
GRAELLA DE CONTINGUTS GESO. MATEMÀTIQUES

Numeració
i càlcul

Nombres naturals

●Sistemes de numeració
●Aproximació
●Propietats de les operacions
●Potències
●Potències de base 10
●Operacions amb potències
●Arrels quadrades exactes
●Operacions combinades

Nombres enters
●Nombres enters
●Comparació i representació en la

recta numèrica
●Operacions amb enters
●Potències d’exponent natural
●Operacions amb potències
●Arrel quadrada
●Operacions combinades
●Potències d’exponent natural
●Operacions combinades

Fraccions
●Definició i interpretació
●Fraccions equivalents
●Comparació de fraccions
●Operacions amb fraccions
●Potència i arrel quadrada d’una 

fracció
●Operacions combinades

Divisibilitat

●Relació de divisibilitat
●Múltiples i divisors
●Nombres primers
●Descomposició d’un nombre en 

factors primers
●Mcd i mcm

Nombres decimals

●Nombres decimals i fraccions
●Aproximació i estimació
●Multiplicació i divisió per 

potències de base 10
●Operacions amb decimals
●Tipus de decimals
●Arrels quadrades 

Canvi i
relacions

Proporcionalitat i percentatges

●Raó i proporció
●Magnituds directament i 

inversament proporcionals
●Problemes de proporcionalitat 

directa i inversa
●Percentatges
●Augments i disminucions 

percentuals. Problemes

Funcions

●Coordenades cartesianes
●Interpretació de gràfiques
●Concepte de funció
●Expressió algebraica d’una 

funció
●Estudi d’una funció
●Funcions de proporcionalitat 

directa

Àlgebra
●Expressions algebraiques
●Monomis
●Operacions amb monomis
●Polinomis
●Operacions amb polinomis
●Igualtats notables

Equacions de 1r grau
●Elements d’una equació
●Equacions equivalents
●Resolució d’equacions lineals
●Resolució de problemes

Espai i
forma

Rectes i angles

●Rectes, semirectes i segments
●Mediatriu d’un segment
●Angles
●Bisectriu d’un angle
●Sistema sexagesimal
●Expressió complexa i 

incomplexa
●Operacions en sexagesimal

roporcionalitat geomètrica
●Segments proporcionals
●Escales
●Teorema de Tales
●Figures semblants
●Semblança de triangles
●Polígons semblants
●Problemes

Polígons i figures circulars

●Polígons
●Triangles
●Relacions en els triangles
●Quadrilàters
●Polígons regulars
●Angles en els polígons
●La circumferència i el cercle

 Figures planes (9)
●Teorema de Pitàgores
●Aplicacions de Pitàgores
●Àrees de polígons
●Triangles
●Relacions en els triangles
●Figures circulars



Mesura Unitats de mesura

●Magnituds i unitats
●Unitats de longitud, capacitat i 

massa
●Unitats de superfície

Perímetre de figures planes

●Perímetres i àrees
●Perímetre d’un polígon
●Longitud de la circumferència

Àrea de figures planes

●Àrea dels paral·lelograms
●Àrea del triangle
●Àrea d’un polígon regular
●Àrea d’un polígon qualsevol
●Àrea del cercle

Cossos geomètrics
●Poliedres
●Prismes
●Piràmides
●Àrees i volums de prismes i 

piràmides
●Cossos de revolució
●Àrees i volums dels cossos de 

revolució  

Estadística
i atzar

Estadística

●Població i mostra
●Estudis estadístics
●Variables estadístiques
●Freqüències absolutes i 

relatives. Taules de freqüències
●Gràfics estadístics
●Mesures de centralització i 

dispersió

Probabilitat
●Experiments aleatoris. 

Esdeveniments
●Concepte de probabilitat
●Regla de Laplace
●Espai mostral i esdeveniments 

equiprobables 


