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VÍDEOS EXPLICATIUS DE SUPORT

Trobar la diferència
PPT-UVT
Pàgina 8 | 02:53 min.

Elaborar plans de resolució
en problemes de dues
operacions

Vídeo explicatiu Problema 7
Pàgina 15 | 05:47 min.

Pàgina 12 | 01:26 min.
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Pàgina 8 | 03:18 min.
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Pàgina 16 | 05:08 min.

Pàgina 12 | 01:15 min.
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Pàgina 17 | 05:15 min.
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Pàgina 8 | 04:29 min.
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Pàgina 13 | 04:55 min.
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youtu.be/KE8RX4cW18g

Pàgina 18 | 05:04 min.

youtu.be/w8Y1UQ8Qwro

Llegeixo i identifico en
problemes de dues operacions
Pàgina 11 | 02:06 min.
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Pàgina 14 | 05:55 min.
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4
youtu.be/mazhUSAvp1w
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youtu.be/HPXWvSIVKsM
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identifico les cinc relacions
d’aquest enunciat

Vídeo explicatiu Problema 15:
identifico les cinc relacions
d’aquest enunciat

Pàgina 20 | 02:19 min.

Pàgina 33 | 02:18 min.

Àrees
Pàgina 55 | 02:54 min.
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elaboro els dos plans de
resolució

Vídeo explicatiu Problema 17:
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d’aquest enunciat

Págs. 22 y 23 | 02:19 min.

Pàgina 41 | 01:48 min.
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Vídeo explicatiu Problema 44:
identifico les tres relacions
d’aquest enunciat
Pàgina 56 | 01:34 min.
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youtu.be/cnpIAm2X_VQ

youtu.be/1ni3npiqCk4

Vídeo explicatiu Problema 12:
decideixo les operacions i
valoro el resultat

Percentatges (I)

youtu.be/nS4zTSsxQ8k

Volums
Pàgina 58 | 02:43 min.

Pàgina 51 | 03:17 min.

Pàgina 24 | 01:50 min.
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Vídeo explicatiu Problema 46:
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Percentatges (II)
Pàgina 51 | 03:00 min.
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Pàgina 29 | 02:05 min.
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INTRODUCCIÓ PER A DOCENTS
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Ensenyar a resoldre un problema matemàtic és, sens dubte, un
procés que requereix un cert temps d’aprenentatge. Tanmateix,
com a docents, sabem que moltes vegades no és tan important el
temps que s’hi dedica, sinó el mètode amb el qual s’ensenya.

6

Les matemàtiques poden convertir-se en un repte apassionant si
es coneixen les relacions que hi ha entre les dades. Per aconseguirho, no es necessari invertir-hi més hores, sinó ensenyar el procés
mental que es desprèn de qualsevol problema matemàtic.
En aquest quadern, mostrem aquest procés a través d’un mètode
efectiu, senzill i pràctic que es basa en deduir les operacions
a partir de les relacions entre les dades. Perquè en qualsevol
problema matemàtic podem trobar dues relacions: de suma-resta,
a les quals anomenarem PPT, que impliquen una Part (P), una
altra Part (P) i un Total (T); i de multiplicació-divisió, a les quals
anomenarem UVT, amb una Quantitat Unitària (U) que es repeteix
un cert nombre de Vegades (V) i un Total (T).
Els exercicis que trobareu en aquest quadern pretenen oferir eines
útils a l’alumnat per a què sigui capaç de solucionar problemes de
dues i tres operacions, incloent problemes resolts per dos camins
diferents i problemes de percentatges, volums, àrees i fraccions.
Així, els ajudarem a adquirir una ment matemàtica per afrontar
situacions que requereixin més d’una operació gràcies a una
metodologia innovadora i fàcil.

A més, en aquest quadern trobareu vídeos molt breus perquè sigui molt
més fàcil aplicar i explicar els passos d’aquesta nova metodologia.
Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

Concretament, en aquest quadern el vostre alumnat aprendrà a:
1. Identificar totes les relacions de l’enunciat (PPT o UVT).
2. Descobrir com s’interconnecten aquestes relacions per elaborar plans
de resolució.
3. Elaborar dos plans de resolució diferents per a un mateix problema.
4. Deduir les operacions i calcular-les.
5. Respondre a la pregunta del problema i comprovar si la resposta
és lògica.
Deixem d’invertir esforços en repetir les mateixes explicacions que no
funcionen any rere any! Redescobrim el plaer d’ensenyar les matemàtiques i
obtenir-ne resultats visibles! Comencem!

Francisco Javier López Apesteguía
Autor

Daniel Gabarró Berbegal
Supervisor del mètode
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RELACIONS EN ELS
PROBLEMES MATEMÀTICS

Consulta
els tutorials
d’aquesta secció
a la pàgina 4

Fixa’t en el següent problema. La primera part de l’enunciat és la mateixa,
però serà un problema de suma-resta (PPT), o de multiplicació-divisió (UVT),
segons com l’acabem.
En un vagó de metro viatgen 168 passatgers...
2
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PROBLEMA DE
SUMA - RESTA (PPT)

Si el vagó té 96 seients, quants passatgers
viatgen dempeus?

P

Una PART (P), que sempre
serà una quantitat menor
que el TOTAL (T).

P

Una altra PART (P), que
sempre serà una quantitat
menor que el TOTAL (T).

T

Un TOTAL (T), que sempre
serà més gran que les PARTS.

P

P

En la seva màxima capacitat, entre tots
els vagons poden viatjar 1.176 passatgers.
Quants vagons té el metro?

U

Una QUANTITAT UNITÀRIA
que es va repetint (U).

168

?

V

El nombre de VEGADES (V)
que es repeteix la
QUANTITAT UNITÀRIA.

?

168

T

La QUANTITAT TOTAL (T)
que inclou la QUANTITAT
UNITÀRIA un nombre de
VEGADES.

96

T

U

V
?

96

?

168

168

Passatgers
asseguts

Passatgers
dempeus

Passatgers
al vagó

Passatgers
en UN vagó

Per esbrinar la P,

utilitzaré l’altra P i la T

IMPORTANT! Les dades es refereixen a un
mateix concepte, en aquest cas, PASSATGERS.
A més a més, cap de les tres dades és una
quantitat que es repeteixi.
8

PROBLEMA DE
MULTIPLICACIÓ - DIVISIÓ (UVT)

3

T
1.176

Vagons

Per esbrinar la

1.176

Passatgers entre
TOTS els vagons
,

utilitzaré l’altra U i la T

IMPORTANT! Les dades es refereixen a dos
conceptes diferents: PASSATGERS i VAGONS. En
aquesta situació, trobem una quantitat que es
repeteix: els passatgers que hi ha en cada vagó.

PROBLEMA DE
SUMA - RESTA (PPT)

PROBLEMA DE
MULTIPLICACIÓ - DIVISIÓ (UVT)

) En la situació anterior de SUMA-RESTA
(PPT), les tres dades són les següents:
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En un vagó de metro viatgen 168 passatgers.
Si el vagó té 96 seients, 72 persones viatgen
dempeus.
Segons la dada que et preguntin, les operacions
que hauràs d’utilitzar són:

1

2

3

SUMA: quan et preguntin pel TOTAL (T)

T = P + P

RESTA: quan et preguntin per
una PART (P)

P = T - P

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

P = T - P

Escriu quina operació utilitzaries per
obtenir els següents resultats. Fixa’t en
l’exemple:
) En cada vagó viatgen 168 passatgers

96

+

72

=

168

) En cada vagó 96 passatgers viatgen asseguts

=

En un vagó de metro viatgen 168 passatgers.
El metro està format per 7 vagons. Si tots els
vagons estan plens hi haurà 1.176 passatgers.
Segons la dada que et preguntin, les operacions
que hauràs d’utilitzar són:

1

MULTIPLICACIÓ: quan et preguntin
pel TOTAL (T)

2

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

3

DIVISIÓ: quan et preguntin per
les VEGADES (V)

T = U × V

U = T : V
V = T : U

Escriu quina operació utilitzaries per
obtenir els següents resultats.
) Entre tots els vagons viatgen 1.176
passatgers

=

72

1.176

) En un vagó viatgen 168 passatgers

96

) En cada vagó 72 passatgers viatgen dempeus

=

) En la situació anterior MULTIPLICACIÓDIVISIÓ (UVT), les tres dades són les següents:

=

168

=

7

) El metro té 7 vagons

9
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RELACIONS EN ELS PROBLEMES MATEMÀTICS
Assenyala, de cada problema, si conté una relació PPT o UVT i quina
operació utilitzaries en cada cas per resoldre’l.
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1

El Pere vol repartir la seva col·lecció de
postals en caixes, tantes com països ha
visitat. Si en cada caixa hi ha 18 postals
i, entre totes, sumen 144, quants països
ha visitat?

