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INTRODUCCIÓ PER A DOCENTES
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Per què invertim tant de temps en ensenyar matemàtiques i
obtenim resultats tan pobres? Per què lluitem contínuament amb els
nombres, en lloc d’entendre les relacions existents entre les dades?

6

No ens enganyem, resoldre i ensenyar problemes matemàtics amb
èxit és possible si coneixem el mètode adequat. Aquest quadern,
pensat per a 5è de Primària, ensenya aquest mètode d’una manera
senzilla i ordenada. Incidint en el procés mental, s’aconsegueix
explicar com resoldre amb seguretat els problemes matemàtics que
impliquin dues operacions.
Quan ens enfrontem a un problema que requereix més d’una
operació, és fonamental identificar les dades i les seves relacions.
Aquestes poden ser de tipus PPT (suma-resta), en les quals hi ha
dues o més Parts (P) i un Total (T), o UVT (multiplicació-divisió),
en les quals sempre hi ha una Quantitat Unitària (U) que es
repeteix una sèrie de Vegades (V) i una Quantitat Total (T). Un cop
detectades, és molt fàcil descobrir com s’interconnecten entre
si i elaborar el diagrama de resolució que permeti resoldre amb
certesa la pregunta del problema.
A través d’aquest quadern, el vostre alumnat aprendrà a resoldre
problemes de dues operacions de diferents tipologies. En concret,
mostrem quina és la manera més eficient d’abordar problemes de
fraccions, decimals, sistema mètric decimal, àrees i perímetres amb
seguretat.
Mitjançant el quadern que teniu entre les mans, construirem
una base sòlida sobre la qual créixer matemàticament. D’aquesta
manera, estarem generant en el nostre alumnat una ment
matemàtica que li permetrà solucionar eficaçment qualsevol
problema matemàtic que se li presenti. Aquesta base possibilitarà
que en el pròxim quadern sigui capaç de resoldre problemes de tres
i quatre operacions per camins diferents.

A més, en aquest quadern trobareu vídeos molt breus perquè sigui molt
més fàcil aplicar i explicar els passos d’aquesta nova metodologia.
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Concretament, en aquest quadern, el vostre alumnat aprendrà a:
1.
		
		
		

Llegir i identificar totes les relacions d’un enunciat i el paper que
hi juga cada dada, inclosos els problemes amb decimals,
fraccions, perímetres i àrees que impliquin canvis en el sistema
mètric decimal.

2. Descobrir com es connecten aquestes relacions.
3. Elaborar diagrames de resolució de dues relacions.
4. Decidir quines operacions necessita, en quin ordre i calcular-les.
5. Escriure el resultat i valorar si la resposta és lògica.
Ajudem el nostre alumnat a crear una ment matemàtica que els serà útil, no
només durant la seva escolarització, sinó durant tota la vida! Comencem!

Francisco Javier López Apesteguía
Autor

Daniel Gabarró Berbegal
Supervisor del mètode
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RELACIONS EN ELS
PROBLEMES MATEMÀTICS
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En els problemes matemàtics trobaràs:

PROBLEMES DE
SUMA-RESTA (PPT)

P
P

1

Una PART (P), que sempre serà una
quantitat menor que el TOTAL (T).
L’altra PART (P), que sempre serà una
quantitat menor que el TOTAL (T).
Un TOTAL (T), que sempre serà més
gran que les Parts.

PROBLEMES DE
MULTIPLICACIÓ – DIVISIÓ (UVT)

U
V

T

Per exemple:

Una QUANTITAT UNITÀRIA (U), que
es va repetint.
El nombre de VEGADES (V) que es
repeteix la QUANTITAT UNITÀRIA.
La QUANTITAT TOTAL (T), que
inclourà la QUANTITAT UNITÀRIA un
determinat nombre de VEGADES.

Per exemple:

La Sandra ha comprat una nevera i una
rentadora. Si el pes dels dos electrodomèstics
supera els 130 kg, els hi porten gratis a casa. Si
la nevera pesa 75 kg, quant hauria de pesar la
rentadora perquè li portin els
electrodomèstics a casa?

El Pau té 3 quioscs a la ciutat. A cada quiosc
reparteix cada dia la mateixa quantitat de diaris.
Aquest matí ha rebut 135 diaris. Quants diaris
repartirà a cada quiosc?
Aquesta dada és la

pregunta del problema!
Aquesta

P

75

P

T

dada és la

U

?

?

V

3

130

T

135

pregunta del
problema!

I quines operacions
hauràs d’utilitzar?

Segons el que et
preguntin!

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

PROBLEMES DE
SUMA-RESTA (PPT)

1

SUMA: Quan et preguntin pel
TOTAL (T)

?
T
2

T = P + P

130

=

75

+

55

P = T - P

75

=

130

-

55

RESTA: Quan et preguntin per l’altra
PART (P)

?
P

=

130

-

?
T

75

T = U × V

135

=

45

×

3

DIVISIÓ: Quan et preguntin per la
QUANTITAT UNITÀRIA (U)

2

?

U

U = T : V
45

=

135

:

3

DIVISIÓ: Quan et preguntin per les
VEGADES (V)

3

P = T - P

55

MULTIPLICACIÓ: Quan et preguntin per la
QUANTITAT TOTAL (T)

1

RESTA: Quan et preguntin per una de les
PARTS (P)

?
P
3

PROBLEMES DE
MULTIPLICACIÓ – DIVISIÓ (UVT)

?

V

V = T : U
3

=

135

:

45
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RELACIONS EN ELS
PROBLEMES MATEMÀTICS
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d’aquesta secció
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4

RECORDA!

Els problemes també es diferencien segons siguin...
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...D’UNA OPERACIÓ
Tens totes les dades que necessites
per resoldre la pregunta del
problema, com passa en els
problemes anteriors.

Una de les dades que
necessites no està a l’enunciat.
Cal esbrinar-la. Fixa-t’hi a
continuació.

Decideix si els següents problemes es resoldran amb una o amb dues
operacions.

1

Avui el dentista m’ha empastat un queixal i, per fer-ho, ha necessitat 25 minuts. Si ja portava
18 minuts esperant, quants minuts he estat a dins de la consulta?

C Completa l’esquema escrivint

l’interrogant i les dues dades que
necessitis per esbrinar el seu valor. Si
no coneixes el valor d’una de les dades,
escriu un asterisc:

P
A Quina dada em pregunten?
............................................................................
................................................................................

