
4.1
(1) Ahir a la tarda vam fer 1 dibuix i avui n’hem fet 4. Quants dibuixos tenim ara?
5 dibuixos
(2) En Jaume compra 4 retoladors i en gasta 1. Quants retolador li queden?
3 retoladors
(3) L’Anna tenia 5 gatets i n’ha donat 1. Quants gatets li han quedat?
4 gatets
(4) Quant és la meitat de dues llibretes?
1 llibreta
(5) Tenia 5 nines i se me n’han fet malbé 3. Quantes me’n queden?
2 nines

4.2
(1) A la Vanessa li van regalar una bossa amb 5 bales. En perd una. Quantes bales li queden?
4 bales
(2) 2 botons i cap botó, quants botons fan?
2 botons
(3) Al jardí de l’escola hi ha 3 arbres a la dreta i 2 arbres a l’esquerra. Quants arbres hi ha?
5 arbres
(4) Digues quant és el doble d’un mico.
2 micos
(5) La Carme té 2 retoladors de color vermell i 2 de color blau. Quants retoladors té?
4 retoladors

4.3
(1) El senyor Ramon té 5 melons i en ven 2. Quants melons li queden?
3 melons
(2) En Miquel té 1 llapis i el seu pare li’n dóna quatre més. Quants en té ara?
5 llapis
(3) En Pere té 4 pins i en Joan 1. Quants pins tenen entre tots dos?
5 pins
(4) En Pasqual compra 3 retoladors i en gasta 1. Quants retoladors li queden?
2 retoladors
(5) Dilluns vaig guanyar 4 bales i avui n’he perdut dues. Quantes n’he guanyat entre tots dos
dies?
2 bales

4.4
(1) La gallina Clariana pon quatre ous i la gallina Mariana en pon un. Quants ous ponen entre
totes dues?
5 ous
(2) La Margarida ha regalat 1 conte a un amic i 2 a la seva germana. Quants contes ha rega-
lat?
3 contes

(3) L’Albert té 4 galetes i se’n menja 3. Quantes galetes li queden?
1 galeta
(4) La Mariona em regala 3 caramels, i en Pere 2. Quants caramels tinc al final?
5 caramels
(5) Quant fan dues vegades dues vaques?
4 vaques

4.5
(1) Si tens 2 bolígrafs i en perds dos, quants te’n quedaran?
Cap bolígraf
(2) Si t’han posat 4 treballs i ja n’has fet tres, quants te’n queden per fer encara?
1 treball
(3) Si de 5 croquetes en traiem 3, quantes en queden?
2 croquetes
(4) Si tenim 5 carxofes i en donem una, quantes ens en quedaran?
5 carxofes
(5) En Xavier fa 2 dibuixos cada dia. En 2 dies, quants n’haurà fet?
4 dibuixos

4.6
(1) Si teniu tres carxofes i en doneu una, quantes us en quedaran?
2 carxofes
(2) Si tenim 2 petxines en una mà i 3 petxines en l’altra, quantes petxines tenim entre totes
dues mans?
5 petxines
(3) Si tens 4 avellanes i te’n menges dues, quantes te’n queden?
2 avellanes
(4) Ahir a la tarda vam fer 3 dibuixos i avui n’hem fet 1. Quants dibuixos tenim ara?
4 dibuixos
(5) 1 mocador i 3 mocadors, quants mocadors fan?
4 mocadors

4.7
(1) Quant és la meitat  de dues capsetes?
1 capseta
(2) Dimarts vaig guanyar 5 bales i avui n’he perdut 3. Quantes n’he guanyades entre tots dos
dies?
2 bales
(3) En Miquel té 2 llapis i el seu pare li’n dóna 2 més. Quants en té ara?
4 llapis
(4) Si de 3 llibretes en traiem dues, quantes en queden?
1 llibreta
(5) Si teniu dos contes i en doneu 1, quants us en quedaran?
1 conte
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4.8
(1) Si tenim 4 pins en una mà i 1 pin en l’altra, quants pins tenim entre totes dues mans?
5 pins
(2) Tinc 1 cromo i la Joana en té 4. Quants cromos tenim entre tots dos?
5 cromos
(3) L’Èlia té 5 galetes i se’n menja 3. Quantes galetes li queden?
2 galetes
(4) 3 botons i cap botó, quant fan?
3 botons
(5) Quant és la meitat de 4 tigres?
2 tigres