PPT
UVT

) No hi ha cap quantitat
que es repeteixi

A la sala d’una biblioteca hi ha set
endolls i, de cadascun, hi ha una clavilla
que dóna corrent a quatre sortides més.
Si tots estan ocupats, quants aparells hi
ha endollats?

T=P+P

PPT

P=T-P

UVT

) Hi ha una quantitat
que es repeteix

3

UVT

T=P+P
P=T-P
) Hi ha una quantitat
que es repeteix

T=U×V

U=T:V

U=T:V

V=T:U

V=T:U

En un vol s’han facturat 126 maletes.
Després d’aterrar, 8 maletes no han
aparegut per la cinta d’equipatges.
Quantes maletes no s’han perdut?

PPT

) No hi ha cap quantitat
que es repeteixi

T=U×V

) No hi ha cap quantitat
que es repeteixi

4

Aquest any farem un intercanvi amb
una altra escola. S’han inscrit 49
alumnes, però 13 s’han descartat
en la prova final. Quants alumnes
participaran en l’intercanvi?

T=P+P

PPT

P=T-P

UVT

) Hi ha una quantitat
que es repeteix

10

2

) No hi ha cap quantitat
que es repeteixi

T=P+P
P=T-P
) Hi ha una quantitat
que es repeteix

T=U×V

T=U×V

U=T:V

U=T:V

V=T:U

V=T:U

3

PASSOS PER DOMINAR PROBLEMES
DE DUES OPERACIONS
RECORDA!

En aquests problemes trobaràs dues relacions:

?
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RELACIÓ PRINCIPAL

Conté la
PREGUNTA del problema

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

La utilitzarem per esbrinar el valor de la DADA
D’ENLLAÇ, la que uneix les dues operacions

Ajuda’ns a completar i a resoldre el següent problema de dues operacions.

1

4

LLEGEIXO I IDENTIFICO

) Llegeixo el problema

Consulta
el tutorial
d’aquesta secció
a la pàgina 4

El Daniel paga, cada trimestre, 45 € per anar a classes de
judo. Si entre tots els mesos ja s’ha gastat 270 €, quants
mesos fa que es va inscriure al curs?

) Identifico les dades i les seves relacions
RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

La relació principal la utilitzaràs per
esbrinar la pregunta del problema:
Mesos que fa que es va inscriure

La relació complementària la utilitzaràs
per esbrinar el valor de la dada d’enllaç:
€ que es gasta en les classes d’UN mes

Dada d’enllaç

U

€ que es gasta en
...............................................

V

Mesos que fa que es va
...............................................

T

€ que s’ha gastat
...............................................

Dada d’enllaç

les classes d’UN mes
...............................................

inscriure
...............................................

entre TOTS els mesos
...............................................

?

U

€ que es gasta en
...............................................

V

Mesos que té un
...............................................

T

€ que es gasta en TOTES
...............................................

les classes d’UN mes
...............................................

trimestre
...............................................

3

les classes del trimestre
...............................................

11
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PASSOS PER DOMINAR PROBLEMES
DE DUES OPERACIONS
5

?
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V

U

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

U T
V

3

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)
6
Consulta
el tutorial
d’aquesta secció
a la pàgina 4

DECIDEIXO LES OPERACIONS I CALCULO

La primera operació sempre correspon
ATENCIÓ! a la RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA i la segona
operació a la RELACIÓ PRINCIPAL.
Primera Operació:
RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

U=T : V
4

U
V

T

) Calculo:

Segona Operació:
RELACIÓ
PRINCIPAL

45

) Calculo:

CONTESTO I VALORO
) Resposta:

€ que es gasta en les classes d’UN mes
......................................................................................

El Daniel es va
inscriure al curs fa
.............. mesos

Mesos que fa que es va inscriure
......................................................................................
€ que s’ha gastat entre TOTS els mesos
......................................................................................

És
12

T 270

RELACIÓ

3

Consulta
el tutorial
d’aquesta secció
a la pàgina 4

ELABORO UN PLA DE RESOLUCIÓ

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

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

4

PRACTICO PROBLEMES DE DUES OPERACIONS
Completa el següents problemes on sigui necessari:
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5

Consulta
el tutorial
d’aquest
problema
a la pàgina 4

Per assistir a un curs de cuina japonesa, cada persona ha d’abonar 12 €
en concepte de preinscripció i 55 € per la matrícula. Si sabem que
s’han aconseguit 3.082 €, quantes persones s’han inscrit al curs?
RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

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

€ de preinscripció
.........................................................

?

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

P

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

7

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

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ
) Calculo:

) Resposta:

S’han inscrit
..............

persones al
curs

) Calculo:

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1

2

És

És

T
T

el resultat de repetir

més gran que

P

V

i que

vegades

P

?

U

?

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

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

13
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PRACTICO PROBLEMES DE DUES OPERACIONS
Cada any, el pare de la Gemma anota quants centímetres mesura
la seva filla. Aquest any, la Gemma mesura 135 cm, és a dir, 95 mm
més que l’any passat. Quant mesurava la Gemma l’any passat?

) La relació complementària t’ajudarà a
canviar les unitats SMD:

RELACIÓ PRINCIPAL

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

relacionen en el problema
i quines operacions hi ha
entre elles?

Cm de diferència
.................................
d’un
any a l’altre
......................................

:

x 10
Cm

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

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

?

.................................
......................................
Vegades
.................................
......................................

10
RELACIÓ PRINCIPAL

Mm de diferència
.................................
d’un any a l’altre
......................................

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

PRIMERA OPERACIÓ

(PRIMERA OPERACIÓ)

SEGONA OPERACIÓ
) Calculo:

) Resposta:

L’any passat,
la Gemma
mesurava
.............. cm
14

Quines dues unitats es

?

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

8

Consulta
el tutorial
d’aquest
problema
a la pàgina 4

) Calculo:

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1

2

És

És

T
T

el resultat de repetir

més gran que

P

V

i que

vegades

P

?

U

?

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

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

7

El Mohamed vol omplir unes quantes cantimplores d’aigua que
tenen capacitat, cadascuna, per a 1’5 litres d’aigua. Si té una
garrafa de 0’09 hectolitres, quantes cantimplores podrà omplir?

) La relació complementària t’ajudarà a
canviar les unitats SMD:

RELACIÓ PRINCIPAL

Quines dues unitats es

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

9

Consulta
el tutorial
d’aquest
problema
a la pàgina 4

relacionen en el problema
i quines operacions hi ha
entre elles?

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

:

x

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

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

?

.................................
......................................
.................................
......................................
RELACIÓ PRINCIPAL

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

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

PRIMERA OPERACIÓ

(PRIMERA OPERACIÓ)

SEGONA OPERACIÓ
) Calculo:

) Resposta:

El Mohamed
podrà emplenar

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1

És

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

cantimplores

) Calculo:

2

És

T
T

el resultat de repetir

més gran que

P

V

i que

vegades

P

?

U

?

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

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

15
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PRACTICO PROBLEMES DE DUES OPERACIONS
Per a una festa d’aniversari, el Toni vol
retallar banderins de colors en forma de
triangle isòsceles. Cada costat igual del
banderí mesura 6,3 cm. Si el perímetre
mesura 16,9 cm, quant mesura el costat
diferent?

10
Consulta
el tutorial
d’aquest
problema
a la pàgina 4
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RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Cm que mesuren els dos
.........................................................
costats iguals junts

P

6,3
2

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

?

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

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

16,9

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

PRIMERA OPERACIÓ

?

) Calculo:

SEGONA OPERACIÓ
RELACIÓ PRINCIPAL

El costat diferent
mesura .............. cm

) Calculo:

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

) Resposta:

(PRIMERA OPERACIÓ)

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1

És

T

el resultat de repetir

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

2

És

T

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

16

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

més gran que

P

V

i que

vegades

P

?

U

?

9

La porta d’entrada de la meva tenda de
campanya té forma de triangle equilàter i
necessito rodejar-la amb cinta fluorescent.
El costat mesura 2,3 m. Si cada metre de
cinta val 3,80 €, quants € em gastaré?

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

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

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

......................................................... 3,80

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

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

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

?

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

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

PRIMERA OPERACIÓ

?

) Calculo:

SEGONA OPERACIÓ
RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

) Resposta:

En total em
gastaré .............. €

) Calculo:

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1

És

T

el resultat de repetir

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

2

És

T

més gran que

P

V

i que

vegades

P

U

?

?

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

17

4

PRACTICO PROBLEMES DE DUES OPERACIONS
12

180

Consulta
el tutorial
d’aquest
problema
a la pàgina 4

En un concurs de fotografia s’han presentat 280 fotografies.
Si 6/8 de les fotografies eren en color, quantes eren en blanc
i negre?