B Per esbrinar aquesta dada utilitzaré
una relació:

PPT, perquè no hi ha una quantitat
que es repeteixi
UVT, perquè sí que hi ha una
quantitat que es repeteix
10

...DE DUES OPERACIONS

18

?

D Ara decideix si es tracta d’un problema
d’una operació o de dues operacions:

1 operació: Conec el valor de les
dues dades que necessito per
calcular la pregunta del problema.
2 operacions: No conec el valor
d’una de les dades que necessito
per calcular la pregunta del
problema.

2

La meva amiga Sara agafa l’autobús cada
dia de la setmana i fa dos trajectes diaris.
Si per cada trajecte paga 1,20€, quants
diners es gasta al llarg de la setmana?
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A Quina dada em pregunten?

3

En una botiga venen tovalloles a 4€.
Aquesta setmana han rebaixat 1,25€ el
preu de cada tovallola i han aconseguit
96,25€. Quantes tovalloles han venut
aquesta setmana?

A Quina dada em pregunten?

...............................................................................

...............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B Per esbrinar aquesta dada

B Per esbrinar aquesta dada

utilitzaré una relació:

utilitzaré una relació:

PPT, perquè no hi ha una quantitat
que es repeteixi

PPT,perquè no hi ha una quantitat
que es repeteixi

UVT, perquè sí que hi ha una
quantitat que es repeteix

UVT, perquè sí que hi ha una
quantitat que es repeteix

C Completa l’esquema escrivint l’interrogant

C Completa l’esquema escrivint l’interrogant

D Ara decideix si es tracta d’un problema

D Ara decideix si es tracta d’un problema

i les dues dades que necessitis per esbrinar
el seu valor. Si no coneixes el valor d’una
de les dades, escriu un asterisc:

d’una operació o de dues operacions:

i les dues dades que necessitis per esbrinar
el seu valor. Si no coneixes el valor d’una
de les dades, escriu un asterisc:

d’una operació o de dues operacions:

1 operació: Conec el valor de les
dues dades que necessito per
calcular la pregunta del problema.

1 operació: Conec el valor de les
dues dades que necessito per
calcular la pregunta del problema.

2 operacions: No conec el valor
d’una de les dades que necessito
per calcular la pregunta del
problema.

2 operacions: No conec el valor
d’una de les dades que necessito
per calcular la pregunta del
problema.
11
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PASSOS PER DOMINAR PROBLEMES
DE DUES OPERACIONS

5
Consulta
el tutorial
d’aquesta secció
a la pàgina 4

Completa el problema en els espais puntejats amb la informació que
creguis adient.

1

LLEGEIXO I IDENTIFICO

12

En una granja hi ha 58 vaques. La setmana passada van
produir, entre totes, 900 litres de llet. Aquesta setmana,
han produït 86 litres més que la setmana anterior. Quants
litres ha produït cada vaca aquesta setmana?

RECORDA!
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) Llegeixo el problema

?
RELACIÓ PRINCIPAL:

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Conté la pregunta del
problema.

Ens ajuda a esbrinar el valor de la dada d’enllaç,
la que uneix les dues operacions. Un cop tenim
el valor d’aquesta dada que ens faltava, ja
podem resoldre la pregunta del problema.

) Identifico les dades i les seves relacions
RELACIÓ PRINCIPAL

U

Litres que produeix UNA
...............................................

V

Vaques
...............................................

T

Litres que produeixen
...............................................

vaca aquesta setmana
...............................................

...............................................

TOTES les vaques
...............................................
aquesta setmana

RELACIÓ

?

........................................

P

Litres produïts la
...............................................

P

Litres de més aquesta
...............................................

T

Litres que han produït
...............................................

setmana passada
...............................................

setmana
...............................................

aquesta setmana
...............................................

900

2

ELABORO UN DIAGRAMA DE RESOLUCIÓ

?
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U

V

T

RELACIÓ

...............................
(SEGONA OPERACIÓ)

3

T

P
P

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

DECIDEIXO LES OPERACIONS I CALCULO
) Calculo:

Primera operació:
RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

T=P+ P
4

) Calculo:

Segona operació:
RELACIÓ
PRINCIPAL

U=T : V

CONTESTO I VALORO

) Completa la relació principal:

U
V

T
És

T

Litres que produeix una vaca aquesta
......................................................................................

) Resposta:

setmana

Aquesta setmana,
cada vaca ha
produït .................
litres

Vaques
......................................................................................
Litres que produeixen totes les vaques
......................................................................................
aquesta setmana

el resultat de repetir

V vegades U ?
58

Sí
No
13
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ARA ÉS EL TEU TORN!

Consulta
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En els següents problemes:
- Decideix si la relació principal, la que conté la pregunta del problema, és PPT o UVT i
posa-hi el valor de les dades. En la dada que correspongui a la pregunta del problema,
posa-hi un interrogant i en les dades que no sàpigues, un asterisc.

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

- Després, assenyala si és un problema d’una o de dues operacions.

4

Una empresa vol construir un hotel
de 150 habitacions, i distribuir-ne 25
a cada planta. Quantes plantes tindrà
l’hotel?

U

€ cada mes
.................................................

planta
.................................................

.................................................

Plantes
.................................................

Mesos
.................................................

P

T

plantes
.................................................

.................................................

2 operacions

1 operació

7

X 2 operacions

L’any passat es van inscriure 25
equips de sis persones en una prova
d’atletisme. Aquest any s’han inscrit 185
participants. Quantes persones més
s’han inscrit aquest any?

Ampolles reciclades
.................................................

Persones inscrites l’any
.................................................

aquest trimestre
.................................................

passat
.................................................

Ampolles reciclades el
.................................................

Persones
.................................................

trimestre anterior
.................................................

de més
.................................................

Ampolles reciclades avui
.................................................

Persones inscrites
.................................................

.................................................

aquest any
.................................................

1 operació

2 operacions

?

.................................................
€ tots els mesos
.................................................

Aquest trimestre hem reciclat 55
ampolles de plàstic. El trimestre passat
en vam reciclar 67. Quantes ampolles
hem reciclat fins avui?

P

14

?

Habitacions a totes les
.................................................

X 1 operació

6

La Júlia ha comprat un sofà per 480€. Per
portar-li a casa, li cobren 84€ més. Quant
pagarà cada mes si decideix pagar-lo al
llarg d’un any en mensualitats iguals?

