
5UNITAT 1

➧ Els nombres

 1  Copia i relaciona en el quadern cada xifra amb l’opció corresponent:

 2  Escriu en el quadern aquests valors amb xifres: 

a) Cinquanta-dos mil quinze.

b) Vuitanta-quatre mil tres-cents divuit.

c) Seixanta mil vint-i-set.

 3  Escriu els nombres següents amb aquestes cinc xifres:

a) Un nombre més gran que 75.000. 

b) Un nombre més petit que 5.000. 

c) Un nombre parell. 

d) Un nombre senar. 

e) Un nombre sense unitats de mil. 

f ) Un nombre entre 35.000 i 38.000. 

 4  Copia en el quadern la taula següent i completa-la:

1. Creixem

3

98.790 

584

1.400.000 Matrícula de cotxe

Habitants d’un poble

Proper al 100.000

6323 CWF

Alumnes d’una escola

Nombre de germans
12.680

Habitants de Barcelona

7 4
0

8
3

Anterior Nombre Posterior

… 45.870 …

39.999 … …

… … 10.000

25.889 … …

… 12.999 …
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➧ Comparem nombres

 5  Hem anotat el nombre de visites que han rebut diferents pàgines web durant el mes de 

setembre en una taula:

•  Respon les preguntes següents:

a) Quina és la pàgina més visitada? 

b) Quina és la pàgina menys visitada? 

c) Quina pàgina té el doble de visites que la pàgina Futbol.xvf? 

d) Quina és la diferència de visites entre la pàgina Casa.xvf i la pàgina Muntanya.xvf? 

e) Ordena les pàgines de més a menys nombre de visites rebudes.

 6  Durant el mes d’octubre, les dades de visites a les webs de l’activitat anterior s’han mantingut 

en el cas de les pàgines Escola.xvf i Futbol.xvf. La web Casa.xvf ha augmentat en 5.000 visites i la 

web Fauna.xvf ha augmentat en 30.000 visites. La web Muntanya.xvf ha baixat en 30.000 visites. 

D’acord amb aquestes noves dades, hem elaborat aquest gràfic corresponent al mes d’octu-

bre. Observa’l i respon les preguntes següents:

a)  Quina és la columna de la web 

Fauna.xvf, si ha augmentat en 

30.000 el nombre de visites? 

b)  I la columna de la web Casa.xvf, 

que ha augmentat en 5.000 vi-

sites? 

c)  Escriu en el quadern el nombre 

de cada columna i la pàgina 

web que identifica.

Pàgina web Visites setembre

Escola.xvf  64.000

Muntanya.xvf  84.300

Fauna.xvf  9.875

Futbol.xvf  32.000

Casa.xvf  21.456

Pàgines web
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7UNITAT 1

➧ Aproximem

 7  Fes aquestes aproximacions i escriu-les en el quadern:

a) A les centenes: 

b) A les unitats de mil:

 8  Fixa’t en les vendes d’uns grans magatzems, enregistrades  

en la taula següent. Copia la taula i completa-la amb el valor  

de les vendes de cada dia aproximat a les unitats de mil i amb  

el valor, exacte i aproximat, de les vendes de tota la setmana.

 9  Si a Canet de Mar hi ha 14.124 habitants i en cada casa hi visquessin unes 7 persones, quin 

seria, aproximadament, el nombre de cases que hi hauria a Canet de Mar?

 10  Resol els problemes següents utilitzant quan calgui l’aproximació a la centena:

a)  Si en una caixa hi caben 48 taronges; quantes taronges ca-

bran en 8 caixes iguals? 

b)  Una botiga ha venut tres cotxes per un valor de 12.978, 

9.975 i 15.065 €, respectivament. Quants euros sumen el 

total de les vendes? 

c)  Dels 69.970 habitants que hi ha en una ciutat, 20.150 són 

menors de 18 anys. Quants habitants majors d’edat hi ha a 

la ciutat?

995487 912 737

7.398 4.265 6.790 9.870

Dia Vendes Aproximació

Dilluns 6.945 …

Dimarts 8.260 …

Dimecres 17.720 …

Dijous 13.586 …

Divendres 18.380 …

Dissabte 22.955 …

Vendes de tota la setmana … …



8 UNITAT 1

➧ Restem portant-ne

 11  Copia en el quadern les restes següents i resol-les:

 12  Les alçades dels meus amics són les següents:

•  Respon les preguntes següents:

a) Quin dels meus amics és el més alt?

b) Quants centímetres és més alt en Marc que en Joan? 

c) Si a sisè la Mariam vol arribar a mesurar 163 cm, quant ha de créixer?

➧ La multiplicació

 13  Resol aquests problemes:

a)  La llibreta de matemàtiques ha costat 18 €. Si a la taula som tres nens, quants euros ens han 

costat a tots plegats?

b)  Un bitllet de tren val 21 €. Si hi volem anar els sis membres de la família, quant ens costaran 

tots els bitllets?

c)  Ara ens han dit que els dos nens només hem de pagar 13 €. Amb aquest descompte, quin 

serà el preu total dels bitllets de tren?

