
2.1
(1) L’àvia m’ha regalat 3 cotxes i el pare un altre. Quants cotxes tinc?
4 cotxes
(2) Per esmorzar portes tres preses de xocolata i te’n menges dues. Quantes te’n queden?
1 presa
(3) Quant fan un gat i tres més? 
4 gats
(4) Si dins del llitet hi ha una nina i dins del cotxet hi ha una altra nina, quantes nines hi ha?
2 nines

2.2
(1) Si no tens cap galeta i jo te’n dono 3 galetes, quantes galetes tindràs?
3 galetes
(2) Si tens 2 croquetes i te les menges, quantes croquetes et queden?
cap croqueta
(3) En un test tenim 2 rosers i en un altre hi tenim 2 rosers també. Quants rosers tenim entre tots
dos testos?
3 rosers
(4) Si tens 1 pilota i jo te’n dono una altra, quantes pilotes tens?
2 pilotes

2.3
(1) Teniem un periquito a la classe i avui n’hem trobat un a la finestra. Quants periqutos tenim
ara?
2 pericos
(2) Tens un bunyol i te’l menges. Quants te’n queden?
cap bunyol
(3) Tu tens dos gots vermells i la Sara té un got vermell. Quants gots vermells teniu?
Tres gots
(4) Jo tinc 3 pinyons i tu te’n menges 1. Quants pinyons em queden?
2 pinyons

2.4
(1) A la mà tens 1 poma i al cistell hi ha tres pomes. On hi ha més pomes?
Al cistell
(2) Si et dono una ametlla i te la menges, quantes ametlles et queden? 
Cap ametlla
(3) Dues pedres i dues pedres, quantes pedres fan?
4 pedres
(4) De tres croquetes que t’han quedat, te’n menges una. Quantes en tens ara?
2 croquetes

2.5
(1) Dues pomes i una poma, quantes pomes fan?
3 pomes
(2) En Joan té 1 llapis, i la Soraia en té dos. Quants llapis tenen entre tots dos?
3 llapis
(3) Si tens 4 petxines i en perds dues, quantes te’n quedaran?
2 ppetxines
(4) La Carla fa 1 dibuix i tu fas 2 dibuixos. Quants dibuixos teniu entre tots dos?
3 dibuixos.

2.6
(1) En un calaix hi ha 3 retoladors i tu n’agafes 1. Quants retoladors hi queden al calaix?
2 retoladors
(2) En Carles té 4 indis i l’Ariadna en té 1. Qui té menys indis?
l’Ariadna
(3) Expliquem un conte abans d’anar al pati i un després. Quants contes haurem explicat?
2 contes
(4) Hi ha 3 campanetes a l’arbre. Si n’hi si en posem una altra, quantes campanetes hi haurà?
4 campanetes

2.7
(1) L’Albert té un llapis i la mare li’n dóna dos més. Quants llapis té l’Albert ara?
3 llapis
(2) La bata porta 4 botons i n’he perdut 2. Quants botons hi ha ara a la bata?
2 botons
(3) La Laura té 2 pomes i en Marc li’n dóna una altra. Quantes pomes té ara?
3 pomes
(4) Si tens tres gomets i en dónes un, quants te’n quedaran?
2 gomets

2.8
(1) Si tenim 4 carxofes i en donem una, quantes ens en quedaran?
3 carxofes
(2) Si tens 4 globus i en peten dos, quantes te’n queden?
2 globus
(3) Si et dono 4 maduixes per berenar i només te’n menges una, quantes maduixes et queda-
ran per després?
3 maduixes
(4) Un cotxe i dos cotxes, quants cotxes fan?
3 cotxes
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2.9
(1) Abans de dinar hem fet plastilina i després de dinar n’hem tornat a fer. Quantes vegades
n’hem fet?
2 vegades
(2) Si tens quatre cireres i te les menges, quantes cireres et queden?
cap cirera
(3) La Carolina no té cap cotxet i tu li dónes dos cotxets. Quants cotxets tindrà ara?
2 cotxets
(4) En Lluís té 3 croquetes i tu en tens una. Qui té més croquetes?
En Lluís