4.9
(1) En Jordi fa 5 dibuixos cada dia. En 1 dia, quants n’haurà fet?
5 dibuixos
(2) Si teniu 5 patates i en doneu una, quantes us en quedaran?
4 patates
(3) Si de 5 pinzells en perds 1, quants te’n quedaran?
4 pinzells
(4) 2 panteres i 3 panteres, quant fan?
5 panteres
(5) Dimarts vaig guanyar 5 cromos i dimecres en vaig perdre 3. Quants n’he guanyat entre tots
dos dies?
2 cromos

4.10
(1) Quant és la meitat de 2 gots?
1 got
(2) Si teniu 4 galetes i en doneu una, quantes us en quedaran?
3 galetes
(3) En Víctor té 4 croquetes i se’n menja 3. Quantes croquetes li queden?
1 croqueta
(4) La Seoane té 4 germans i la Diana 1. Quants germans més té la Soane que la Diana?
3 germans
(5) Tinc 3 mandarines i me’n menjo 1. Quantes me’n queden?
2 mandarines

4.11
(1) Si tens 4 plàtans i te’n menges 4, quants te’n quedaran?
Cap plàtan
(2) Si tens 5 llapis i en perds 2, quants te’n quedaran?
3 llapis
(3) Quantes meitats de coco podem fer d’un coco?
2 meitats

(4) La Júlia té 1 conte i en Marc li’n regala 4 més. Quants contes té?
5 contes
(5) Dilluns vaig guanyar 5 cromos i dimecres en vaig perdre 4. Quants n’he guanyat entre tots
dos dies?
1 cromo

4.12
(1) A la Vanessa li van regalar un paquet amb 5 xiclets. Se n’ha menjat cinc. Quants xiclets li
queden?
cap xiclets
(2) Un lleó i 4 lleons, quants lleons fan?
5 lleons
(3) Si teniu 4 pins i en doneu 1, quants us en quedaran?
3 pins
(4) Si tens 5 bunyols i te’n menges 1, quants te’n quedaran?
4 bunyols
(5) Quantes meitats de full podem fer d’un full?
2 meitats

4.13
(1) Si teniu 5 nines i en doneu una, quantes us en quedaran?
4 nines
(2) La Zaira té 2 germans, i l’Aina també té 2 germans. Quants germans més té la Zaira que
l’Aina ?
tenen el mateix nombre de germans
(3) Dilluns vaig guanyar 4 cromos i dimarts en vaig perdre 2. Quants n’he guanyat entre tots
dos dies?
2 cromos
(4) Dues llibretes i dues llibretes, quantes llibretes fan?
4 llibretes
(5) Ahir a la tarda vam fer 5 pastissos i avui ens n’hem menjat 4. Quants en queden encara?
1 pastís

4.14
(1) A la Vanessa li van regalar una capseta amb 5 bombons. Se’n menja 4. Quants bombons li
queden?
1 bombó
(2) En Xavier té 2 cromos i en Ricard en té 3. Quants cromos tenen entre tots dos?
5 cromos
(3) Jo tinc 3 llibres i la meva germana me’n dóna 2 més. Quants en tinc ara?
5 llibres
(4) Si teniu 2 cireres i en doneu una, quantes us en quedaran?
1 cirera
(5) Tinc 3 botons vermells i 1 de blau. Quants botons tinc en total?
4 botons
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4.15
(1) Una pantera i cap pantera, quantes panteres fan?
1 pantera
(2) En un test tenim 2 rosers i en un altre en tenim 3. Quants rosers tenim entre tots dos tes-
tos?
5 roses
(3) Dilluns vaig guanyar 5 bales i dimecres en vaig perdre quatre. Quantes n’he guanyat entre
tots dos dies?
1 bala
(4) En Miquel té 3 pilotes i en regala dues a en Carles. Quantes pilotes li queden?
1 pilota
(5) Si teniu 2 nous i en doneu una, quantes us en quedaran?
1 nou

