
Comença amb èxit el curs vinent amb Vacances 10. 

Estructura del quadern
• Setmana 1 Nombres naturals i enters
• Setmana 2 Divisibilitat
• Setmana 3 Fraccions i decimals
• Setmana 4 Introducció a l’àlgebra  
 i proporcionalitat
• Setmana 5 Funcions i gràfiques
• Setmana 6 Geometria del pla
• Setmana 7 Perímetre i àrea
• Setmana 8 Estadística i probabilitat

Estructura de la setmana
• Provant l’aigua!, A l’aigua! i Immersió!: activitats seqüenciades en tres nivells de dificultat.
• Objectiu aconseguit!: autoavaluació final per comprovar el teu avenç.
• No t’enfonsis!: esquemes, resums i fórmules dels continguts essencials.

Amb més de 200 activitats i el solucionari inclòs!
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Vacances 10Vacances 10

Dedica 8 setmanes a repassar 

i millorar els continguts d’aquest curs.

Cada setmana consta de 5 sessions 

de treball; a cada una hi dedicaràs 

entre 30 i 60 minuts.
Temps

estimat:

30 min

Refresca la memòria i avança!
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Com s’organitza aquest quadern?

Aquest quadern té com a finalitat repassar l’assignatura de 
Matemàtiques. Així podràs mantenir al dia els teus coneixements  
o preparar els exàmens de recuperació.

Activitats seqüenciades. Les activitats de cada unitat tenen  
un grau de dificultat creixent, indicat pel nostre personatge:

•	 	Provant l’aigua. Activitats per practicar la mecànica de les operacions 
matemàtiques essencials.

•	 	A l’aigua! Activitats de nivell bàsic i mitjà per consolidar els coneixements.

•	 	Immersió! Problemes per aplicar la teva competència matemàtica  
en contextos reals.

Al marge de les pàgines d’activitats hi pots trobar:

Sovint, en Matemàtiques 
repetim els mateixos errors. 
T’ajudem a detectar-los.

Compte  

amb les 

meduses!

Necessites un cop de mà 

per resoldre una activitat? 

Aquí trobaràs algunes pistes, 

un exemple o una fórmula 

que pots aplicar.

SOS!

Si et veus capaç d’anar 

més enllà de les activitats 

plantejades, et desafiem a 

fer aquest pas.

A pulmó  

lliure!

Cada unitat es divideix en 
cinc sessions. Dedica una 
mica de temps cada dia a fer 
una sessió.

Temps orientatiu que requereix 
cada pàgina d’activitats.

Aquí pots escriure quant temps 
has dedicat a una sessió.

Consta de 8 unitats temàtiques. 
Pots fer cada unitat en una 
setmana.

Sempre és útil tenir a mà 
un apunt teòric en cas de 
dubte.

Orienta ’ t!

Provant l’aigua
A l’aigua!

Imm
ersió!

1. Encercla de color vermell els nombres naturals i de color blau els nombres 

enters:

32         2,5         1,958         –3         0         210,00001         501 254 101

2. Ordena, fent servir el símbol <, els nombres naturals següents:

321         123         231         333         111         99         200

3. Ordena, fent servir el símbol <, els nombres enters següents:

561         –156         651         –111         –562         3         –12         0

4. Omple les caselles d’aquesta recta numèrica:

5. Col·loca aquests nombres sobre la recta dels nombres enters:

12, 5, –5, –6, 0, –1, 4, 6, –7, –9 i 1.

6. Escriu el valor absolut dels nombres anteriors.

7. Digues quin d’aquests nombres és el més gran: –53, 52 i –57.

8. Ordena aquests autors segons la seva data de naixement:

Cervantes (1547), Shakespeare (1564), Voltaire (1694), Pitàgores (–580), 

Boccaccio (1313)

9. Escriu els nombres següents:

a) 5 · 10 000 + 3 · 100 + 6 · 10 + 1

b) 100 000 + 10 000 + 1 000 + 100 + 10 + 1 

c) 9 · 100 000 + 5 · 10 000 + 6 · 100 + 5 · 10 + 7 · 1

d) 5 · 1 000 000 + 5 · 1 000 + 5 · 100 + 5 · 10 + 5

10. Escriu els nombres equivalents a:

a) Cinc milers més dues centenes més set desenes més cinc unitats.

b) Dos milions més set centenes de miler més tres desenes de miler més vuit milers 

més set centenes més sis desenes més tres unitats. 

c) Nou desenes de miler més nou centenes més nou unitats.

11. Fes les següents operacions combinades:

a) 4 · 8 – 3 · 4 + 3 (1 + 2)

b) 3 (6 + 3) + 4 (8 – 5) + 3

c) 45 · 9 – 10 : 5 + 3 (6 – 5)

d) 6 (8 – 5) + 24 : 6 – 5 · 2 + 3 (12 – 5)

10 4 6 12 30

14 17 3 13 7

8 15 16 9 32

2 11 1 5 13

18 20 16 21 25

Si no apliques les regles de pri-

oritat i calcules primer l’operació 

que hi ha fora dels parèntesis, 

obtindràs un resultat erroni.

Una idea per fer l’exercici 10: ob-

serva com es transforma una ex-

pressió complexa en un nombre.

Tres milers més nou centenes 

més sis desenes més tres unitats.

Tres milers =  3 000

Nou centenes = 900

Sis desenes = 60

Tres unitats =     + 3

 3 963

Compte

amb les

meduses!

Provant l’aigua

25 min

Temps 
estimat:

15 min

Temps 
estimat:

Sessió 1  

Setmana

Nombres naturals 

i enters

Setmana

Per trobar la primera lletra de 

la paraula oculta, pinta de color 

negre totes les caselles que 

contenen nombres primers.