Habitacions a cada
.................................................

.................................................

T

5

1 operació

2 operacions
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8

En una oficina de correus
hi ha 6 sacs i a cada sac hi
ha 35 cartes. Si treballen
7 carters, i volen repartir
les cartes equitativament,
quantes cartes repartirà
cada carter?

Al menjador hi ha 12
taules per a 96 persones.
Aquest migdia, només
hem ocupat 5 taules.
Quantes persones érem
al menjador?

Cartes...
.................................................

Persones...
.................................................

.................................................

.................................................

Carters
.................................................

Taules ocupades
.................................................

.................................................

.................................................

Cartes...
.................................................

Persones...
.................................................

.................................................

.................................................

1 operació

10

9

1 operació

2 operacions

En una subhasta, l’Andreu ha comprat
una màquina d’escriure antiga per 580€.
Si després volgués tornar-la a vendre, i
guanyar 75€, a quin
preu hauria de
vendre-la?

2 operacions
Pots inventar-te
el problema?

11

......................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

€...
.................................................

.................................................

U

Caramels en una bossa
.................................................

.................................................

€...
.................................................

Bosses
.................................................

.................................................

.................................................

€...
.................................................

Caramels entre totes
.................................................

.................................................

1 operació

2 operacions

T

?
7

les bosses
.................................................

1 operació

X 2 operacions
15

7
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Les relacions d’aquests sis problemes estan a la pàgina següent. Tria la
lletra que correspon a la relació principal, d’entre les sis que hi ha a la
part superior. Fes el mateix amb la relació complementària, d’entre les
sis que hi ha a la part inferior.
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RELACIÓ
PRINCIPAL

16

12

En una biblioteca hi ha 85 llibres per col·locar en 5
prestatgeries. Aquest matí han agafat en préstec 10
llibres. Quants llibres posaran ara en cada prestatgeria, si
reparteixen equitativament?

13

El meu avi ha recollit 15 albergínies i 21 pastanagues del seu
hort. Aquesta nit, la meva mare ha preparat 3 amanides i,
en cadascuna, ha posat la mateixa quantitat d’hortalisses.
Quantes n’haurà posat en cada amanida?

14

A l’hora del pati hem fet 10 grups de 5 persones cada grup.
Si entre els dos cursos som 85 nens i nenes, quants alumnes
no han vingut avui a l’escola?

15

En una festa d’aniversari, la Maria ha preparat 3 tipus de
sandvitxos diferents i n’ha fet 21 de cada tipus. Quan s’ha
acabat la festa, quedaven 15 sandvitxos damunt la taula.
Quants sandvitxos han menjat els seus convidats?

16

En un cinema hi ha 5 sales i, a cada sala hi han entrat 85
persones. Si cada entrada costa 10 €, quants diners han
aconseguit entre totes les entrades?

17

Tres dies a la setmana recorro 21 km en bicicleta. Aquesta
setmana vaig decidir sortir també el diumenge i vaig recórrer
15 km. Quants quilòmetres he recorregut aquesta setmana?

D

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

E

?

RELACIÓ PRINCIPAL:

U
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A

?
3

B

T

x

U

D

P

?

P

15

P

C

T

?
5

P

E

T

?

15

P
T

?

U

10

F

P
T

85

T

?

P

15

U

5

P

21

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

U

A

85
5

B

T

U

D

T

21
3

T

C

x
E

P

T

10

U

F

P
T

10

85

21
3

T
17

3.1

ARA ÉS EL TEU TORN!
En els següents problemes, completa el diagrama de resolució, escull
quines operacions utilitzaries en cada cas i calcula.
8

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

18

18

Consulta
el tutorial
d’aquest problema
a la pàgina 4

Avui a la pastisseria hem utilitzat 14 dotzenes d’ous per fer
magdalenes. Al magatzem teníem 264 ous. Quants ous ens
queden ara al magatzem?

?

P

T

P

RELACIÓ PRINCIPAL

U
V

T

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

PRIMERA OPERACIÓ

(PRIMERA OPERACIÓ)

SEGONA OPERACIÓ

) Escullo, d’entre aquestes sis,
l’operació que correspon a cada
relació

T = U x
) Calculo:

) Calculo:

T=P+P

T=U×V

P=T-P

U=T:V

P=T-P

V=T:U

) Completa la relació principal:

P

Ous que hem utilitzat
.................................................

P

Ous que queden ara al
.................................................

T

Ous que hi havia al
.................................................

.................................................
magatzem
.................................................

magatzem
.................................................

) Resposta:

Ens queden .............. ous al magatzem

És

T

més gran que

..................

P

i que

P

?

9

19

Consulta
el tutorial
d’aquest problema
a la pàgina 4

La família de la Clara es trasllada de casa. Tenen, en total,
65 caixes. En un primer viatge n’agafen 21 i, en el segon, 23.
Quantes caixes portaran en el tercer i últim viatge?

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

PRIMERA OPERACIÓ

(PRIMERA OPERACIÓ)

SEGONA OPERACIÓ

) Completa la relació principal:
...............................................

) Calculo:

...............................................

) Calculo:

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

) Resposta:

En el tercer
viatge portaran
.............. caixes

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

..................

2 És

T

més gran que

P

i que

P

?

..................

19

3.1
20

ARA ÉS EL TEU TORN!
Aquesta temporada farem samarretes amb el nostre
nom. En total ens gastarem 204€ i hem de sumar 36€
més per les despeses d’enviament. Si cada jugadora
pagarà 16€, quantes jugadores som a l’equip?

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

PRIMERA OPERACIÓ

(PRIMERA OPERACIÓ)

SEGONA OPERACIÓ

) Completa la relació principal:
...............................................

) Calculo:

...............................................

) Calculo:

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

) Resposta:

Som ..............
jugadores

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T

el resultat de repetir

V

vegades

..................

2 És

T

més gran que

..................

20

P

i que

P

?

U

?

21

Un taxista porta cada hora una mitjana de 12 passatgers
a l’aeroport. Avui ha treballat 6 hores i ha aconseguit
396€. Quant costa, de mitjana, cada viatge?

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

PRIMERA OPERACIÓ

(PRIMERA OPERACIÓ)

SEGONA OPERACIÓ

) Completa la relació principal:
...............................................

) Calculo:

...............................................

) Calculo:

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

) Resposta:

Cada viatge
costa, de mitjana,
.............. €

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

..................