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

Si 6/8 de les fotografies són en color, significa que ......... /8 són en blanc i negre.
Les fotografies estan repartides en ......... grups i, d’aquests grups, ......... són
fotografies en blanc i negre.
RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Fotografies en cada grup
.........................................................

Fotografies en cada grup
.........................................................

Grups de fotografies en
.........................................................

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

Fotografies en blanc i negre
.........................................................

Fotografies en total
.........................................................

blanc i negre

PRIMERA OPERACIÓ

?

) Calculo:

SEGONA OPERACIÓ

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

) Calculo:

(PRIMERA OPERACIÓ)

) Resposta:

En el concurs han
participat ............
fotografies en blanc i
negre
18

1 És

T

el resultat de repetir

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

V

vegades

U

?

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

11

Per preparar una recepta, la Raquel ha d’abocar 3/5
parts d’un got de llet a la resta d’ingredients. Si el got
té capacitat per 250 ml, quants ml hi abocarà?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ml de llet en una part
.........................................................

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

Parts del got que ha
.........................................................

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

Ml de llet en totes les parts
.........................................................

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

d’abocar

PRIMERA OPERACIÓ

?

) Calculo:

SEGONA OPERACIÓ

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

) Calculo:

(PRIMERA OPERACIÓ)

) Resposta:

La Raquel abocarà
............ ml de llet

1 És

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

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

19

5

PASSOS PER DOMINAR PROBLEMES DE MÉS D’UNA
OPERACIÓ PER CAMINS DIFERENTS

) Llegeixo el problema

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

12

13

Entre el Carles i la Marina s’han gastat 88 € en pots de pintura.
Cada pot de pintura val 4 €. Si la Marina ha comprat 15 pots,
quants pots de pintura haurà comprat el Carles?

Consulta
el tutorial
d’aquest
problema
a la pàgina 5

) Identifico les relacions de suma-resta (PPT), és a dir, aquelles que fan 		
referència a un únic concepte. En aquest problema ens parlen de dues
relacions. Fixa-t’hi!
Subratlla, en cada enunciat, les dades que necessitis i completa:

1 Entre el Carles i la Marina s’han
gastat 88 € en pots de pintura.
Cada pot de pintura val 4 €. Si
la Marina ha comprat 15 pots,
quants pots de pintura haurà
comprat el Carles?

2 Entre el Carles i la Marina s’han
gastat 88 € en pots de pintura.
Cada pot de pintura val 4 €. Si
la Marina ha comprat 15 pots,
quants pots de pintura haurà
comprat el Carles?

) PPT - POTS DE PINTURA

P
P

T

Pots de pintura
...................................
del Carles

?

Pots de pintura
...................................
de la Marina

Pots de pintura
...................................

A

dels dos

Escrivim un
asterisc quan
no tenim
la dada en
l’enunciat

) PPT - EUROS

P
P

T

€ que s’ha gastat
...................................

B

€ que s’ha gastat
...................................

C

el Carles

la Marina

€ que s’han gastat
...................................
entre els dos

RECORDA!
La relació principal és la que conté la pregunta del problema.
PPT...
QUINA RELACIÓ PPT ÉS LA PRINCIPAL? ...................................
20

) Identifico les relacions de multiplicació - divisió (UVT), és a dir, aquelles
que fan referència a dos conceptes. En aquest problema ens parlen de tres
relacions. Fixa-t’hi!
Subratlla, en cada enunciat, les dades que necessitis i completa:

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

4 Entre el Carles i la Marina s’han
gastat 88 € en pots de pintura.
Cada pot de pintura val 4 €. Si
la Marina ha comprat 15 pots,
quants pots de pintura haurà
comprat el Carles?

5 Entre el Carles i la Marina s’han
gastat 88 € en pots de pintura.
Cada pot de pintura val 4 €. Si
la Marina ha comprat 15 pots,
quants pots de pintura haurà
comprat el Carles?

6 Entre el Carles i la Marina s’han
gastat 88 € en pots de pintura.
Cada pot de pintura val 4 €. Si
la Marina ha comprat 15 pots,
quants pots de pintura haurà
comprat el Carles?

) UVT - CARLES

U
V

T

€ que val un pot de pintura
..............................................................

4

Pots de pintura que ha
..............................................................

?

comprat el Carles

€ que s’ha gastat el Carles
..............................................................

B

) UVT – MARINA

U
V

T

€...
..............................................................
Pots de pintura que ha
..............................................................
comprat la Marina

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

C

) UVT – ELS DOS

U
V

T

€...
..............................................................
Pots de pintura que han comprat
..............................................................

A

entre els dos
€...

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

RECORDA!
La relació principal és la que conté la pregunta del problema.
UVT...
QUINA RELACIÓ UVT ÉS LA PRINCIPAL? ...................................
21

5
12

PASSOS PER DOMINAR PROBLEMES DE MÉS D’UNA
OPERACIÓ PER CAMINS DIFERENTS

PLA

A

14
Consulta
el tutorial
d’aquest
problema
a la pàgina 5

Entre el Carles i la Marina s’han gastat 88 € en pots de pintura.
Cada pot de pintura val 4 €. Si la Marina ha comprat 15 pots,
quants pots de pintura haurà comprat el Carles?

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

) Utilitzarem la RELACIÓ PRINCIPAL: PPT - POTS DE PINTURA
RELACIÓ PRINCIPAL
PPT - Pots de pintura

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
UVT - Els dos

P

Pots de pintura...
.........................................................
.........................................................

?

U

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

P

Pots de pintura...
.........................................................
.........................................................

15

V

Pots de pintura...
.........................................................
.........................................................

T

Pots de pintura...
.........................................................
.........................................................

T

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

A

) Ara ja tens les dues relacions que necessites per elaborar un pla de resolució:

P

?

P

15

T

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

22

A

V

U

T

4
88

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

4

A

88

12

PLA

B

Si tens dubtes, consulta
les relacions de les
pàgines 16 i 17.

Entre el Carles i la Marina s’han gastat 88 € en pots de pintura.
Cada pot de pintura val 4 €. Si la Marina ha comprat 15 pots,
quants pots de pintura haurà comprat el Carles?

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

) Utilitzarem la RELACIÓ PRINCIPAL: UVT - CARLES
RELACIÓ PRINCIPAL
UVT - Carles

U

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

V

Pots de
...........................
pintura...
...........................
...........................

T

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

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
PPT - €

4

?
B

P

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

P

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

T

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

B

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
UVT - Marina

U

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

V

Pots de
...........................
pintura...
...........................
...........................

T

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

C

88

4

15

C

) Ara ja tens les dues relacions que necessites per elaborar un pla de resolució:

V

?

U

T

RELACIÓ PRINCIPAL
(TERCERA OPERACIÓ)

B

P

T

P

C

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(SEGONA OPERACIÓ)

T

U
V
RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

23

5
12

PASSOS PER DOMINAR PROBLEMES DE MÉS D’UNA
OPERACIÓ PER CAMINS DIFERENTS
Entre el Carles i la Marina s’han gastat 88 € en pots de pintura.
Cada pot de pintura val 4 €. Si la Marina ha comprat 15 pots,
quants pots de pintura haurà comprat el Carles?

15
Consulta
el tutorial
d’aquest
problema
a la pàgina 5

) Decideixo les operacions i calculo (intenta fer-ho sense mirar les pàgines anteriors.

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

Si ho necessites, consulta les pàgines que t’indica cada pla).
) PLA A: PPT - POTS DE PINTURA (pàgina 22).
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) PLA B: UVT - CARLES (pàgina 23).
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

TERCERA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Calculo:

) Contesto i valoro si la resposta és lògica

24

) Resposta:

) Valoro (arrodoneix l’opció que creguis correcta):

El Carles ha comprat ..............
pots de pintura

Creus que la resposta té sentit? Sí / No
El Carles ha comprat més / menys pots de pintura que
la Marina perquè ha gastat més / menys diners que ella.

6

PRACTICO PROBLEMES DE MÉS D’UNA OPERACIÓ
PER CAMINS DIFERENTS

13

L’equip femení i l’equip masculí de la meva escola han comprat, entre
els dos, 55 pilotes de basquetbol. Cada pilota els ha costat 4 €. Si
l’equip femení s’ha gastat 104 €, quants € s’ha gastat l’equip masculí?

) Identifico les dues relacions de suma-resta (PPT), les que es refereixen

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

Pilotes
€
a un únic concepte: ..............................
i ..............................

1. PPT - ............................

P
P

2. PPT - ............................

Pilotes comprades per
.........................................................

A

Pilotes...
.........................................................

B

Pilotes...
.........................................................

55

l’equip masculí

T

€ gastats per l’equip
.........................................................
masculí

?

€ gastats...
104
.........................................................
€ gastats...
.........................................................