4.16
(1) Si tenim 3 petxines en una mà i dues petxines en l’altra, quantes petxines tenim entre totes
dues mans?
5 petxines
(2) Si de 5 capses en traiem 4, quantes en quedaran?
1 capsa
(3) Quant és la meitat  de 4 serpentines?
2 serpentines
(4) La Rosa té 3 germans i en Lluís 1. Quants germans més té la Rosa que en Lluís?
2 germans
(5) En un test tenim 3 clavells i en un altre en tenim 2. Quants clavells tenim entre tots dos tes-
tos?
5 clavells

4.17
(1) Si teniu quatre cireres i en doneu una, quantes us en quedaran?
3 cireres
(2) Si tens 5 caragols i en perds quatre, quants te’n quedaran?
1 caragoll
(3) Un bou i un bou, quants bous fan?
2 bous
(4) A la Laia li van regalar un sobre amb 5 gomets. En perd dos. Quants gomets li queden?
3 gomets
(5) Dimarts vaig guanyar 4 cromos i avui n’he perdut 1. Quants n’he guanyat entre tots dos
dies?
3 cromos

4.18
(1) Avui he llegit 2 pàgines d’un conte i ahir en vaig llegir 3. Quantes pàgines he llegit?
5 pàgines

(2) Jo tinc 3 llibres i la meva germana me’n dóna 2. Quants en tinc ara?
5 llibres
(3) La mare té 3 prunes i me’n dóna dues. Quantes prunes li queden?
1 pruna
(4) Si de 5 croquetes te’n menges 3, quantes te’n quedaran?
2 croquetes
(5) Tinc 2 pins, i la meva germana 3. Quants pins tenim entre tots dos?
5 pins

4.19
(1) Si tenim tres avellanes i en donem una, quantes ens en quedaran?
2 avellanes
(2) Quantes meitats de pastís podem fer d’un pastís?
2 meitats
(3) La Dolors ha regalat un gat a un amic i 2 a la Montserrat. Quants gats ha regalat?
3 gats
(4) La Berta té 4 germans i la Rut 1. Quants germans més té la Berta que la Rut?
3 germans
(5) A la Marisa li van regalar un paquet amb 5 mocadors de paper. Se n’ha gastat tres. Quants
mocadors li queden?
2 mocadors

4.20
(1) Dilluns vaig guanyar 1 cromo, i dimecres dos. Quants n’he guanyat entre tots dos dies?
3 cromos
(2) Si teniu cinc cireres i en doneu una, quantes us en quedaran?
4 cireres
(3) Tinc 2 botons i un amic me’n dóna 2 més. Quants botons tinc ara?
4 botons
(4) La Teresa ha regalat 3 revistes a un amic i una al seu germà. Quantes revistes ha regalat?
4 revistes
(5) Quantes meitats de poma podem fer d’una poma?
2 meitats

4.21
(1) Si teniu tres nines i en doneu una, quantes us en quedaran?
2 nines
(2) La Lia té 1 germà, i la Marta 4. Quants germans més té la Marta que la Lia?
3 germans
(3) En Robert té 2 llapis i el seu pare li’n dóna un altre. Quants en té ara?
3 llapis
(4) Tenia 5 cotxets i se me n’han fet malbé 3. Quants me’n queden?
2 cotxets
(5) Si tens 5 prunes i te’n menges 4, quantes te’n quedaran?
1 pruna
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4.22
(1) L’Eloi llegeix 1 conte cada dia. En 2 dies, quants n’haurà llegit?
2 contes
(2) Dilluns vaig guanyar 4 cromos, i dimarts cap. Quants n’he guanyat entre tots dos dies?
4 cromos
(3) En una capsa hi ha 3 mocadors i en una altra del costat n’hi ha dos. Quants mocadors hi
ha entre totes dues capses?
5 mocadors
(4) En Julià compra 4 llapis i en gasta 1. Quants llapis li queden?
3 llapis
(5) Tinc 3 retoladors i un amic me’n dóna 2 més. Quants retoladors tinc ara?
5 retoladors