2.10
(1) En Pau té 4 nines. Si te’n dóna una, quantes nines tindrà en Pau?
3 nines
(2) En un plat hi ha 4 cireres i te’n menges 1. Quantes cireres hi ha ara al plat?
3 cireres
(3) Jo tinc 4 cotxes i tu tens un cotxe. Qui té més cotxes, tu o jo?
Tu
(4) L’Ester té 2 gomets i li’n dóna un a en Robert. Quants gomets li queden?
1 enganxina

2.11
(1) El pare té 4 plàtans i se’n menja 2. Quants plàtans té el pare?
6 plàtans
(2) La Marta té una motxilla i el seu tiet li’n regala una altra. Quantes motxilles té ara la Marta?
2 motxilles
(3) La Sandra ha fet 2 estrelles i la Núria n’ha fet  una altra. Quantes estrelles han fet entre les
dues?
3 estrelles
(4) La Pilar ha regalat 3 revistes a la Maria i una al seu germà. Quantes revistes ha regalat?
4 revistes

2.12
(1) L’oncle em va donar 3 llapis de colors i avui n’he gastat un. Quants me’n queden?
2 llapis de colors
(2) Si tens 4 ratolins i en perds tres, quants te’n quedaran?
1 ratolí
(3) Tinc una pedra en una mà i dues pedres en l’altra. Quantes pedres tinc entre totes dues
mans?
3 pedres
(4) Tinc 3 nines i en regalo dues. Quantes nines em queden?
1 nina

2.13
(1) Si tu portes dues sabates i jo dues més, quantes sabates portem?
4 sabates
(2) Tens 4 cromos de la col.lecció de cotxes i el teu germà te n’agafa 3. Quants te’n queden?
1 cromo
(3) Tinc 3 colors i en dono un a la Maria, un a la Núria i un al Joan. Quants colors hem que-
den?
cap color
(4) Tu tens dues pales i em regales una . Quantes pales et queden?
Una pala

2.14
(1) Expliquem 2 contes abans d’anar al pati i un després, quants contes haurem explicat?
3 contes
(2) L’Enric té tres pots i la Conxi un. Quants pots tenen entre tots dos?
4 pots
(3) Si tens 3 castanyes i en d’ones una a la Marina, quantes castanyes et queden?
2 castanyes
(4) Tres pilotes i una pilota, quantes pilotes fan?
4 pilotes

2.15
(1) Fem un dibuix al matí i dos a la tarda. Quants dibuixos haurem fet en tot el dia?
3 dibuixos
(2) Si tens 3 peixos i me’ls regales, quants peixos et queden ara?
cap peix
(3) Tu tens 2 galetes i la Tamara te n’agafa una galeta. Quantes galetes et queden?
1 galeta
(4) Tinc 1 vestit blau i dos de vermells. Quants vestits tinc?
3 vestits

2.16
(1) Abans de dinar t’he donat 1 xocolatina i ara te’n dono una altra. Quantes xocolatines t’he
donat?
2 xocolatines
(2) Avui he llegit un conte i ahir en vaig llegir tres. Quin dia he llegit més contes?
ahir
(3) La Lia té 4 avellanes i se’n menja dues. Quantes avellanes li queden ?
2 avellanes
(4) La Carme té 4 cotxets i en dóna 1 al seu germà. Quants cotxets té la Carme al final?
3 cotxets
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2.17
(1) Has inflat dos globus i un s’ha rebentat. Quants te’n queden?
1 globus
(2) Jo tinc 3 dibuixos i tu en tens 1. Quants dibuixos tenim entre tots dos?
4 dibuixos
(3) Jo tinc 4 pomes i en dono dues a en Marc. Quantes pomes em quedaran?
2 pomes
(4) La Rut té un estoig amb 2 llapis i a la má en porta dos més. Quants llapis té en total la
Rut?
4 llapis

