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Un sistema d’eixos de coordenades (o cartesians) està format per 

dos eixos numèrics perpendiculars, un horitzontal, anomenat 

d’abscisses i un altre vertical o d’ordenades. Els dos eixos es 

tallen en un punt anomenat origen o centre de coordenades.  

 

 

 

 

 

 

Les coordenades d’un punt són un parell ordenat de valors. 

 

1. Representa el punt P(3, 5) i un altre Q l’abscissa i l’ordenada del qual siguin les mateixes de P però 

canviades d’ordre. 

 

2. a) Representa els punt P(1, 1), Q(2, 2), R(3, 3), S(4, 4) i traça en blau la recta r, que passa per aquests 

punts. 

b) Representa els punts A(1, 5), B(1, 2), C(3, 4) i D(4, 6). 

c) Representa els punts simètrics de A, B, C i D, respecte a r, denomina’ls, respectivament A’, B’, C’ i D’ 

i calcula’n les coordenades. 

d) Compara les coordenades de cada punt amb les del simètric respecte a r. 

 

3. Representa els punts següents. Uneix cada punt amb el següent i l’últim amb el primer:  

A(3, 1), B(9, 1), C(9, 5), D(11, 5), E(8, 7), F(4, 7), G(1, 5), H(3, 5). 

Dibuixa una porta rectangular a la casa i escriu-ne les coordenades dels vèrtexs. 

 

4. a) Representa els punts A(2, 4), B(3, 1) i C(4, 5). 

b) Calcula els punts simètrics, A’, B’, C’, de A, B i C, respecte a l’eix X i compara’n les coordenades. 

c) Calcula els punts simètrics, A’’, B’’, C’’ de A, B i C respecte a l’eix Y, i compara’n les coordenades. 

d) Calcula els punts simètrics de A’, B’ i C’ respecte de l’eix Y i comprova que coincideixen amb els 

simètrics de A’’, B’’, C’’ respecte a l’eix X. 

 

5. En una botiga de fruits secs s’exhibeixen els paquets següents: 

 

 PES (g) COST (€) 

AMETLES 100 1 

AMETLES 250 2,5 

LLAVORETES 200 1 

PANSES 500 3 

AMETLES 1000 10 

PANSES 400 6 

 

      

 

 

Localitza quin punt correspon a cada paquet. 

Observa que els punts que corresponen als tres paquets d’ametles es troben sobre una recta que passa per 

l’origen. 
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6. Parla de gràfiques 

Avui molta informació es dóna per mitjà de gràfiques. Cal, doncs, saber llegir i parlar d'aquestes 

gràfiques amb agilitat. Aquesta unitat està dedicada a aprendre a parlar de gràfiques. 

 

Explica el que veus  
A continuació, hi ha quatre gràfiques. Mira-les atentament i per a cada una fes el que s'indica. 

    

    
 

a) La gràfica 1 relaciona minuts transcorreguts en la primera part d'un partit de futbol i els gols de l'equip 

local. Redacta en forma periodística el que veus a la gràfica. Fes una gràfica equivalent al primer temps 

d'un partit de bàsquet que tu mateix t'has d'inventar. 

b) La gràfica 2 relaciona anys amb l'evolució del nombre d'alumnes en una escola A (traç fi) i en una 

escola B (traç gruixut). Redacta el que veus en aquesta informació. 

c) La gràfica 3 relaciona dies del mes i diners d'una persona. Redacta el que dedueixes del que veus. Fes-

ne interpretacions. 

d) La gràfica 4 relaciona preus de cost i preus de venda en un magatzem A (traç fi) i en un magatzem B 

(traç gruixut). Redacta el que veus en aquestes gràfiques. A quin lloc aniries a comprar?  

