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Temes que entren a la Prova Global: 1,2,3,4,5,6,7 i equacions de primer grau 
 
En la Prova Global trobaràs activitats molt semblants a les que et proposem en aquest full de repàs però no seran les 
úniques. Caldrà que en practiquis de semblants i que repassis també la part teòrica de cada tema.  
    
 

Unitat-1        Nombres Naturals 

1. Operacions combinades (pàg 19, activ 24) 
  5 + 20:5 + 14 – 3 x 4 = 
2. Escriure amb xifres un nombre.  Trenta-quatre mil dos-cents setanta- cinc (pàg. 30 activ. 1) 
3. Operacions amb potències. 7

6
: 7

2
= (pàg. 31 activ. 33) 

4. Expressar un nombre amb potència de 10.   100.000= (pàg. 31 activ. 29) 
5. Calcular el mcm i el mcd de dos nombres: mcm i mcd de 34 i 22 (autoavaluació activitat 11) 
  Per practicar més pots fer activitats de l’autoavaluació de la pàgina: 33 

 

Unitat-2        Fraccions i nombres decimals 

1. Expressar en forma de fracció part d’una figura. 
2. Operacions amb fraccions. (pàg. 58 activ. 37 apartats a i b) 
3. Problemes amb nombres decimals. (pàg. 58 activ. 49 i 50) 
                        Per practicar més pots fer activitats de l’autoavaluació de la pàgina: 59 
 

Unitat-3            Mesures: sistema mètric i sistema sexagesimal 

1. Concepte de magnitud i unitats relacionades amb cada magnitud. 
2. Aparells per mesurar algunes magnituds. 
3. Canvis d’unitats de temps en el sistema sexagesimal. (pàg. 73 activ. 12) 
4. Canvis d’unitats de massa, longitud, capacitat... (pàg. 81 activ. 5 de l’autoavaluació) 
  Per practicar més pots fer activitats de l’autoavaluació de la pàgina: 81 
 

Unitat-4        Proporcionalitat 

1. Calcular el quart terme d’una proporció. (pàg. 89 activ. 3) 
2. Problemes de tant per cent i descomptes. (pàg. 103 activ. 4 i 5 de l’autoavaluació)) 
  Per practicar més pots fer activitats de l’autoavaluació de la pàgina: 103 
 

Unitat-5        Nombres enters 

1. Expressar amb nombres enters situacions de la vida quotidiana. (pàg. 124 activ. 10, 11 i 12) 
2. Operacions amb nombres enters.(suma, resta, multiplicació i divisió) (dossier nombres enters, feu dos apartats de les 
activitats: 1, 2, 3, 12, 37, 49)  
3. Potències amb nombres enters (pàg. 127 activ. 40) 
  Per practicar més pots fer activitats de l’autoavaluació de la pàgina: 127 

 

Unitat-6        Cossos geomètrics 

1. Diferents tipus d’angles 
2. Identificar diferents tipus de polígons segons el nombre de costats i si els seus costats són o no iguals. 
3. Angles complementaris i suplemantaris. (pàg. 141 activ. 10) 
4. Suma d’angles d’un triangle. 
5. Noms de diferents segments relacionats amb una circumferència. (pàg. 147 i 148) 
  Per practicar més pots fer activitats de l’autoavaluació de la pàgina: 147 

 

Unitat-7       Perímetres i àrees de figures planes. 

1. Perímetre d’una figura. (pàg. 167 activ. 2 i 3) 
2. Trobar la longitud d’una circumferència. (pàg. 169 activ. 5 i 7) 
3. Calcular l’àrea d’un quadrat i d’un triangle. (pàg. 183 activ. 26, 30) 
 
    Per practicar més pots fer activitats de l’autoavaluació de la pàgina: 185 
 

Equacions 

 
Equacions de l’estil: 
 
  X – 91 = -111   11 + 3x – 8 = 2x + 4 
 
  Per practicar més pots fer activitats del quadern d’equacions treballat a classe. 

 


