
1.- Indica en el gràfic la posició: 

a) He pujat caminant al quart pis:    

 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

b) La mare ha aparcat el cotxe al segon soterrani: 

 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

c) Erastòstenes va néixer l’any 13 a.C:  

 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

d) L’estiu passat van haver dies especials de 12ºC:  

 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

e) A l’arribada de l’autobús hi ha baixat 3 persones:  

 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

  



2.- Situa a la recta numèrica el nombres enters següents i ordena’ls de més petit a més gran: 

-4, 5, 9 -1, -8, 8, 3 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

_____<_____<_____<_____<_____<_____<_____< 

 

3.- Situa a la recta numèrica el nombres enters següents i ordena’ls de més petit a més gran: 

3, -4, -2 6, -8, 4, 3 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

_____<_____<_____<_____<_____<_____<_____< 

 

 

 

4.- Col·loca el signe adequat (<,>, =) entre les parelles següents de nombres i completa la frase: 

a) -8  _____  -9 _____ és menor a _____ perquè  està situat a la dreta de la recta numèrica 

b) -5  _____  7 _____ és menor a _____ perquè  està situat a la dreta de la recta numèrica 

c) 18  _____ 24 _____ és menor a _____ perquè  està situat a la dreta de la recta numèrica 

d) 10 _____ -10 _____ és menor a _____ perquè  està situat a la dreta de la recta numèrica 

 

5.- Col·loca el signe adequat (<,>, =) entre les parelles següents de nombres i justifica: 

a) -3  _____  3  

b) -5  _____  7  

c) 18  _____ 24  

d) 10 _____ -10  

 

  



6.- Indica al gràfic el valor. Desprès escriu l’oposat i indica’l al gràfic amb un altre color. 

a) +5 Oposat(+5) = 
 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

b)-10 Oposat(-10) = 
 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

c) 13 Oposat(13) = 
 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

 

7.- Calcula els valors absoluts següents: 

RECORDATORI: el valor absolut és la mida de la recta des del 0 fins el nombre (no té signe) 

a) |-3|= b) |+15|= c) |-7|= 

d) |+7|= e) |5|= f)  

 

  



8.- Suma amb l’ajut de la recta numèrica, aquests parells de nombres: 

RECORDATORI: quan fem la suma ens movem per la recta numèrica amb el mateix sentit que el 

nombre; si és +, ens movem cap a la dreta i si és – cap a l’esquerra.  

 

 

a) (-8) + 10 = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

 

b) (-2) + (-6) = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

c) 3 + 5 = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

d) 6 + (-6) =  

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

e) (-3) + (-2) = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 



9.- Realitza les restes amb l’ajut de la recta numèrica, aquests parells de nombres: 

RECORDATORI: quan fem la resta, canviem el sentit del moviment del nombre: si és +, ens 

movem cap a l’esquerra i si és – cap a dreta. 

6 – (+3) = +3 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

 

a) (-3) – (+10) = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

 

b) (-2) - (-6) = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

c) 3 – (+5) = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

d) -10 - (+10) =  

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

e) (-3) - (-2) = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  
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Canvia de sentit 


