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4

INTRODUCCIÓ PER A DOCENTS

Començar l’ESO és una experiència extraordinària si els coneixements
de primària es dominen amb seguretat. No obstant això, bona part de
l’alumnat comença secundària amb llacunes importants en l’àmbit
matemàtic. Aquest fet condiciona, no només el seu èxit acadèmic, sinó
també la seva autoestima.
Per aquest motiu, aquest quadern, destinat a primer cicle d’ESO, pretén
englobar en un únic material una metodologia pràctica, senzilla i eficaç
per dominar els problemes matemàtics definitivament. A diferència
d’altres propostes, aquest quadern presenta el procés mental per
resoldre exitosament qualsevol problema matemàtic bàsic. Així, oferim
una base matemàtica sòlida per abordar qualsevol tipus de problema
futur amb garanties.
La clau és identificar correctament quines relacions s’estableixen entre
les dades. D’aquesta manera, no importen les xifres o les operacions
que requereixi el problema, sinó esbrinar com s’interconnecten les
dades. Integrant aquest mètode, estem generant una ment matemàtica
capaç de resoldre problemes d’una, dues o més operacions per camins
diferents, incloent-hi problemes que impliquen percentatges, volums,
fraccions, etc.
I, per què és important ensenyar les relacions entre les dades? Perquè
en qualsevol problema matemàtic podem trobar relacions de dos tipus,
de suma-resta o de multiplicació-divisió. En les relacions PPT (sumaresta) sempre hi ha dues Parts (P) o més i un Total (T). En les relacions
UVT (multiplicació-divisió), sempre hi ha una Quantitat Unitària (U) que
es repeteix un seguit de Vegades (V) i una Quantitat Total (T). Identificar
aquestes relacions és clau per dominar els problemes matemàtics.
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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 cada dada
hi juga.
2. Descobrir com s’interconnecten aquestes relacions en problemes d’una,
dues i tres operacions.
3. Elaborar diagrames de resolució d’un únic camí i per dos camins diferents.
4. Decidir i calcular les operacions que necessita en l’ordre adequat.
5. Escriure el resultat i valorar si és lògic.
Aprendre matemàtiques és fàcil si es coneix el mètode adequat. Per això, en
aquest quadern, ens centrarem a ensenyar el procés mental a través de les
relacions entre les dades: creem ments matemàtiques i, en fer-ho, restablim
l’autoestima del nostre alumnat. Gràcies a aquest mètode, l’alumnat podrà
avançar al llarg de l’ESO amb uns coneixements sòlids d’una manera àgil.
Ajudem-los a aconseguir una base excel·lent que els permetrà abraçar la seva
nova etapa educativa amb seguretat i, sobretot, amb èxit!

Francisco Javier López Apesteguía
Autor

Daniel Gabarró Berbegal
Supervisor del mètode
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/

RELACIONS EN ELS PROBLEMES MATEMÀTICS (PPT I
UVT)
Què hi trobaràs?
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En qualsevol problema matemàtic, podràs trobar una relació de suma-resta
(PPT) o bé una de multiplicació-divisió (UVT). L’important és detectar quin
paper juga cada dada en la relació que les connecta. Fixa-t’hi a continuació:
RELACIONS
SUMA-RESTA (PPT)

P
P

T

RELACIONS
MULTIPLICACIÓ-DIVISIÓ (UVT)

Una PART (P), que sempre serà una
quantitat menor que el TOTAL (T).
Una altra PART (P), que sempre serà
una quantitat menor que el TOTAL (T).
Un TOTAL (T), que sempre serà més
gran que les Parts.

U
V

T

Per exemple:

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

Per exemple:

Les entrades d’un partit de basquetbol
professional costen 60 €. L’Anna i el Lluc tenen,
entre tots dos, 32 €. Quants diners els falten
per anar al partit?

El meu germà té una llista de música online
amb 54 cançons. Cada cançó dura, de mitjana,
3 minuts. Durant quants minuts podrà escoltar
la llista?
Completa:

Completa:

P
P

T

€ que tenen entre els dos
€ que els falten
per anar al partit
€ que costen les entrades

Totes les dades fan referència a

UN concepte. En aquest cas, euros.

U
V

T

Minuts
que dura UNA cançó
Cançons
Minuts que duren
TOTES les cançons
Les dades fan referència a
DOS conceptes. En aquest

cas, minuts i cançons. A més,
hi ha una quantitat que es

repeteix diverses vegades: els
minuts que dura una cançó.

6

/

Quines relacions poden existir entre les dades? Completa on sigui necessari
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RELACIONS
DE SUMA-RESTA (PPT)
Les entrades d’un partit de basquetbol
costen 60 €. L’Anna i el Lluc tenen, entre
tots dos, 32 €. Per tant, encara els falten
28 € per poder anar al partit.

1

SUMA: Quan et preguntin
pel TOTAL (T)

RELACIONS
DE MULTIPLICACIÓ-DIVISIÓ (UVT)
El meu germà té una llista de música online
amb 54 cançons. Cada cançó dura, de mitjana,
3 minuts. Per tant, en total podrà escoltar la
llista durant 162 minuts.

1

T = P + P
=

60

2

T = U × V

+

162

€ que ...........................................

162

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

RESTA: Quan et preguntin per
una PART (P)

2

P = T - P

32
32

3

=

60

-

=

54

×

3

Minuts que ..............................
.........................................................

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

U = T : V
=

28

:

€ que ...........................................

Minuts que ..............................

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

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

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

P = T - P
=

28

MULTIPLICACIÓ: Quan et preguntin pel
TOTAL (T)

-

3

DIVISIÓ: Quan et preguntin per les
VEGADES (V)

V = T : U
=

:

€ que ...........................................

Cançons .....................................

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

.........................................................
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2.1

ZONA D’ENTRENAMENT. RECONÈIXER I
DIFERENCIAR SITUACIONS PPT I SITUACIONS UVT
Decideix si les tres dades dels següents problemes fan referència a un
únic concepte o a dos conceptes, i escriu a què correspon cada dada del
problema.
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1

Aquest estiu, la Carlota vol anar a un campament
d’esports d’aventura. El preu del campament és de
380 €. Dos mesos abans, ha de fer un avançament
de 125 €. Quants diners li quedaran per pagar
abans d’anar al campament?
€ d’avançament
.....................................................................
.......................................................................

Un únic concepte (PPT)
Dos conceptes (UVT)

125

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

T

2

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

En una cafeteria serveixen molts cafès cada dia.
Aquest matí han aconseguit, només dels cafès de
l’esmorzar, 54 €. Si sabem que n’han servit 45,
quant costa un cafè?

Un únic concepte (PPT)
Dos conceptes (UVT)

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

RECORDA!

En les relacions UVT hi ha una quantitat que es repeteix

8

3

Per entrenar-se, el Guillem utilitza una barra de
pes. Al principi aixecava 35,5 kg, però ara és capaç
d’aixecar-ne 65,5. En quants kg ha augmentat el
pes de la barra?

Un únic concepte (PPT)
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Dos conceptes (UVT)

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

4

L’Helena vol comprar-se un mòbil que costa 475 €.
Avui és el dia sense IVA i li rebaixen 99,75 € del
preu final. Quants diners pagaria l’Helena si decidís
comprar-lo?

Un únic concepte (PPT)
Dos conceptes (UVT)

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

5

En una joieria venen peces individuals perquè et
creïs la teva pròpia polsera. Cada peça costa 12 €.
Si compro cinc peces, quants diners em costarà la
polsera?

Un únic concepte (PPT)
Dos conceptes (UVT)

.....................................................................
.......................................................................
.....................................................................
.......................................................................
.....................................................................
.......................................................................
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Z ONA D’ENTRENAMENT! RECONÈIXER I
DIFERENCIAR SITUACIONS PPT I SITUACIONS UVT

2.1

En els problemes següents, marca si és un problema amb una relació PPT o
UVT, i assenyala quina dada és la pregunta del problema.
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6

Una llauna de refresc costa 0,75 cèntims.
Si volem comprar-ne deu, quants diners
necessitem?
(PPT)
(UVT)

8

(UVT)

(UVT)

P
U

P
V

P
U

P
V

(UVT)

P
U

P
V

(UVT)

9

(UVT)

11

P
V

T
T

P
U

P
V

T
T

En un planetari han entrat 92 alumnes
en quatre torns de forma equitativa.
Quants alumnes hi havia en cada
torn?
(PPT)
(UVT)

13

P
U

En un laboratori treballen 198 persones.
Si 79 són homes, quantes dones hi ha?
(PPT)

T
T

T
T

En una peixateria han venut 135 kg de
lluç aquesta setmana. Cada client n’ha
comprat, de mitjana, 1,5 kg. Quants
clients han comprat a la peixateria?
(PPT)

T
T

Comptant totes les seves xarxes socials,
l’Àgata té 63 contactes més que el
seu germà Pau, és a dir, 145. Quants
contactes té el Pau?
(PPT)

10

T
T

L’Anna pot gastar fins a 5 GB d’Internet
en el seu mòbil. Si al final del mes
li han sobrat 1,5 GB, quantes n’ha
gastat?
(PPT)

12

P
V

En un circuit, els cotxes ja han fet 32 de
les 41 voltes obligatòries. Quantes voltes
els queden per fer?
(PPT)

10

P
U

7

P
U

P
V

T
T

La Teresa vol emmagatzemar 200 kg
de fruita en sacs de 25 kg. Quants sacs
necessitarà?
(PPT)
(UVT)

P
U

P
V

T
T

A continuació, escriu a quin concepte fan referència les dades de cadascun
dels problemes, així com la dada numèrica:
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6

8

10

12

€ que costa una
........................................
llauna de refresc
..........................................