SOS!

NO

SÍ

4 – 1 · (6 – 2) = 3 · (6 – 2) = 12

4 – 1 · (6 – 2) = 4 – 1 ·  4 =  4 –

– 4 = 0

–7

0

He començat aquesta sessió el dia .........................
 de ............................................ 

a les .........................
......................... i he acabat a les .........................

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

Segueix 

la pista!
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•	 	A	cada	unitat	et	plantegem	un	enigma	matemàtic	la	solució	del	
qual és part d’una paraula amagada. Resol-lo, envia’ns la solapa 
d’aquest quadern amb la solució i les dades personals que se 
sol·liciten i participa en el sorteig d’un eReader!

Avaluació: Objectiu aconseguit!
Test per comprovar el teu grau de competència matemàtica.

•	 	Si	tens	dubtes	sobre	alguna	definició,	fórmula	o	procediment,	 
al final de cada bloc trobaràs un resum.

Inclou 

solucionari

Segueix la pista!

Ho tinc clar

Preguntes de resposta tancada 

sobre teoria i procediments.

No t’enfonsis!

Ho sé aplicar
Activitats que impliquen càlcul 
numèric.

Activitats on aplicar els 
procediments descrits.

Objectiu aconseguit!

Setmana

No t'enfonsis!

Nombres naturals N: nombres positius sense decimals: 1, 2, 3, 4, 5…

Els nombres enters

Valor absolut d’un nombre: el mateix nombre però sense signe: |–4| = 4, |+4| = 4

Com es fa?

Procediment Pas a pas

On aplicar-ho

Sumar dos 
nombres enters

amb el mateix 

signe

Se sumen els nombres absoluts i es posa el signe que donen: 

–2 + (–2) = –2 – 2 = –4.

11, 16 i 24

amb signes 
diferents

Es resten els valors absoluts i el resultat té el signe del nombre 

amb el valor absolut més gran: 2 + (–4) = 2 – 4 = –2.

Resoldre 
operacions 
combinades

1.  Efectua les operacions de dins dels parèntesis, si n’hi ha, començant pels de 

dins.

2.  Fes les multiplicacions i les divisions de manera ordenada d’esquerra a dreta.

3.  Fes les sumes i les restes de manera ordenada d’esquerra a dreta.

11, 14, 16 i 23

Descompondre 

un nombre en 

potències de 10

1. Multiplica la xifra de les unitats per 100.

2.   Multiplica la xifra de les desenes per 101 i suma-la al resultat anterior.

3.   Multiplica la xifra de les centenes per 102 i suma-la al resultat anterior.

4.   Repeteix el procediment anterior fins al final.

3 452 = 3 · 103 + 4 · 102 + 5 · 101 + 2 · 100

26 i 27

Potenciar un 

nombre amb 

base negativa

•  Si la base de la potència és negativa, es calcula la potència corresponent a la 

base positiva, i després: 

•  Si l’exponent és un nombre parell el resultat serà positiu: (–a)n = an.

•  Si l’exponent és un nombre senar, el resultat és un nombre negatiu: (–a)n = –an.

21 i 22

Propietats d’algunes 

operacions
Divisió

Potències Arrels quadrades

1 + (2 + 3) = (1 + 2) + 3

1 · (2 · 3) = (1 · 2) · 3

1 · (2 + 3) = 1 · 2 + 1 · 3

23 = 2 · 2 · 2 " la base es multiplica 

per si mateixa tants cops com indiqui 

l’exponent

1n = 1       0n = 0

2 · 104 = 20 000 " posem 4 zeros

2 · 10–4 = 0,0002 " es mou la coma 

4 llocs cap a l’esquerra

22 = 4

16 5

 1 3

dividend

quocient

divisor

residu

√4   =   2

signe radical

arrelradicand

0 1 2 3 4 5

–3–4–5
–2 –1

A l’esquerra del zero (0) hi ha els enters negatius

Recta numèrica

A la dreta del zero (0) hi ha els enters positius

Al mig hi ha el zero (0)

Respostes correctes:

 ...................
 de 12 

Objectiu aconseguit!

30 min

Temps 
estimat:

Setmana

Ho tinc clar

1. Indica quin d’aquests conjunts està format només per nombres naturals:
a) 2, 3, 1, 5 645 874, 11
b) 0, 1, 2, 3, 4 ,5 ,6, 7
c) 1, 2, 3, 4, 5, –1, 6, 7
d) 0, 1, –1, 2, –2, 3, –3

2. Assenyala l’afirmació falsa:
a) 2 < 3 c) 8 > –5
b) 7 < –3 d) 25 > –81

3. Indica l’afirmació falsa:
a)  Les desenes se situen a l’esquerra de les unitats.
b)  Les unitats de miler se situen a l’es-querra de les centenes.
c)  Les unitats de milió se situen a la dreta de les centenes de miler.d)  Les centenes se situen a la dreta de les unitats de miler.

4. La Terra es troba a uns 15 · 107 km del Sol. Júpiter es troba a 5,55 · 108 km de Mart. De totes aquestes distàncies, indica la més gran:
a) Sol-Terra   c) Terra-Martb) Terra-Júpiter  d) Mart-Júpiter

5. Quina expressió equival a la –55?
a) Exponent 5 i base –5.
b) Base –5 i exponent –5.
c) Exponent –5 i base 5.
d) Base –5 i exponent 5.