  1. 3 8 4
– 9 7 6

a)  2. 5 8 6
– 1. 7 1 9

c)  8  5 3
– 3 7 9

b)

Joan 127 cm

Mariam 135 cm

Marc 142 cm

Pol 136 cm

Judit 139 cm



9UNITAT 1

➧ Multipliquem per una xifra

 14  Calcula i digues quina és la resposta aproximada en cada cas:

a) 5 paquets de 20 caramels seran

b) 4 classes amb 22 alumnes són

c)  12 nenes amb una capsa  

de 15 galetes cadascuna són

 15  Copia en el quadern les multiplicacions següents i resol-les:

➧ Multipliquem per dues xifres

 16  Copia i completa la taula següent i escriu el resultat de la multiplicació:

 17  Tenim 40 paquets amb 24 llaunes cada un. Calcula: 

a) El nombre total de llaunes que tenim.

b) Les llaunes que hem venut si ens han quedat 12 paquets.

 18  En un supermercat tenen 67 capses al magatzem amb tres dotzenes d’ous en cada una. 

a) Quants ous tenen en total? 

b) Després de vendre un total de cent dotzenes d’ous, quants els en queden?

50 caramels

200 galetes 400 galetes

220 alumnes 100 alumnes

100 galetes

100 caramels

90 alumnes

120 caramels

  1 5
×   6

a)   3 2
×   7

b)    4 6
×   9

c)     8 9
×   4

d)

35 × 23 × 30 5

20

3
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➧ La divisió. Dividim

 19  Copia en el quadern les divisions següents i completa-les:

 20  Calcula i digues quina és la resposta en cada cas:

a) Si els 4 amics ens repartim 20 caramels, quants caramels ens toquen?

b) Si els 24 alumnes ens repartim en 4 taules, quants som en cada taula?

c) Si repartim 120 galetes entre 8 nens, quantes en toquen a cada un?

 21  Hem de col·locar en capses els llumets que hem preparat per a la festa. Hi ha un total de 

256 llumets i tenim 8 capses. Quants llumets hem de posar en cada capsa?

•  Si se’ns trenquen un total de 16 llumets, quants llumets posarem en cada capsa? Pots cal-

cular-ho mentalment?

ESTRATÈGIES DE CÀLCUL

 22  Calcula el nombre que falta en cada triangle i escriu-lo en el quadern. Pots fer una mul-

tiplicació o una divisió.

 23  Copia en el quadern aquestes operacions i completa-les:

8 × … = 32 … × 9 = 63 7 × … = 49 … × 6 = 30

5 6 : 4 8 4 : 7

4 6 7 7 2 3

4 5

15 25

8

20

6

6

5

42

7

63

9 68
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➧ Els cossos geomètrics

 24  Pensa algun criteri per classificar els objectes següents:

➧ Mesurem amb el cos i el centímetre

 25  En Joan s’ha mesurat el pam i fa 18 cm. La Clara ha fet el mateix, 

però el seu pam mesura 15 cm. 

•  Després han mesurat la llargada de la classe i els resultats han estat 

30 pams i 36 pams. Quina és la mesura de cadascú?

 26  En Joan mesura la taula i el resultat són 5 pams aproximadament. 

Fes els càlculs següents:

a) La llargada de la taula.

b) Els pams que faria si la mesurés la Clara. 

 27  Diuen que si una persona posa els braços en creu 

hi ha 8 pams d’una punta a l’altra.

•  Quant mesuren amb els braços en creu, en Joan i la 

Clara?

 28  La Clara ha mesurat el suro del tauler d’anuncis de l’aula i fa 12 pams.

a) Quants centímetres fa de llarg?

b) Quants pams d’en Joan mesurarà?



12 UNITAT 1

 1   En el gràfic següent hi ha representat el nombre d’habitants d’alguns pobles:

Sabem que la capital, la Moreneta, té el doble d’habitants que la Vila. El poble més petit és el 

Menut, que té 400 habitants menys que la Rasa. La Mansió sempre ha volgut ser la capital 

perquè té gairebé els mateixos habitants que la Moreneta.

•  Relaciona cada lletra amb el nom del municipi corresponent.

 2   Els preus de diversos cotxes són els següents:

a) Quin és el cotxe més car? 

b) Quin és el més econòmic? 

•  Si volem posar aire condicionat i altres complements al 

cotxe C, haurem d’afegir 2.500 € al preu indicat. 

c)  Quin cotxe ens sortirà més econòmic, el cotxe C amb 

l’aire condicionat i els complements o el cotxe E?

 3   El meu pam fa 15 cm i el de la mestra, 20. 

a) Si la taula fa 5 pams meus, quant mesura? 

b) Creus que la mestra arribarà al final amb 4 pams? Raona la resposta.

c) Si la finestra fa 12 pams de la mestra, quants pams meus farà?

 4   Volem repartir 48 ampolles en sis paquets. Quantes ampolles aniran en cada paquet?

•  Si cada ampolla val 7 €, quant valen totes?

Pobles
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14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

A 16.299 €

B 21.450 €

C 11.999 €

D 9.380 €

E 14.380 €


