
Joc de les rectes paral·leles
Quan dues rectes són realment paral·leles? encara que el dibuix estigui tort, és a dir mal dibuixat.

Fixem-nos principalment en les dades dels tres dibuixos i res més:

1) Esbrina quines de les rectes següents són realment paral·leles segons les mides donades dels angles:

Curiositat: a és perpendicular a b i b
és perpendicular a c, per tant, la
recta a és paral·lel a la recta c

Quan els angles corresponents són
iguals, en aquest cas 45° i 45° llavors
a i c són rectes paral·leles.

Quan els angles conjugats sumen
180°, en aquest cas 120°+60° llavors
a i c són rectes paral·leles.

a) b) c)

d) e) f)

g) h) i)

j) k) L)



Recordeu les igualtats següents:

'601  ''60'1 
Lectura d'això:

- Si prenem 60' de la xifra dels minuts llavors hem de donar 1° a la xifra dels graus.
- Si prenem 1° de la xifra dels graus llavors hem de donar 60' a la xifra dels minuts.
- Si prenem 60'' de la xifra dels segons llavors hem de donar 1' a la xifra dels minuts.
- Si prenem 1' de la xifra dels minuts llavors hem de donar 60'' a la xifra dels segons.

Ara hem d'aplicar aquestes lectures pensant en que mai podem fer desapareixer algo sense tornar-lo d'alguna manera.
Arreglar un resultat vol dir que els minuts i segons no poden superar la xifra de 60 com a resultat.

2) Efectueu les operacions entre angles, tot seguit arregleu els resultat:
a) b)

c) d)

3) Qüestionari:
a) Quants minuts puc treure de 1° ? b) Quants graus puc treure de 180' ?

c) Quants minuts puc treure de 10° ? d) Quants minuts puc treure de 60'' ?

e) Quants segons puc treure de 2' ? f) Quants minuts puc treure de 600'' ?

4) Pregunta de preparació al GPS !!!
Dades: - Longitud ecuatorial de la terra 40 000 km aproximadament.

- Si anem seguint l'ecuador de la terra fariem un gir de 360° entorn la terra.
Preguntetes:

a) Quants kilòmetres hem de recórrer per moure'ns un sol grau?
b) Quants kilòmetres hem de recórrer per moure'ns un sol minut?
c) Quants metres hem de recórrer per moure'ns un sol segon?

2° 30' 45''
+ 3° 30' 45''

1° 50' 59''
+ 58° 50' 59''

1° 1' 1''
- 0° 2' 2''

1° 40' 50''
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