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ABANS DE COMENÇAR 

 

Recordeu que en el +Mates es valora, a més de la correcció dels resultats, altres aspectes com 

l’ús d’estratègies originals i la capacitat per comunicar les idees matemàtiques. 

Intenteu fer els problemes el millor que sapigueu, sense defallir si no trobeu la solució a la 

primera. Mireu de redactar un informe per a cada problema tan complet com pugueu, fins i tot 

si en algun problema no l’heu pogut acabar com us hagués agradat. 

D’altra banda us animem que feu servir materials que us ajudin a resoldre problemes, així com, 

tota mena de recursos digitals. 

 

Ànims i passeu-ho molt bé amb les matemàtiques. 

  



   +MATES 2017   3r i 4t d’ESO 
   

 

Problema 1 

 

En el quadrilàter ABCD de la figura es té AB = 9 i CD = 12. Les diagonals AC i BD es 

tallen en E. Si AC=14 i els triangles AED i BEC tenen la mateixa àrea; trobar la longitud 

d’AE.  

Nota: la figura 1 no està feta a escala. 

 

Figura 1 
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Problema 2 

 

Tirem dos daus i amb els nombres que ens surtin, formem una fracció menor o igual 

que 1.  

a) Indica tots els resultats que donen la fracció 1/2 

b) Quantes fraccions reduïdes i diferents es poden obtenir? 

c) Què és més probable d’obtenir, una fracció reductible o una d’irreductible? 

Nota: fixeu-vos que els resultats 5blau 6vermell i 6blau 5vermell donen la mateixa 

fracció 5/6.  

 

 
Figura 2 

  



   +MATES 2017   3r i 4t d’ESO 
   

 

Problema 3 

a) Quants números podeu formar amb les xifres 1,2,3,4,5 i 6 sense repetir-ne cap? 

b) Quants d'aquest números comencem amb la xifra 2? 

c) Quants d'aquest números acaben amb la xifra 2? 

d) Quina és la suma de tots els nombres creats amb les xifres 1, 2, 3, 4, 5 i 6 sense 

repetir-ne cap? 

 
Figura 3 

 