7

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

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

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

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

Kg que han venut
........................................
entre tots els clients
..........................................

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

Homes
........................................
..........................................

9

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

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

Voltes que han
........................................
de fer
..........................................

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

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

11

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

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

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

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

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

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

13

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

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

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

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

........................................
..........................................
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3

PASSOS PER DOMINAR PROBLEMES
D’UNA OPERACIÓ
Fixa’t en el següent problema i completa on sigui necessari.

1

LLEGEIXO I IDENTIFICO
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) Llegeixo el problema
En un centre comercial de cinc plantes hi ha 155
establiments. Si estan repartits equitativament,
quants establiments hi ha a cada planta?

P PT
UV T

) I dentifico si conté una
relació PPT o UVT

X
)	
Identifico les dades i
el que em pregunten

U

?

V

T
2

Establiments en TOTES les
plantes

ELABORO UN DIAGRAMA DE RESOLUCIÓ

U

?

Establiments
..................................
en cada planta
..................................

La dada que em
pregunten
12

Establiments en UNA planta

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

V

T

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

155

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

Les dades que necessito
per esbrinar-ho

155

3

DECIDEIXO L’OPERACIÓ I CALCULO
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De les relaciones UVT, quina resoldria el problema? Assenyala l’operació correcta, escriu les dades
numèriques i resol l’operació.

T =U× V
U= T : V
V= T :U

4

=

CONTESTO I VALORO SI LA RESPOSTA ÉS LÒGICA

) Resposta:

En cada planta del centre comercial hi ha      establiments

) Completa una de les dues alternatives, segons la relació que contingui el problema, i respon
a la pregunta.

1 Relacions de suma-resta (PPT)
És

T
Sí

més gran que

P

i que

P

?

No

2 Relacions de multiplicació-divisió (UVT)
És

T
Sí

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

No
13

ZONA D’ENTRENAMENT!
PRACTICO PROBLEMES D’UNA OPERACIÓ

3.1

En els següents problemes, completa els quatre passos per resoldre
problemes d’una operació.
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14

Durant la primera quinzena d’agost, recorrerem un port de muntanya que té 60,3 km. Si cada
dia caminem 4,04 km, quants dies necessitarem per recórrer tots els km?

1

2
U

Km que volem recórrer en
.....................................................
un dia
.....................................................

El diagrama t’ajudarà a decidir
quina operació necessites

4,02

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

?

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

3

4

T=P+P

T=U×V

P=T-P

U=T:V

P=T-P

V=T:U

) Contesto:

Per recórrer
el port de
muntanya
necessitarem
........... dies

) D
 ecideixo l’operació
i calculo:

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T
Sí

T

2 És

Sí

el resultat de repetir

V

vegades

U

No
més gran que

P

i que

P

?

No

UN PAS MÉS!
A partir de les dades següents, reescriu el problema i la seva
pregunta perquè contingui una relació de suma-resta PPT:
P (123); P (?); T (302)
El concepte clau del problema seran els KM i, per tant, les tres
dades PPT seran: km que…

14

?

15

Aquesta setmana, un servei de càtering ha servit 1.680 comandes, és a dir, 270 menys que la
setmana passada. Quantes comandes van servir la setmana passada?

1

2
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.....................................................
.....................................................

El diagrama t’ajudarà a decidir
quina operació necessites

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

?

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

3

4

T=P+P

T=U×V

P=T-P

U=T:V

P=T-P

V=T:U

) Contesto:

La setmana
passada van
servir ..........
comandes

) D
 ecideixo l’operació
i calculo

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T
Sí

2 És

T
Sí

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

No
més gran que

P

i que

P

?

No

UN PAS MÉS!
A partir de les següents dades, reescriu el problema perquè
contingui una relació de multiplicació-divisió UVT: U (375); V (5);
T (?)
Els dos conceptes del problema seran: ÀPATS i DIES.
Pista! U = Àpats en un dia
15

3.1
16

ZONA D’ENTRENAMENT!
PRACTICO PROBLEMES D’UNA OPERACIÓ
En una llibreria de la ciutat han iniciat una campanya d’intercanvi de llibres. Al principi hi
havia 78 exemplars disponibles i ara n’hi ha 256. Quants llibres s’han afegit a l’intercanvi?

1

2
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.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

?

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

3

4

T=P+P

T=U×V

P=T-P

U=T:V

P=T-P

V=T:U

) Contesto:

S’han afegit
...............
llibres a
l’intercanvi

) D
 ecideixo l’operació
i calculo:

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T
Sí

2 És

el resultat de repetir

V

vegades

U

No

T
Sí

més gran que

P

i que

P

?

No

UN PAS MÉS!
Sense consultar les pàgines anteriors, pots escriure quina operació
necessitaries, en un problema de suma-resta (PPT) i en un
problema de multiplicació-divisió (UVT), segons la dada que et
preguntin?
PPT: P
P
T

16

El diagrama t’ajudarà a decidir
quina operació necessites

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

UVT: U
V
T

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

?

17

Han col·locat una immensa placa solar formada per diverses plaques rectangulars. Si sabem
que la superfície de cada placa és de 55 m2 i que entre totes ocupen 1.760 m2, quantes
plaques han col·locat?

1

2
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.....................................................
.....................................................

El diagrama t’ajudarà a decidir
quina operació necessites

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

?

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

3

4

T=P+P

T=U×V

P=T-P

U=T:V

P=T-P

V=T:U

) Contesto:

Han col∙locat
...............
plaques

) 	Decideixo l’operació
i calculo:

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T

Sí
2 És

T
Sí

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

No
més gran que

P

i que

P

?

No

UN PAS MÉS!
Ara que ja saps quantes
plaques solars han col∙locat,
podries escriure la relació
amb la qual calcularies el
preu de cada placa, sabent
que entre totes les plaques
s’han gastat 68.160 €?

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
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3.2 PLANTILLA PER RESOLDRE PROBLEMES D’UNA OPERACIÓ

Utilitza-la per resoldre els problemes de la bateria. Fes tants problemes com necessitis, fins a estar-ne
segur, per passar al nivell següent.

PLANTILLA FOTOCOPIABLE

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

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

1 LLEGEIXO I IDENTIFICO
QUIN TIPUS DE SITUACIÓ ÉS?

De sumar-restar

De multiplicar-dividir

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

Dades simbòliques:

UVT

Dades descriptives:

Dades numèriques:

2 RAONO
Quina operació és la correcta?
(assenyala-ho amb una X)

SUMAR
RESTAR

PPT
		

P+P=T
T–P=P

		 MULTIPLICAR
T:V=U
DIVIDIR
T:U=V
UVT
		
DIVIDIR
U×V=T

3 CALCULO

4 CONTESTO I VALORO
Resposta:

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

Tria i completa una de les dues alternatives

T

1 És

V

U

el resultat de repetir

vegades

?

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

T

2 És

P
més gran que

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

18

P
i que

?

3.3
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BATERIA DE PROBLEMES D’UNA OPERACIÓ
 parcar el cotxe al pàrquing del centre comercial
A
té un cost de 0,03 cèntims el minut. Si hi hem
estat 123 minuts, quants diners ens costarà?

19

20

 n magatzem envia, cada dia, 680 comandes a
U
domicili. En cada repartiment porten quaranta
paquets. Quants repartiments realitzen al llarg
del dia?

21

22

E n un hotel hi ha noranta-vuit habitacions.
Aquesta nit hi ha dinou habitacions lliures.
Quantes habitacions estan ocupades?

L a reunió d’aquest matí ha durat 150 minuts.
Cada persona que hi ha assistit ha parlat el
mateix nombre de minuts, és a dir, trenta.
Quantes persones hi havia a la reunió?

23

24

E n un teatre hi ha espai per a 365 persones. Si
entre els dos primers pisos hi ha 285 butaques,  
quantes butaques hi haurà en l’últim pis?

 vui fan una oferta boníssima al supermercat:
A
18 litres de llet a 0,75 €/litre. Quants diners em
gastaré si la compro?