4.23
(1) Si teniu 3 gomets i en doneu un, quants us en quedaran?
2 gomets
(2) Quantes meitats de síndria podem fer d’una síndria?
2 meitats
(3) La Júlia té 2 contes i en Marc li’n regala 3 més. Quants contes té ara?
5 contes
(4) A la Joana li van regalar un paquet amb 5 xiclets. Se’n menja 2. Quants xiclets li queden?
3 xiclets
(5) Quant és la meitat de 4 pastissos?
2 pastissos

4.24
(1) Dimarts vaig guanyar una bala, i divendres una altra. Quantes en vaig guanyar entre tots
dos dies?
2 bales
(2) Si tens 5 olives i te’n menges dues, quantes te’n quedaran?
3 olives
(3) Tens 4 nines i en dónes una. Quantes te’n queden?
3 nines
(4) La Judit té 3 germans i l’Elisenda dos. Quants germans més té la Judit que l’Elisenda?
1 germà
(5) Si de 3 problemes ja n’has fet 1, quants problemes et queden per fer?
2 problemes

4.25
(1) Jo tinc 4 petxines i la meva germana me’n dóna una altra. Quantes en tinc ara?
5 petxines
(2) Quantes meitats de taronja podem fer d’una taronja?
2 meitats
(3) Dimarts vaig guanyar 1 cromo i dimecres un altre. Quants cromos he guanyat entre tots

dos dies?
2 cromos
(4) L’Èlia té 5 croquetes i se’n menja dues. Quantes croquetes li queden?
3 croquetes
(5) Si tens 5 bosses i en perds una, quantes bosses et quedaran?
4 bosses

4.26
(1) En Miquel té 2 llapis i el seu pare li’n dóna 3 més. Quants en té ara?
5 llapis
(2) Si tens 5 maduixes i te’n menges 3, quantes te’n quedaran?
2 maduixes
(3) Digues quant és el doble de dues panteres.
4 panteres
(4) Si de 4 cotxets en perds 2, quants te’n quedaran?
2 cotxets
(5) Al calaix de la dreta hi ha 2 mocadors, i al de l’esquerra un. Quants mocadors hi ha entre
tots dos calaixos?
3 mocadors

4.27
(1) Si tenim 3 fitxes en una mà i una fitxa en l’altra, quantes fitxes tindrem entre totes dues
mans?
4 fitxes
(2) La Joana ha fet 2 gelats de nata i 3 de xocolata. Quants gelats ha fet?
5 gelats
(3) La Seoane ha regalat 1 llibre a un amic i 2 a l’Olga. Quants llibres ha regalat?
3 llibres
(4) Si teniu 4 globus i en doneu 2, quants us en quedaran?
2 globus
(5) Dos nens tenen mitja poma cada un. Quantes pomes tenen entre tots dos?
1 poma

4.28
(1) Tinc 2 caramels en una mà i 2 caramels en l’altra. Quants caramels tinc entre totes dues
mans?
4 caramels
(2) En Miquel té 3 gomets i en regala 2 a en Carles. Quants gomets li queden?
1 gomet
(3) Has de fer 5 panellets i ja n’has fet 2. Quants te’n falten fer encara?
3 panellets
(4) Si de 4 fitxes en traiem una, quantes en queden?
3 fitxes
(5) Dues nenes tenen mitja taronja cada una. Quantes taronges tenen entre totes dues?
1 taronja
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4.29
(1) La Carme té 3 retoladors de color vermell i 2 de color blau. Quants retoladors té?
5 retoladors
(2) Ahir a la tarda vam fer 5 panellets i avui ens n’hem menjat 4. Quants en queden encara?
1 panellet
(3) Tinc 1 pedra en una mà i dues pedres en l’altra. Quantes pedres tinc entre totes dues
mans?
3 pedres
(4) Dues noies tenen mig panet cada una. Quants panets tenen entre totes dues?
1 panet
(5) Avui he llegit 2 pàgines d’un conte i ahir tambè en vaig llegir 2. Quantes pàgines he llegit?
4 pàgines