2 És

T

més gran que

P

i que

P

?

..................

21

3.1
22

ARA ÉS EL TEU TORN!
En unes oficines hi ha 4 ascensors. Entre tots poden
suportar una càrrega màxima de 1.680 kg. Si cada
persona pesa, de mitjana, 70 kg, quantes persones
poden entrar en cada ascensor?

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

PRIMERA OPERACIÓ

(PRIMERA OPERACIÓ)

SEGONA OPERACIÓ

...............................................

) Calculo:

...............................................

) Calculo:

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

) Resposta:

En cada ascensor
poden entrar
.............. persones

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T

el resultat de repetir

V

vegades

..................

2 És

T

més gran que

..................

22

) Completa la relació principal:

P

i que

P

?

U

?

4

ALTRES PROBLEMES DE DUES OPERACIONS

4.1

10

PROBLEMES AMB FRACCIONS

Consulta
el tutorial
d’aquesta secció
a la pàgina 4

Fixa’t en els passos per resoldre problemes amb fraccions i ajuda’ns a
resoldre el problema on sigui necessari.

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

) Llegeixo el problema

23

11
Consulta
el tutorial
d’aquest problema
a la pàgina 4

Les 5/7 de les entrades d’una
actuació de circ ja s’han venut. Si
en total hi havia 560 entrades a
la venda, quantes entrades s’han
venut?

Identifico les dades i les seves relacions
5 d’aquests grups
ja s’han venut

5
____ de 560
7

Les 560 entrades estan
dividides en 7 grups

Entrades posades
a la venda

) Elaboro un diagrama
5
T

?

Entrades
.......................
venudes
.......................

Grups venuts
.......................
.......................

U
Entrades en
.......................
cada grup
.......................

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

T
U

560

Entrades en total
...................................

7
Grups en total
...................................

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)
23

4.1

PROBLEMES AMB FRACCIONS

) Decideixo les operacions i calculo
PRIMERA OPERACIÓ

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

U = T :

Entrades

Grups

560

Entrades en

en total

en total

:

7

=

SEGONA OPERACIÓ

(Apliquem la
dada d’enllaç a la
segona operació)

T = U x

Entrades

cada grup

en cada grup

80

80

Grups

Entrades

venuts

venudes

=

×

) Contesto i valoro si la resposta és lògica
) Resposta:

S’han venut
.............. entrades

23 (BIS)

És

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

..................

Llavors, quantes entrades queden per vendre?

) Identifico les dades i les seves relacions
Si 5 dels 7 grups ja s’han venut, això significa que…
2 d’aquests grups
no s’han venut
Les entrades estan
dividides en 7 grups

24

2
____ de 560
7

Entrades posades
a la venda

) Elaboro un diagrama

?

T

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

Entrades
.......................
sense vendre
.......................

Grups sense
.......................
vendre
.......................

U

T
U

Entrades en
.......................
cada grup
.......................

560

Entrades en total
...................................

7
Grups en total
...................................

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

) Decideixo les operacions i calculo
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Contesto i valoro si la resposta és lògica
) Completa la relació principal:

U

Entrades en cada
.......................................
grup
.......................................

) Resposta:

Els queden .............. entrades per vendre

Grups sense
.......................................
vendre
.......................................

T

Entrades sense
.......................................
vendre
.......................................

És

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

..................

25

12

4.1

Consulta
el tutorial
d’aquesta secció
a la pàgina 4

PROBLEMES AMB FRACCIONS

Fixa’t en aquest altre problema i ajuda’ns a completar-lo.
) Llegeixo el problema

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

24

EL Jan està llegint una revista sobre
dinosaures. Ha llegit fins a la pàgina
56, és a dir, ja s’ha llegit 7/9 parts de la
revista. Quantes pàgines té la revista?

) Identifico les dades i les seves relacions

6
____ de ? = 48
9

Grups de pàgines llegits
Grups de pàgines
que té el llibre

Pàgines de
la revista que
s’ha llegit

) Elaboro un diagrama

T

?

Pàgines que
.......................
té la revista
.......................

Grups de pàgines
.......................
que té la revista
.......................

U
Pàgines en
.......................
cada grup
.......................

RELACIÓ PRINCIPAL

26

13
Consulta
el tutorial
d’aquest problema
a la pàgina 5

U

T
Pàgines llegides
...................................

Grups llegits
...................................

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

) Decideixo les operacions i calculo
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Completa la relació principal:

U
) Calculo:

) Calculo:

Pàgines...
...............................................

...............................................
Grups...
...............................................

...............................................

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

T

Pàgines...
...............................................

...............................................

) Contesto i valoro si la resposta és lògica
) Resposta:

La revista té .............. pàgines

T

És

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

..................

RECORDA!

En els problemes de fraccions has de pensar:
quina opció m’estan preguntant?

2

1

de

=

?

o

de

?=

Així sabràs quines operacions has d’utilitzar! Per exemple:
1

2

6
8
6
8

de 120 =

de

?

? = 120

PISTA!

T:V=U

U×V=T

120 : 8 = 15

15 x 6 = 90

T:V=U

U×V=T

120 : 6 = 20

20 x 8 = 160

En els problemes de fraccions, la dada d’enllaç
sempre serà la U
27

4.1

PROBLEMES AMB FRACCIONS
A continuació, completa tots els passos per resoldre un problema de
fraccions de dues operacions.

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

25

Els 3/8 dels alumnes d’un conservatori
són nois. Si en total hi ha 240 alumnes,
quantes noies hi ha?

NOIES

GRUPS DE NOIES

GRUPS EN TOTAL

?

5

8

?

ALUMNES AL
CONSERVATORI

...............................

...................................

.......................
.......................

...................................

...............................

RELACIÓ PRINCIPAL
PRIMERA OPERACIÓ

) Calculo:

14

Consulta
el tutorial
d’aquest problema
a la pàgina 5

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

SEGONA OPERACIÓ

) Completa la relació principal:

U

) Calculo:

Alumnes en cada grup
...............................................
Grups de noies
...............................................

T

) Resposta:

Al conservatori hi ha ..............
noies
28

És

T

Noies en tots els grups
...............................................

el resultat de repetir

..................

V

vegades

U

?

26

La Martina és esportista i, durant l’entrenament, ha
de saltar 96 tanques. Si ja ha realitzat les 2/6 parts de
l’entrenament, quantes tanques li queden per saltar?