2.18
(1) L’Andreu té 4 galetes i se’n menja dues. Quantes galetes té ara?
2 galetes
(2) Si el pare et compra tres jogines i tu en perds una, quantes joguines et queden?
2 joguines
(3) Tens 2 ceres vermelles i cap cera blava. Quantes ceres tens?
2 ceres
(4) Tu tens 4 cargols i l’Ariadna en trepitja 1. Quants cargols et queden?
3 cargols

2.19
(1) Un llapis i dos llapis, quants llapis fan?
3 llapis
(2) Un nen va al lavabo i al cap d’una estona n’hi va un altre. Quants nens han anat al lavabo?
2 nens
(3) La Clàudia té 4 bombons, però en dóna un a la Isabel. Quants bombons li queden?
3 bombons
(4) En Sergi té 2 nines en un llit i dues en un altre. Quantes nines té en total?
4 nines

2.20
(1) La Maria té 3 globus i li donen un altre globus. Quants en té ara?
4 globus
(2) A l’armari de la classe hi ha 4 tovalloles, però dues les hem fet servir i ja no hi fan. Quantes
n’hi queden?
2 tovalloles.
(3) Avui ens hem trobat un gosset i ahir ens vam trobar un altre. Quants gossos hem trobat?
2 gossets
(4) En Joan té 3 bunyols i se’n menja 2. Quants li’n queden?
1 bunyol

2.21
(1) En Pere té 3 pedres. Si te’n dóna una a tu, quantes pedres tindrà en Pere?
2 pedres
(2) He collit una poma i me n’he menjat una. Quantes pomes tinc?
cap poma
(3) La Maite no té cap nina, i la seva germana li’n dóna una. Quantes nines té ara?
1 nina
(4) La Sandra té tres mandarines i tu en tens una. Qui té més mandarines?
La Sandra

2.22
(1) La Teresa ha portat de casa 4 anissos i se’ls ha menjat tots. Quants anissos li queden?
cap anís
(2) Si tens 2 cireres i la Maria te’n dóna una altra, quantes cireres tindràs?
3 cireres
(3) Si tens 1 color i jo te’n dono 3, quants colors tindràs?
4 colors
(4) Si tens dues mandarines i te’n menges una, quantes mandarines et quedaran?
1 mandarina

2.23
(1) Si tens 3 nines i se te’n fa malbé una, quantes nines et quedaran?
2 nines
(2) Si tens 4 olives i te’n menges una, quantes olives et quedaran?
3 olives
(3) Teníem 3 estrelles penjades al sostre. Avui n’ha caigut una. Quantes n’hi queden?
2 estrelles
(4) Tu portes 3 formatgets i l’Anna te’n dóna un altre. Quants formatgets tens ara?
4 formatgets

2.24
(1) Tu tens 3 joguines i te n’agafo una  Quantes te’n queden?
2 joguines
(2) Al calaix vermell hi ha 3 mocadors, i al verd un. Quants mocadors hi ha entre tots dos calai-
xos?
4 mocadors
(3) Un cotxe i 3 cotxes, quants cotxes fan?
4 cotxes
(4) Quantes cues tenen tres gossets?
3 cues
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2.25
(1) Jo tinc 3 boletes i tu en tens una. Qui té més boletes?
Tu
(2) Si tens 4 galetes per esmorzar i només te’n menges una, quantes te’n quedaran?
3 galetes
(3) Tinc 4 globus a la classe però dos se’m rebenten. Quants globus em queden a la classe?
2 globus
(4) 3 cromos i un cromo, quants cromos fan?
4 cromos

2.26
(1) La Bàrbara té 3 petxines i en Joan li’n regala una. Quantes petxines té ara?
4 petxines
(2) Al cabàs hi ha tres pilotes i a la caixa hi ha una pilota. On hi ha menys pilotes?
A la caixa
(3) Estàs jugant amb tres peces de construcció i ve en Joan i te’n dóna un altra. Quantes
peces tens ara?
4 peces
(4) He trobat a terra 4 botons, però jugant n’he perdut 3. Quants botons em queden?
1 botó