E n una botiga venen bicicletes de muntanya de
segona mà per 770 €. Avui n’he comprat una i
m’han retornat 130 €. Quants diners duia abans
de comprar-la?

19
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30

E n una competició de patinatge, el Robert té 235
punts i ocupa el primer lloc. En segon lloc hi ha la
Mar, que té 197 punts. Quants punts hauria de
guanyar la Mar per igualar el Robert?

 questa setmana el meu pare ha canviat les
A
rodes del cotxe i ha pagat 340 €. Quant costa
canviar una roda?

29

F er una fotocòpia costa 0,05 cèntims. En total
m’he gastat 3,65 €. Quantes fotocòpies he fet?

 er pagar el vol d’anada i tornada a Istanbul, el
P
Xavier ha demanat als seus pares 350 €. Si ja en
tenia 375,5 d’estalviats, quant costa el viatge?

31

32
20

E n una expedició per la selva amazònica s’han
inscrit 168 persones. Si la furgoneta només pot
portar-ne 12 en cada torn, quants viatges haurà
de fer per portar el grup sencer?

27

28

L a Meritxell ha guanyat, al llarg de la seva carrera
com a atleta, 125 medalles. Si la seva germana
Alba, que també és atleta, hagués guanyat dotze
medalles més, ara tindria les mateixes que la
Meritxell. Quantes medalles ha guanyat l’Alba?

E n un concurs literari s’han inscrit 276 participants.
Cadascun ha d’escriure, en dues hores, tres relats
breus. Quants relats es presentaran al concurs
entre tots els participants?

 la safata d’entrada del meu correu electrònic
A
tinc 562 correus. Aquesta tarda n’he esborrat
alguns i ara només me’n queden 312. Quants
correus he esborrat?

3.4
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1

PROPOSTA D’AVALUACIÓ
PER A PROBLEMES D’UNA OPERACIÓ
En una botiga de bricolatge venen gespa artificial.
Si cada metre costa 3,5 €, quants metres podré
comprar si tinc un pressupost de 105 €?

2

3

L’Hèctor té uns auriculars que costen 122 €, és a
dir, 27 € més del preu que va pagar el seu germà
pels seus. Quants diners va pagar el germà de
l’Hèctor pels seus auriculars?

4

5

El meu diccionari conté 5.000 paraules en 250
pàgines. Totes les pàgines tenen el mateix
nombre de paraules. Quantes paraules hi ha a
cada pàgina?

Conduint per la carretera he vist un senyal de
trànsit que marcava el km 1054. Unes hores més
tard, un altre senyal indicava el km 1468. Quants
km de distància separen els dos senyals?

La Sara ha realitzat, aquest mes, 43 trucades de
vuit minuts de durada cada una. Quants minuts
ha estat parlant per telèfon en total?

21

4

PASSOS PER DOMINAR PROBLEMES
DE DUES OPERACIONS
PROBLEMES
D’UNA OPERACIÓ

PROBLEMES DE
DUES OPERACIONS
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Al meu gimnàs hi ha 224 armariets,
dels quals 154 són d’ús lliure. Quants
armariets privats hi ha?

P

Armariets d'ús
.................................................
lliure
.................................................

P

Armariets privats
.................................................
.................................................

T

Armariets al
.................................................
gimnàs
.................................................

?

Al meu gimnàs hi ha 224 armariets, dels
quals 154 són d’ús lliure. Els armariets
privats tenen un cost de 5 € al mes.
Quants diners aconsegueix el gimnàs dels
armariets privats?

U

€ per UN
.................................................
armariet privat
.................................................
Armariets privats
.................................................
.................................................

T

€ per TOTS els
.................................................
armariets privats
.................................................

?

La pregunta
del problema
Ja tens el valor de totes les dades que
necessites per resoldre la pregunta del problema
Què hauràs de fer?
DECIDIR L’OPERACIÓ
I CALCULAR-LA

Aquesta dada NO
la coneixes, però
la necessites per
resoldre el problema.
És la dada d’enllaç.

La pregunta
del problema

Et falta un dels valors per resoldre la pregunta
del problema
Què hauràs de fer?
IDENTIFICAR DUES RELACIONS

) Calcula l’operació que necessitis
Relació PRINCIPAL
La relació principal és la que conté la
pregunta del problema.
Relació COMPLEMENTÀRIA
La relació complementària és la que ens ajuda
a descobrir el valor de la dada d’enllaç.

22

Fixa-t’hi a continuació:

1

LLEGEIXO I IDENTIFICO

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

) Llegeixo el problema
Al meu gimnàs hi ha 224 armariets, dels quals 154 són d’ús
lliure. Els armariets privats tenen un cost de 5 € al mes. Quants
diners aconsegueix el gimnàs dels armariets privats?

) Identifico les dades i el que em pregunten

U

€ per UN
.................................................
armariet privat
.................................................

Aquesta dada NO la coneixes,
però la necessites per resoldre el
problema. És la dada d’enllaç.

Armariets privats
.................................................
.................................................

T

€ per TOTS els
.................................................
armariets privats
.................................................

?

La pregunta del problema

) Identifico les dues relacions i la dada d’enllaç

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Conté la pregunta de problema

U

T

Ens ajuda a descobrir
el valor de la dada d´enllaç

€ per UN
.................................................
armariet privat
.................................................

P

Armariets d'ús
.................................................
lliure
.................................................

Armariets privats
.................................................
.................................................

P

Armariets privats
.................................................
.................................................

T

Armariets al
.................................................
gimnàs
.................................................

€ per TOTS els
.................................................
armariets privats
.................................................

?

23

4
2

PASSOS PER DOMINAR PROBLEMES
DE DUES OPERACIONS

ELABORO UN DIAGRAMA DE RESOLUCIÓ

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

T

P

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

3

T

P

RELACIÓ PRINCIPAL

(PRIMERA OPERACIÓ)

DECIDEIXO LES OPERACIONS I CALCULO
T

PRIMERA OPERACIÓ

Descobrim el valor de
la dada d’enllaç

P

SEGONA OPERACIÓ

T

Ho apliquem a la
relació principal

4

224

P=T-P

224-..............=..............

P

?

U

T=Ux
70

CONTESTO A LA PREGUNTA DEL PROBLEMA
El gimnàs aconsegueix ............ € dels armariets privats.

) És

T
Sí

24

U

?

el resultat de repetir

No

V

vegades

U

?

ZONA D’ENTRENAMENT! DIFERENCIO ENTRE
PROBLEMES D’UNA I DE DUES OPERACIONS

4.1

Escriu quina és la relació principal (relació de suma-resta PPT o de
multiplicació-divisió UVT) i assenyala si es tracta d’un problema d’una
operació o de dues. Si hi ha alguna dada que no saps, escriu un asterisc.

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021
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Un diari digital publica, cada dia, una
mitjana de 16 articles. Cada article
conté 30 línies i, en cada línia, hi ha 12
paraules. Quantes paraules pengen a
la xarxa diàriament?

Paraules
en
Articles
.........................
.........................
UN
article
.........................

Paraules
en
.........................

els
......................... TOTS
.........................
articles
......................... ......................... .........................

34

Aquesta primavera, una botiga de roba
ha aconseguit 240.000 € gràcies a les
vendes online. Aquesta xifra representa
125.000 € més que la primavera anterior.
Quants diners va guanyar la botiga la
primavera anterior?

€ de
€ que va guanyar .........................
€ que ha
.........................
.........................
diferència
la primavera
guanyat aquesta
.........................
.........................
.........................
anterior
primavera
......................... ......................... .........................

?
T
Una operació
Dues operacions

35

Aquest any, vam col·locar 15 caixes
buides, totes de la mateixa mida,
per recollir roba de forma solidària.
D’aquestes, només dues van quedar
buides. De la resta vam aconseguir
780 kg de roba. Quina capacitat tenia
cada caixa?

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

Una operació
Dues operacions

36

Per competir en una cursa de relleus,
cadascú de nosaltres haurà de córrer
400 metres. Entre tots correrem
1.600 metres. Quantes persones som a
l’equip?

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

T
Una operació
Dues operacions

Una operació
Dues operacions
25

4.2

ZONA D’ENTRENAMENT! PRACTICO PROBLEMES
DE DUES OPERACIONS DE DIFERENTS TIPUS
PROBLEMES DE DUES OPERACIONS

37

En un supermercat tenen a la venda 15 marques de galetes diferents, i de cada marca hi ha
10 paquets de galetes. Si les caixes estan repartides equitativament en cinc prestatgeries,
quants paquets de galetes hi ha en cada una?

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

RELACIÓ PRINCIPAL

26

U

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Paquets en
.................................................
UNA prestatgeria
.................................................

Paquets d'UNA
.................................................
marca
.................................................

U

Prestatgeries
.................................................
.................................................

T

Marques
.................................................
.................................................

Paquets en TOTES les
.................................................
prestatgeries
.................................................