GRUPS DE TANQUES
QUE LI QUEDEN
PER SALTAR

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

GRUPOS EN TOTAL

TANQUES QUE
LI QUEDEN PER
SALTAR

TANQUES QUE
SALTA DURANT
L’ENTRENAMENT

6

?

...............................

...................................

.......................
.......................

...................................

...............................

RELACIÓ PRINCIPAL

PRIMERA OPERACIÓ

) Calculo:

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

SEGONA OPERACIÓ

) Completa la relació principal:

U

) Calculo:

Tanques en cada grup
...............................................
Grups de tanques
...............................................

T

) Resposta:

A la Martina li queden
.............. tanques per saltar

És

T

sense saltar

Tanques a tots els
...............................................
grups sense saltar

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

..................

29

4.1

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

27

PROBLEMES AMB FRACCIONS
La Natàlia està preparant uns batuts per a una festa de
disfresses. Ja n’ha preparat 16, és a dir, ja ha fet 2/3 dels batuts
que necessita per a la festa. Quants batuts farà en total?

BATUTS ....................

GRUPS ....................

BATUTS ....................

GRUPS ....................

?

3

16

2

?

...............................

...................................

.......................
.......................

...................................

...............................

RELACIÓ PRINCIPAL

PRIMERA OPERACIÓ

) Calculo:

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

SEGONA OPERACIÓ

) Completa la relació principal:

U

) Calculo:

Grups
...............................................

T

) Resposta:

La Natàlia haurà fet ..............
batuts en total
30

Batuts en cada grup
...............................................

És

T

Batuts entre tots els
...............................................
grups

el resultat de repetir

..................

V

vegades

U

?

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

28

Els treballadors d’una fàbrica ja han enviat 200
comandes, és a dir, han acabat 8/12 de les comandes
que els fan habitualment cada dia. Quantes
comandes acostumen a preparar al llarg d’un dia?

COMANDES ...............

GRUPS ....................

COMANDES ...............

GRUPS ....................

?

12

200

8

?

...............................

...................................

.......................
.......................

...................................

...............................

RELACIÓ PRINCIPAL
PRIMERA OPERACIÓ

) Calculo:

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

SEGONA OPERACIÓ

) Completa la relació principal:

U

) Calculo:

Comandes en cada
...............................................
grup

Grups.
...............................................

T

) Resposta:

Els treballadors
acostumen a preparar
.............. comandes al dia

És

T

Comandes entre tots
...............................................
els grups

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

..................

31

4.2

PROBLEMES SMD

HO RECORDES?

Completa les graelles següents amb les
unitats i equivalències corresponents.

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

) Mesures de Longitud
× 10
Quilòmetre
: 10

Hm

× 10
× 10
Decàmetre Metre
: 10

: 10

× 10
Centímetre

Dm

: 10

Mm
: 10

Per tant, quant són...?
Hm
1,387

Mm

Dm
125,76
25,8
3.400

) Mesures de Pes
× 10
Kg

Hectogram

: 10

× 10
Dag
: 10

× 10
Gram
: 10

× 10
Dg

: 10

Mil·ligram
Mg
: 10

Per tant, quant són...?
Dag

Kg
850,3

1.000

Dg

4.500

32

Mg

3.240,9

) Mesures de Capacitat
× 10
Quilolitre
Hl
Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

× 10

× 10
Decalitre

× 10
Decilitre
Cl

L

: 10

: 10

: 10

: 10

Mil·lilitre
: 10

Per tant, quant són...?
L
5.000

Hl

Cl

3,59
802
425,7

) Mesures de Temps
× 24

× 60
Minuts

Dies

: 60
Per tant, quant són...?
Dies

Minuts

5
24
7
4.320
33

4.2

PROBLEMES SMD
La clau d’aquests problemes és conèixer les equivalències
entre les unitats. Fixa’t en el següent exemple:
Completa i resol el següent problema

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

) Llegeixo el problema
15

29

L’Àgata surt a córrer 5 dies a la setmana
per entrenar. Si cada dia recorre 47 hm,
quants quilòmetres haurà recorregut
en una setmana?

) Identifico les dades i les seves relacions
Relació PRINCIPAL
Per esbrinar quants km recorre
per setmana, necessito saber
quants km fa en un dia. A
l’enunciat, però, només apareix
els hm que fa en un dia.

Relació COMPLEMENTÀRIA
Per esbrinar-ho hauré de
passar els hm que recorre en
un dia als km que recorre en
un dia

Dada d’enllaç

U
V

T

Km en un dia
...................................
Dies
...................................
Km a la setmana
...................................

?

La relació principal conté la
pregunta del problema

34

Consulta
el tutorial
d’aquest problema
a la pàgina 5

U
V

T

Km en un dia
...................................
Vegades
...................................

10

Hm en un dia
...................................

Quantes vegades és més
gran un Km que un Hm?

) Elaboro un diagrama

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

) Decideixo les operacions i calculo
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

U = T :

T = U x

) Calculo:

) Calculo:

47 : 10 = 4,7

) Contesto i valoro si la resposta és lògica
) Resposta:

L’Àgata recorre
.............. km en una
setmana

És

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

..................

35

4.2

PROBLEMES SMD
AMPLIACIÓ

30

Creus que hi ha un camí diferent per resoldre el problema? Aquí tens algunes pistes!
Completa on sigui necessari i esbrina-ho!

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

Relació PRINCIPAL

U
V

T

U
V

Km a la setmana
.........................................................

.........................................................

10

T

Hm a la setmana
.........................................................

Hm al dia
.........................................................

.........................................................

5

Hm a la setmana
.........................................................

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓN

) Calculo:

) Calculo:

) Resposta:

L’Àgata recorre .............. km
en una setmana
36

Relació COMPLEMENTÀRIA

Has obtingut el mateix resultat que en el camí anterior?
..................

16
Consulta
el tutorial
d’aquesta secció
a la pàgina 5

En els següents problemes identifica les dades,
les seves relacions i completa.

31

El carrer principal de la meva ciutat fa 4 km de longitud. Cada 200 metres hi ha un
tram amb un semàfor. Quants trams amb semàfor hi ha al llarg del carrer?

Km

Quines dues unitats es relacionen
en el problema i quines

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

operacions hi ha entre elles?

: 1.000

x 1.000

Relació PRINCIPAL

U
V

T

32

Metres en cada tram que hi
.........................................................
ha un semàfor

.........................................................
Metres que fa el carrer
.........................................................