6. A la Via Làctia hi ha unes 300 000 000 000 estrelles. Això equi-val a:

a) 3 · 1010 c) 3 · 1012 
b) 3 · 1011 d) 3 · 1013

7. Asenyala l’afirmació correcta:
a) 4 · 10–2 < 7 · 10–3

b) 3,5 · 104 < 9,5 · 10–7

c) 5 · 10–6 < 7 · 10–4

d) 43 · 103 < 75 · 102

Ho sé aplicar

8. Un joc de taula té una graella forma-da per 5 files i 10 columnes. Si cada fila té una alçada de 8 cm, i cada columna, una amplada de 10 cm, quina és la su-perfície del tauler del joc?
a) 2 500 cm2  c) 2,5 dm2

b) 40 cm2  d) 0,8 dm2

9. Indica quin és el volum d’un cub amb un costat que fa la meitat d’un decíme-tre.

a) 100 cm3  c) 125 cm3

b) 125 cm2  d) 100 cm2 

10. En David, l’Àngel i la Berta viuen al mateix edifici. Aquest edifici té 3 plan-tes d’aparcament subterrani (–1, –2 i –3), una planta baixa (0) i 20 pisos (de l’1 al 20). El pare del David els por-ta del cinema a casa en cotxe i aparca a la planta –2. Per anar al seu pis, la Berta ha de pujar 7 pisos des de l’apar-cament. L’Àngel ha de pujar 8 pisos més i, al final, el David i el seu pare baixen 3 pisos. A quin pis viu cadascun d’ells?
a) Berta: 7è, Àngel: 15è, David: 12èb) Berta: 5è, Àngel: 13è, David: 10èc) Berta: 4t, Àngel: 12è, David: 9èd) Berta: 6è, Àngel: 14è, David: 11è

11. En un test de 10 preguntes, cada resposta encertada val 10 punts, cada resposta errònia resta 3 punts i cada pregunta sense respondre ni suma ni resta. El Joan ha contestat 7 preguntes correctament, n’ha fallat una i n’ha dei-xat dues sense respondre. Quina pun-tuació ha tret?

a) 70      b) 67      c) 73      d) 63

12. En un partit de bàsquet, la Lluïsa ha fet el doble de punts que la Marta, i la Begonya n’ha fet la meitat més quatre que la Lluïssa. Si la Marta ha fet 12 punts, quants punts han fet entre totes tres?
a) 51  c) 53
b) 52  d) 54

Sessió 5 He començat aquesta sessió el dia 
......................... de 

............................................ a les 
.................................................. i he acabat a les 

...................................................
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1. Encercla de color vermell els nombres naturals i de color blau els nombres 
enters:

32         2,5         1,958         –3         0         210,00001         501 254 101

2. Ordena, fent servir el símbol <, els nombres naturals següents:

321         123         231         333         111         99         200

3. Ordena, fent servir el símbol <, els nombres enters següents:

561         –156         651         –111         –562         3         –12         0

4. Omple les caselles d’aquesta recta numèrica:

5. Col·loca aquests nombres sobre la recta dels nombres enters:

12, 5, –5, –6, 0, –1, 4, 6, –7, –9 i 1.

6. Escriu el valor absolut dels nombres anteriors.

7. Digues quin d’aquests nombres és el més gran: –53, 52 i –57.

8. Ordena aquests autors segons la seva data de naixement:

Cervantes (1547), Shakespeare (1564), Voltaire (1694), Pitàgores (–580),  
Boccaccio (1313)

10 4 6 12 30

14 17 3 13 7

8 15 16 9 32

2 11 1 5 13

18 20 16 21 25

Provant l’aigua

25 min

Temps 
estimat:

Sessió 1  

Setmana

Nombres naturals  

i enters

Per trobar la primera lletra de 
la paraula oculta, pinta de color 
negre totes les caselles que 
contenen nombres primers.

–7

0

Segueix  
la pista!
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19. Escriu els nombres següents:

a) 5 · 10 000 + 3 · 100 + 6 · 10 + 1

b) 100 000 + 10 000 + 1 000 + 100 + 10 + 1 

c) 9 · 100 000 + 5 · 10 000 + 6 · 100 + 5 · 10 + 7 · 1

d) 5 · 1 000 000 + 5 · 1 000 + 5 · 100 + 5 · 10 + 5

10. Escriu els nombres equivalents a:

a) Cinc milers més dues centenes més set desenes més cinc unitats.

b) Dos milions més set centenes de miler més tres desenes de miler més vuit milers 
més set centenes més sis desenes més tres unitats. 

c) Nou desenes de miler més nou centenes més nou unitats.

11. Fes les següents operacions combinades:

a) 4 · 8 – 3 · 4 + 3 (1 + 2)

b) 3 (6 + 3) + 4 (8 – 5) + 3

c) 45 · 9 – 10 : 5 + 3 (6 – 5)

d) 6 (8 – 5) + 24 : 6 – 5 · 2 + 3 (12 – 5)

Si no apliques les regles de pri-
oritat i calcules primer l’operació 
que hi ha fora dels parèntesis, 
obtindràs un resultat erroni.

Una idea per fer l’exercici 10: ob-
serva com es transforma una ex-
pressió complexa en un nombre.

Tres milers més nou centenes 
més sis desenes més tres unitats.

Tres milers =  3 000

Nou centenes = 900

Sis desenes = 60

Tres unitats =     + 3

 3 963

Compte
amb les

meduses!

15 min

Temps 
estimat:

Setmana

SOS!

NO

SÍ

4 – 1 · (6 – 2) = 3 · (6 – 2) = 12

4 – 1 · (6 – 2) = 4 – 1 ·  4 =  4 – 
– 4 = 0

He començat aquesta sessió el dia ......................... de ............................................ a les .................................................. i he acabat a les ...................................................
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1 12. Indica si les afirmacions següents són veritables (V) o falses (F):

a) Les unitats se situen a l’esquerra de les desenes.

b) Les centenes se situen a la dreta de les unitats de miler.

c) Les centenes de miler se situen a l’esquerra de les desenes de miler.

d) Les unitats de milió se situen a la dreta de les centenes de miler.