Paquets de TOTES les
.................................................
marques
.................................................

T

?

RELACIÓ PRINCIPAL
PRIMERA OPERACIÓ:

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
SEGONA OPERACIÓ:

?

En cada
prestatgeria
hi ha ...............
paquets de
galetes

) Tria i completa una de les dues alternatives

1 És

T
Sí

2 És

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

No
més gran que

P

i que

P

?

Sí

No

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

38

El Jan i l’Emma han anat de viatge, cadascú pel seu compte, i han aparcat els seus respectius
cotxes al mateix pàrquing. Aparcar-hi un dia costa 8,5 €. El Jan s’ha gastat 51 € i l’Emma, 34 €
més que ell. Durant quants dies va deixar l’Emma el cotxe al pàrquing?
RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

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

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

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

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

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

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

?

RELACIÓ PRINCIPAL

PRIMERA OPERACIÓ:

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

SEGONA OPERACIÓ:

?

L’Emma va deixar
el seu cotxe al
pàrquing durant
................... dies

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T
Sí

2 És

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

No
més gran que

P

i que

P

?

Sí

No
27
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ZONA D’ENTRENAMENT! PRACTICO PROBLEMES
DE DUES OPERACIONS DE DIFERENTS TIPUS
El Pol vol comprar per a la seva empresa quatre ordinadors de taula que costen 6.240 €.
Si els compra tots quatre, obté una rebaixa de 420 € en el preu final. Si decideix pagar-ho en
sis mensualitats, quants diners pagarà cada mes?
RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

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

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

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

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

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

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

?

RELACIÓ PRINCIPAL

PRIMERA OPERACIÓ:

SEGONA OPERACIÓ:

?

El Pol pagarà cada
mes ............... €
pels quatre
ordinadors

) Tria i completa una de les dues alternatives

1 És

T
Sí

2 És
28

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

T

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

No
més gran que

P

i que

P

?

Sí

No

PROBLEMES AMB FRACCIONS

40

Tinc 350 fotografies emmagatzemades al meu mòbil. D’aquestes, 3/5 parts me les han enviat
els amics. Quantes fotografies he fet pel meu compte?
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Si 3/5 parts de les
fotografies me les han enviat
els amics, això vol dir que 2/5
parts són meves!

Grups de fotografies
fetes per mi
Grups en què he
dividit les fotografies

2
____ de 350 = ?
5

RELACIÓ PRINCIPAL

U

T

Fotografies fetes
.................................................
per mi
.................................................

U

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

2

Grups en què he dividit
.................................................
les fotografies
.................................................

?

Fotografies al mòbil
.................................................
350
.................................................

T

5

PRIMERA OPERACIÓ:

?

RELACIÓ PRINCIPAL

Fotografies
fetes per mi

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Fotografies en cada
.................................................
grup
.................................................
Grups de fotografies
.................................................
fetes per mi
.................................................

Fotografies
al mòbil

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

SEGONA OPERACIÓ:

?

(PRIMERA OPERACIÓ)

) Tria i completa una de les dues alternatives

He fet ............
fotografies

) És

T
Sí

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

No
29
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ÀREA D’ENTRENAMENT! PRACTICO PROBLEMES
DE DUES OPERACIONS DE DIFERENTS TIPUS
Per al rodatge d’una pel·lícula, 2/6 parts dels actors són cantants professionals, és a dir, 126
persones. Quants actors i actrius participen en el rodatge de la pel·lícula?
Grups d’actors i
actrius cantants

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

Grups en què he dividit
els actors i les actrius

Actors i actrius que
participen en el rodatge

RELACIÓ PRINCIPAL

U

T

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Actors/actrius en
.................................................
cada grup
.................................................

U

Actors/actrius en
.................................................
cada grup
.................................................

Grups en què he dividit els
.................................................
actors i les actrius
.................................................

Grups d’actors i
.................................................
actrius cantants
.................................................

Actors/actrius que
.................................................
participen en el rodatge
.................................................

Actors/actrius
.................................................
cantants
.................................................

T

PRIMERA OPERACIÓ:

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

En el rodatge de la
pel∙lícula participen
........ actors i actrius
30

Actors i actrius cantants

2
____ de ? = 126
6

SEGONA OPERACIÓ:

?

(PRIMERA OPERACIÓ)

) Tria i completa una de les dues alternatives
) És

T
Sí

el resultat de repetir

No

V

vegades

U

?

42

Aquest estiu, en un bosc de 15.000 hectàrees, s’han cremat 3/5 parts de les hectàrees a
causa d’un incendi. Quantes hectàrees s’han cremat?

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

Quina alternativa
necessites?
Completa-la

______ de

=?

RELACIÓ PRINCIPAL

U

______ de

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

U

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

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

T

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

PRIMERA OPERACIÓ:

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

S’han cremat
.....................
hectàrees de bosc

?=

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

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

T

o

SEGONA OPERACIÓ:

?

(PRIMERA OPERACIÓ)

) Tria i completa una de les dues alternatives
) És

T
Sí

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

No
31

ÀREA D’ENTRENAMENT! PRACTICO PROBLEMES
DE DUES OPERACIONS DE DIFERENTS TIPUS

4.2

PROBLEMES AMB UNITATS SMD

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021
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Al bany hi ha un flascó amb sabó de mans que té capacitat per a 250 ml. Si tinc un pot de
sabó d’1,5 litres de capacitat, quantes vegades podré emplenar el flascó?

Tinc dues unitats diferents,
per tant, necessito passar
totes les quantitats a una
ÚNICA unitat

x 1.000

Per canviar d’unitat,
utilitzo les equivalències

: 1.000
Ml

RELACIÓ PRINCIPAL

U

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ml al flascó
.................................................
.................................................
Vegades que podré
.................................................
emplenar-lo
.................................................

T

250

U

Litres al pot
.................................................
.................................................

1,5

Vegades
.................................................
1.000
.................................................

?

Ml al pot de sabó
.................................................
.................................................

T

Ml al pot de sabó
.................................................
.................................................

PRIMERA OPERACIÓ:

?

Ux =T

1,5x1.000= .....................

SEGONA OPERACIÓ:
RELACIÓ PRINCIPAL

?

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

Podré emplenar-lo
.....................
cops
32

L

(PRIMERA OPERACIÓ)

) Tria i completa una de les dues alternatives
) És

T
Sí

el resultat de repetir

No

V

vegades

U

?
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Vull enviar un paquet certificat per correu postal que pesa 5.500 grams. Si per cada kg em
cobren 3,5 €, quants diners em costarà enviar el paquet?
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L

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

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

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

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

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

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

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

PRIMERA OPERACIÓ:

?

SEGONA OPERACIÓ:
RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

Per enviar el
paquet pagaré
............ €

?

(PRIMERA OPERACIÓ)

) Tria i completa una de les dues alternatives

1 És

T
Sí

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

No

33
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34

ÀREA D’ENTRENAMENT! PRACTICO PROBLEMES
DE DUES OPERACIONS DE DIFERENTS TIPUS
El grup de la Irene ha preparat l’exposició del seu treball en dues tardes. La primera tarda
hi van dedicar 86 minuts i la segona, 214. Quantes hores ha dedicat el grup de la Irene a
preparar la seva exposició?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

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

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

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

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

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

.................................................
.................................................
PRIMERA OPERACIÓ:

?

SEGONA OPERACIÓ:
RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

El grup de la
Irene ha dedicat
......... hores a
preparar la seva
exposició

?

(PRIMERA OPERACIÓ)

) Tria i completa una de les dues alternatives

1 És

T
Sí

el resultat de repetir

No

V

vegades

U

?

PROBLEMES DE PERÍMETRES, ÀREES I VOLUMS

46

El meu veí vol col·locar una lona per cobrir la piscina que fa 8,5 m de llargària i 4,5 m
d’amplària. Quin és el perímetre?

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

P = 4,5 m

P = 8,5 m

El perímetre és la suma dels costats d’una
figura geomètrica. És el seu contorn i es
calcula en cm-dm-m-dam-hm...

P
P

Llargària

8,5

Amplària

4,5

T

P
P

Perímetre

Llargària

8,5

Amplària

4,5

?

P+P+P+P=T

La piscina té ................. m de perímetre

47

La Diana ha comprat una taula de ping-pong per al jardí. Si la taula fa 160 cm de llargària i
145 cm d’amplària, quina superfície ocuparà la taula?
V1 = 145 cm

U = 160 cm

L’àrea és la superfície que ocupa una
figura. Es calcula en  m2-mm2-cm2-dm2m2-dam2-hm2-km2.

U
V1
T

Llargària
Amplària
Superfície

U × V1 = T

La taula de ping-pong ocuparà ............ cm2
35
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ÀREA D’ENTRENAMENT! PRACTICO PROBLEMES
DE DUES OPERACIONS DE DIFERENTS TIPUS
La Roser té una escala que, quan s’obre, té forma de triangle isòsceles. El perímetre de
l’escala és de 4,2 m. Si sabem que cada un dels costats iguals fa 1,5 m, quant mesura el
costat diferent?

