
9.1
(1) La Mabel té 4 retoladors i la Palmira en té 10 més que la Mabel. Quants retola-
dors té la Palmira?
14 retoladors
(2) Si tenim 3 mitges rajoles, quantes rajoles tenim?
1 rajola i mitja
(3) La Macarena ha collit 10 préssecs; 2 els ha llençat perquè eren dolents; 2 se li han aixafat;
3 els ha regalat. Quants préssecs li han quedat?
3 préssecs
(4) Dilluns em van donar 4 adhesius, dimarts 4 i dimecres 3. Quants adhesius m’han donat en
total?
11 adhesius
(5) En Mohamet té 6 llapis de colors, la Mafalda en té 4, i jo 5. Quants llapis de colors tenim
entre tots tres?
15 llapis

9.2
(1) La Maragda ha fet 8 problemes al matí i 7 a la tarda. Quants n’ha fets entre el matí i la
tarda?
15 problemes
(2) Avui he llegit 9 pàgines d’un llibre i ahir en vaig llegir 7. Quantes pàgines he llegit en total?
16 pàgines
(3) Si tens 16 castanyes i te’n menges 9, quantes te’n quedaran?
7 castanyes
(4) La Manuela té 17 gomes d’esborrar i en perd 9. Quantes gomes li queden?
8 gomes
(5) Si cada dia faig 3 partits, quants en faré en 5 dies?
15 partits

9.3
(1) L’àvia em va portar 8 joguines, i l’avi 9. Quantes joguines em van portar entre tots dos?
17 joguines
(2) Si de 16 olives te’n menges 7, quantes te’n quedaran?
9 olives
(2) Amb 4 quarts de poma, quantes pomes podríem fer?
1 poma
(3) En una capsa hi ha 18 xinxetes. Quantes n’hi quedaran si en trec 9?
9 xinxetes
(5) En un carrer hi ha 13 fanals. Per una avaria s’han apagat 7 fanals. Quants fanals han con-
tinuat encesos?
6 fanals

9.4
(1) En Patxi té 11 anys, i l’Otília 15. Quants anys més té l’Otília?
4 anys
(2) Tinc 4 botons i un amic me’n dóna 9 més. Quants botons tinc ara?
13 botons

(3) En Paco té 7 postals i l’Ot en té 9 més que en Paco. Quantes postals té l’Ot?
16 postals
(4) L’Àngela té dues panderetes i el seu germà en té dues vegades més. Quantes panderetes
té el seu germà?
4 panderetes
(5) La Paulina té 13 peres i me’n dóna 5. Quantes peres li queden?
8 peres

9.9
(1) A primera hora del matí tinc 19 bales. A la tarda en tinc 21. Quantes bales he guanyat?
2 bales
(2) La Pilar té 4 retoladors, i el seu germà el doble. Quants retoladors té el seu germà?
8 retoladors
(3) La Melània té 13 anys i la seva germana 7. Quants anys més té la Melània?
6 anys
(4) Quantes mitges pomes hi ha en una poma i mitja?
3 mitges pomes
(5) Tinc 6 bales. Quantes me’n falten per tenir-ne quinze?
9 bales

9.6
(1) En una capsa hi ha 18 clips. Quants n’hi quedaran, si en trec 9?
9 clips
(2) Tenia 18 gots i se me n’han trencat 5. Quants me’n queden?
13 gots
(3) Quant fan dues vegades 7 ampolles?
14 ampolles
(4) En Max fa 6 treballs cada setmana. En dues setmanes, quants n’haurà fet?
12 treballs
(5) Tenia 13 fulls i n’he gastat 4. Quants me’n queden?
9 fulls

9.7
(1) La Rosa tenia 10 galetes. Se’n menja 5 i en dóna 3 al seu germà. Quantes galetes li que-
den?
2 galetes
(2) Tenia 16 fulls i n’he gastat 7. Quants me’n queden?
9 fulls
(3) En Melcior té 4 pilotes de tennis, i la Petra en té 10 més que en Melcior. Quantes pilotes de
tennis té la Petra?
14 ptes.
(4) Quantes meitats de poma hi ha en 9 pomes?
18 meitats
(5) La Malena compra 14 retoladors i en gasta 5. Quants retoladors li queden?
9 retoladors
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9.8
(1) Si tens 12 pomes i te’n menges 4, quantes te’n quedaran?
8 pomes
(2) Quantes potes tenen 8 gallines?
16 potes
(3) La Pia em regala 9 contes, i l’Onèsim 4. Quants contes tinc al final?
13 contes
(4) Tinc dues galetes per repartir entre 4 nois. Quant tocarà a cada un?
mitja galeta