Relació COMPLEMENTÀRIA

U
V

T

Km entre tots els trams
.........................................................

.........................................................
Metres entre tots els trams
.........................................................

El meu tiet és jardiner i té moltes regadores diferents. La més petits té capacitat per
400 centilitres i, la més gran, per a 4,8 litres. Quina capacitat tenen, en litres, les dues
regadores?

L
:

Relació PRINCIPAL

P
P

T

Litres a la regadora petita
.........................................................

.........................................................
.........................................................

x

Relació COMPLEMENTÀRIA

U
V

T

Litres a la regadora petita
.........................................................
Vegades
.........................................................

.........................................................

37

4.2
33

PROBLEMES SMD
El Quim ha comprat una taula de fusta que fa 6,5 metres. Si vol tallar 13 llistons
iguals, quants centímetres farà cada llistó?

x

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

:

38

Relació PRINCIPAL

U
V

T

34

.........................................................
.........................................................
.........................................................

Relació COMPLEMENTÀRIA

U
V

T

.........................................................
.........................................................
.........................................................

La Montse i el Roc han quedat per estudiar després de veure una pel·lícula cadascú a casa
seva. La pel·lícula de la Montse dura 8.100 segons i la d’en Roc, 2 hores. Quants segons
d’avantatge tindrà el Roc si els dos comencen a veure la pel·lícula a la vegada?

:

x

Relació PRINCIPAL

Relació COMPLEMENTÀRIA

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

35

Per a la festa de final de curs hem comprat 6 kg de caramels. Si un paquet de
caramels pesa 150 grams, quants paquets hem comprat?

x

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

:

36

Relació PRINCIPAL

Relació COMPLEMENTÀRIA

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Volem omplir un cubell d’aigua que té capacitat per 2,5 hectolitres. Si el col·loquem a sota
d’una aixeta que aboca 12,5 litres per minut, quants minuts tardarà en emplenar-se el
cubell?

:

x

Relació PRINCIPAL

Relació COMPLEMENTÀRIA

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

39

4.2
37

PROBLEMES SMD
L’avió del Raúl s’ha enlairat a les 12h. Si el vol dura 180 minuts, a quina hora arribarà
a la seva destinació?

x

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

:

40

Relació PRINCIPAL

P
P

T

38

.........................................................
.........................................................
.........................................................

Relació COMPLEMENTÀRIA

U
V

T

.........................................................
.........................................................
.........................................................

La Carlota vol agafar un llibre d’una prestatgeria molt alta. Per fer-ho, agafa un tamboret que
fa 40 cm. Damunt del tamboret i de puntetes, aconsegueix agafar-lo. Si sabem que la Carlota
mesura 1,55 m, a quants centímetres es trobava el llibre de terra?

:

x

Relació PRINCIPAL

Relació COMPLEMENTÀRIA

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

39

La Sandra abasteix diversos supermercats de la ciutat. Entre tots els supermercats deixa 675 kg
d’hortalisses. Si a cada supermercat deixa 250.000 decigrams, a quants supermercats abasteix?

x
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:

40

Relació PRINCIPAL

Relació COMPLEMENTÀRIA

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Per escriure una redacció a classe tenim 55 minuts. L’Àngela ha estat la més ràpida i ha tardat
1.620 segons. Quants minuts li han sobrat?

:

x

Relació PRINCIPAL

Relació COMPLEMENTÀRIA

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................
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4.3

PROBLEMES DE PERÍMETRES I ÀREES
17

A Problemes de perímetres i angles
/

Consulta
el tutorial
d’aquesta secció
a la pàgina 5

Classificació dels triangles
) Segons els costats

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

Equilàter
3 costats iguals

Escalè
3 costats iguals

) Segons els angles

Rectangle
1 angle recte

Recorda que els tres
angles sumen 180o

Acutangle
3 angles aguts

Un angle recte: 90o
Un angle agut: - 90o
Un angle obtús: + 90o

Obtusangle
1 angle obtús

Per exemple: Calcula el perímetre d’un triangle equilàter el costat del qual
fa 18,4 cm.

U

Com que és un triangle equilàter, si coneixes un

dels tres costats també coneixes els altres dos!

U
U

U

Cm que fa un costat
..............................................................

V

Costats
..............................................................

T
42

Isòsceles
2 costats iguals

Coneixent tots els
costats, podem calcular
el perímetre, que és
la suma de la longitud
dels seus tres costats.

18,4

3

U

×

V

=

T

) Resposta:
Cm que fan tots els costats
..............................................................

?

El perímetre fa .............. cm

Fixa’t en aquest altre problema de dues operacions. Completa on sigui
necessari per resoldre’l.

41

L’Agustí vol posar una tanca al voltant del terreny on es troba la seva
granja, que té forma de triangle equilàter. Cada costat fa 15 m.
Si cada metre de tanca val 58 €, quants diners es gastarà?

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

) Identifico
les dades i
les seves
relacions

Relació PRINCIPAL

U
V

T

Relació COMPLEMENTÀRIA

U
V

€ que val un metre
......................................
de tanca
......................................
Metres de tanca
......................................
......................................

T

€ que valen tots els
......................................
metres de tanca
......................................

) Elaboro un
diagrama

18

Consulta
el tutorial
d’aquest problema
a la pàgina 5

......................................
......................................

15

......................................
......................................

3

......................................
......................................

?

15
3

RELACIÓ PRINCIPAL

) Decideixo
les operacions
i calculo

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Contesto i valoro si la resposta és lògica
) Resposta:

L’Agustí es gastarà .............. € en
posar la tanca al seu terreny

És

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

..................

43

4.3

PROBLEMES DE PERÍMETRES I ÀREES
En els següents problemes, decideix quines relacions necessitaries (PPT o UVT)
per resoldre’ls segons el tipus de triangle i marca quina operació utilitzaries.

42

Calcula el perímetre d’un triangle escalè, els costats del
qual fan 15,2 cm, 18,9 cm i 17,6 cm.
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.....................................................................

P=T-P

.....................................................................

P=T-P

.....................................................................

T=U×V

.....................................................................

43

T=P+P+P

U=T:V
V=T:U

Calcula el costat d’un triangle equilàter, el perímetre del
qual és de 36,6 cm.
.....................................................................
.....................................................................

T=P+P
P=T-P
P=T-P
T=U×V

.....................................................................