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

Segons els seus
costats, els triangles
es poden dividir en:

P = 1,5 m

P = 1,5 m

Equilàters (3 costats
iguals)
Isòsceles (2 costats
iguals)
Escalè (cap costat
igual)

P
P
P
T

Cm que mesura el
costat igual
Cm que mesura
l’altre costat igual
Cm que mesura el
costat diferent
Perímetre

P=?m

P+P+P=T

El costat
diferent
mesura ........ m

Quina operació utilitzaràs, a partir
de la fórmula base, per trobar la
dada que necessites?

49

L’Ayoub vol col·locar un senyal triangular a la part posterior del seu camió. Si el senyal fa
20 cm de llargària i 15 cm d’alçada, quina superfície ocuparà?

L’àrea d’aquest
triangle és la meitat
que tindria un
rectangle amb la
mateixa base i la
mateixa alçada que
aquest. Per això la
fórmula és la mateixa,
però dividida entre
dos.

U
V1
T

V1 = 15 cm

× V1
U
_______________
Llargària

Amplària

2

=

T

Superfície

El senyal ocuparà ............ cm2
36

Llargària
Amplària
/Alçada
Superfície

50

El Nico està construint una paret de maons. Cada maó que utilitza fa 50 cm de llargària i
15 cm d’amplària. Si el volum del maó és de 22.500 cm3, quant mesurarà d’amplada?

U
V1
V2
T

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

? cm
50 cm
15 cm

Amplària
Alçada
Volum

U × V1 × V2 = T

Llargària

Amplària

Alçada

El volum és la
quantitat d’espai
que ocupa un cos.
Es calcula en metres
cúbics (m3)

Llargària

=

Volum

V2

El maó mesura ........... cm d’alçada

51

La Sílvia vol fer una caixa de paper en forma piramidal seguint les instruccions d’un vídeo.
La caixa ha de mesurar 18 cm de llargària, 9 cm d’amplària i 10 cm d’alçada. Pots ajudar-la a
calcular-ne el volum?

V2 = 10 cm

V1 = 9 cm
U = 18 cm

× V1 × V2
U
________________________
Llargària

Amplària

3

Alçada

=

U
V1
V2
T

Llargària
Amplària
Alçada
Volum

T

Volum

La caixa ocupa ................ cm3
37

ÀREA D’ENTRENAMENT! PRACTICO PROBLEMES
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52

El Jordi ha comprat una taula de disseny per al menjador que té
forma de triangle equilàter. El costat mesura 240 cm. Si en cada
tram de 60 cm hi ha una cadira, quantes persones podran seure
al voltant de la taula?

RELACIÓ PRINCIPAL

PISTA:
què
caracteritza
un triangle
equilàter?
U

U
U

Cm d'un tram amb
..........................................
cadira
..........................................

Cm que mesura un
..........................................
costat de la taula
..........................................

Cadires
..........................................
..........................................

Costats de la taula
..........................................
..........................................

Cm en tots els trams
..........................................
amb cadires
..........................................

Cm que mesuren tots
..........................................
els costats de la taula
..........................................

PRIMERA OPERACIÓ:

?

SEGONA OPERACIÓ:
RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

Podran seure
.............. persones
al voltant de la
taula

?

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

) Tria i completa una de les dues alternatives

1 És

T
Sí

2 És

T
Sí

38

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

el resultat de repetir

V

vegades

No
més gran que

No

P

i que

P

?

U

?
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53

Un gimnàs vol construir una
pista de tenis a prop de les seves
instal·lacions. La llargària de la pista
és de 24,5 m i 11 m d’amplària. Si el
m2 costa 36 €, quants diners costarà
construir la pista?

V1

T
U

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

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

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

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

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

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

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

RECORDA!
Com es
calcula
l'àrea d'un
rectangle?

PRIMERA OPERACIÓ:

?

SEGONA OPERACIÓ:
RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

La pista costarà
............ €

?

(PRIMERA OPERACIÓ)

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T
Sí

2 És

T
Sí

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

No
més gran que

P

i que

P

?

No
39
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ÀREA D’ENTRENAMENT! PRACTICO PROBLEMES
DE DUES OPERACIONS DE DIFERENTS TIPUS
El Daniel vol construir un mosaic al terra. La
superfície de cada tessel·la és de 25 cm2. Si vol
ocupar una superfície rectangular que mesura
125 cm de llargària i 84 cm d’amplària, quantes
tessel·les necessitarà?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

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

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

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

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

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

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

PRIMERA OPERACIÓ:

?

SEGONA OPERACIÓ:
RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

El Daniel
necessitarà
............ tessel·les

(PRIMERA OPERACIÓ)

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T

Sí
2 És

T
Sí

40

?

el resultat de repetir

V

vegades

No
més gran que

No

P

i que

P

?

U

?
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55

Per realitzar un experiment de ciències, hem construït diversos prismes de cartró. El prisma
mesura 8 cm de llargada, 8 cm d’amplada i 16 cm d’alçada. Si entre tots els prismes tenen un
volum de 15.360 cm3, quants prismes hem construït?

RELACIÓ PRINCIPAL

RECORDA!
Com es
calcula el
volum d'un
prisma?

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERA OPERACIÓ:

?

SEGONA OPERACIÓ:
RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(SEGONA OPERACIÓ)

Hem construït
..................
prismes

?

(PRIMERA OPERACIÓ)

) Tria i completa una de les dues alternatives:

1 És

T
Sí

2 És

T
Sí

el resultat de repetir

V

vegades

U

?

No
més gran que

P

i que

P

?

No
41

4.3 PLANTILLA PER RESOLDRE PROBLEMES DE DUES OPERACIONS

PLANTILLA FOTOCOPIABLE

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

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

1 LLEGEIXO I IDENTIFICO

Quan siguin problemes SMD:

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

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

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

RELACIÓ PRINCIPAL:

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

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

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

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

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

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

2 RAONO I ELABORO UN PLA DE RESOLUCIÓ

?

RELACIÓ PRINCIPAL

3 CALCULO
PRIMERA OPERACIÓ

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

4 CONTESTO I VALORO
Resposta:

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

Tria i completa una de les dues alternatives

T

1 És

V
el resultat de repetir

vegades

?

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

SEGONA OPERACIÓ

T

2 És

P
més gran que

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

42

U

P
i que

?
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BATERIA DE PROBLEMES DE DUES OPERACIONS

56

En una campanya de recollida d’aliments, se n’han aconseguit 600.000 kg. Per facilitar-ne la
distribució, els aliments s’han repartit en caixes de 50 kg de capacitat. Si aquest mes s’han
repartit 7.300 caixes, quantes en queden per repartir?

57

Si una persona produeix, de mitjana,
14 kg de residus a la setmana, quants dies
tardarà a produir-ne 850 kg?

58

Una jornada laboral a la fàbrica on treballo té 480 minuts. D’aquests, 35 estan destinats a
l’esmorzar i 50 al dinar. Quants minuts passo, diàriament, al meu lloc de treball?

59

En una cursa popular s’han inscrit 355
persones. D’aquestes, 264 són principiants
i la resta, corredors professionals. Si
cadascú ha pagat 12 €, quants diners
han aconseguit de les inscripcions dels
corredors professionals?

60

A la fruiteria del supermercat venen 75 caixes de maduixes, de les quals 2/5 parts són
ecològiques. Quantes caixes contenen maduixes ecològiques?

61

El Ricard està estudiant un curs online
estructurat en 96 unitats. Si ja ha realitzat
6/8 parts del curs, quantes lliçons li
queden per fer?

62

Estem a meitat de mes i ja he consumit 185 minuts, és a dir, 5/7 parts dels minuts que
consumeixo normalment per parlar per telèfon cada mes. Quants minuts consumeixo, de
mitjana, al mes?
43
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BATERIA DE PROBLEMES DE DUES OPERACIONS

63

L’Olívia ha recorregut en bicicleta una ruta de muntanya en diversos dies. El recorregut té
360 km, i cada 400 hm hi ha un refugi. Quants refugis haurà vist l’Olívia al llarg del recorregut?

64

La meva àvia ha envasat pots que contenen
230 grams de mel cadascun. En total ha
envasat 184 decagrams. Quants pots ha
envasat?

65

En una competició de vela, la Sandra ha creuat la línia d’arribada 5.400 segons després de la
línia de sortida. La Mireia ho ha fet 12 minuts abans que la seva companya. Quants minuts
ha tardat la Mireia a creuar la línia d’arribada?

66

A l’oficina hi ha un dispensador que té
capacitat per a 7 litres d’aigua. Per a la
reunió d’aquesta tarda, volem emplenar
ampolles de 50 cl per a cada assistent.
Quantes ampolles podrem emplenar?