2.27
(1) Jo tinc 3 galetes i te’n dono una. Quantes galetes tinc al final?
2 galetes
(2) La mare ha comprat 1 poma i el pare 3 taronges. Quantes peces de fruita han comprat els
pares?
4 peces de fruita
(3) La Maria té 4 contes i la Marta en té un. Qui té més contes?
La Maria
(4) La Rosa té dues postals i en Pep li’n dóna una altra. Quantes postals té ara?
3 postals

2.28
(1) Tinc 2 boles de color vermell i dues de color groc. Quantes boles tinc en total?
4 boles
(2) Si de 4 globus en treus dos, quants globus queden?
2 globus
(3) Si en un plat hi ha dues patates i n’hi posem una altra, quantes n’hi haurà?
3 patates
(4) Si tens 3 croquetes i te les menges, quantes croquetes et quedaran?
cap croqueta

2.29
(1) Si tens 3 daus i te n’agafo un, quants te’n quedaran?
2 daus
(2) En Xavier té 2 bales i en Ricard en té una . Quantes bales tenen entre tots dos?
3 bales
(3) Si et compres 4 castanyes i en perds una, quantes castanyes et quedaran?
3 castanyes
(4) Tu tens 3 retoladors.  Si la mare et regala un altre retolador, quants retoladors tindràs?
4 retoladors

2.30
(1) Si tens tres fitxes i en dónes una, quantes fitxes et quedaran?
2 fitxes
(2) Una croqueta i 3 croquetes, quantes croquetes són?
4 croquetes
(3) El pare té un jersei i tu li’n dónes dos més. Quants jerseis tindrà el pare? 
3 jerseis
(4) La Palmi té 2 cotxets i en Bernat en té quatre. Qui té menys cotxes?
La Palmi

2.31
(1) Si tenim 3 ametlles i en donem dues, quantes ens en quedaran?
1 ametlla
(2) En Pere té 3 cotxes i el pare li’n dóna un altre. Quants cotxes té ara en Pere?
4 cotxets
(3) La Bàrbara té 1 pilota i en Joan li’n regala dues més. Quantes pilotes té ara?
3 pilotes
(4) La Júlia té 3 gomes d’esborrar i en perd una. Quantes gomes li queden?
2 gomes

2.32
(1) Si ajuntem 2 cotxes verds i 2 cotxes blaus, quants cotxes tenim?
4 cotxes
(2) Si de 4 olives te’n menges dues, quantes olives et queden?
2 olives
(3) Si el pare et compra una bufanda i la iaia te’n regala una altra, quantes bufandes tindràs? 
2 bufandes
(4) Si tenim un peix a la peixera i n’hi posem dos més, quants peixos tindrem a la peixera?
3 peixos
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2.33
(1) La Sara ha fet 3 estrelles i la Núria n’ha fet una altra. Quantes estrelles han fet entre totes
dues?
4 estrelles
(2) Si tens 4 mandarines i no te’n menges cap, quantes mandarines et queden?
4 mandarines
(3) Si tens una capsa amb 4 colors i la Vanessa n’agafa una, quants colors et quedaran?
3 colors
(4) Tinc 3 dibuixos i en pengem un a la paret. Quants dibuixos ens queden per penjar?
2 dibuixos

2.34
(1) A casa d’en Xavier hi ha un televisor a la cuina i un altre al menjador. Quants televisors
tenen en total?
2 televisors
(2) Hi havia 4 mosques i ara només n’hi ha 3. Quantes han marxat?
1 mosca
(3) Tu tens 3 culleres i jo en tinc una. Qui té menys culleres?
jo
(4) Hi ha 4 peixos al plat. Me’n menjo tres. Quants peixos em queden per menjar?
1 peix