U=T:V
V=T:U

44

Calcula la mesura del tercer angle d’un triangle isòsceles si saps
que els altres dos angles fan, entre els dos, 140o.
.....................................................................
.....................................................................

T=P+P
P=T-P
P=T-P
T=U×V

.....................................................................

U=T:V
V=T:U

44
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45

L’Isaac està embolicant un regal en forma de triangle escalè i no vol malgastar paper. El
costat més llarg fa 15,1 cm mentre que el mitjà fa 12,8 cm. Si el perímetre és de 38,6 cm,
quant fa el costat petit?
Relació PRINCIPAL

Relació COMPLEMENTÀRIA

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

PRIMERA OPERACIÓ

46

SEGONA OPERACIÓ

La Paula vol calcular el valor dels angles d’un triangle isòsceles. Sap que l’angle d’un dels
costats iguals és de 40o. Quants graus mesurarà el tercer angle?

Relació PRINCIPAL

Relació COMPLEMENTÀRIA

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

45
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PROBLEMES DE PERÍMETRES I ÀREES
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B Problemes d’àrees
/

Consulta
el tutorial
d’aquesta secció
a la pàgina 5

L’àrea és la mesura de la superfície que ocupa una figura. Per mesurar
superfícies s’utilitza com a unitat el metre quadrat (m2)

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

Per exemple: Quants cm2 caben en el rectangle?

V

Files

U

Cm2 / fila

9

V

×

Files

4

T

Cm2 en totes
les files

=

36

U

Cm2 en cada fila

) Resposta:

36 cm2
L’àrea fa .................

EL TEU TORN!

47

Hem comprat un terreny rectangular de 118,75 m2. Sé que de llargària fa
12,5 m. Quant fa d’amplada?

) Resposta:

El terreny fa ................. m d’amplada
46

Quants cm2 caben en el triangle?

V
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Files

U

T =

T

Cm2 / fila

Àrea del
triangle

2

U

Cm / fila

Àrea del
triangle

9

Files

2

V

2

T =

U × V

T =

Àrea del rectangle

Àrea del
triangle

Cm2 en cada fila

×
2

Files

4

= 18 cm

2

EL TEU TORN!

48

La vela més gran del meu veler és triangular i fa 3,2 m d’ample
i 6,5 m d’alt. Quants metres quadrats de tela necessitaré per cobrir-la?

2

=

) Resposta:

Necessitaré ................. m2 de tela
47

4.3

PROBLEMES DE PERÍMETRES I ÀREES
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49

Els meus tiets han comprat un hort rectangular de 5,5 m
d’amplada i 8,4 m de llargària. S’han gastat 3.696 €.
Quant val el m2?

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

) Identifico
les dades i
les seves
relacions

Relació PRINCIPAL

U
V

T

Relació COMPLEMENTÀRIA

€ que val un m
......................................
......................................
2

U

Nombre de m
......................................
......................................
2

m2 / fila

€ que valen tots
......................................
els m2
......................................

) Elaboro un
diagrama

?
T

RELACIÓ PRINCIPAL

) Decideixo
les operacions
i calculo

Consulta
el tutorial
d’aquest problema
a la pàgina 5

V

×

Files

T

Àrea rectangle

=

U

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Contesto i valoro si la resposta és lògica
) Resposta:

Els meus tiets han pagat
el m2 a .............. €
48

És

T

el resultat de repetir

..................

V

vegades

U

?

50

Vull contractar un pintor perquè pinti un anunci triangular a la façana de la meva botiga.
L’anunci farà 5,8 m d’ample per 2,6 m d’alt. Em cobrarà 38€ per cada m2. Quants diners em
costarà l’anunci?

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

) Identifico
les dades i
les seves
relacions

Relació PRINCIPAL

U
V

T

Relació COMPLEMENTÀRIA

U

......................................
......................................

T=

......................................
......................................

Àrea
triangle

......................................
......................................

) Elaboro un
diagrama

Cm2 / fila

V

×

Files

2

?

2
RELACIÓ PRINCIPAL

) Decideixo
les operacions
i calculo

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Contesto i valoro si la resposta és lògica
) Resposta:

L’anunci em costarà
.............. €

És

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

..................

49

5
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51

PRACTICO PROBLEMES DE DUES OPERACIONS
El Ricard és espeleòleg i està explorant una cova que té 1.800 m de
profunditat. Cada dia baixa 200 metres. Si ja ha baixat 600 metres,
quants dies li queden per arribar al fons de la cova?

Relació PRINCIPAL

Relació COMPLEMENTÀRIA

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Resposta:

Al Ricard li
queden ..............
dies per arribar al
fons de la cova

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T

el resultat de repetir

vegades

..................

2 És

T

més gran que

..................

50

V

P

i

P

?

U

?
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52

En un tren hi ha 384 places disponibles. En el trajecte d’avui, els passatgers ocupen 6/8 de
les places disponibles. Quantes places han quedat sense ocupar?

384

......................................................
......................................................

__6__
8

......................................................
......................................................

__2__
8

......................................................
......................................................

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Resposta:

Han quedat sense
ocupar ..............
places

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

..................

2 És

T

més gran que

P

i

P

?

..................

51
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53

PRACTICO PROBLEMES DE DUES OPERACIONS
En una perruqueria han tallat, de mitjana, 0,5
decímetres de cabell a cada client. Si entre tots
han tallat 140 centímetres de cabellera, a quants
clients han atès avui?

Relació PRINCIPAL

Relació COMPLEMENTÀRIA

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Resposta:

Avui han atès a
.............. clients

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T

el resultat de repetir

V

vegades

..................

2 És

T

més gran que

..................

52

x

:

P

i

P

?

U

?
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54

Per poder traslladar una parella de jirafes a la vegada,
el pes dels dos animals no pot superar els 2.300 kg.
Si el mascle pesa 135.050 decagrams, quants quilos
hauria de pesar, com a màxim, la femella?

x

:

Relació PRINCIPAL

Relació COMPLEMENTÀRIA

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Resposta:

La femella hauria
de pesar, com a
màxim, .............. kg

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

..................

2 És

T

més gran que

P

i

P

?

..................

53

5
55

PRACTICO PROBLEMES DE DUES OPERACIONS
El Pau, l’amic de l’Agustí, també vol posar una tanca al seu jardí, que té forma de triangle
isòsceles. El costat igual fa 15,8 m i l’altre, 12,5 m. Si sabem que cada metre de tanca costa
62€, quant li costarà posar la tanca al seu jardí?
Relació PRINCIPAL

Relació COMPLEMENTÀRIA
......................................................
......................................................
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......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

......................................................
......................................................