67

El Marcel té un hort quadrangular, el perímetre del qual és de 32 m. Podries ajudar-lo a
calcular l’àrea que té?

68

Avui hem participat en un joc d’escapisme. El Roc ha estat el més ràpid i ha tardat 75 minuts.
El Pere, en canvi, ha trigat 21 minuts més que el Roc, però 18 minuts menys que la Joana.
Quants minuts ha tardat la Joana a resoldre els enigmes?

69

Al centre de la ciutat volen construir una
torre en forma de prisma rectangular.
La base serà de 60 m de llargada i 40 m
d’amplada, amb una alçada de 100 m.
Si volen col·locar un extractor per cada
500 m3 de volum, quants extractors
hi haurien de col·locar si decidissin
construir-la?

4.5
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1

PROPOSTA D’AVALUACIÓ
PER A PROBLEMES DE DUES OPERACIONS
La Victòria ha comprat una caravana per
15.000 €. La meitat del preu l’ha pagat en efectiu
i l’altra meitat la pagarà en el transcurs d’un any.
Quants diners pagarà cada mes?

2

3

Una empresa de cereals destina, cada any, 2/8
parts de la seva producció al comerç exterior
i la resta, a la venda nacional. Si cada any es
fabriquen 316 tones de cereals, quantes tones
són per a la venda nacional?

4

5

El segon pont més llarg del món té 153.700 m
de longitud, o el que seria el mateix, 189,8 km
menys que el pont més llarg del món. Quant
mesura el pont més llarg del món?

La finestra de les golfes d’un hotel té forma de
triangle isòsceles. El perímetre mesura 18,06 m.
Si sabem que cadascun dels seus costats iguals
mesura 4,52 m, quant mesura el costat diferent?

En una fàbrica de reciclatge tenen diverses caixes
de 50 cm de llargària, 30 cm d’amplària i 20 cm
alçada. Si decideixen posar aquestes caixes en un
contenidor amb capacitat per a 90 caixes, quin
serà el volum del contenidor?

45

5
1

PASSOS PER DOMINAR PROBLEMES DE DIVERSES
OPERACIONS PER DOS CAMINS DIFERENTS
LLEGEIXO I IDENTIFICO

) Llegeixo el problema
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70
1

La Laura i el Dídac han assistit a un curs de cuina. Entre tots dos s’han
gastat 1.008 €. Per cada dia que assistien al curs, cadascú pagava 36 €. Si el
Dídac ha anat al curs durant 17 dies, quants dies hi ha anat la Laura?

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 PPT. Fixa-t’hi:
Subratlla les dades que necessites de cada relació en els enunciats i completa:
) PPT - DIES DE CURS

1

La Laura i el Dídac han assistit a un curs de
cuina. Entre tots dos s’han gastat 1.008 €.
Per cada dia que assistien al curs, cadascú
pagava 36 €. Si el Dídac ha anat al curs durant
17 dies, quants dies hi ha anat la Laura?

Escrivim un asterisc quan no ens
donen la dada en l’enunciat

P
P
T

Dies de curs
...................................
de la Laura
...................................

?

Dies de curs
...................................
del Dídac
...................................
Dies de curs
...................................
dels dos
...................................

) PPT - EUROS

2

La Laura i el Dídac han assistit a un curs de
cuina. Entre tots dos s’han gastat 1.008 €.
Per cada dia que assistien al curs, cadascú
pagava 36 €. Si el Dídac ha anat al curs
durant 17 dies, quants dies hi ha anat la
Laura?

P
P
T

€ s'ha gastat la
...................................
Laura
...................................
€ s'ha gastat el
...................................
Dídac
...................................
€ s'han gastat
...................................
entre tots dos
...................................

)	
Quina de les dues relacions és la RELACIÓ PRINCIPAL, és a dir, la que conté la pregunta
del problema?
...........................................................................................
46

2

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 UVT. Fixa-t’hi:
Subratlla les dades que necessites de cada relació en els enunciats i completa:

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

) UVT - LAURA

1

La Laura i el Dídac han assistit a un curs de
cuina. Entre tots dos s’han gastat 1.008 €.
Per cada dia que assistien al curs, cadascú
pagava 36 €. Si el Dídac ha anat al curs
durant 17 dies, quants dies hi ha anat la
Laura?
Escrivim un asterisc quan no ens
donen la dada en l’enunciat

U
V
T

€ que costa un dia
.............................................
de curs
.............................................

36

Dies de curs que hi ha
.............................................
anat la Laura
.............................................

?

€ que s'ha gastat la Laura
.............................................
entre tots els dies de curs
.............................................

) UVT - DÍDAC

2

La Laura i el Dídac han assistit a un curs de
cuina. Entre tots dos s’han gastat 1.008 €.
Per cada dia que assistien al curs, cadascú
pagava 36 €. Si el Dídac ha anat al curs
durant 17 dies, quants dies hi ha anat la
Laura?

U
V
T

€ que costa un dia
.............................................
de curs
.............................................
Dies de curs en
.............................................
què hi ha anat el Dídac
.............................................
€ que s'ha gastat la Dídac
.............................................
entre tots els dies de curs
.............................................

) UVT - TOTS DOS

3

La Laura i el Dídac han assistit a un curs de
cuina. Entre tots dos s’han gastat 1.008 €.
Per cada dia que assistien al curs, cadascú
pagava 36 €. Si el Dídac ha anat al curs
durant 17 dies, quants dies hi ha anat la
Laura?

U
V
T

€ que costa un dia
.............................................
de curs
.............................................
Dies de curs
.............................................
entre tots dos
.............................................
€ que s'han gastat entre tots
.............................................
dos durant tots els dies de curs
.............................................

)	
Quina de les dues relacions és la RELACIÓ PRINCIPAL, és a dir, la que conté la pregunta
del problema?
...........................................................................................
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PASSOS PER DOMINAR PROBLEMES DE DIVERSES
OPERACIONS PER DOS CAMINS DIFERENTS

PLA

Si tens dubtes sobre les relacions,
consulta les pàgines 47 i 48

A
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La Laura i el Dídac han assistit a un curs de cuina. Entre tots dos
s’han gastat 1.008 €. Per cada dia que assistien al curs, cadascú
pagava 36 €. Si el Dídac ha anat al curs durant 17 dies, quants
dies hi ha anat la Laura?
) Utilitzarem la RELACIÓ PRINCIPAL: PPT - DIES DE CURS
RELACIÓ PRINCIPAL
PPT - Dies de curs

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
UVT - Tots dos

P

Dies de curs...
.................................................
.................................................

?

P

Dies de curs...
.................................................
.................................................

17

T

Dies de curs...
.................................................
.................................................

€...
.................................................
.................................................
Dies de curs...
.................................................
.................................................

T

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

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

P

?

P
T

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

48

U

U
T

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

70

PLA

B
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La Laura i el Dídac han assistit a un curs de cuina. Entre tots dos
s’han gastat 1.008 €. Per cada dia que assistien al curs, cadascú
pagava 36 €. Si el Dídac ha anat al curs durant 17 dies, quants
dies hi ha anat la Laura?
) Utilitzarem la RELACIÓ PRINCIPAL: UVT - LAURA

RELACIÓ PRINCIPAL
UVT - Laura

U

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

T

?

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

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
PPT - €

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
UVT - Dídac

P

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

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

P

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

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

...........................
...........................
T ...........................

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

U

T

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

?

U
T
T

P

U
P

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(TERCERA OPERACIÓ)

(SEGONA OPERACIÓ)

T

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

49
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2

50

PASSOS PER DOMINAR PROBLEMES DE DIVERSES
OPERACIONS PER DOS CAMINS DIFERENTS
La Laura i el Dídac han assistit a un curs de cuina. Entre tots dos s’han gastat 1.008 €. Per cada
dia que assistien al curs, cadascú pagava 36 €. Si el Dídac ha anat al curs durant 17 dies, quants
dies hi ha anat la Laura?

DECIDEIXO LES OPERACIONS I CALCULO
Intenta fer-ho sense consultar les pàgines anteriors. Si ho
necessites, mira les pàgines que t’indica cada pla

) PLA A: PPT - DIES DE CURS (pàgina 49)
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

=T: U

P=T-P

) PLA B: UVT - LAURA (pàgina 50)
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

TERCERA OPERACIÓ

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

) Valoro:

La Laura ha anat al curs
............... dies

Creus que la resposta té sentit? Sí / No
La Laura hi ha anat més / menys dies que el Dídac
perquè s’ha gastat més / menys diners que ell.

ZONA D’ENTRENAMENT!
PRACTICO PROBLEMES DE DIVERSES OPERACIONS

5.1
71

La Carlota i l’Òscar han comprat, entre tots dos, una col·lecció de
45 pel·lícules clàssiques. Cada pel·lícula costa 6,99 €. Si la Carlota
ha comprat 27 pel·lícules, quants diners s’ha gastat l’Òscar?

