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3a Avaluació – Matemàtiques                    TEMA 5: NOMBRES DECIMALS 
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Recorda que per treballar aquest tema, pots utilitzar la CALCULADORA. 

Per a qualsevol consulta ens podeu enviar un mail a: 

fcps.imma.navarret@stjosep.com o bé fcps.laia.rafols@stjosep.com 

Imma i Laia 
 

1. Llegir les pàgines 108 i 109 del llibre de text. 

 

2. Fer el títol del tema a la llibreta: TEMA 5: NOMBRES DECIMALS. 

3. Elaborar un esquema/resum de la classificació dels nombres decimals a 

la llibreta. 

CLASSIFICACIÓ NOMBRES DECIMALS 

Decimals limitats o exactes  Nombre finit de xifres decimals  5,32 

Decimals il·limitats  Nombre infinit de xifres decimal. 
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Periòdic pur  2,66666666...  1 o + d’una xifra es repeteix periòdicament 

Periòdic mixt  2,388888...   1 o + d’una xifra es repeteix periòdicament 

No periòdics  2,49187512... Cap xifra es repeteix 

 

4. Fer l’exercici 3 de la pàgina 109 del llibre a la llibreta. 

Classifica els nombres decimals següents: 

a) 0,236   DECIMAL LIMITAT O EXACTE 

b) 8,999...   DECIMAL IL·LIMITAT PERIÒDIC PUR 

c) 2,4348265...  DECIMAL IL·LIMITAT NO PERIÒDIC 

d)16,25323232...  DECIMAL IL·LIMITAT PERIÒDIC MIXT 

e)3,792   DECIMAL LIMITAT O EXACTE 

f)3,141592...  DECIMAL IL·LIMITAT NO PERIÒDIC 

 

5. Observa com es passa d’un nombre decimal a una fracció i al revés a la 

pàgina 109 del llibre. 

 

6. Fer l’exercici 5 de la pàgina 109 del llibre a la llibreta.  

Escriu el nombre decimal corresponent. 

 

  
     

 

   
      

   

   
      

   

    
       

  

  
     

  

    
       

 

7. Fer exercici 41 de la pàgina 119 del llibre a la llibreta. 

Expressa en forma de fracció decimal els nombres decimals següents: 
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8. Resoldre els problemes 74, 76 de la pàgina 121 del llibre a la llibreta. 

ex.74. Una gerra conté 1,5L de suc de taronja i el repartim en gots de 0,25L de 

capacitat. Quants gots podrem omplir? 

Cal fer la divisió              
   

    
   

Resposta: podrem omplir 6 gots.  

ex. 76. Un televisor fa 48 polzades de diagonal. Sabent que una polzada és igual a 

0,0254m, calcula quant mesura la diagonal del televisor en centímetres. 

Primer de tot, fem el canvi de METRES a CENTÍMETRES:  0,0254m=2,54 cm 

1 polzada 2,54cm 

48 polzades  ? cm      
       

 
           

Resposta: La diagonal fa 121,92 cm 

 

9. Resoldre els problemes 82, 84 de la pàgina 122 del llibre a la llibreta. 

ex. 82. La Rosa va comprar 4 bosses de pomes per 8,88€. Si cada bossa pesa 1,5 

kg, quant costa un quilogram de pomes? 

Si la Rosa va comprar 4 bosses de 1,5kg cada una, en total va comprar 4·1,5=6kg. 

Si els 6 kg van costar 8,88€, quant va costa 1 kg? Plantegem una regla de 3: 

8,88 € 6 kg 

? €  1 kg      
      

 
        

Resposta: 1kg de pomes han costat 1,48€ 

ex. 84. Disposem de 300,5m de teixit de cotó per a confeccionar 90 camises. Si per 

cada camisa calen 2,4m: 

a) Quants metres de teixit sobraran? 

Si per a cada camisa necessitem 2,4m i n’hem de fer 90, necessitem un total de: 

2,4·90 = 216m  

Si disposem de 300,5 m i en necessitem 216m, sobren 300,5-216=84,5 m 

b) Quantes camises es poden confeccionar amb el teixit que sobra? 

Com que 84,5 : 2,4= 35,20m podem fer 35 camises senceres. 