 

7. Fes el gràfic tu mateix 

Dibuixa uns eixos en un paper mil·limetrat. Marca a l'eix horitzontal el temps en minuts (cada centímetre 

un minut) i a l'eix vertical les distàncies des de la sortida en metres (cada centímetre 50 metres). Llegeix 

atentament la narració següent corresponent a la carrera de quatre cavalls Rac, Rec, Ric i Roc des que 

surten fins que acaba la carrera del quilòmetre. Hauràs de fer les gràfiques de les curses dels quatre 

cavalls: 

 

"Des que ha començat la carrera, s'ha vist que en Rac anava davant del Rec, aquest passava al Ric i aquest 

al Roc. Això ha durat fins al minut 1 en què, incomprensiblement i a 300 m de la sortida, en Roc ha fet 

mitja volta i ha tornat cap a la sortida on s'ha quedat parat mentre el seu genet plorava de ràbia. Ha esta 

aleshores quan durant un minut en Ric ha anat davant del Rac i el Rec, però de nou en el minut 2 en Rac 

s'ha posat al davant quan just faltaven 500 metres i així ha acabat la carrera guanyador amb 4 minuts. En 

Rec ha estat el segon amb 6 minuts i en Ric el tercer amb 10 minuts". 
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Recorda 
Les gràfiques relacionen dues coses variables i ens ajuden a entendre el que ha passat. A cada valor 

de l'eix horitzontal, li correspon un únic valor de l'eix vertical.  

 

Problemes 
8. Mira les gràfiques 1, 2, 3 i 4, i canvia les paraules gols, alumnes, euros i euros dels eixos verticals per 

altres conceptes. Reinterpreta les gràfiques a la vista de les noves relacions expressades. 

 

9. Fes la gràfica en què es relacionin les hores del dia amb la distància a què et trobes de casa teva. 

 

10. Fes la gràfica en què es relacionin les hores del dia amb l'estat de felicitat en què et trobes a cada 

moment puntuant de 0 a 10. Què passa a l'hora de "mates"?  

 

11. Fes una redacció en què s'expliqui una carrera de 10 km entre dos cotxes. Passa la redacció a un 

company/a que n'haurà de fer la gràfica i tu fes la gràfica de la seva redacció  

 

12. El misteri dels graons. 

En aquesta unitat, estudiareu un problema d'escales i graons a partir del qual descobrireu que de vegades 

és millor fer un gràfic, que no pas guardar una taula de dades per veure la situació més clarament. 

Hi ha graons per a tots els peus 

Tots hem pujat i baixat per escales molt diverses: entre pisos, en un jardí, en un gran edifici... N'hi ha de 

dretes i estretes, n'hi ha de suaus i còmodes. Tot depèn dels graons. A cada graó, hi ha dues mides 

importants: l'altura x i la profunditat y. En la taula següent veureu quines són les mides més usuals en 

centímetres per a x i y segons el tipus d'escala. 

  Tipus d'escala X (cm) Y (cm) 

A Molt dreta 20 23 

B Dreta 19 25 

C Casa de pisos 18 27 

D Escola 17 29 

E Teatre 16 31 

F Edifici important 14 35 

G Aire lliure 13 37 

H Jardí 10 43 

 

Fes uns quants graons 

a) Agafa paper mil·limetrat i tisores. Retalla 8 tires d'1 cm d'amplada. 

b) Forma un graó amb cada tira segons indica la taula i tira el que sobri: 1 cm del paper mil·limetrat 

representarà 10 cm de la realitat. 

c) Si ja tens l'escala de vuit graons feta, estira-la. Compara les longituds. Què descobreixes? 

A cada graó el seu punt 

d) Agafa paper mil·limetrat i, seguint l'esquema adjunt, marca per als 8 graons de la taula els punts que 

corresponen: (20, 23), (19, 25) ... 

e) Comenta el que veus un cop els vuit punts de la gràfica han estat fets. Com queden entre ells? 

f) Agafa un regle i uneix tots els punts. 

Recorda 
Una taula dóna informacions ordenades. Si es passen aquestes informacions a punts (x,y) en un 

gràfic i s'uneixen aquests punts apareix una relació entre els valors de la taula que s'aprecia 

visualment gràcies a la gràfica feta.  
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Problemes 
g) Un senyor ric es fa fer una escala a mida. Com que calça un 40 vol que la profunditat del graó sigui la 

del seu peu. Se sap que 3 números de sabata fan 2 cm. Quina alçada introduïm els graons? 

h) Si algú fes graons de 12 cm d'altura, quina profunditat haurien de tenir? 

i) Si la profunditat fos de 26 cm, quina altura hauria de tenir?  