) Identifico les dues relacions de suma-resta (PPT),
Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

€
les que fan referència a un únic concepte:  .............................. i ..............................

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

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

P

Pel·lícules
..........................................................
..........................................................

€ gastats per la
..........................................................
Carlota
..........................................................

P

Pel·lícules
..........................................................
..........................................................

€ gastats
..........................................................
..........................................................

T

Pel·lícules
..........................................................
..........................................................

€ gastats
..........................................................
..........................................................

)	Identifico les relacions de multiplicació-divisió (UVT), les que fan referència a dos
conceptes: ....................................... ; ....................................... ; .......................................
3. UVT - ............................

U

T

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

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

€ que costa
...........................
UNA pel·lícula
...........................
...........................

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

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

Pel·lícules que
...........................
ha comprat la
...........................
Carlota
...........................

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

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

€ que costen
...........................
TOTES les
...........................
pel·lícules que
...........................

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

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

ha comprat la
Carlota

)	
De les cinc relacions, quines són les dues relacions principals, és a dir, les que contenen la
pregunta del problema?
PPT - €: ................................

UVT - ................................
51
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PLA

A

La Carlota i l’Òscar han comprat, entre tots dos, una col·lecció de 45 pel·lícules clàssiques. Cada
pel·lícula costa 6,99 €. Si la Carlota ha comprat 27 pel·lícules, quants diners s’ha gastat l’Òscar?
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) Utilitzarem la RELACIÓ PRINCIPAL: PPT - ........................................
RELACIÓ PRINCIPAL

P

€ gastats per la
..........................................................
Carlota
..........................................................

P

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

T

€ gastats entre
..........................................................
tots dos
..........................................................

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

U

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

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

U

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

T

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

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

T

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

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

?

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)
52

?

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

71

PLA

Si tens dubtes sobre

B

les relacions, consulta
la pàgina 52

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

La Carlota i l’Òscar han comprat, entre tots dos, una
col·lecció de 45 pel·lícules clàssiques. Cada pel·lícula
costa 6,99 €. Si la Carlota ha comprat 27 pel·lícules,
quants diners s’ha gastat l’Òscar?

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

U

T

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

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

P

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

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

P

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

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

T

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

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

T

?

U

T
P
P

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

53

5.1
71

ZONA D’ENTRENAMENT!
PRACTICO PROBLEMES DE DIVERSES OPERACIONS
La Carlota i l’Òscar han comprat, entre tots dos, una col·lecció de 45 pel·lícules clàssiques. Cada
pel·lícula costa 6,99 €. Si la Carlota ha comprat 27 pel·lícules, quants diners s’ha gastat l’Òscar?

) Decideixo les operacions i calculo (intenta fer-ho sense consultar les pàgines

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

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

54

) PLA A: PPT - ......................................... (pàgina 53)
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

TERCERA OPERACIÓ

) PLA B: UVT - ......................................... (pàgina 54)
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

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

) Valoro:

L’Òscar s’ha gastat
.............. €

Creus que la resposta té sentit? Sí / No
L’Òscar ha comprat més / menys pel·lícules que la
Carlota perquè s’ha gastat més / menys diners que ella.

72

Un comerciant ven molts kg de cafè per 2.975 €. Si sabem que
cada kg de cafè el va comprar per 6,60 € i, posteriorment, el va
vendre per 8,50 €. Quants diners ha guanyat venent cafè?

)	Identifico les dues relacions de suma-resta (PPT),
Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

Un kg de cafè y
TOTS els kg de cafè
les que fan referència a un únic concepte:  ..............................
.........................................
Un kg de cafè
1. PPT - ............................

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

€ pels quals va comprar
..........................................................
UN kg
..........................................................

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

€ que va guanyar amb
..........................................................
UN kg
..........................................................

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

€ pels quals va vendre
..........................................................
UN kg
..........................................................

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

)	Identifico les relacions de multiplicació-divisió (UVT), les que fan referència als dos
Compra
Guanya
conceptes: .......................................
; .......................................
; .......................................
Compra
3. UVT - ............................

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

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

€ pels quals
...........................
va comprar
...........................
UN kg de cafè
...........................

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

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

Kg
...........................
...........................
...........................

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

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

€ pels quals
...........................
va comprar
...........................
tots els kg de
...........................

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

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

cafè

)	
De les cinc relacions, quines són les dues relacions principals, és a dir, les que contenen la
pregunta del problema?
RELACIÓ PRINCIPAL - PPT: ................................ RELACIÓ PRINCIPAL - UVT: ................................

55

5.1
72

ZONA D’ENTRENAMENT!
PRACTICO PROBLEMES DE DIVERSES OPERACIONS
PLA

A

Si tens dubtes sobre

les relacions, consulta

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

Un comerciant ven molts kg de cafè per 2.975 €. Si sabem que
cada kg de cafè el va comprar per 6,60 € i, posteriorment, el va
vendre per 8,50 €, quants diners ha guanyat venent cafè?

56

la pàgina anterior

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

?

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(TERCERA OPERACIÓ)

(SEGONA OPERACIÓ)

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

72

PLA

B

Si tens dubtes sobre

les relacions, consulta

Un comerciant ven molts kg de cafè per 2.975 €. Si sabem que
cada kg de cafè el va comprar per 6,60 € i, posteriorment, el va
vendre per 8,50 €. Quants diners ha guanyat venent cafè?

la pàgina 56

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

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

U

€ guanya amb 1 kg de
..........................................................
cafè
..........................................................

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

T

€ guanya amb tots els
..........................................................
kg de cafè
..........................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

?

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)
57

5.1
72

ZONA D’ENTRENAMENT!
PRACTICO PROBLEMES DE DIVERSES OPERACIONS
Un comerciant ven molts kg de cafè per 2.975 €. Si sabem que
cada kg de cafè el va comprar per 6,60 € i, posteriorment, el va
vendre per 8,50 €. Quants diners ha guanyat venent cafè?

)	Decideixo les operacions i calculo (intenta fer-ho sense consultar les pàgines
Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

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

58

) PLA A: PPT - ......................................... (pàgina 57)
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

TERCERA OPERACIÓ

) PLA B: UVT - ......................................... (pàgina 58)
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

TERCERA OPERACIÓ

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

) Valoro:

El comerciant ha guanyat
.................... €

Creus que la resposta té sentit? Sí / No
Perquè ha guanyat més / menys diners per cada kg
de cafè que pels diners que el va comprar, i perquè ha
guanyat més / menys diners que pels diners pels quals
va vendre tots els kg.

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

73

La Laia és escriptora i il·lustradora, i aquest any ha editat vuit
contes infantils. Entre tots ha fet 400 il·lustracions. Si cada
conte té 25 pàgines i en cada una hi ha posat el mateix nombre
d’il·lustracions, quantes n’hi ha a cada pàgina?

En aquest problema tenim tres conceptes relacionats:
CONTES, IL·LUSTRACIONS I PÀGINES
Combinant-los ens donarien aquestes quatre relacions UVT:
1. UVT - Il·lustracions i contes

2. UVT - Il·lustracions i pàgines/un
conte

Il·lustracions en un
.............................................
conte
.............................................

Il·lustracions en
.............................................
una pàgina
.............................................

Contes
.............................................
.............................................

Pàgines en un
.............................................
conte
.............................................

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

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

3. UVT - Pàgines i contes

4. UVT - Il·lustracions i pàgines/tots
els contes

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

Il·lustracions en
.............................................
una pàgina
.............................................

Contes
.............................................
.............................................

Pàgines en tots els
.............................................
contes
.............................................

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

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

)	
De les quatre relacions, quines dues són les relacions principals, és a dir, les que contenen la
pregunta del problema?
RELACIÓ PRINCIPAL - UVT: .............................. RELACIÓ PRINCIPAL - UVT: ..............................

59

5.1
73

ZONA D’ENTRENAMENT!
PRACTICO PROBLEMES DE DIVERSES OPERACIONS
PLA

A

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

La Laia és escriptora i il·lustradora, i aquest any ha editat vuit contes infantils. Entre tots
ha fet 400 il·lustracions. Si cada conte té 25 pàgines i en cadascuna ha col·locat el mateix
nombre d’il·lustracions, quantes n’hi ha a cada pàgina?

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

RELACIÓ PRINCIPAL
UVT - .......................................

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

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

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

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

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

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

........................................................
........................................................
Dibuixa la clau a la dada que
correspongui

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

?

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

60

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

73

PLA

B

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

La Laia és escriptora i il·lustradora, i aquest any ha editat vuit contes infantils. Entre tots
ha fet 400 il·lustracions. Si cada conte té 25 pàgines i en cadascuna ha col·locat el mateix
nombre d’il·lustracions, quantes n’hi ha a cada pàgina?

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

RELACIÓ PRINCIPAL
UVT - .......................................