13. Una divisió és exacta si el seu residu és zero. Encercla les divisions exactes.

a) 7 : 3     d) 60 : 12

b) 50 : 25     e) 500 : 40

c) 100 : 12     f) 93 : 3

14. Efectua aquestes operacions combinades:

a) [(4 + 5) + 2 · 3] · 2 – 1

b) [(3 · 2 ) : (12 : 6) · 3 – 1 ]

15. Digues si les igualtats següents són veritables (V) o falses (F):

a) 45 + 78 = 78 + 45   d) 75 : 5 = 5 : 75

b) 15 – 8 = 8 – 15     e) 5 · (6 – 2) = 5 · 6 – 5 · 2

c) 2 · 3 · 5 = 5 · 3 · 2   f ) 13 · (8 – 3) = 13 · 8 – 13 · 3

16. Efectua aquestes operacions:

a) 7 – 	–3) + (–5) – 3

b) 4 · 8 – 2 · 2 + 2 · (1 + 3)

c) 2 · (5 – 2) – (2 – 5) + 3 · (2 + 5) – 6

d) 45 · 9 – 10 : 5 + 3 · (6 – 5)	

Quan es multipliquen dos nom-
bres, s’han de seguir aquests cri-
teris de signes:

(+) · (+) = +
(–) · (–) = +
(+) · (–) = –
(–) · (+) = –

En el cas de sumes i restes amb 
signes combinats, cal observar si 
hi ha canvi de signe:

(+3) + (+3) = 3 + 3
(+3) – (–3) = 3 + 3
(+3) – (+3) = 3 – 3
(+3) + (–3) = 3 – 3

A l’aigua!

Orienta ' t!

20 min

Temps 
estimat:

Sessió 2

Setmana
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117. Divideix 18 entre 3 i completa la taula següent:

divisor dividend quocient residu

18. En fer una divisió, el residu és 1, el quocient és 13 i el divisor és 4; quin dels 
nombres següents és el dividend?

a) 72                                b) 28                                c) 53                                d) 81

19. Treu el factor comú:

a) 10 + 4 + 12    c) 15 + 25 + 10

b) 18 + 6 + 24    d) 7 + 28 + 21 – 14

20. Escriu en forma de potència:

a) 2 · 2 · 2 · 2 · 2    b) 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7

21. Expressa en forma d’una sola base les següents operacions amb potències:

a) 34 · 32     c) 13 · 112 · 13 · 16

b) 73 · 71 · 75 · 73    d) (23 · 22) : 24

22. Expressa en forma d’una sola potència i sense parèntesis:

a) (–1)4     d) (2)3 · (–2)6

b) (–2)3      e) (3)6 · (–3)6

c) ( –1)3 · ( –1)5    f) ( –5 )2 · ( –5)5

25 min

Temps 
estimat:

Setmana

Una idea per fer l’exercici 19: 
primer descompon els nombres 
en nombres primers i comprova 
quins nombres es troben en totes  
les descomposicions.

15 + 21 – 33

3 · 5 +  3 · 7 – 3 · 11

3 · (5 + 7 – 11)

SOS!

Recorda com s’opera amb expo-
nents que tenen la mateixa base:

2 · 2 · 2 = 23

23 · 22 = 2(3 + 2) = 25

23 : 22 = 2(3 – 2) = 21

Orienta ' t!

He començat aquesta sessió el dia ......................... de ............................................ a les .................................................. i he acabat a les ...................................................
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1 23. Uns geòlegs descendeixen amb cordes a un avenc.  Si ho 
fan a una velocitat de mig metre per segon (0,5 m/s), respon:

a) A quina profunditat es trobaran al cap de 50 s?

b) Quant temps trigaran a arribar a –120 m?

c) Si quan es troben a  –150 m ascendeixen 
a una velocitat de 2 m/s, quant trigaran a arribar 
a la superfície?

24. Un ascensor puja de la planta baixa al 5è pis. Després puja fins al 7è per baixar 
després fins al 1er. Més tard, torna a pujar al 7è i, finalment, baixa al 2n pis. Quants 
pisos ha recorregut l’ascensor?

25. En una festa d’aniversari s’han preparat 7 entrepans de pernil, 14 de formatge, 
28 galetes de xocolata i 42 croquetes. Si a la festa hi ha 7 persones, quantes cro-
quetes, quantes galetes de xocolata, quants entrepans de pernil i quants entrepans 
de formatge toquen per persona?

26. Expressa com a potència de base 10 la distància que hi ha de la Terra al Sol 
(150 milions de quilòmetres).

27. Expressa com a potència de base 10 la mida d’un àtom d’hidrogen 
(0,000000000053 m).

30 min

Temps 
estimat:

Setmana

Una idea per fer els exercicis  
26 i 27:

Una potència amb base 10 i 
exponent negatiu correspon a un 
nombre amb decimals.

4 · 10–3 = 0, 0 0 4

SOS!

Imm
ersió!

Sessió 3

3 espais

He començat aquesta sessió el dia ......................... de ............................................ a les .................................................. i he acabat a les ...................................................
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128. Tenim un recipient cúbic que pot emmagatzemar 216 m3 d’oli. Calcula:

a) La longitud de la seva aresta.

b) La superfície de cada costat.

29. La superfície del costat d’un dau fa 2,25 cm2. Quin és el seu volum?

30. La Clara, l’Enric i el Toni han comprat 800 g de pa. Si la Clara ha comprat  
100 g més que l’Enric i el Toni ha comprat tant pa com l’Enric i la Clara junts, calcula 
quant pa ha comprat cada un.