2.35
(1) L’Andreu té 3 peixos en una peixera i 1 en una altra. Quants peixos té l’Andreu?
4 peixos
(2) Si tens 4 pilotes i en regales 1 a la Clara i una altra al Joan, quantes pilotes et quedaran?
2 pilotes
(3) Teníem tres safates plenes de colors. Ara només n’hi ha una. Quantes safates hem neces-
sitat?
2 safates
(4) A sobre de la taula hi ha dos ossets i a sota de la taula n’hi ha un. Quants òssets hi ha en
total?
3 ossets

2.36
(1) En Rafel té 3 ninos i la seva germana li’n dóna un que té a l’habitació. Quants té ara?
5 ninos
(2) Hi ha dos nens a la classe i n’hi arriba un altre. Quants nens hi ha ara a la classe?
3 nens
(3) L’Alex té 3 cotxes i se’n comprarà un altre. Quants en tindrà?
4 cotxes
(4) La Roser té 2 galetes i se’n menja dues. Quantes galetes té ara?
cap galeta

2.37
(1) Si els teus avis et porten dos ninos i tu ja en tenies un, quants ninos tindràs?
3 ninos
(2) Si en Joan té 1 cavall i tu en tens 1 altre, quants cavalls teniu?
2 cavalls
(3) Tens 3 joguines i se t’han fet malbé totes tres. Quantes joguines et queden?
cap joguina
(4) Tens tres contes i en dónes un a en Joan. Quants contes et queden?
2 contes

2.38
(1) Tu tens 3 collarets i en perds un. Quants collarets et queden?
2 collarets
(2) La Maria tenia 2 retoladors i en Jordi li n’ha perdut un. Quants retoladors té ara?
1 retolador 
(3) L’Anna té 2 colors i en Josep un, però l’Anna no vol els seus i els dóna al Josep. Quants
colors tindrà ara en Josep?
3 colors
(4) Si tu tens 1 cotxe i la Marta te’n dóna dos, quants cotxes tindràs?
3 cotxes

2.39
(1) Si tu agafes un got i l’Emma un altre, quants gots tindreu,
?
2 gots
(2) Tinc 3 bales i l’Anna en en té quatre. Quantes bales em falten per tenir-ne com l’Anna? 
1 bala
(3) En Pere té 2 taronges i la Maite li’n dóna una altra. Quantes taronges té ara en Pere?
3 taronges
(4) Un botó i tres botons, quants botons fan?
4 botons

2.40
(1) En Rubèn té un camió i en Xavi l’hi pren. Quants camions té ara en Rubèn?
cap camió
(2) Hi havia 3 titelles al racó de teatre, però ara només n’hi veig una. Quants titelles s’han ama-
gat?
2 titelles
(3) L’Anna té 3 caragols i la Berta 1. Quants caragols tenen entre totes dues?
4 caragols
(4) L’avi té 2 gorres i en perd una. Quantes gorres té ara?
1 gorra
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2.41
(1)  La Maria té 4 olives i se’n menja 1. Quantes olives li queden?
3 olives
(2) La Núria té dues sabates i en perd una al carrer. Quantes sabates li queden?
1 sabata
(3) En Jordi ha donat dos llapis a una amiga i dos a la seva germana. Quants llapis ha donat
en total?
4 llapis
(4). Si de 4 globus se n’escapa un, quants globus quedaran?
3 globus

2.42
(1) Tinc tres ous a les mans i em cauen tots a terra. Quants me’n queden?
cap
(2) Tu agafes 2 rasclets. Si perds un rasclet, quants rasclets et quedaran?
1 rastrell
(3) Una pala i dos pales, quantes pales fan?
3 pales
(4) Ahir vaig anar al cinema i vaig veure dues pel.lícules i avui hi he tornat a anar i n’he vist
una altra. Quantes pel.lícules he vist entre els dos dies?
3 pel.lícules