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

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

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

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

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

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

........................................................
........................................................
Dibuixa la clau a la dada que
correspongui

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

?

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

61

5.1
73

ZONA D’ENTRENAMENT!
PRACTICO PROBLEMES DE DIVERSES OPERACIONS
La Laia és escriptora i il·lustradora, i aquest any ha editat vuit contes infantils. Entre tots ha
fet 400 il·lustracions. Si cada conte té 25 pàgines i en cada una ha col·locat el mateix nombre
d’il·lustracions, quantes n’hi ha a cada pàgina?

)	Decideixo les operacions i calculo (intenta fer-ho sense consultar les pàgines
Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

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

62

) PLA A: UVT - ......................................... (pàgina 61)
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) PLA B: UVT - ......................................... (pàgina 62)
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

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

) Valoro:

Cada pàgina té ..............
il·lustracions

Creus que la resposta té sentit? Sí / No
Perquè en una pàgina hi ha més / menys il·lustracions
que entre totes les pàgines de tots els contes.

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

74

El Lluís ha comprat quatre abonaments per al tren.
Entre tots els abonaments s’ha gastat 58,40 €. Si
cada viatge costa 1,46 €, quants viatges hi ha en cada
abonament?

En aquest problema hi ha tres conceptes relacionats:
ABONAMENTS, EUROS I VIATGES
Combinant-los, ens donarien aquestes quatre relacions UVT
1. UVT - .............................................

2. UVT - .............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)	
De les quatre relacions, quines són les dues relacions principals, és a dir, les que contenen la
pregunta del problema?
RELACIÓ PRINCIPAL - UVT: .............................. RELACIÓ PRINCIPAL - UVT: ..............................

63

5.1
74

ZONA D’ENTRENAMENT!
PRACTICO PROBLEMES DE DIVERSES OPERACIONS
PLA

A

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

El Lluís ha comprat quatre abonaments per al tren. Entre tots els abonaments s’ha gastat
58,40 €. Si cada viatge costa 1,46 €, quants viatges hi ha en cada abonament?

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

RELACIÓ PRINCIPAL
UVT - .......................................

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

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

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

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

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

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

........................................................
........................................................
Dibuixa la clau a la dada que
correspongui

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

?

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

64

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

74

PLA

B

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

El Lluís ha comprat quatre abonaments per al tren. Entre tots els abonaments s’ha gastat
58,40 €. Si cada viatge costa 1,46 €, quants viatges hi ha en cada abonament?

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

RELACIÓ PRINCIPAL
UVT - .......................................

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

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

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

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

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

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

........................................................
........................................................
Dibuixa la clau a la dada que
correspongui

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

?

RELACIÓ PRINCIPAL
(SEGONA OPERACIÓ)

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(PRIMERA OPERACIÓ)

65

5.1
74

ZONA D’ENTRENAMENT!
PRACTICO PROBLEMES DE DIVERSES OPERACIONS
El Lluís ha comprat quatre abonaments per al tren. Entre tots els abonaments s’ha gastat
58,40 €. Si cada viatge costa 1,46 €, quants viatges hi ha en cada abonament?

)	Decideixo les operacions i calculo (intenta fer-ho sense consultar les pàgines
Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021

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

66

) PLA A: UVT - ......................................... (pàgina 65)
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

) PLA B: UVT - ......................................... (pàgina 66)
PRIMERA OPERACIÓ

SEGONA OPERACIÓ

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

) Valoro:

En cada abonament hi ha
.............. viatges

Creus que la resposta té sentit? Sí / No
Perquè en un abonament hi ha més / menys viatges
que entre tots els abonaments, i perquè tots els
abonaments costen més / menys que un abonament.

5.2 PLANTILLA PER RESOLDRE PROBLEMES PER DOS CAMINS DIFERENTS

PLANTILLA FOTOCOPIABLE

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

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

Relacions PPT

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

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

Relacions UVT

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

1 LLEGEIXO I IDENTIFICO

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 DECIDEIXO LES OPERACIONS I 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

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

67

Aquest quadern es pot utilitzar de forma legal fins al 31 de setembre de 2021
68

5.3

BATERIA DE PROBLEMES DE DIVERSES OPERACIONS

75

Per a un concert benèfic s’han venut 450 entrades a 3,5 € cada una. A taquilla s’han comprat
entrades per valor de 752,5 €. Quantes entrades s’han venut per Internet?

76

L’Helena està comprant una col·lecció de llibres per aprendre anglès. Els 32 llibres li costaran
592 €. Si sabem que cada llibre té el mateix preu i que ja s’ha gastat 203,5 €, quants llibres li
queden per comprar?

77

En començar el curs, el Jaume demana
26 caixes per a la seva impremta. A cada
una hi ha deu paquets que contenen
tres cartutxos de tinta cadascun. Quants
cartutxos ha comprat el Jaume?

78

L’Alícia i el Guillem han començat
l’entrenament fent voltes a la pista
d’atletisme. Entre tots dos han corregut
25.000 m. Cadascun fa, de mitjana, una
volta a la pista en 4 minuts. Si sabem que
el Guillem ha corregut 14.000 m, durant
quants minuts ha estat corrent l’Alícia?

79

El Víctor ha recollit, aquesta temporada, 3.000 kg de llana de les seves ovelles i decideix
vendre cada quilo a 1,60 €. Si ja ha aconseguit 1.200 €, quants quilos de llana li queden per
vendre?

80

La Blau ha començat a entrenar-se alguns
caps de setmana perquè participarà en
una cursa ciclista. Entre tots els dissabtes
d’entrenament recorrerà 420 km. Si els
dissabtes realitza 35 km i els diumenges,
25 km, quants quilòmetres farà entre tots
els caps de setmana?

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

81

L’Adam i la Berta són informàtics i arreglen portàtils, i cobren, per cada reparació, 45 €.
Aquest mes, l’Adam ha guanyat 540 € i, la Berta, 675 €. Quants portàtils han arreglat
entre tots dos?

82

La Letícia i jo hem dinat, els cinc dies
laborables de la setmana, en dos
restaurants diferents. La Letícia ha pagat
per cada menú 12 €. Si entre totes dues
ens hem gastat 135 €, quants diners he
pagat per cada menú?

83

El veí de l’Eduard paga, cada mes, 65 € per la quota d’Internet. L’Eduard, en canvi, en paga 72
al mes. En un any, quants diners s’estalviaria l’Eduard si decidís canviar la seva tarifa?

84

Tinc un bagul on guardo tots els àlbums de fotografies. Entre tots els àlbums hi ha 1.152
fotografies. Si tots els àlbums tenen 36 pàgines, i a cada pàgina hi ha quatre fotografies,
quants àlbums tinc?

85

El meu institut vol vendre samarretes per destinar els diners a un orfenat de la ciutat. En
total hem comprat 1.500 samarretes. Si cada una l’hem comprat per 3,5 € i la venem per 6 €,  
quants diners guanyaríem de benefici per totes les samarretes?

86

Aquest estiu hem estat netejant un camí rural que té 96 km de longitud. Cada dia, cadascú
de nosaltres netejava 1,5 km. Si hem necessitat 16 dies per netejar-lo completament,
quantes persones érem al grup?

87

Un treballador ha de netejar les vidrieres
de tot un edifici. A cada planta n’hi
ha 25, és a dir, a tot l’edifici hi ha 200
vidrieres. Si per netejar les vidrieres d’una
planta necessita 10 hores, quantes en
necessitarà per netejar les de totes les
plantes?

69

5.4

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

1

70

PROPOSTA D’AVALUACIÓ
Al meu gimnàs organitzen dos cursos, un
de spinning i un altre de natació. Vint-i-vuit
persones s’han inscrit entre els dos cursos.
Cada curs costa 235 €. Si del curs de spinning
s’han aconseguit 3.525 €, quantes persones
s’han inscrit al de natació?

2

3

En una subhasta han venut un lot de trenta
rellotges antics per 6.300 €. Si la casa de subhasta
va comprar cada rellotge per 160 €, quants
diners ha guanyat entre tots els rellotges?

4

5

Aquest estiu, la Blanca i el seu germà recorreran
Espanya en cotxe. Han decidit que conduiran per
torns. Dels 3.000 km que té el recorregut, la Blanca
conduirà durant 1.650 km. Si sabem que cada dia
faran 150 km, quants dies conduirà el seu germà?

Aquest any, cada persona que va visitar el
castell medieval de la meva ciutat es va gastar,
de mitjana, 7,5 € en l’entrada i 32,5 € en
restauració. Si només de les entrades del castell
es van aconseguir 6.000 €, quants diners es van
aconseguir en total?

La meva cosina Nàdia ha comprat vuit vinils que
contenen 720 minuts de música. En cada vinil
hi ha el mateix nombre de cançons i cada una
dura cinc minuts. Quantes cançons hi ha en cada
vinil?