31. La Júlia fa preescolar i el seu germà Carles estudia 4t de Primària. L’edat del 
Carles és el quadrat de l’edat de la Júlia, mentre que l’edat del seu oncle és el cub 
de l’edat de la Júlia. Quina edat té cadascú?

32. Tenim 70 rajoles per cobrir una part d’una paret. Si volem cobrir una superfície 
quadrada, quin és el nombre màxim de rajoles que podem fer servir?

30 min

Temps 
estimat:

Setmana

A pulmó 
lliure!

Estem jugant a la platja amb un 
barqueta inflable i les onades fan 
que hi entri aigua. Comencem a 
treure l’aigua quan a l’embarcació 
ja n’hi ha 3 L, i l’aigua entra a un 
ritme de 100 cm3/s, mentre que 
nosaltres la traiem a un ritme de 
225 cm3/s.

Calcula quant temps trigarem a 
treure tota l’aigua de la barqueta.

Una idea per fer els exercicis  
28 i 29:

L’àrea A d’un quadrat d’aresta a  
ve donada per:

A = a2

El volum V d’un cub d’aresta a  
ve donat per:

V = a3

SOS!

Sessió 4 He començat aquesta sessió el dia ......................... de ............................................ a les .................................................. i he acabat a les ...................................................
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1

Respostes correctes: 

 ...................
 de 12 

Objectiu aconseguit!

30 min

Temps 
estimat:

Setmana

Ho tinc clar

1. Indica quin d’aquests conjunts està 
format només per nombres naturals:

a) 2, 3, 1, 5 645 874, 11
b) 0, 1, 2, 3, 4 ,5 ,6, 7
c) 1, 2, 3, 4, 5, –1, 6, 7
d) 0, 1, –1, 2, –2, 3, –3

2. Assenyala l’afirmació falsa:

a) 2 < 3 c) 8 > –5
b) 7 < –3 d) 25 > –81

3. Indica l’afirmació falsa:

a)  Les desenes se situen a l’esquerra 
de les unitats.

b)  Les unitats de miler se situen a l’es-
querra de les centenes.

c)  Les unitats de milió se situen a la 
dreta de les centenes de miler.

d)  Les centenes se situen a la dreta de 
les unitats de miler.

4. La Terra es troba a uns 15 · 107 km 
del Sol. Júpiter es troba a 5,55 · 108 km 
de Mart. De totes aquestes distàncies, 
indica la més gran:

a) Sol-Terra   c) Terra-Mart
b) Terra-Júpiter  d) Mart-Júpiter

5. Quina expressió equival a la –55?

a) Exponent 5 i base –5.
b) Base –5 i exponent –5.
c) Exponent –5 i base 5.
d) Base –5 i exponent 5.

6. A la Via Làctia hi ha unes  
300 000 000 000 estrelles. Això equi-
val a:

a) 3 · 1010 c) 3 · 1012 
b) 3 · 1011 d) 3 · 1013

7. Asenyala l’afirmació correcta:

a) 4 · 10–2 < 7 · 10–3

b) 3,5 · 104 < 9,5 · 10–7

c) 5 · 10–6 < 7 · 10–4

d) 43 · 103 < 75 · 102

Ho sé aplicar

8. Un joc de taula té una graella forma-
da per 5 files i 10 columnes. Si cada fila 
té una alçada de 8 cm, i cada columna, 
una amplada de 10 cm, quina és la su-
perfície del tauler del joc?

a) 2 500 cm2  c) 2,5 dm2

b) 40 cm2  d) 0,8 dm2

9. Indica quin és el volum d’un cub amb 
un costat que fa la meitat d’un decíme-
tre.

a) 100 cm3  c) 125 cm3

b) 125 cm2  d) 100 cm2 

10. En David, l’Àngel i la Berta viuen al 
mateix edifici. Aquest edifici té 3 plan-
tes d’aparcament subterrani (–1, –2  
i –3), una planta baixa (0) i 20 pisos 
(de l’1 al 20). El pare del David els por-
ta del cinema a casa en cotxe i aparca 
a la planta –2. Per anar al seu pis, la 
Berta ha de pujar 7 pisos des de l’apar-
cament. L’Àngel ha de pujar 8 pisos més 
i, al final, el David i el seu pare baixen 
3 pisos. A quin pis viu cadascun d’ells?

a) Berta: 7è, Àngel: 15è, David: 12è
b) Berta: 5è, Àngel: 13è, David: 10è
c) Berta: 4t, Àngel: 12è, David: 9è
d) Berta: 6è, Àngel: 14è, David: 11è

11. En un test de 10 preguntes, cada 
resposta encertada val 10 punts, cada 
resposta errònia resta 3 punts i cada 
pregunta sense respondre ni suma ni 
resta. El Joan ha contestat 7 preguntes 
correctament, n’ha fallat una i n’ha dei-
xat dues sense respondre. Quina pun-
tuació ha tret?

a) 70      b) 67      c) 73      d) 63

12. En un partit de bàsquet, la Lluïsa 
ha fet el doble de punts que la Marta,  
i la Begonya n’ha fet la meitat més quatre 
que la Lluïssa. Si la Marta ha fet 12 punts, 
quants punts han fet entre totes tres?

a) 51  c) 53
b) 52  d) 54

Sessió 5 He començat aquesta sessió el dia ......................... de ............................................ a les .................................................. i he acabat a les ...................................................
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1
Setmana

No t'enfonsis!

Nombres naturals N: nombres positius sense decimals: 1, 2, 3, 4, 5…

Els nombres enters

Valor absolut d’un nombre: el mateix nombre però sense signe: |–4| = 4, |+4| = 4

Com es fa?

Procediment Pas a pas On aplicar-ho

Sumar dos 
nombres enters

amb el mateix 
signe

Se sumen els nombres absoluts i es posa el signe que donen:  
–2 + (–2) = –2 – 2 = –4.

