 : 100 =

158'4 : 10 =

3'43 : 100 =

5 820 : 1 000 =

0'05 : 10 = 

5'4 : 1 000 =

17. Calcula aquestes arrels quadrades i comprova el resultat:

0 ' 04 0 ' 0009 0 ' 36
18. Indica la part entera i la part decimal:

ENTERA DECIMAL

a) 112'45: 112 45

b) 3'5:

c) 23'708:

d) 0'0004:

e) 31'005:

19. Escriu en forma de fracció:

4'25 =

0'375 =

9'6 =

24'3 =

0'39 =

6'778 = 

20. Ordena de major a menor:   8'5 – 8'67 – 8'07 – 8'45 – 8'78
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21. Completa amb el signe <  o  >:

3'2 .... 3'08

0'086 .... 0'087

1'2 ..... 1'25

2'95 ..... 2'91

2'9001 .... 2'9

2'9001 ... 2'91

22. Expressa en nombre decimal:

39
100

3
6

77
10

7
10

23. Calcula:

42'6 · 10 =

765'3 · 100 =

6'543 · 1 000 =

67'903 · 10 000 =

24. 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.

25. Aproxima a les centèsimes:

Truncament    Arrodoniment

13'444: 

13'447:

5'9356:

45'999:

26. Una revista costa 3'10 € i només tenc  2'75 €. Quants diners em falten?

27. Quantes centèsimes són 450 mil·lèsimes?

Quantes centèsimes són 4 dècimes?

Quantes mil·lèsimes hi ha en 7 unitats?

Quantes unitats són 500 centèsimes?

28. Ordena de menor a major:  2'6 – 2'590 – 2'5999 – 2'599 – 2'61

29. Representa a la recta numèrica: 2 – 2'55 – 2'4 – 2'9 – 3 – 3'01

30. Calcula: 

16'25 – (11'36 + 4'3) (2'046 + 0'24) – (1'25 – 0'75)

31. Calcula:

5 : 100 =

9'2 : 1000 =

5'4  : 10 =

2'89 · 100 =

2'9 ·   1000 =

3'41 · 10 000 =

32. Un quilogram de filets costa 11'45 €. Quant hauré de pagar per 1'6 kg?  I per  650 grams?
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33. Calcula:

0'75  :  0'25 = 2'389  : 0'05 =

34. Indica el valor de posició de la xifra 6 en cada nombre:

a) 6,514 b) 7,605 c) 0,360 d) 5,206

35. Intercala tres nombres decimals entre cada parella:

a) 5,6 ; .......... ; .......... ; .......... ; 5,65

b) 14,75 ; .......... ; .......... ; .......... ; 14,8

c) 16,5 ; .......... ; .......... ; .......... ; 16,56

d) 23,56 ; .......... ; .......... ; .......... ; 23,565

36. Un cotxe ha recorregut 525 km. El consum mitjà de carburant és de 7,3 litres cada 100 km. 

Quants litres de carburant va consumir aproximadament?

37. Una dotzena de llapis en fàbrica costa 1,8 euros. Quant guanya un llibrer que ven 156 llapis 

a raó de 0,3 euros per llapis?

38. Un quilogram de salmó costa 11'47 €. Quant pagaré per 1'7 kg?

39. Hem comprat salami de 7'8 €/kg i hem pagat 7'41 €. Quant de salami hem comprat?

40. Indica si els següents nombres decimals són exactes, periòdics purs o periòdics mixts:

8'25

56'323232 .....

2'88888.....

31'2444444......

74'361361361....

9'35

41. Si un metre de roba ens costa 4'73 €. Quina quantitat haurem de pagar per 3'25 metres?

42. Realitza la descomposició polinòmica seguint l'exemple:

2 334'56 =  2 000 + 300 + 30 + 40 + 0'5 + 0'06

2 364'34 =

4 563'29 =

9 006'01 =

5 023'4 =

43. Un horabaixa al mercat

Ta mare t’ha enviat a comprar unes quantes coses a la fruiteria del mercat. Per a poder complir 

amb l’encàrrec, et vindrà bé saber els preus de la fruiteria. Són aquests:

A) Mentre esperes la cua,  calcules el cost de cada un dels productes següents:
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a) Quatre enciams. 

b) Tres quilos de taronges de taula.

c) Quatre quilos de pomes. 

d) Mig quilo de cogombres.

e) Tres quarts de quilo de cireres. 

f) Quilo i quart de maduixot.

B) Quant haurà de pagar un client que va davant si s’emporta 0,875 kg de cireres, un meló que 

pesa 3,450 kg i 3,280 kg de pomes?

C) Mentre continues esperant, ta mare et telefona al mòbil. Vol saber a quant està el quilo de 

taronges de suc i quina és la diferència de preu entre el quilo de suc i el quilo de taula. Què li 

contestes?

D) No t’hi havies fixat, però en un cantó veus un cartell que diu “OFERTA: 3 ENCIAMS

PER 1,20 e”. Quin és l’estalvi per unitat si aprofites l’oferta?

E) La senyora que va davant de tu, ha comprat un manoll de 10 plàtans que ha pesat

2,240 kg, i que li ha costat 2,80 e.

a) A quant li ha sortit cada plàtan?

b) Quant costa un quilo de plàtans?
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44. Copia al teu quadern:

Magnitud: Qualitat que es pot mesurar i quantificar de forma numèrica.

Sistema mètric decimal: Conjunt d'unitats de mesura relacionades per les magnitud fonamentals.

MAGNITUD UNITAT 
PRINCIPAL DE 
MESURA

MÚLTIPLES I SUBMÚLTIPLES CONVERSIÓ

Longitud  metre (m)  km   hm   dam   m   dm   cm   mm 1 dam = 10 m

Capacitat  litre (l)  kl     hl     dal     l     dl     cl     ml 1 dal   = 10 l

Massa  gram (g)  kg    hg    dag    g    dg     cg    mg 1 dag  = 10 g

Superfície  metre (m2)  km2  hm2  dam2  m2  dm2  cm2  mm2 

         ha     a        ca

1 dam2 = 100 m2

1 a = 1 dam2

Volum  metre (m3)  km3  hm3  dam3  m3  dm3  cm3  mm3 

                            kl   l       ml

1 dam3 = 1000 m3 

1 l = 1 dm3 

Completa:

a) Passa a cm:

15 km =                 2'5 dm =                 0'7 mm  =

b) Passa a hm:

1'5 cm = 2'5 dam =         0'7 mm =

c) Passa a dl:

15 l =            2'5 kl =         0'7 ml =

d) Passa a kl:

15 l =            2'5 dal=                    0'7 ml =

e) Passa a g:

15 mg = 2'5 hg =          0'7 mg =

f) Passa a cm2:

15 m2 = 2'5 dm2 =          0'7 mm2 =

g) Passa a cm3:

      15 dam3 = 2'5 dm3 =          0'7 km3 =
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