C

) Identifico les relacions de multiplicació-divisió (UVT), les que es refereixen
equip masculí
els dos equips
als dos conceptes: .......................................
; ....................................... ; .......................................

3. UVT - ............................

U

€ que costa
.................................
UNA pilota
.................................
.................................

V

Pilotes que ha
.................................
comprat l’equip
.................................
masculí
.................................

T

€ que costen
.................................
TOTES les pilotes
.................................
de l’equip masculí
.................................

4

A

?

4. UVT - ............................

5. UVT - ............................

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

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

Pilotes...
.................................
.................................
.................................
€...
.................................
.................................
.................................

B

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

C

) De les cinc relacions, quines són les dues relacions principals, les que contenen la pregunta
del problema?
Relació principal - PPT: .................................. Relació principal - UVT: ..................................

25

6
13

PRACTICO PROBLEMES DE MÉS D’UNA OPERACIÓ
PER CAMINS DIFERENTS

PLA

A

L’equip femení i l’equip masculí de la meva escola han
comprat 55 pilotes de basquetbol. Cada pilota els ha
costat 4 €. Si l’equip femení s’ha gastat 104 €, quants €
s’ha gastat l’equip masculí?

Ja tens experiència en
relacions! Segur que pots
elaborar el pla sense ajuda.
Si tens dubtes, consulta les
dades del problema en la
pàgina anterior.

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

) Utilitzarem la RELACIÓ Principal: PPT - €
RELACIÓ PRINCIPAL
PPT - €

P

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

P

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

T

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

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
UVT - Els 2 equips

?

C

V

Pilotes...
.........................................................
.........................................................

T

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

) Ara ja tens les dues relacions que necessites per elaborar un pla de resolució:

P

?

P

T

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

26

U

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

C

T

U
V

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

C

13

PLA

Ja tens experiència en
relacions! Segur que pots
elaborar el pla sense ajuda.
Si tens dubtes, consulta les
dades del problema en la
pàgina 21.

B

L’equip femení i l’equip masculí de la meva escola han
comprat 55 pilotes de basquetbol. Cada pilota els ha
costat 4 €. Si l’equip femení s’ha gastat 104 €, quants €
s’ha gastat l’equip masculí?

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

) Utilitzarem la RELACIÓ PRINCIPAL: UVT - EQUIP MASCULÍ
UVT - Equip masculí

U

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

V

Pilotes...
...........................
...........................
...........................

T

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

PPT - Pilotes

A

P

Pilotes...
...........................
...........................
...........................

P

Pilotes...
...........................
...........................
...........................

T

Pilotes...
...........................
...........................
...........................

UVT - Equip femení

A

B

U

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

V

Pilotes...
...........................
...........................
...........................

T

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

B

) Ara ja tens les dues relacions que necessites per elaborar un pla de resolució:

T

?

U
V

RELACIÓ PRINCIPAL
(TERCERA OPERACIÓ)

A

P

T

P

B

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(SEGONA OPERACIÓ)

V

U

T

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

27

6
13

PRACTICO PROBLEMES DE MÉS D’UNA OPERACIÓ
PER CAMINS DIFERENTS
L’equip femení i l’equip masculí de la meva escola han comprat 55 pilotes de basquetbol. Cada
pilota els ha costat 4 €. Si l’equip femení s’ha gastat 104 €, quants € s’ha gastat l’equip masculí?

) Decideixo les operacions i calculo (Intenta fer-ho sense mirar les pàgines anteriors.

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

Si ho necessites, consulta les pàgines que t’indica cada pla).
) PLA A: PPT - € (pàgina 26).
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) PLA B: UVT - EQUIP MASCULÍ (pàgina 27).
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

TERCERA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Calculo:

) Contesto i valoro si la resposta és lògica

28

) Resposta:

) Valoro (arrodoneix l’opció que creguis correcta):

L’equip masculí s’ha gastat
.............. €

Creus que la resposta té sentit? Sí / No
L’equip maculí ha comprat més / menys pilotes de
basquetbol que l’equip femení perquè s’ha gastat més /
menys diners que l’altre equip.

14

En un conservatori volen comprar, al llarg del curs, 12
guitarres que tindran un cost de 1.680 €. Si totes les guitarres
tenen el mateix preu, i ja s’han gastat 700 €, quantes
guitarres encara els queden per comprar?

16
Consulta
el tutorial
d’aquest
problema
a la pàgina 5

) Identifico les dues relacions de suma-resta (PPT), les que es refereixen

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

Guitarres
a un únic concepte: ..............................
i ..............................

1. PPT - Guitarres

2. PPT - ............................

Guitarres comprades
.........................................................

P

Guitarres per comprar
.........................................................

€ guitarres comprades
.........................................................

B

?

P

Guitarres que volen
.........................................................

€ guitarres per comprar
.........................................................

C

......................................................... 1.680

comprar

) Identifico les relacions de multiplicació-divisió (UVT), les que es refereixen
guitarres comprades ; ....................................... ; .......................................
als dos conceptes: .......................................

3. UVT - Guitarres comprades

U

€/guitarra
.................................
.................................
.................................
Guitarres
.................................
comprades
.................................
.................................
€ totes les
.................................
guitarres
.................................
comprades
.................................

A

B

4. UVT - ............................

U

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

5. UVT - ............................

A

?
C

U

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

A

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

) De les cinc relacions, quines són les dues relacions principals, les que contenen la pregunta
del problema?
Relació principal - PPT: .................................. Relació principal - UVT: ..................................

29

6
14

PRACTICO PROBLEMES DE MÉS D’UNA OPERACIÓ
PER CAMINS DIFERENTS

PLA

Ja tens experiència en
relacions! Segur que pots
elaborar el pla sense ajuda.
Si tens dubtes, consulta les
dades del problema en la
pàgina anterior.

A

En un conservatori volen comprar, al llarg del curs, 12
guitarres que tindran un cost de 1.680 €. Si totes les
guitarres tenen el mateix preu, i ja s’han gastat 700 €,
quantes guitarres els queden per comprar?

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

) Utilitzarem la RELACIÓ Principal: PPT - GUITARRES
RELACIÓ PRINCIPAL
PPT - Guitarres

P

Guitarres...
...........................
...........................
...........................

P

Guitarres...
...........................
...........................
...........................

T

Guitarres...
...........................
...........................
...........................

B

?

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
UVT - ..............................

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
UVT - ..............................

U

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

A

U

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

V

Guitarres...
...........................
...........................
...........................

B

V

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

T

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

T

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

) Ara ja tens les dues relacions que necessites per elaborar un pla de resolució:

?
B

A

RELACIÓ PRINCIPAL
(TERCERA OPERACIÓ)
30

A

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(SEGONA OPERACIÓ)

U

V

T

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

14

PLA

Consulta les relacions de la
pàgina 25 només si tens dubtes.

B

En un conservatori volen comprar, al llarg del curs, 12
guitarres que tindran un cost de 1.680 €. Si totes les guitarres
tenen el mateix preu, i ja s’han gastat 700 €, quantes
guitarres els queden per comprar?

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

) Utilitzarem la RELACIÓ Principal: UVT - GUITARRES PER COMPRAR
RELACIÓ PRINCIPAL: UVT - Guitarres per comprar

U
V

T

€
.......................................................
Guitarres per comprar
.......................................................
€
.......................................................

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
UVT - Guitarres que volen comprar

U
V

T

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

A

?
C

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
PPT - €
A

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

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

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

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

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

C

A

?
C

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
31
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PRACTICO PROBLEMES DE MÉS D’UNA OPERACIÓ
PER CAMINS DIFERENTS
En un conservatori volen comprar, al llarg del curs, 12 guitarres que tindran un cost de 1.680 €.
Si totes les guitarres tenen el mateix preu, i ja s’han gastat 700 €, quantes guitarres els queden
per comprar?

) Decideixo les operacions i calculo (Intenta fer-ho sense mirar les pàgines anteriors.

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

Si ho necessites, consulta les pàgines que t’indica cada pla).
) PLA A: PPT - GUITARRES (pàgina 30).
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

TERCERA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Calculo:

) PLA B: UVT - ........................................ (pàgina 31).
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

TERCERA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Calculo:

) Contesto i valoro si la resposta és lògica

32

) Resposta:

) Valoro (arrodoneix l’opció que creguis correcta):

Encara els queden per
comprar .............. guitarres

Creus que la resposta té sentit? Sí / No
Perquè encara han de comprar més / menys guitarres
de les que ja havien comprat. Per tant, es gastaran més
/ menys diners dels que ja s’han gastat.

17

15

Consulta
el tutorial
d’aquest
problema
a la pàgina 5

Un botiguer compra 30 bicicletes per 6.000 €. Després,
ven les 30 bicicletes per 10.200 €. Quants euros ha
guanyat en cada bicicleta?