11, 16 i 24

amb signes 
diferents

Es resten els valors absoluts i el resultat té el signe del nombre 
amb el valor absolut més gran: 2 + (–4) = 2 – 4 = –2.

Resoldre 
operacions 
combinades

1.  Efectua les operacions de dins dels parèntesis, si n’hi ha, començant pels de 
dins.

2.  Fes les multiplicacions i les divisions de manera ordenada d’esquerra a dreta.

3.  Fes les sumes i les restes de manera ordenada d’esquerra a dreta.

11, 14, 16 i 23

Descompondre 
un nombre en 
potències de 10

1. Multiplica la xifra de les unitats per 100.

2.   Multiplica la xifra de les desenes per 101 i suma-la al resultat anterior.

3.   Multiplica la xifra de les centenes per 102 i suma-la al resultat anterior.

4.   Repeteix el procediment anterior fins al final.
3 452 = 3 · 103 + 4 · 102 + 5 · 101 + 2 · 100

26 i 27

Potenciar un 
nombre amb 
base negativa

•		Si	la	base	de	la	potència	és	negativa,	es	calcula	la	potència	corresponent	a	la	
base positiva, i després: 

•		Si	l’exponent	és	un	nombre	parell	el	resultat	serà	positiu:	(–a)n = an.

•		Si	l’exponent	és	un	nombre	senar,	el	resultat	és	un	nombre	negatiu:	(–a)n = –an.

21 i 22

Propietats d’algunes 
operacions

Divisió Potències Arrels quadrades

1 + (2 + 3) = (1 + 2) + 3

1 · (2 · 3) = (1 · 2) · 3
1 · (2 + 3) = 1 · 2 + 1 · 3

23 = 2 · 2 · 2  la base es multiplica 
per si mateixa tants cops com indiqui 
l’exponent

1n = 1       0n = 0

2 · 104 = 20 000  posem 4 zeros

2 · 10–4 = 0,0002  es mou la coma  
4 llocs cap a l’esquerra

22 = 4

16 5

 1 3

dividend

quocient

divisor

residu

√4   =   2

signe radical

arrelradicand

0 1 2 3 4 5–3–4–5 –2 –1

A l’esquerra del zero (0) hi ha els enters negatiusRecta numèrica A la dreta del zero (0) hi ha els enters positius

Al mig hi ha el zero (0)
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2
1. Escriu cinc múltiples de cada un dels nombres següents:

a) 5      c) 3

b) 11      d) 17

2. Encercla tots els múltiples de 3 que hi ha en aquesta llista:

4       5       7       9       11       15       21       27       33       99       103

Ara troba-hi un nombre que sigui, alhora, múltiple de 2, de 5 i d’11.

3. Encercla tots els nombres primers de la llista següent:

1       3       5       7       9       11       13       15       31       33       71

4. Descompon aquests nombres en nombres primers:

a) 21      c) 42

b) 35      d) 55

5. Verifica si les següents descomposicions són  
correctes:

a) 45 = 5 · 3 · 3

b) 125 = 3 · 3 · 3 · 5

c) 70 = 2 · 2 · 5 · 7

6. És divisible el 147 entre 7?

Provant l’aigua

25 min

Temps 
estimat:

Sessió 1  

Setmana

Divisibilitat

Descompondre un nombre en 
factors primers consisteix a es-
criure’l com a producte de nom-
bres primers. 

Es comença dividint-lo per 2. Si la 
divisió és exacta, es continua fins 
que deixa de ser-ho o fins que 
dóna 1. Si la divisió no és exacta, 
es repeteix el procés amb el 3, 5, 
7, 11, etc.

Orienta ' t!
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27. Indica quins d’aquests conjunts de múltiples són veritables (V) i quins són falsos (F):

a) 5 = {5, 10, 55, 100, 1 053, 5 005, …}

b) 10 = {100, 1 000, 10 000, 100 000, …}

c) 7 = {7, 14, 27, 77, 107, …}

d) 3 = {3, 9, 21, 36, 39, …}

8. Troba tots els múltiples del nombre 4 que hi ha entre el 80 i el 95.

9. Encercla tots els nombres primers d’aquesta llista:

1     15     17     31     33     51     53     71     73     75     101     103     201

10. Descompon en factors primers els nombres compostos següents:

a) 15        c) 75

b) 150       d) 81

11. Digues entre quins nombres primers es pot dividir cada un d’aquests nombres:

a) 275        c) 99

b) 27        d) 429

 12. Troba el màxim comú divisor de les parelles de nombres següents:

a) 25 i 30       c) 270 i 240

b) 6, 8, 12 i 14      d) 30 i 36

No confonguis m. c. d. amb  
m. c. m. 

El m. c. d. (màxim comú divisor) 
de dos o més nombres és el 
nombre divisor comú més gran. 
En canvi, el m. c. m. (mínim 
comú múltiple) de dos o més 
nombres és el nombre múltiple 
comú més petit.

Compte
amb les

meduses!

25 min

Temps 
estimat:

Setmana

El nombre 1 no és ni primer ni 
compost. Per tant, tot nombre 
serà primer, compost o l’1.

Orienta ' t!

He començat aquesta sessió el dia ......................... de ............................................ a les .................................................. i he acabat a les ...................................................
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2 13. Calcula el residu que s’obté en fer aquestes divisions:

a) 81 entre 8.   c) 90 entre 3.

b) 199 entre 3.   d) 123 entre 11.

14. Troba cinc múltiples de 13 que siguin més 
grans que 350 i més petits que 500.

15. Si un nombre és divisible per un altre,  
quin és el residu de la divisió?

16. És 240 múltiple de 8?

