
 
1- Com que s’acosten les festes de Nadal, els alumnes de l’escola de la Maria 

volen decorar amb bombetes els passadissos, que en total mesuren 28’55 

metres. La Maria i dos amics seus porten, respectivament, 6’35m, 3’27m i 

8’70m de cable. Quant de cable els faltarà o els sobrarà ? 

2- Per a la festa d’aniversari d’en Tomàs, s’han comprat 2 ampolles d’1 litre i 2 

ampolles de mig litre de refresc. Si en total s’han consumit 6 mitjos litres, 

quantes ampolles de mig litre es poden omplir amb el que ha sobrat ? 

3- En una cursa de relleus 4 x 100 dels campionats escolars de natació, 

cadascun dels 4 nedadors de l’equip de 5èA ha trigat 1,09 min en acabar el 

recorregut. Quant de temps han trigat entre tots 4 a acabar-lo ? 

4- A l’escola de l’Andreu hi han fet una pista de tenis. També han comprat una 

xarxa, que ha costat 59, 60 €, 2 raquetes, cadascuna de les quals val 40,25 

€ i 8 pilotes. Si en total, l’escola paga 172,45 €, quant costa cada pilota ? 

5- Un grup d’excursionistes han començat a fer el camí de Santiago. Avui, que 

és el primer dia, han decidit caminar 22,20 km. Al cap d’una hora ja n’han 

recorregut 4,93. Quants els en falten per acabar el recorregut previst per 

avui ? 

6- A la granja de gallines ponedores que té la Laura, es fan paquets de 6 i 12 

ous. Avui s’han recollit 60 ous i se n’han omplert 7 paquets. Quants paquets 

són de 6 ous i quants de 12 ?  

7- Avui els alumnes de 5è curs de l’escola d’en Quim van d’excursió. L’autocar 

costa 1.245 €; les entrades al museu, 112,50 € i el dinar, 108,60 €. Quant 

pagarà cadascun dels 15 alumnes que van d’excursió ? 

Digues només quines operacions cal fer. 

8- La Margalida i la seva família han anat d’excursió amb cotxe. Abans de 

sortir, han omplert el dipòsit de gasolina, que té una capacitat de 67 litres. 

Si quan han tornat a casa els quedaven 43,50 litres, quanta gasolina han 

gastat ? 

9- Esbrina quin nen guanyarà la cursa de sacs. 

Fa salts molt llargs (De 3 en 3 quadrets) 

Fa salts bastant llargs (De 2 en 2 quadrets) 

Fa salts curts (D’1 en 1 quadret) 
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