4.30
(1) Teniu 4 nous i en doneu una. Quantes us en queden?
3 nous
(2) Si teniu 4 prunes i en doneu dues, quantes us en quedaran?
2 prunes
(3) Si teniu 5 ratolins i en doneu 1, quants us en quedaran?
4 ratolins
(4) En Joaquim té 2 retoladors, l’Àngels 1, i en Julià cap. Quants en tenen entre tots?
3 retoladors
(5) La Sònia em regala 2 caramels, i en Pere cap. Quants caramels tinc al final?
2 caramels

4.31
(1) Tinc 2 nines i en dono una. Quantes me’n queden?
1 nina
(2) Tinc 3 caramels d’anís i 1 de llimona. Quants caramels tinc en total?
4 caramels
(3) En Juli em va donar 5 fulls i avui n’he gastat 1. Quants me’n queden?
4 fulls
(4) Tinc 1 pilota. Quantes me’n falten per tenir-ne 4?
3 pilotes
(5) Quantes orelles tenen 2 ases?
4 orelles

4.32
(1) Si tens 5 prunes i te’n menges dues, quantes te’n queden?
3 prunes
(2) Tens una nina en una mà i 3 nines en l’altra. Quantes nines tens entre totes dues mans?
4 nines
(3) L’equip de primer va fer 5 gols i el de segon 1. Per quants gols de diferència va guanyar

l’equip de. primer?
Per 4 gols
(4) Si tens 2 llapis i no en perds cap, quants te’n quedaran?
2 llapis
(5) Avui he llegit 3 pàgines d’un llibre i ahir en vaig llegir dues. Quantes pàgines he llegit?
5 pàgines

4.33
(1) En Martí ha canviat 2 caramels, si cada caramel al canvia per dues galetes. Quantes gale-
tes ha canviat?
4 caramels
(2) Tens 3 pomes i en dónes una. Quantes te’n queden?
2 pomes
(3) En Sergi té 4 ninos i la Irina dos. Quants ninos més té en Sergi ?
2 ninos
(4) Si l’Helena i la Júlia em donen un caramel cada una, quants caramels tindré?
2 caramels
(5) Quants peus tenen dues nenes?
4 peus

4.34
(1) Si tens 5 pots i en perds tres, quants te’n quedaran?
2 pots
(2) La Carme té 2 retoladors de color vermell i 2 de color blau. Quants retoladors té?
4 retoladors
(3) La Sònia compra 2 bolígrafs i en gasta 2. Quants bolígrafs li queden?
Cap bolígraf
(4) A en Víctor li van regalar una capsa amb 5 galetes. Se’n menja 4. Quantes galetes li que-
den?
1 galeta
(5) Si tens 4 ratolins i en perds 3, quants te’n quedaran?
1 ratolí

4.35
(1) Si tenim 2 ametlles i en donem una, quantes ens en quedaran?
1 ametlla
(2) En Robert té 4 contes. Si me’n dóna la meitat, quants me’n donarà?
2 contes
(3) La Marina ha fet 5 problemes a classe; 3 estan bé. Quants en té de malament?
2 problemes
(4) Quant és la meitat de dues vaques?
1 vaca
(5) La gallina Caterina pon un ou cada setmana i la gallina Juliana en pon 3. Quants ous ponen
entre totes dues?
4 ous
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4.36
(1) Si tens 3 mocadors i en perds dos, quants te’n quedaran?
1 mocador
(2) La Laia té 2 bales i en Ricard en té una. Quantes bales tenen entre tots dos?
3 bales
(3) Dues nenes tenen mitja poma cada una. Quantes pomes tenen entre totes dues?
1 poma
(4) En Martí i la Júlia em donen 2 galetes cadascun. Quantes galetes m’han donat en total??
4 galetes
(5) Jo tinc 2 petxines, i la meva germana tres. Quantes petxines tenim entre tots dos?
5 petxines