17. De quins nombres és múltiple 52?

18. Descompon el nombres següents mitjançant arbres de factors:

a) 52

b) 81

19. Digues quins d’aquests nombres són divisibles entre 3:

a) 83    c) 81    e) 65

b) 375   d) 39    f) 372

20. Digues quins d’aquests nombres són divisibles entre 7:

a) 60    c) 105    e) 70

b) 196   d) 99    f) 107

A l’aigua!

30 min

Temps 
estimat:

Sessió 2

Setmana

Descompondre un nombre en 
arbre de factors, com demana 
l’exercici 18, consisteix a dividir el 
nombre en dos factors. Si algun 
d’aquests és un nombre compost, 
es repeteix l’operació fins que tots 
siguin nombres primers.

120 = 2 · 2 · 2 · 3 · 5

SOS!

120

2
2

2
5

10

3
4

12
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221. Descompon els nombres següents aplicant la divisibilitat per potències de 10:

a) 3 000      c) 2 500

b) 1 250 000      d) 36 000 000

22. Troba el màxim comú divisor dels grups de nombres següents:

a) 12, 24 i 32     c) 45, 30 i 50

b) 252, 1050 i 294     d) 90, 120 i 150

23. Troba el mínim comú múltiple dels grups de nombres següents:

a) 5 i 13      c) 18, 24 i 30

b) 45, 30 i 70     d) 3, 5, 45 i 50

24. Quin és el mínim comú múltiple de dos nombres primers?

25. Els intermitents d’una ambulància s’encenen cada 3 segons i el del cotxe de 
policia del costat s’encenen cada 4 segons. Cada quants segons s’encenen els 
intermitents dels dos vehicles simultàniament?

25 min

Temps 
estimat:

Setmana

Una idea per fer l’exercici 21: si 
un nombre acaba en 0, és divisi-
ble per 10. Aquests nombres es 
poden descompondre descompo-
nent primer la part amb zeros  
i després la part sense:

SOS!

Per saber les dues lletres se-
güents de la paraula oculta, 
només et diré que el rei Pere I 
d’Hongria va morir l’any MXLVI, 
quan tenia XLVII anys.  
Quin any va néixer?

1 200 = 12 · 100 = 2 · 2 · 3 · 102 = 
= 22 · 3 · (2 · 5)2 = 22 · 3 · 22 · 52 = 
= 24 · 3 · 52

He començat aquesta sessió el dia ......................... de ............................................ a les .................................................. i he acabat a les ...................................................

Segueix  
la pista!
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2 26. Una família compra pa cada dia, peix cada 2 dies, llet cada 4 dies i carn cada  
5 dies. Calcula cada quants dies compren tots aquests productes alhora.

27. Si un nombre és divisible per un altre, quin és el residu de la divisió?

28. Quin és el màxim comú divisor de dos nombres primers?

29. Si multipliquem dos nombres primers, quins són els divisors del seu producte?

30. En general, si restem 1 a un nombre primer, el resultat serà un nombre primer 
o un nombre compost?

31. Escriu un nombre que sigui divisible entre 3, entre 5 i entre 7, i que sigui més 
gran que 520 i més petit que 530.

32. En una escenografia que es fa al pati de l’escola, hi participen 172 alumnes. 
Uns s’han de col·locar quiets en 12 files i 13 columnes, i la resta han de córrer al 
voltant. Quants alumnes estaran quiets i quants hauran de córrer?

33. Es volen fer dos murals al terra de l’escola. 
Es volen fraccionar dues superfícies en parts 
iguals. Una de les superfícies fa 25 m2 i l’altra, 
35 m2. Quin és el nombre mínim de divisions 
que es poden fer? Quant farà cadascuna 
d’aquestes divisions?

35 min

Temps 
estimat:

Setmana

Una idea per fer els exercicis 25, 
26, 32 i 39: quan hi ha diversos 
esdeveniments que es produeixen 
amb diferents freqüències, po-
den tenir lloc alhora amb un perí-
ode igual al mínim comú múltiple 
dels períodes de cada un d’ells.

SOS!

Imm
ersió!

Sessió 3 He començat aquesta sessió el dia ......................... de ............................................ a les .................................................. i he acabat a les ...................................................
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234. Digues, sense fer la divisió manualment, quin residu s’obté en dividir 347  
entre 7.

35. Digues, sense fer la divisió manualment, si en dividir 514 entre 7 el residu és 0.

36. Digues si hi ha algun nombre de dues xifres que sigui divisible per 3, 5 i 11.

37. Troba parelles de nombres primers que estiguin separats per 1, 2, 3 i 4 nom-
bres compostos.

38. Sabem que el màxim comú divisor de dos nombres és 15 i el mínim comú múl-
tiple és 90. Si un dels dos nombres és el 30, quin és l’altre?

39. En una estació, cada hora surt un tren cap a París, cada 30 min surt un tren 
cap a Zuric, cada 45 min surt un tren cap a Ginebra i cada 50 min surt un tren cap a  
Frankfurt. Calcula cada quants minuts es produeix el moment de màxima activitat  
a l’estació.

35 min

Temps 
estimat:

Setmana

A pulmó 
lliure!

Volem guardar embalatges cú-
bics iguals, tant grans com sigui 
possible, en un contenidor d’un 
magatzem. Si el contenidor fa  
2 m × 3,5 m × 2,5 m, quants 
embalatges hi cabran?

Sessió 4

Un nombre és divisible entre 7  
si la diferència entre el nombre 
sense la xifra de les unitats i el 
doble de la xifra de les unitats és 
0 o múltiple de 7.

84  80 – 2 · 4 = 72

Orienta ' t!

He començat aquesta sessió el dia ......................... de ............................................ a les .................................................. i he acabat a les ...................................................
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2

Respostes correctes: 

 ...................
 de 13 

Objectiu aconseguit!

