
 
Institut La Ribera 

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 setmana 
d’inici de curs. 

MATÈRIA:  Matemàtiques 

CURS:  3r d’ESO 

 

 

Benvinguts als XXXI Jocs Olímpics  que es celebren a Rio de Janeiro entre 

el 5 i el 21 d’agost. Aquestes són les activitats que realitzarem. 

 

1) Entre el 14 i el 20 d’agost busca en un diari, en la secció d’esports el 

medaller olímpic i crea una taula de freqüències amb els diferents 

països i les medalles totals que han obtingut cadascun d’ells, a part de 

calcular la freqüència absoluta (és a dir quantes medalles té cada país), 

també calcularem la freqüència relativa, i analitzarem la moda, la 

mediana i la mitjana aritmètica i analitzarem els seus resultats. 

 

2) Cerca les temperatures que hi ha hagut aquests dies a Rio de Janeiro 

i fes un gràfic on en l’eix vertical tindrem les temperatures i l’eix 

horitzontal els dies. 

 

3)Una de les modalitats olímpiques és el Judo, sabem que la pista de 

judo reglamentaria té forma quadrada, i que alhora està formada per 

dos quadrats, un dins de l’altre. El quadrat gran fa 16 m x16 m i el 

quadrat petit fa 3m menys per cada costat . Troba quina és l’àrea on es 

pot moure el judoka, tenint en compte que només es pot moure pel 

quadrat petit . 
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4) Fes un dibuix a escala de tal manera del tatami de Judo de tal 

manera que aquest càpiga dins d’un full A4. 

 

5) Els anteriors jocs olímpics Alemanya va pagar una prima de 50.000€ 

per cada medalla d’or, 10.000€ per cada medalla de plata i 7.500 € per 

cada medalla de bronze. Quants euros haurà de pagar la federació 

olímpica d’Alemanya, tenint en compte el nombre de medalles que 

has trobat en el diari de l’exercici 1 ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions: Bon Estiu olímpic!! I no descuideu el càlcul mental! 
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