4.37
(1) Tens 4 nines i en dónes una. Quantes te’n queden?
3 nines
(2) Vull tenir 4 contes. Ara en tinc 2. Quants me’n falten?
2 contes
(3) En Pere té 4 joguines i  en Joan 1. Quantes joguines més té en Pere?
3 joguines
(4) En Guim té 2 pins. Si m’en dóna la meitat, quants me’n donarà?
1 pin
(5) La mare té 5 taronges i me’n dóna dues. Quantes taronges li queden?
3 taronges

4.38
(1) Si tens 5 pastes i te’n menges una, quantes te’n quedaran?
4 pastes
(2) Quant és la meitat de 4 croquetes?
2 croquetes
(3) Tens 3 patates i en dónes una. Quantes te’n queden?
4 patates
(4) En Ricard compra 4 castanyes i se’n menja 4. Quantes castanyes li queden?
3 castanyes
(5) Vull tenir 5 bales. Ara en tinc 3. Quantes me’n falten?
2 bales

4.39
(1) La Pilar es menja 2 mandarines, i la Lia dues més. Quantes mandarines més s’ha menjat
la Lia que la Pilar?
2 mandarines
(2) Si tenim 5 mocadors i en donem un, quants ens en quedaran?
4 mocadors
(3) Al matí m’he menjat 2 formatgets i a la tarda 1. Quants formatgets m’he menjat entre el

matí i la tarda?
3 formatgets
(4) Tinc 3 panellets de pinyons i 2 de coco. Quants panellets tinc en total?
5 panellets
(5) Sobre la taula hi ha 4 retoladors. Si n’agafes la meitat, quants n’hauràs agafat?
2 retoladors

4.40
(1) Tinc 2 botons vermells i un de groc. Quants botons tinc en total?
3 botons
(2) Quant fan 2 elefants i 3 elefants?
5 elefants
(3) Si teniu 5 avellanes i en doneu una, quantes us en quedaran?
4 avellanes
(4) La Júlia té 3 gomes d’esborrar i en perd una. Quantes gomes li queden?
2 gomes
(5) En un test tenim 2 roses i, en un altre, també n’hi tenim dues. Quantes roses tenim entre
tots dos testos?
4 roses

4.41
(1) Sobre la taula hi ha 2 retoladors. Si n’agafes la meitat, quants n’hauràs agafat?
1 retolador
(2) Tinc 3 botons i un amic me’n dóna 2 més. Quants botons tinc ara?
5 botons
(3) Si tenim 2 carxofes i en donem una, quantes ens en quedaran?
1 carxofa
(4) Quant fan 1 foca i 3 foques?
4 foques
(5) Dissabte vaig guanyar 4 bales, però ahir en vaig perdre 1. Quantes n’he guanyat entre tots
dos dies?
3 bales

4.42
(1) En Francesc fa 1 exercici cada dia. En 3 dies, quants n’haurà fet?
3 exercicis
(2) Tinc 3 nines i en regalo dues. Quantes nines em queden?
1 nina
(3) Si tenim 3 croquetes i ens en mengem una, quantes croquetes ens quedaran?
2 croquetes
(4) La Judit i l’Helena em donen 2 caramels cada una. Quants caramels et donen en total?
4 caramels
(5) Si tens 4 cotxets i en perds 4, quants te’n quedaran?
cap cotxet
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4.43
(1) Quantes orelles tenen 2 lleons?
4 orelles
(2) La Marina ha fet 4 problemes a l’escola; 4 estan bé. Quants estan malament?
cap problema
(3) En un test tenim 3 clavells, i en un altre, n’hi tenim 2. Quants clavells tenim entre tots dos
testos?
5 clavells
(4) Tinc 3 bales. Quantes me’n falten per tenir-ne 4?
1 bala
(5) L’Anna té 2 llibres i jo en tinc el doble. Quants llibres tinc?
4 llibres