) Identifico les dues relacions de suma-resta (PPT), les que es refereixen

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

totes les...
Una bicicleta
a un únic concepte: ..............................
i .............................................

1. PPT - Una bicicleta

2. PPT - ............................

€ compra una bicicleta
.........................................................

P

€ guanya en una bicicleta
.........................................................
€ ven una bicicleta
.........................................................

€ compra totes les
6.000
.........................................................

A

bicicletes

?

P
B

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

C

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

) Identifico les relacions de multiplicació-divisió (UVT), les que es refereixen
Compra
Guanya
Ven
als dos conceptes: .......................................
; .......................................
; .......................................

3. UVT - Compra

U

€ compra una
.................................
bicicleta
.................................
.................................
Bicicletes
.................................
.................................
.................................

A

30

€ compra totes
.................................
6.000
les bicicletes
.................................
.................................

4. UVT - ............................

5. UVT - ............................

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

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

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

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

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

C

B

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

) De les cinc relacions, quines són les dues relacions principals, les que contenen la pregunta
del problema?
Relació principal - PPT: .................................. Relació principal - UVT: ..................................
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PRACTICO PROBLEMES DE MÉS D’UNA OPERACIÓ
PER CAMINS DIFERENTS

PLA

Ja tens experiència en
relacions! Segur que pots
elaborar el pla sense ajuda.
Si tens dubtes, consulta les
dades del problema en la
pàgina anterior.

A

Un botiguer compra 30 bicicletes per 6.000 €. Després, ven
les 30 bicicletes per 10.200 €. Quants euros ha guanyat en
cada bicicleta?

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

) Utilitzarem la RELACIÓ Principal: PPT - UNA BICICLETA
RELACIÓ PRINCIPAL: PPT - Una bicicleta

P
P

T

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

T

B

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
UVT - .....................................

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
UVT - .....................................

U
V

A

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

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

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

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

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

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

A

?
B

RELACIÓ PRINCIPAL
34

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

15

PLA

Consulta les relacions de la
pàgina 29 només si tens dubtes.

B

Un botiguer compra 30 bicicletes per 6.000 €. Després, ven
les 30 bicicletes per 10.200 €. Quants euros ha guanyat en
cada bicicleta?

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

) Utilitzarem la RELACIÓ Principal: UVT - .............................................
RELACIÓ PRINCIPAL
UVT - .......................................

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
PPT - .......................................

U

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

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

V

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

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

T

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

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

) Ara ja tens les dues relacions que necessites per elaborar un pla de resolució:

?
C

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

35
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PRACTICO PROBLEMES DE MÉS D’UNA OPERACIÓ
PER CAMINS DIFERENTS
Un botiguer compra 30 bicicletes per 6.000 €. Després, ven les 30 bicicletes per 10.200 €.
Quants euros ha guanyat en cada bicicleta?

) Decideixo les operacions i calculo (Intenta fer-ho sense mirar les pàgines anteriors.

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

Si ho necessites, consulta les pàgines que t’indica cada pla).

36

) PLA A: PPT - ........................................ (pàgina 34).
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

TERCERA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Calculo:

) PLA B: UVT - ........................................ (pàgina 35).
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

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

) Valoro (arrodoneix l’opció que creguis correcta):

Ha guanyat .............. € en
cada bicicleta

Creus que la resposta té sentit? Sí / No
Perquè per cada bicicleta ha pagat més / menys diners
després que li fessin el descompte. I perquè, per
cadascuna, ha guanyat 140 € més / menys .

16

L’Enric i la Verònica són uns grans aficionats al
senderisme. Aquesta temporada han recorregut entre
els dos 760 km. Cadascú camina, en cada etapa, una
mitjana de 20 km. Si l’Enric ha recorregut 420 km,
quantes etapes ha recorregut la Verònica?

) Identifico les dues relacions de suma-resta (PPT), les que es refereixen

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

Km
etapes
a un únic concepte: ..............................
i ..............................

1. PPT - ............................

2. PPT - ............................

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

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

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

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

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

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

) Identifico les relacions de multiplicació-divisió (UVT), les que es refereixen

Enric
Verónica
els dos
als dos conceptes: .......................................
; .......................................
; .......................................

Enric
3. UVT - ............................

4. UVT - ............................

5. UVT - ............................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) De les cinc relacions, quines són les dues relacions principals, les que contenen la pregunta
del problema?
Relació principal - PPT: .................................. Relació principal - UVT: ..................................
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PRACTICO PROBLEMES DE MÉS D’UNA OPERACIÓ
PER CAMINS DIFERENTS
PLA

Ja tens experiència en
relacions! Segur que pots
elaborar el pla sense ajuda.
Si tens dubtes, consulta les
dades del problema en la
pàgina anterior.

A

L’Enric i la Verònica són uns grans aficionats al senderisme.
Aquesta temporada han recorregut entre els dos 760 km.
Cadascú camina, en cada etapa, una mitjana de 20 km.
Si l’Enric ha recorregut 420 km, quantes etapes ha recorregut la Verònica?

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

) Utilitzarem la RELACIÓ Principal: PPT - ........................................
RELACIÓ PRINCIPAL: PPT - .....................................

P
P

T

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

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
UVT - .....................................

U
V

T

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
UVT - .....................................

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

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

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

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

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

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

?

RELACIÓ PRINCIPAL
38

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

16

PLA

Consulta les relacions de la
pàgina 33 només si tens dubtes.

B

L’Enric i la Verònica són uns grans aficionats al senderisme.
Aquesta temporada han recorregut entre els dos 760 km. Cadascú
camina, en cada etapa, una mitjana de 20 km. Si l’Enric ha
recorregut 420 km, quantes etapes ha recorregut la Verònica?

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

) Utilitzarem la RELACIÓ Principal: UVT - .............................................
RELACIÓ PRINCIPAL
UVT - .......................................

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
PPT - .......................................

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

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

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

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

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

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

) Ara ja tens les dues relacions que necessites per elaborar un pla de resolució:

?

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)
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PRACTICO PROBLEMES DE MÉS D’UNA OPERACIÓ
PER CAMINS DIFERENTS
L’Enric i la Verònica són uns grans aficionats al senderisme. Aquesta temporada han
recorregut entre els dos 760 km. Cadascú camina, en cada etapa, una mitjana de 20 km. Si
l’Enric ha recorregut 420 km, quantes etapes ha recorregut la Verònica?

) Decideixo les operacions i calculo (Intenta fer-ho sense mirar les pàgines anteriors.
Si ho necessites, consulta les pàgines que t’indica cada pla).

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

) PLA A: PPT - ........................................ (pàgina 38).
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

TERCERA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Calculo:

) PLA B: UVT - ........................................ (pàgina 39).
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Contesto i valoro si la resposta és lògica

40

) Resposta:

) Valoro (arrodoneix l’opció que creguis correcta):

La Verònica haurà
recorregut .............. etapes

Creus que la resposta té sentit? Sí / No
Perquè la Verònica haurà recorregut més / menys
quilòmetres que l’Enric i, per tant, haurà recorregut
més / menys etapes que ell.

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

17

En un edifici viuen 6 famílies que gasten,
entre totes, una mitjana de 570 € de llum
al mes. Si cada família està formada per
quatre persones, quant consumeix, de
mitjana, una persona de llum al mes?

18
Consulta
el tutorial
d’aquest
problema
a la pàgina 5

Fixa-t’hi! En aquest problema tenim tres conceptes relacionats:
€, PERSONES I FAMÍLIES.
Combinant aquests conceptes obtenim aquestes
quatre relacions UVT:
1. UVT - € i persones en total

2. UVT - Persones i famílies

€ cada persona
....................................
....................................

Persones en cada
....................................
família
....................................

Persones en total
....................................
....................................

Famílies
....................................
....................................

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

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

3. UVT - € i persones en cada família

4. UVT - € i famílies

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

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

Persones en cada
....................................
família
....................................

Famílies
....................................
....................................

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

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

) De les quatre relacions, quines són les dues relacions principals, les que contenen la pregunta
del problema?
Relació principal - UVT: .................................. Relació principal - UVT: ..................................

41

6
17

PRACTICO PROBLEMES DE MÉS D’UNA OPERACIÓ
PER CAMINS DIFERENTS

PLA

A

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

En un edifici viuen 6 famílies que gasten, entre totes,
una mitjana de 570 € de llum al mes. Si cada família està
formada per quatre persones, quant consumeix, de
mitjana, una persona de llum al mes?

) Utilitzarem la RELACIÓ Principal: UVT - ........................................
RELACIÓ PRINCIPAL
UVT - .......................................

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
UVT - .......................................

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

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

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

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

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

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

) Ara ja tens les dues relacions que necessites per elaborar un pla de resolució:

?

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

42

Ja tens experiència en
relacions! Segur que pots
elaborar el pla sense ajuda.
Si tens dubtes, consulta les
dades del problema en la
pàgina anterior.