Més coses 
j) Investiga la relació entre l'altura total d'una escala i l'espai que ocuparà. 

k) Fes una gràfica a partir d'una taula que hauràs de fer prenent mides de graons diversos d'escales de 

l'escola i de casa.  

 

13. Hi ha dades que convé representar mitjançant unes gràfiques que permetin aclarir visualment el que 

està passant. 

 

Fes-te un diagrama de barres 

Amb el nom de diagrames de barres es coneixen gràfiques com les següents: 

 
 

Sobre cada interval de l'eix horitzontal, s'ha pintat una barra de forma que la seva altura indiqui el valor 

de l'eix vertical que correspon a l'interval de l'eix horitzontal. 

a) Redacta en paraules el que es pot deduir dels diagrames de barres (a) i (b). 

b) A partir de les dades contingudes en les taules següents, dibuixa uns diagrames de barres 

representatius: 

Evolució de la població  Dimensions terreny Nombre de terrenys 

1985 3.000 persones  Entre 400 i 500 m
2
 150 

1986 3.100 persones  Entre 500 i 1.000 m
2
 200 

1987 3.250 persones  Entre 1.000 i 2.000 m
2
 50 

1988 3.200 persones  Entre 2.000 i 2.500 m
2
 20 

1989 3.000 persones  Entre 2.500 i 3.000 m
2
 10 

          Taula 1         Taula 2 
 

  

 

14. Dades i gràfics. 

Els nostres ulls estan més acostumats a veure gràfics i dibuixos que no pas llistes de nombres. Per això 

s'han introduït mètodes per representar gràficament dades i permetre entendre-les millor.  
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Moltes dades i un sol dibuix 
Una cadena de televisió ha trucat a 1.000 cases i els ha preguntat si consideraven que la programació era 

molt bona, bona, normal o dolenta. Les dades obtingudes han estat les següents: 

Nombre de trucades Qualificació 

200 Molt bona 

200 Bona 

500 Normal 

50 Dolenta 

50 No ho saben o no contesten 

 

a) Dibuixa amb compàs un cercle de radi 5 cm. 

b) Calcula les relacions entre les trucades corresponents a cada qualificació i el total de trucades 

simplificant al màxim els trencats següents: 

 
c) Comprova que les fraccions anteriors sumen 1. 

d) Divideix el cercle en 5 parts traçant radis des del centre com en la figura de dalt i deixant que els arcs 

de cada tros es corresponguin amb 360º multiplicat pels trencats anteriors. Cal usar el transportador 

d'angles. 

e) Escriu en cada sector la qualificació corresponent. El gràfic està servit. Aquest gràfic es diu diagrama 

de sectors.  

 

15. Pictograma 

A continuació, hi ha un dibuix o pictograma que indica les vendes en 5 anys d'una marca de cotxe. Cada 

cotxe dibuixat representa 500 cotxes venuts. 

 
 

a) A partir del pictograma escriu amb números quants cotxes s'han venut cada any i quants en total. 

b) Fes un pictograma com el d'abans que correspongui a les vendes següents: 1985, 2.000 cotxes; 1986, 

1.500 cotxes; 1987, 1.750 cotxes; 1988, 2.500 cotxes; 1989, 2.750 cotxes.  

 

16. Un equip de futbol ha fet 10 partits amb 0 gols; 5 partits amb 1 gol; 10 partits amb 2 gols; 5 partits 

amb 3 gols. Representa aquesta informació en un diagrama de sectors. 

 

17. Les vendes de vídeos en una fàbrica han estat 3.000 el 1987, 2.500 el 1988, 3.250 el 1989, 5.000 el 

1990 i 6.250 el 1991. Elabora un pictograma que representi aquesta informació. 

 

18. Fes un mural enganxant sobre cartolines els retalls de diaris i revistes que continguin gràfics i agrupa 

en cada cas els gràfics del mateix tipus. 

 

19. Fes una enquesta a classe sobre els mesos de naixement dels alumnes. Tradueix les dades obtingudes 

a un gràfic.  

 