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Resposta:

Al Pau li costarà
.............. € posar
una tanca al seu
jardí

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T

el resultat de repetir

vegades

..................

2 És

T

més gran que

..................

54

V

P

i

P

?

U

?

6. PLANTILLA PER RESOLDRE PROBLEMES DE DUES OPERACIONS

PLANTILLA FOTOCOPIABLE

Nom: ...................................................
Curs: .............

Problema núm: ............ // Pàgina: ............

1 LLEGEIXO i IDENTIFICO

Quan siguin problemes SMD:
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Relació PRINCIPAL:

Relació COMPLEMENTÀRIA:

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

2 RAONO i ELABORO UN PLA DE RESOLUCIÓ

?

RELACIÓ PRINCIPAL

3 CALCULO
PRIMERA OPERACIÓ

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

4 CONTESTO i VALORO
Contesto:

...................................................................................

Valoro:
Tria i completa una de les dues alternatives:

T
SEGONA OPERACIÓ

1 És

V

U

el resultat de repetir

vegades

?

..................

T

2 És

P

P
més gran que

i que

?

..................

55
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56

BATERIA DE PROBLEMES

En una cursa pel desert, 85 atletes han
corregut durant 12 dies. Si cadascú bevia
una mitjana de 5 litres d’aigua diaris,
quants litres hauran begut entre tots al
llarg de la cursa?

57

58

Aquest cap de setmana hem participat en un
triatló de 226,2 km. Hem fet 3,8 km de natació,
180,2 km de ciclisme i una cursa a peu. Quants
quilòmetres haurem recorregut a peu?

59

60

Alguns cangurs poden fer un salt de 9 metres de
longitud. Avui hem vist un documental en què
un cangur saltava 2/3 d’aquesta longitud. Quants
metres ha saltat?

Tinc un paquet de piruletes que pesa 17,5 dag. Si
tinc cinc amics, quants grams de piruletes podré
donar-li a cadascú?

61

56

Aquest mes l’Hèctor ha treballat 10.560 minuts.
Si per cada hora treballada cobra 12€, quants €
cobrarà aquest mes?

La Júlia té 8 ampolles de 500 ml d’aigua
cadascuna. Quantes ampolles d’un litre d’aigua
podrà emplenar?

62
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63

La meva mare vol col·locar un armari a la seva
habitació de 195 cm d’alçada. Si la paret de la
seva habitació fa 2,10 m, quants centímetres hi
haurà de separació entre el sostre i l’armari?

64

65

En un paquet de 350 cartolines, 2/5 parts són
blanques. Quantes cartolines de color hi ha en el
paquet?

Avui hem comprat 9 paquets de càpsules de cafè.
Cada paquet conté 20 càpsules. Si amb aquesta
compra en tenim per a 30 dies, quants cafès
bevem al dia?

66

67

El Santi va aconseguir aixecar l’any passat 214 kg.
Aquest any ha aixecat 17 kg més que l’any passat,
però el rècord de la competició han estat 264 kg.
A quants quilos s’ha quedat el Santi de guanyar?

El meu germà s’ha comprat uns auriculars per
90€ i un llapis de memòria per 17€. Ara li queden
13€. Quants diners tenia abans de comprar-ho?

En un restaurant tenen diverses olles. La més
petita té capacitat per a 25 decilitres i la més
gran, per a 7,6 litres. Quants litres de diferència
hi ha entre les dues olles?

57
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7

BATERIA DE PROBLEMES

68

Estic llegint un llibre de 200 pàgines. Si ja he llegit les
6/8 parts del llibre, quantes pàgines em queden per
llegir?

69

Durant tres dies posaran una tanca al meu terreny, que té forma de triangle equilàter
i fa 60 m de perímetre. Cada dia posaran la tanca a un dels costats. Si cada metre de tanca
val 47€, quants € hauré de pagar cada dia?

70

En una cursa de motos, el guanyador ha creuat la línia
d’arribada en el minut 168, mentre que el segon classificat
ho ha fet 180 segons més tard. En quin minut ha arribat el
segon classificat?

71

A la meva classe, 2/7 dels alumnes no duu ulleres, és a dir, 8 alumnes. Quants alumnes som
a classe?

72

La Lídia vol conèixer el tercer angle d’un triangle escalè. Si un dels seus angles fa 45o i l’altre
65o, quant farà el tercer angle?

73

En un hospital han nascut bessons. Un ha pesat 3,300 kg i, l’altre, 500 grams menys que el
seu germà. Quants quilos ha pesat el segon bebè?

T’atreveixes a resoldre

els problemes incomplets?
- Problemes SMD: Del 31 al 40
- Problemes de perímetres i àrees: Del 42 al 46
En la part final del solucionari trobaràs
la resposta d’aquests problemes

58
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1

PROPOSTA D’AVALUACIÓ DE PROBLEMES
DE DUES OPERACIONS
Aquest estiu he estat 3 dies en un festival de
música. M’he gastat 230€ entre les entrades i
el menjar. Si les entrades m’han costat 125€,
quants € m’he gastat, de mitjana, cada dia en
menjar?

2

3

La meva tieta i jo volem fer una ruta per
la muntanya. El mapa indica que hem de
caminar 87 dam fins al turó i, després, 6,6 km
fins al refugi. Quants quilòmetres haurem
caminat en total?

4

5

La setmana passada la Laura va fer 6 trajectes
iguals en cotxe. Entre tots els trajectes es va
gastar 144€. Aquesta setmana ha fet menys
trajectes i s’ha gastat 96€. Quants trajectes
haurà fet?

A la tornada del viatge de final de curs la meva
maleta pesava 23,5 kg, és a dir, 1.800 grams
més que d’anada. Quants quilos ha pesat la
maleta abans d’anar de viatge?

Per inflar globus d’aigua, hem agafat un cubell
que té capacitat per 6,5 litres d’aigua. Si cada
globus pot contenir 25 cl d’aigua, quants
globus podrem inflar?

59

SOLUCIONARI I PROPOSTA DE BAREMACIÓ

Descarrega el solucionari i la proposta de baremació en PDF a:
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boiraeditorial.com/ca/formacio/problemes-matematics

ANOTACIONS
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