30 min

Temps 
estimat:

Setmana

Ho tinc clar

1. Indica quin dels següents conjunts 
de múltiples no és cert:

a) 7 = {14, 21, 28, 49, …}
b) 3 = {15, 24, 33, 42, …}
c) 2 = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, …}
d) 9 = {9, 17, 81, 89, …}

2. Assenyala entre quines de les pare-
lles següents no hi ha relació de divisi-
bilitat:

a) 46 870 i 2  c) 800 000 i 8
b) 9 887 685 i 5 d) 17 i 7

3. Quina és la llista formada per nom-
bres primers?

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b) 1, 2, 3, 5, 7, 12
c) 3, 5, 7, 9, 11, 13
d) 2, 3, 5, 7, 13, 23

4. Marca l’afirmació falsa:

a)  Hi ha un nombre que només és múl-
tiple de 3 i de 5.

b)  Si en fer una divisió el residu és zero, 
els dos nombres són primers.

c)  Pot haver-hi un nombre que només 
sigui múltiple de 5 i d'11.

d)  Tots els múltiples de 4 també són 
múltiples de 2.

5. Quin és el mínim comú múltiple de  
quatre nombres primers?

a)  El més gran dels nombres primers.
b)  El producte dels tres nombres primers.
c)  El producte dels nombres primers 

per 2.
d)  Cap de les anteriors.

6. Indica quina d’aquestes igualtats és 
certa:

a) 90 = 2 · 7 · 15
b) 90 = 2 · 8 · 9
c) 90 = 2 · 5 · 49
d) 90 = 2 · 3 · 3 · 5

Ho sé aplicar

7. Digues quins valors (entre 0 i 9) pot 
tenir la x per tal que 25x sigui divisible 
entre 7:

a) 1 i 7  c) 0 i 2
b) 2 i 9  d) 1 i 5

8. Un jardiner disposa de 191 llavors 
que ha de plantar en 11 files i 17 co-
lumnes. Quantes llavors li sobraran? 

a) 1       b) 2       c) 3       d) 4

9. En dividir 345 entre 3, quin residu 
s’obté?

a) 3       b) 2       c) 1       d) 0

10. En dividir 370 211 entre 2, quin  
residu s’obté?

a) 0       b) 1       c) 2       d) 3

11. L’Enric s’ha de reunir amb el seu 
ajudant Tomeu cada dos dies, amb la 
seva companya Joana cada tres dies, 
amb la seva supervisora Clara cada 
quatre dies, amb el seu cap Joan cada 
cinc dies. Cada quants dies ha de reu-
nir-se amb tots ells?

a) 10 dies  c) 30 dies
b) 12 dies  d) 60 dies

12. En un fragment d’una peça musical 
el trombó ha de fer sonar una nota cada 
3 s, el clarinet cada 5 s, l’arpa cada 6 s 
i la percussió cada 7 s. Si la peça s’aca-
ba quan tots toquen la seva nota alhora, 
quant temps haurà de transcórrer?

a) 300 s  c) 210 s
b) 180 s  d) 330 s

13. El m. c. m. de 2, 3 i 6 és:

a) 6   c) 18
b) 12   d) 24

Sessió 5 He començat aquesta sessió el dia ......................... de ............................................ a les .................................................. i he acabat a les ...................................................
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2
Setmana

No t'enfonsis!

Divisió exacta              D = d · q
D   d
     q
   0

D és multiple de d

d és divisor de D

Tipus de nombre Definició

primers Només són divisibles per 1 i per si mateixos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23…

compostos
Tenen més divisors, a part de l’1 i de si mateix. Es poden descompondre en factors primers  
i escriure’s com a producte d’aquests: 8 = 2 · 2 · 2 = 23 o 12 = 2 · 2 · 3 = 22 · 3

l’1 Només té un divisor, l’1. 

Criteris de divisibilitat per nombres primers

Per 2 Si acaba en un nombre parell o en 0: 2, 4, 6, 8, 10…

Per 3 La suma de les xifres que el formen dóna un múltiple de 3: 66  6 + 6 = 12  1 + 2 = 3.

Per 5 Acaba en 0 o en 5: 5, 10, 15, 20, 25…

Per 7
La diferència entre el nombre sense la xifra de les unitats i el doble de la xifra de les unitats és 0 o múltiple  
de 7: 168  16 – 2 · 8 = 16 – 16 = 0.

Per 11
Restant a la suma de les xifres que ocupen una posició senar (1a, 3a…) la suma de les xifres que ocupen una 
posició parella (2a, 4a…), s’obté 0 o múltiple d’11: 2 310  2 + 1 – (3 + 0)  = 3 – 3 = 0.

Procediment Pas a pas On aplicar-ho

Descompondre en 
nombres primers un 
nombre compost

1.  Determina si el nombre compost és divisible entre 2. Si ho és, divideix-lo 
successivament per 2 fins que deixi de ser-ho o doni 1.

2.  Si no és divisible entre 2, comprova si ho és per 3 i procedeix de la 
mateixa manera .

3.  Repeteix el procediment amb tots els nombres primers fins que la divisió 
doni 1.

4, 5, 10, 11, 18 
i 21

Trobar el m. c. d. de 
diversos nombres

1.  Descompon aquests nombres en factors primers.
2.  Selecciona els factors comuns elevats a la potència més petita.
3.  Multiplica aquests factors entre si.

12, 22 i 33

Trobar el m. c. m. de 
diversos nombres

1.  Descompon aquests nombres en factors primers.
2.  Selecciona els factors no comuns i els comuns a la potència més alta 

amb què apareguin.
3.  Multiplica tots aquests factors entre si.

23, 25, 26, 32  
i 39

Com es fa?