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

17

PLA

Consulta les relacions de la
pàgina 41 només si tens dubtes.

B

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

En un edifici viuen 6 famílies que gasten, entre totes,
una mitjana de 570 € de llum al mes. Si cada família està
formada per quatre persones, quant consumeix, de
mitjana, una persona de llum al mes?

) Utilitzarem la RELACIÓ Principal: UVT - ........................................
RELACIÓ PRINCIPAL
UVT - .......................................

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
UVT - .......................................

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

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

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

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

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

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

) Ara ja tens les dues relacions que necessites per elaborar un pla de resolució:

?

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

43
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PRACTICO PROBLEMES DE MÉS D’UNA OPERACIÓ
PER CAMINS DIFERENTS
En un edifici viuen 6 famílies que gasten, entre totes, una mitjana de 570 € de llum al mes. Si
cada família està formada per quatre persones, quant consumeix, de mitjana, una persona
de llum al mes?

) Decideixo les operacions i calculo (Intenta fer-ho sense mirar les pàgines anteriors.
Si ho necessites, consulta les pàgines que t’indica cada pla).

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

) PLA A: UVT - ........................................ (pàgina 42).
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) PLA B: UVT - ........................................ (pàgina 43).
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Contesto i valoro si la resposta és lògica

44

) Resposta:

) Valoro (arrodoneix l’opció que creguis correcta):

Una persona consumeix, de
mitjana,.............. € de llum al
mes

Creus que la resposta té sentit? Sí / No
Perquè una persona gasta més / menys € que el que
gasta tota una família i, al seu torn, més / menys € dels
que gasten totes les famílies de l’edifici.

7. PLANTILLA PER RESOLDRE PROBLEMES PER DOS CAMINS DIFERENTS

PLANTILLA FOTOCOPIABLE

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

Problema Núm: ............ // Pàgina: ............

Relacions UVT

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

Relacions PPT

1 LLEGEIXO i IDENTIFICO

PPT - ..........................
P ..................................
P ..................................
T ..................................

PPT - ..........................
P ..................................
P ..................................
T ..................................

UVT - ........................
U ..................................
V ..................................
T ..................................

UVT - ........................
U ..................................
V ..................................
T ..................................

UVT - ........................
U ..................................
V ..................................
T ..................................

UVT - ........................
U ..................................
V ..................................
T ..................................

2 ELABORO un PLA DE RESOLUCIÓ: Pla ..............................; Relació Principal: ................

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ / RELACIONS COMPLEMENTÀRIES

3 CALCULO
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

TERCERA OPERACIÓ

4 CONTESTO i VALORO si la resposta és lògica
Contesto:

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

Valoro: Creus que la resposta té sentit? Sí / No. Perquè

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

41

8

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

18

BATERIA DE PROBLEMES DE MÉS D’UNA OPERACIÓ

En una pastisseria venen capses de
bombons per 17 €. Aquest matí han venut
15 capses i, a la tarda, n’han venut 8.
Quants euros han aconseguit avui?

19

20

El Pere és restaurador de mobles. Està restaurant
15 taules antigues al seu taller i, per cadascuna,
rebrà 260 €. Si ja ha cobrat 780 €, quants euros
ha de cobrar encara?

21

22

El Carles i la Núria han comprat, entre els dos,
vuit paquets de galetes per 22 €. Si el Carles s’ha
gastat 13,75 €, quants paquets de galetes ha
comprat la Núria?

Un escriptor està escrivint una novel·la. Duu deu
caps de setmana treballant intensament. Entre
tots els dissabtes ha aconseguit escriure 38.000
paraules i, cada diumenge, 3.000 paraules.
Quantes paraules ha escrit cada cap de setmana?

23

46

El Rubén i la Blanca s’han gastat, entre els dos,
35 € en un bufet lliure. Cada plat que agafaven
costava 5 €. Si la Blanca ha agafat tres plats,
quants n’haurà agafat el Rubén?

Els meus pares són metges i tenen una consulta
privada. Cada persona que van atendre va
esperar, de mitjana, 15 minuts. Els pacients de
la meva mare van esperar, entre tots/es, 6.000
minuts; i, els del meu pare, 6.300 minuts. A
quants pacients han atès, entre els dos, aquest
any?

24

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

25

Aquest estiu, el Gerard i l’Àgata s’han gastat,
entre els dos, 285 € en passis per la piscina
municipal. El Gerard va comprar 39 dels 60 passis
que van comprar entre els dos. Quants euros es
va gastar l’Àgata?

26

27

Aquesta tarda hem jugat a un joc de mímica.
Quan algú encertava l’actuació aconseguia 30
punts. Si els meus pares han aconseguit 240
punts i jo 180, quantes actuacions hem encertat
entre tots?

El pare de l’Anna s’ha inscrit a un curs d’esgrima. El
curs dura 18 mesos i, en total, pagarà 540 €. L’Anna
també vol inscriure-s’hi i, com que és estudiant,
pagarà 8 € menys que el seu pare cada mes.
Quants euros pagarà l’Anna pel curs sencer?

28

29

L’Ernest té al garatge 29 mànegues de diferents
mides. Cadascuna li va costar, de mitjana, 18 €. Si
aquest any només li queden 17 mànegues, quant
valien les que se li han punxat?

L’Òscar està llegint un llibre per fer una
presentació a classe. En 12 dies ha llegit 180
pàgines. Cada dia llegeix la mateixa quantitat de
pàgines. Si encara li queden 300 pàgines, quants
dies tardarà en llegir el llibre sencer?

Per publicar dos anuncis al diari em demanen
0’20 € per paraula. El primer anunci em costarà
7 € i, el segon, 9 €. Quantes paraules hi ha entre
els dos anuncis?

47

8

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

30

BATERIA DE PROBLEMES DE MÉS D’UNA OPERACIÓ

Aquesta setmana hem reutilitzat 96
ampolles de plàstic entre les dues classes,
6-A i 6-B. Cada alumne ha aconseguit 2
ampolles. Si entre totes les noies n’han
aconseguit 50, quants nois som entre les
dues classes?

En aquest problema
totes les relacions
són UVT!

32

31

Durant les vacances, la meva
família ha viatjat en dos cotxes.
Per un dia de viatge, cada cotxe ha
consumit 80 € de combustible. Si
el viatge ha durat 15 dies, quants
diners ens hem gastat?

Des que va crear la seva pàgina web, la Patrícia
rep una mitjana de 180 comentaris al dia. La seva
amiga Laura, que també té una pàgina web, en
rep 240. Quants comentaris poden rebre entre
les dues en 15 dies?

Relacions UVT: sucs - caixes
€ - caixes
€ - sucs (per a totes les caixes)
€ - sucs (per a una caixa)

34

33

Per a la festa de final de curs, hem comprat 20
caixes que contenen sucs de fruites. Entre totes
les caixes ens hem gastat 625 €. Si sabem que
cada suc costa 1,25 €, quants sucs hi haurà a
cada caixa?

La Cristina s’ha gastat 168,75 € comprant alguns
pendrives per a després vendre’ls i guanyar
diners. Vol guanyar 2,5 € en cadascun. Si a ella,
cada pendrive, li va costar 6,75 €, per quants
euros haurà de vendre’ls tots?

35

48

€ - cotxe (un dia)
€ - cotxes (tots els dies)
€ - dies (un cotxe)
€ - dies (tots els cotxes)

Al centre comercial de la ciutat hi ha sis sales de
cinema. Les sis sales tenen capacitat per a 2.304
espectadors. Si cada sala té 24 files de butaques,
quantes butaques hi ha a cada fila?

36

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

37

Per cada temporada que fa que jugo a futbol, m’he
gastat, de mitjana, 118 € en vambes i en l’equipació.
D’aquests diners, 72 € són de les vambes. Si, entre
totes les temporades, m’he gastat 504 € en vambes,
quants euros m’he gastat en l’equipació?

38

39

El Víctor i la Daniela se’n van de viatge i s’han
gastat, entre els dos, 162 € en targetes de
memòria per a les seves càmeres de fotografies.
La Daniela s’ha gastat 72 € i ha comprat quatre
targetes. Quantes targetes de memòria ha
comprat el Víctor?

La Queralt i l’Amina s’han comprat, entre les
dues, 16 llibres per llegir durant el curs. Cada
llibre els ha costat 14 €. Si la Queralt s’ha gastat
126 €, quants euros s’ha gastat l’Amina?

Una bodega ha posat en venda diverses ampolles
per Internet. Les 80 ampolles es vendran per 2.080 €.
Si sabem que totes les ampolles tenen el mateix
preu, i que ja han aconseguit 1.404 €, quantes
ampolles els queden per vendre?

