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DEURES D’ESTIU 

Els deures d’estiu no tenen caràcter obligatori, però seran comptats, com a nota 
d’ampliació, fins a un punt de la nota de la 1a avaluació. Cal entregar-los la 1a semana 
d’inici de curs. 

 

MATÈRIA: MATEMÀTIQUES 

CURS: 1r d’ESO 

 

A.- Suposa que un conegut de la teva família ha de passar, per motius 
laborals, el mes d’agost a Montcada, havent-se de desplaçar 
pràcticament cada dia des de Montcada fins al passeig de Gràcia de 
Barcelona i des d’allà agafar l’autobús per anar a diferents indrets de 
la ciutat. Per aquesta raó haurà d’agafar el tren des de l’estació de 
Montcada i Reixac amb un bitllet integrat. 

Esbrina les característiques i el preu del bitllet T-10 (10 
desplaçaments integrats), el del T-50/30 (50 desplaçaments 
integrats en 30 dies), el del T-70/30 (70 desplaçaments integrats en 
30 dies), el del T-Mes (desplaçaments il·limitats durant un mes), i el 
del T-Dia (desplaçaments il·limitats durant un dia), per tal 
d’aconsellar-li quin tipus de bitllet l’interessa adquirir segons els dos 
cassos següents:  

a) Si calcula que farà 60 viatges entre l’anada i tornada, quina és la 
combinació de bitllets i targetes més barata possible? 

b) I si, en canvi, preveu que farà 70 viatges, quina combinació de 
bitllets i targetes li sortirà més a compte? 

 

B.- Suposa que la setmana passada, a les taquilles d’aquesta estació 

s’haguessin venut 2 100 bitllets, dels quals 
 

 
 van ser bitllets integrats 

i la resta, bitllets senzills. Quants bitllets integrats es van vendre? 
Quants van ser bitllets senzills? 

 

C.- Si durant el mes de març, 
  

  
 dels viatgers de Montcada haguessin 

utilitzat el tren per anar a Barcelona, i a l’abril ho haguessin fet 
 

  
. 

Hauria augmentat o disminuït la utilització del tren? Justifica la 
resposta. 
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D.- Suposa que l’ajuntament de Montcada i Reixac ha publicat un 
estudi sobre mobilitat del qual es desprèn que de la gent de 

Montcada i Reixac que va viatjar a Barcelona l’any passat, 
 

 
 va anar 

en tren, 
 

 
 ho va fer en autobús i 

 

  
 va preferir anar en el seu propi 

cotxe. Quin va ser el mitjà de transport més utilitzat? I el que 
menys? 

 

E.- Els senyals de circulació són un element vital. Per això, és 
fonamental que es respectin sempre, tant per la nostra seguretat 
com per la dels altres. Al codi de circulació hi ha un gran nombre de 
senyals que es classifiquen en tres grans blocs segons la forma 
geomètrica que tenen: els circulars, els triangulars i els que tenen 
forma de polígon no triangular.  

 
a) Dibuixa tots els senyals que trobis i classifica’ls segons la forma 

geomètrica que tenen i indica què informació ens dóna 

cadascuna. 

b) Hi ha alguna forma geomètrica que no hagis trobat? Sigues el 

primer i inventat un nou senyal pel codi de circulació amb aquesta 

forma. 

 

F.- Agafa un mapa del teu municipi i dibuixa en un full la part del mapa 
on vius. Indica quins carrers són perpendiculars, quins són paral·lels i 
quins secants al teu domicili.  

 

G.- Pitàgores i el seu teorema ens han ajudat a solucionar diferents 
problemes que se’ns han plantejat durant aquest curs. Però, qui era 
Pitàgores? Investiga sobre la seva vida i fes un resum de vint línies 
amb els esdeveniments més destacats de la seva trajectòria. 

 
 
 
 
 

Observacions: 

 