4.44
(1) En Pau fa 2 exercicis cada dia. En 2 dies, quants n’haurà fet?
4 exercicis
(2) Si tens 5 croquetes i te’n menges dues, quantes te’n queden?
3 croquetes
(3) L’Óscar fa 2 dibuixos cada dia. En 2 dies, quants dibuixos haurà fet?
4 dibuixos
(4) Si tinc 4 ametlles i en dono la meitat, quantes ametlles em quedan?
2 ametlles
(5) Ahir a la tarda vam fer 3 panellets i avui ens n’hem menjat 2. Quants en queden encara?
1 panellet

4.45
(1) Quan comença a jugar, la Margarida té 1 botó. Quan acaba, en té el doble. Quants botons
té ara la Margarida?
2 botons
(2) Tinc 3 caragols. Si en dono un, quants me’n quedaran?
2 caragols
(3) La Carla té 4 petxines. Si  en dóna la meitat a un amic, quantes petxines donarà?
2 petxines
(4) Si tinc 5 castanyes i te’n menges 3, quantes te’n quedaran?
2 castanyes
(5) Tinc 3 llibres, i la Josefina 2. Quants llibres tenim entre tots dos?
5 llibres

4.46
(1) Quantes meitats d’ensaïmada podem fer d’una ensaïmada?
2 meitats
(2) Tens 4 mandarines i te’n menges 4. Quantes te’n queden?
cap mandarina

(3) Tens 4 croquetes i te’n menges una. Quantes croquetes et queden?
3 croquetes
(4) Vull tenir 5 bales. Ara en tinc dues. Quantes me’n falten?
3 bales
(5) La Margarida es menja 2 bunyols, i la Mercè 3. Quants bunyols més es menja la Mercè que
la Margarida?
1 bunyol

4.47
(1) Si tenim 5 mocadors i en donem un, quants ens en quedaran?
4 mocadors
(2) Tinc 3 gomets. Quants me’n falten per tenir-ne cinc?
2 gomets
(3) Quant és la meitat de 2 peres?
1 pera
(4) Tens tres olives i te’n menges una. Quantes olives et queden?
2 olives
(5) Tinc 4 caramels. Si en perdo un, quants me’n queden?
3 caramels

4.48
(1) Dilluns la Dora va guanyar 3 bales i dimecres una. Quantes bales ha guanyat entre tots dos
dies?
4 bales
(2) Si tenim 5 prunes i en donem una, quantes ens en quedaran?
4 prunes
(3) Tinc 2 olives i el meu germà me’n dóna dues més. Quantes olives tinc ara?
4 olives
(4) En una capsa hi ha 4 mocadors i en una altra capsa n’hi ha un. Quants mocadors hi ha
entre totes dues capses?
5 mocadors
(5) La Bàrbara té 3 pins i en Joan li’n regala 2 més. Quants pins té ara?
5 pins

4.49
(1) Tenia 5 ampolles i se me n’han trencat 4. Quantes ampolles em queden?
1 ampolla
(2) En Pere té 4 contes. Si en dóna la meitat, quants contes li quedaran?
2 contes
(3) En Jordi ha donat 3 llapis a una amiga i 2 a la seva germana. Quants llapis ha donat?
5 llapis
(4) Si de 4 capses en traiem 4, quantes en queden?
Cap capsa
(5) Si tens 5 botons i ara dónes 1, quants te’n quedaran?
4 botons
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4.50
(1) Quant fan 3 autocars i 1 autocar?
4 autocars
(2) La Mireia té 2 germans i la Sònia 4. Quants germans més té la Sònia que la Mireia?
2 germans
(3) Quant és la meitat de 4 llibres?
2 llibres
(4) En Lluís té 4 retoladors i la seva mare li’n dóna un altre. Quants retoladors té ara?
5 retoladors
(5) La Diana ha regalat 3 contes a un amic i un al seu germà. Quants contes ha regalat?
4 contes
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