40

A l’aula de pintura ens hem quedat sense
retoladors i n’hem demanat 20 paquets. En
cada paquet hi ha 12 caixes de retoladors que
contenen, cadascuna, 8 retoladors. Quants
retoladors hem comprat en total?

41

En cada sessió d’entrenament que fa, l’Adrià dedica 15 minuts a l’escalfament i 95 minuts als
exercicis. Aquest mes ha escalfat, entre tots els dies, 270 minuts. Quants minuts ha entrenat
en total, comptant el temps d’escalfament i els exercicis?

42

Aquest cap de setmana, l’Omar i la Laia han estat esquiant. Entre els dos han completat 172
km. Si sabem que la pista és de 21,5km, i que l’Omar l’ha recorregut tres vegades, quantes
vegades l’ha recorregut la Laia?
49

9

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

1

El Roger i l’Andrea han comprat, entre els
dos, 15 cordes per entrenar. Cada corda
costa 5,75 €. Si el Roger s’ha gastat 46 €,
quants euros s’ha gastat l’Andrea?

2

3

La meva germana vol
vendre 17 samarretes per
Internet, totes al mateix
preu. Per guanyar 51 € per
totes les samarretes, ha de
vendre-les per 255 €. Per
quants euros va comprar
ella cada samarreta?

Avui he viatjat en tren i m’agradaria esbrinar
quants seients han quedat lliures. Sé que cada
bitllet costava, de mitjana, 32 €. També sé que
si s’haguessin venut tots els bitllets haurien
aconseguit 12.288 €, però n’han aconseguit
12.000 €. Pots ajudar-me?

Recorda! La meva
germana guanyarà
diners perquè vendrà les
samarretes per més euros
dels que li van costar.

4

5

50

PROPOSTA D’AVALUACIÓ PER A PROBLEMES
DE MÉS D’UNA OPERACIÓ

La meva amiga Sara s’ha comprat les 6
temporades de la seva sèrie preferida. Entre
totes les temporades hi ha 5.796 minuts de
sèrie. Si cada capítol dura 42 minuts, quants
capítols té cada temporada?

Per tant, en les relacions
PPT trobaràs: els € de
compra, els € que guanya
i el total són els € de
venda.

L’Annabel i l’Ignasi han participat en un
concurs. Per cada paraula que lletrejaven
correctament guanyaven una sèrie de punts.
Entre els dos han lletrejat 46 paraules.
L’Annabel ha aconseguit 330 punts per
lletrejar-ne 22. Quants punts ha aconseguit
l’Ignasi?

10
10.1

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

43

UN PAS MÉS!
ALTRES PROBLEMES DE MÉS D’UNA OPERACIÓ
19

PROBLEMES DE PERCENTATGES

Consulta
el tutorial
d’aquesta
secció
a la pàgina 5

El preu de cada bicicleta tàndem és de 800 €. N’he comprat 12 per
a la meva botiga de lloguer de bicicletes i m’han fet un descompte
del 20%. Quants euros m’han costat totes les bicicletes?

20
Consulta
el tutorial
d’aquest
problema
a la pàgina 5

DESCOMPTE: 20% = 20/100 = De cada 100 € em descompten 20 €
PAGAMENT: 80% = 80/100 = De cada 100 € pago 80 €

43

PLA

A

Per saber quants diners m’han costat
totes les bicicletes necessito saber:
1. Quants diners m’ha costat cadascuna
2. Quantes bicicletes he comprat

RELACIÓ PRINCIPAL

U
V

T

43

PLA

B

Per saber quants diners m’han costat
totes les bicicletes necessito saber:
1. Quants € pagament per cada 100 €
2. Quantes vegades 100 € valen les
bicicletes

€ pago per cada bicicleta
.........................................................
Bicicletes he comprat
.........................................................
€ pago per totes les
.........................................................
bicicletes

RELACIÓ PRINCIPAL

U
V

T

€ pago per cada 100 € del
.........................................................
preu original

Grups de 100 € en el preu
.........................................................

original de totes les bicicletes

€ pago per totes les
.........................................................
bicicletes

51
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PROBLEMES DE PERCENTATGES

PLA

A

PAGAMENT: 80% = 80/100 = De cada 100 € pago 80 €

El preu de cada bicicleta tàndem és de 800 €. Si he comprat 12 a les rebaixes per a la meva botiga
de lloguer de bicicletes, i m’han fet un descompte del 20%, quants diners m’han costat?

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

Per a completar les relacions
complementàries, fixa’t en les relacions
entre les dades d’aquest esquema

Relació PRINCIPAL

U

€ pago per
...........................
cada bicicleta
...........................
...........................

V

Bicicletes he
...........................
comprat
...........................
...........................

T

€ pago per
...........................
totes les
...........................
bicicletes
...........................

?

80
100

Relació COMPLEMENTÀRIA

U

€ pago per
...........................
cada 100 €
...........................
del preu
...........................

V

Grups de
...........................
100 € al preu
...........................
original de
...........................

T

80

original

cada bicicleta

€ pago per
...........................
cada bicicleta
...........................
...........................

de 800 =

Relació COMPLEMENTÀRIA

U

Els € que hi ha
...........................
en cada grup
...........................
100
...........................

V

Grups de
...........................
100 € al preu
...........................
original de
...........................

T

cada bicicleta

Preu original
...........................
de cada
...........................
bicicleta
...........................

) Ara ja tens les tres relacions que necessites per elaborar un pla de resolució.

?

?

V
RELACIÓ PRINCIPAL
(TERCERA OPERACIÓ)
52

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(SEGONA OPERACIÓ)

U

T

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

43

PLA

B

PAGAMENT: 80% = 80/100 = De cada 100 € pago 80 €

El preu de cada bicicleta tàndem és de 800 €. Si he comprat 12 a les rebaixes per a la meva botiga
de lloguer de bicicletes, i m’han fet un descompte de l’20%, quants diners m’han costat?
Per a completar les relacions
complementàries, fixa’t en les relacions
entre les dades d’aquest esquema

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

80
100

de

Relació PRINCIPAL

U

€ pago per
...........................
cada 100 €
...........................
del preu
...........................

V

Grups de
...........................
100 € al
...........................
preu original
...........................

T

original

de totes les bicicletes

€ pago per
...........................
totes les
...........................
bicicletes
...........................

?

=?

Relació COMPLEMENTÀRIA

U

Els € que hi ha
...........................
en cada grup
...........................
100
...........................

V

Grups de
...........................
100
€ en el
...........................
preu original
...........................

T

de totes les bicicletes

Preu original
...........................
de totes les
...........................
bicicletes
...........................

Relació COMPLEMENTÀRIA

U

Preu original
...........................
de cada
...........................
bicicleta
...........................

V

Bicicletes que
...........................
he comprat
...........................
...........................

T

Preu original
...........................
de totes les
...........................
bicicletes
...........................

) Ara ja tens les tres relacions que necessites per elaborar un pla de resolució.

?

?

V
RELACIÓ PRINCIPAL
(TERCERA OPERACIÓ)

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(SEGONA OPERACIÓ)

U

T

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)
53
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PROBLEMES DE PERCENTATGES
El preu de cada bicicleta tàndem és de 800 €. Si he comprat 12 a les rebaixes per a la meva
botiga de lloguer de bicicletes, i m’han fet un descompte del 20%, quants diners m’han costat?

) Decideixo les operacions i calculo (Intenta fer-ho sense mirar les pàgines anteriors.
Si ho necessites, consulta les pàgines que t’indica cada pla).

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

) PLA A (pàgina 52).

54

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

TERCERA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Calculo:

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

TERCERA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Calculo:

) PLA B (pàgina 53).

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

) Valoro

Les bicicletes tàndem m’han
costat .............. €

Creus que la resposta té sentit? Sí / No
Perquè totes les bicicletes li han costat més / menys €
que abans que li fessin el descompte.

10.2
/

PROBLEMES DE SUPERFÍCIES I VOLUMS
21

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

Consulta
el tutorial
d’aquesta
secció
a la pàgina 5

) Fixa’t en el càlcul de les següents figures:

V1

× V1 = T
U
Llargària Amplària Superfície

Amplària

El camp de futbol de la meva ciutat fa
40 m de llargària i 20 m d’amplària.
Quina superfície ocupa el camp?

U
Llargària

×

V
1
Amplària

40 m

T

=

Superfície

2

) Resposta:

El camp fa ................. m2

B TRIANGLE

U × V1
Llargària
Amplària

U Llargària

20 m

T
=

V

1
Amplària o Alçada

Superfície

U Llargària

La meva germana ha comprat una prestatgeria
triangular que mesura 35 cm de llargària i 8 cm
d’alçada. Si volem col·locar-la a la paret, quina
superfície ocuparà?

