
 

1- La meva germana avui fa 12 anys. Quin any va néixer ? Quants dies fa 

que va néixer ? 

 

2- L’Albert mesura 112 cm. Cada trimestre creix 1,7 cm. Quant mesurarà 

d’aquí a 2 anys ? 

 

3- Dissabte a la nit se celebra un concert del meu grup preferit. El meu 

germà s’encarrega de comprar les entrades. Ha de comprar entrades 

per als meus pares, per a ell i per a mi, per als meus dos avis i les 

meves dues àvies, i per al meu oncle i la meva tia, amb els seus quatre 

fills. A més, també li han encarregat entrades sis amics meus i els 

veïns del quart pis, que, juntament amb els seus fills, són vuit 

persones. El preu de cada entrada és de 26,50€, però si es compren 

més de 15 entrades descompten 2,65€ per entrada, i si es compren 

més de 25 entrades, el descompte és de 5,30€ per entrada. Quant 

cal pagar per totes les entrades ? 

 

4- Llegeix i determina quin dels dos personatges té raó i escriu la 

solució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5-Llegeix aquests problemes i marca l’opció correcte. 

 

. Un grup de pescadors ha agafat uns quants peixos que pesen 1 quilo i    mig 

cadascun. Quants quilos de peix han pescat ? 

 No es pot resoldre, falten dades. 

 Es pot resoldre fent càlculs. 

 Es pot resoldre sense fer càlculs, la resposta està en el text. 

    

NOM: 

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

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

 C.Superior – GRUP B Data: 

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

....... 
ÀREA DE MATEMÀTIQUES  Raonament lògic  Fitxa nº: 5 

La granja de la senyora Araceli té un dipòsit de 6.000 litres d’aigua. 

L’han buidat per netejar-lo i, després, l’omplen amb una aixeta que 

raja 10 litres per minut. 

 

                                          

El dipòsit 

s’omplirà en 

menys de 6 

hores. 

No, tardarà 10 

hores a omplir-se. 



. Una cadena de televisió emet 4 hores diàries de programació infantil. Ara 

hi fan una sèrie de dibuixos animats. Quantes hores diàries d’emisió 

dediquen als nens ? 

 No es pot resoldre, falten dades. 

 Es pot resoldre fent càlculs. 

 Es pot resoldre sense fer càlculs, la resposta està en el text. 

 

. L’any passat vaig gastar en gasolina per la meu cotxe 2.160 €. Quant vaig 

gastar la primera setmana de setembre ?  

 No es pot resoldre, falten dades. 

 Es pot resoldre fent càlculs. 

 Es pot resoldre sense fer càlculs, la resposta està en el text. 

 

6-Un venedor d’electrodomèstics ha fet una venda per un valor total de 

3.191 €. Ha venut tres neveres que costen 655€ cadascuna, dues 

rentadores de 482€ cada rentadora, una taula de cuina de 124€ i 6 

petits electrodomèstics que costen el mateix cadascun. Quant costa un 

d’aquests petits electrodomèstics ? 