2.43
(1) Teniu quatre nous i en doneu una. Quantes us en quedaran?
3 nous
(2) Si poses 1 got a la taula i en Pere n’hi posa un altre, quants gots hi ha sobre la taula?
2 gots
(3) Una flor té 3 fulles. Si li arrenques les 3 fulles, quantes fulles li quedaran?
Cap fulla
(4) A la porta hi ha 2 nenes i a la taula n’hi ha una. On hi ha menys nenes?
A la taula

2.44
(1) Al menjador tenim 2 cadires. La mare n’ha comprat dues més. Quantes cadires tenim ara? 
4 cadires
(2) Amb fang fem un ninot. Després fem un cotxe, i després una pilota. Quantes coses hem fet
amb fang?
3 coses
(3) En Pep aquest matí t’ha regalat dues boletes, i aquesta tarda una. Quantes boletes t’ha
regalat en Pep? 
3 boletes
(4) Tinc 4 bunyols. Me n’he menjat tres. Quants bunyols em queden per menjar?
1 bunyol

2.45
(1) L’Anna té un formatget i se’l menja. Quants formatgets li queden ara?
cap formatget
(2) L’àvia et dóna 4 pinyons i te’n menges 1. Quants pinyons tens?
3 pinyons
(3) La Roser tenia 3 casquets de llana, però va anar al parc i en va perdren un. Quants cas-
quets té ara?
2 casquets
(4) Si tens 2 boles en una mà i una bola en l’altra, quantes boles tens entre totes dues mans?
3 boles

2.46
(1) Si tu ara agafes una castanya i jo després et dono una altra castanya, quantes castanyes
tindràs? 
2 castanyes
(2) La Diana té 2 llapis i en compra 2 més. Quants llapis té ara?
2 llapis
(3) La mare compra 2 iogurts i després se’n menja 1. Quants iogurts li queden?
1 iogurt
(4) Si ahir vas comprar 3 moniatos i avui te’n menges 1, quants moniatos et queden?
2 moniatos

2.47
(1) Avui és l’aniversari d’en Marc i d’en Pep i em donen una serpentina cada un. Quantes ser-
pentines em donen entre tots dos?
2 serpentines
(2) En Pol té 2 daus, i la Roser 1. Quants daus tenen entre tots dos?
3 daus
(3) L’Albert té 2 bales i vol tenir-ne 4. Quantes bales li falten?
2 bales
(4)  La Rosa té el conte dels tres óssos i agafa el conte de la Caputxeta Vermella. Quants con-
tes té ara?
2 contes

2.48
(1) Si dónes una trompeta a en Joan i una altra trompeta a l’Anna, quantes trompetes has
donat? 
2 trompetes
(2) Si en un pot hi tenim 5 olives i ens les mengem, quantes olives hi quedaran?
cap oliva
(3) Si tens tres pollets i en regales dos, quants pollets et quedaran?
1 pollet
(4) Si tu ensenyes una mà i en Dani ensenya les dues mans, quantes mans veurem?
3 mans

15



2.49
(1) Tu tens 4 contes i te’n prenc 2. Quants contes tens ara?
2 contes
(2) Tres nenes corren i, una cau. Quantes nenes seguiran corrent? 
2 nenes
(3) Si la Laura té 1 paraigua i els avis li’n porten un altre, quants en té ara?
2 paraigües
(4) Si la teva germana et regala dues pomes i tu ja en tenies dues, quantes pomes tindràs al
final?
4 pomes

2.50
(1) A sobre la taula hi ha 4 contes; la Patricia n’agafa 1, i jo un altre. Quants contes queden
sobre la taula?
2 contes
(2) Abans hem fet un joc i ara en fem un altre. Quants jocs hem fet?
2 jocs
(3) Ahir vas portar de casa una joguina i avui n’has portat una altra. Quantes n’has portat?
2 joguines
(4) Dins d’una capsa on hi ha una pilota n’hi posem tres més. Quantes pilotes tenim dins de la
capsa?
4 pilotes
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