×
2

8 cm

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

A RECTANGLE

35 cm

=

) Resposta:

La prestatgeria ocuparà ................. cm2
55

10.2

PROBLEMAS DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES
22

44

Volem canviar les rajoles del fons de la nostra piscina. Té forma
rectangular i mesura 25 m de llargària i 12 m d’amplària. Si
volem col·locar rajoles de 25 dm2, quantes n’utilitzarem?

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

M2 I RAJOLES

U
V

T

Consulta
el tutorial
d’aquest
problema
a la pàgina 5

M2 EN UNA RAJOLA

U
V

m en una
...........................
rajola
...........................
2

Rajoles
...........................
...........................

T

m2 entre
...........................
totes les
...........................
rajoles

M2 SUPERFÍCIE DEL FONS

m en una
...........................
rajola
...........................
2

Vegades
...........................
100
...........................
dm2 en una
...........................
rajola
...........................

U

×

Metres de
llargària

V1
Metres
d’amplària

=

Superfície

PRIMERA OPERACIÓ
) Ara ja tens les tres relacions que necessites per 		
elaborar un pla de resolució:

) Calculo:

SEGONA OPERACIÓ

?

) Calculo:

TERCERA OPERACIÓ

RELACIÓ PRINCIPAL

) Calculo:

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

(PRIMERA OPERACIÓ)

) Contesto i valoro:

Utilitzarem .............. rajoles per al fons de la piscina
És

56

T

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

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

45

Estic pintant al meu magatzem una paret triangular de 30 m de llargària i 4,8m d’alçada.
Cada pot de pintura que utilitzo em permet pintar 6 m2 de paret. Quants pots de pintura
necessitaré per pintar-la sencera?

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

M2 I POTS

M2 SUPERFÍCIE PARET

U

m que pinto
...........................
amb un pot
...........................

V

Pots de
...........................
pintura
...........................

T

m que pintaré
...........................
entre
tots els
...........................

U × V1

2

de pintura

Metres de
llargària

Metres
d’alçada

2

×

=T

2

Superfície

=

2

pots de pintura

) Ara ja tens les dues relacions que necessites per elaborar un pla de resolució:

?

×
2

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

(PRIMERA OPERACIÓ)

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Contesto i valoro:

Per pintar tota la paret necessitaré .............. pots de pintura
És

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

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

57
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/

PROBLEMES DE SUPERFÍCIES I VOLUMS
El volum és la quantitat d’espai que ocupa un cos.
La principal unitat de volum és el metre cúbic (m3)
) Les unitats de volum són:
× 1.000
Km

Hm

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

3

Dam

3

M

3

3

Cm

Mm

3

3

: 1.000

1 M3

1.000 L

1 Dm3

1L

1.000 Cm3

1L

1 Cm3

1 Ml

) Fixa’t com es calcula el volum de les següents figures:

C PRISMA

T

Volum

T

Volum

=

× V1 × V2
U
Llargària Amplària Alçada

(

=

)

× V1
U
Llargària Amplària
BASE O
SUPERFÍCIE

×

V
2
Alçada

V2

Alçada

V1

Amplària

U Llargària

D PIRÀMIDE

T

Volum

U × V1 × V2

= Llargària

Amplària

T

Volum

Alçada

3

V2

( U × V )× V
1

58

Dm

3

23
Consulta
el tutorial
d’aquesta
secció
a la pàgina 5

=

Llargària Amplària
ÀREA BASE

3

2

Alçada

V1

Amplària

U Llargària

46

La meva àvia té una peixera que mesura 80 cm de llargària, 40
cm d’amplària i 60 cm d’alçada. Si sabem que un peix necessita
quatre litres d’aigua per viure, quants peixos podrem posar dins
la peixera?
LITRES A LA PEIXERA

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

LITRES I PEIXOS

U
V

T

24

U
V

Litres per
...........................
cada peix
...........................
Peixos
...........................
...........................

T

Litres (dm3)
...........................
té la peixera
...........................

VOLUM DE LA PEIXERA

U V1 V2

Dm caben
...........................
a la peixera
...........................
3

Vegades
...........................
...........................
Cm3 caben
...........................
a la peixera
...........................

Consulta
el tutorial
d’aquest
problema
a la pàgina 5

×

Llargària

×

Amplària

=

Alçada

T
Volum

) Ara ja tens les dues relacions que necessites per elaborar un pla de resolució:

?

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

R. COMPLEMENTÀRIA

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

TERCERA OPERACIÓ

) Calculo:

) Calculo:

) Calculo:

) Contesto i valoro:

Podrem posar .............. peixos a la peixera
És

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

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

59
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PROBLEMES DE SUPERFÍCIES I VOLUMS
Volem omplir de sorra un recipient piramidal de 30 cm de llargària i 70 cm d’alçada. El preu
de cada cm3 de sorra és de 0,2 €. Si sabem que la sorra ens costarà 2.100 €, podries
dir-me quant mesura l’amplària?
VOLUM DE LA PIRÀMIDE

U × V1 × V2

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

Llargària Amplària

Alçada

3

€ I CM3

×

=T

×

=

3

Volum

U
V

T

€ per cada
...........................
cm3 de sorra
...........................
cm de sorra
...........................
...........................
3

€ entre tots
...........................
el
cm3 de
...........................
sorra

) Ara ja tens les dues relacions que necessites per elaborar un pla de resolució:

?

×

×

3

=

RELACIÓ PRINCIPAL

Recorda! Com és la
fórmula per calcular el
volum d’una piràmide?

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ: FÓRMULA

) Calculo:

) Calculo:

) Contesto i valoro:

El recipient mesura .............. cm d’amplària
És
60

T

U

el resultat de calcular

V1

3

V2
?

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

11

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021
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BATERIA D’ALTRES PROBLEMES
DE MÉS D’UNA OPERACIÓ
El meu cosí té una cafeteria i cada setmana
compra molts paquets de cafè. El preu de
cada paquet és de 4,70 €. Si aquest mes ha
comprat 56 paquets i li fan un descompte
del 15%, quants diners s’ha gastat?

PISTA!
Quina figura geomètrica tenen en
comú una capsa i una habitació?

50

49

A prop del refugi hi ha un dipòsit amb capacitat
per a 60.000 litres d’aigua. Mesura 60 dm de
llargària i 50 m d’amplària. Sabent que un litre
d’aigua ocupa 1 dm3, quina profunditat té el
dipòsit?

51

52

Les golfes de la meva àvia tenen una superfície
de 24 m2 i una alçada de 3m. Volem guardar-hi
caixes d’ 1’2 m2 de superfície i 0’8 m d’alçada.
Quantes caixes hi podrem guardar?

La mare de la Paula vol comprar cadires per al
menjador. El preu de cada cadira és de 37,50 €.
Si compra 6 cadires, li fan un 25% de descompte.
Quants euros s’estalviaria si decidís comprar-les
totes?

La meva piscina té capacitat per 48.000 litres
d’aigua. La piscina mesura 80 dm de llargària i 40
dm d’amplària. Sabent que un litre d’aigua ocupa
1 dm3, quina profunditat té la piscina?

53

La Carlota té un prisma, la base del qual
mesura 7,65 cm2 i 3,9 cm d’alçada. Quin
és el seu volum?

61

54

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

55

El meu nebot vol construir una pista de tenis i té
7.920 € de pressupost. Si cada m2 costa 36 €, i vol
que la pista tingui 20 m de llargària, quant podrà
mesurar, com a màxim, d’amplària?

La Maria vol posar fusta al fons del seu armari. Les
mesures són 240 cm d’alçada i 190 cm d’amplària.
Si cada m2 de fusta costa 28 €, quant li costarà?

58

59

62

La Jana té una copisteria i utilitza diàriament
molts paquets de folis. Cada paquet de folis costa
4,25 €. Si aquest mes li han fet un descompte
del 25% i s’ha gastat 63,75 €, quants paquets ha
comprat?

56

57

L’alçada d’una de les piràmides d’Egipte és de 135
m i, la base, és un quadrat que mesura 240 m de
costat. Quin volum té?

Les 15 samarretes de l’equip d’atletisme
tenen un preu de 420 €. Si em fan un
descompte del 25%, quant pagaré per cada
samarreta?

En un antic monestir han canviat els vitralls
d’algunes finestres triangulars i han necessitat
16.200 cm2 de vidre. Sabent que cada finestra
mesura 40 cm d’amplària i 30 cm d’alçada, els
vitralls de quantes finestres han canviat?

SOLUCIONARI I PROPOSTA DE BAREMACIÓ

Descarrega el solucionari i la proposta de baremació en PDF a:

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

boiraeditorial.com/ca/formacio/problemes-matematics
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SOLUCIONARI I PROPOSTA DE BAREMACIÓ

Descarrega el solucionari i la proposta de baremació en PDF a:
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boiraeditorial.com/ca/solucionaris

ANOTACIONS

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

64