(5) Tenia 10 pins a la butxaca, 4 a la cartera, i encara n’he guanyat un altre. Quants pins tinc
ara?
15 pins

9.9
(1) Set mitges rajoles de xocolata, quantes rajoles de xocolata fan?
3 rajoles i mitja

(2) Dimarts em van donar 2 cromos, dimecres 3, i dijous 5. Quants cromos m’han donat en total?
10 cromos

(3) El pare té 7 retoladors, la mare en té 5 i jo 2. Quants retoladors tenim entre tots tres?
14 retoladors
(4) Tinc 8 figuretes. Quantes me’n falten per tenir-ne 15?
7 figuretes

(5) Quantes mitges gomes hi ha 2 gomes i mitja?
5 mitges gomes

9.10
(1) Tinc 13 globus. Si me’n treus 6, quants me’n quedaran?
7 globus.
(2) Tenia 12 escombres, però 6 estan per llençar. Quantes me’n queden?
6 escombres
(3) La meva germana ha començat a jugar amb 5 bales i n’ha guanyat 9. Quantes en té en
acabar el joc?
14 bales
(4) Tinc 7 llapis. Quants me’n falten per tenir-ne 15?
8 llapis

(5) Dilluns em van donar 4 galetes, dimarts 5, i dijous 3. Quantes galetes m’han donat en
total?
12 galetes

9.11
(1) Tinc una coca i mitja. Quantes meitats de coca tinc?
3 meitats de coca

(2) En Ponç tenia 8 dibuixos i n’ha fet 5 més. Quants dibuixos té ara?
13 dibuixos
(3) Jo he llegit 9 contes, i la meva germana 7. Quants n’hem llegit entre tots dos?
16 contes
(4) Si 3 noies tenen 3 raquetes cada una, quantes raquetes tenen en total?
9 raquetes

(5) La Perla té 6 postals i el seu germà en té 9. Quantes postals tenen entre tots dos?
15 postals

9.12
(1) Comprem 15 kiwis i hem de llençar-ne 9 que estaven podrits. Quants kiwis ens quedaran?
6 kiwis
(2) A primera hora del matí tinc 17 bales. A la tarda en tinc 19. Quantes bales he guanyat avui?
2 bales
(3) Si cada dia faig 3 dibuixos, quants en faré en 6 dies?
18 dibuixos
(4) La Petúnia té 11 anys, i la seva germana 6. Quants anys més té la Petúnia?
5 anys

(5) El pare té 9 mocadors, la mare en té 5, i jo 2. Quants mocadors tenim entre tots tres?
16 mocadors

9.13
(1) Em falten 9 fulls per tenir-ne 14. Quants fulls tinc?
5 fulls
(2) En Màxim té 6 cromos i la Priscil·la en té 8. Quants cromos tenen entre tots dos?
14 cromos
(3) Tinc 5 butxaques i a cada butxaca hi tinc 3 ametlles. Quantes ametlles tinc entre totes les butxaques?
15 ametlles
(4) Si repartim 2 panets entre 4 amigues, quina part de panet tocarà a cada una?
Mig panet
(5) Tinc 15 botons. Si en dono 6, quants m’en quedaran?
9 botons

9.14
(1) En Pau té 8 pins, la Pilar en té 4, i jo 3. Quants pins tenim entre tots tres?
15 pins
(2) La Pastora tenia 12 galetes. Se’n menja 3 i en dóna dues al seu germà. Quantes galetes li queden?
7 galetes
(3) Si cada dia faig 3 dibuixos, quants en faré en 8 dies?
24 dibuixos
(4) Quantes meitats de poma hi ha en 8 pomes?
16 meitats
(5) Si tinc dues motxilles i a cada una hi porto 5 llibres, quants llibres porto entre totes dues motxilles?
10 llibres
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9.19
(1) Si tens 14 llibres i te’n donen 2, quants en tindràs?
16 llibres
(2) En Modest té 5 globus, i la Mònica en té 10 més que en Modest. Quants globus té la Mònica?
15 ptes.
(3) Si 2 nois tenen 6 galetes cada un, quantes galetes tenen entre tots?
12 galetes
(4) Jo he fet 2 canelons, i la meva germana el doble. Quants n’hem fet entre tots dos?
6 canelons
(5) Si tinc dues butxaques i en cada una hi porto 4 petxines, quantes petxines porto entre totes
dues butxaques?
8 petxines

9.16
(1) A la taula de l’escola hi caben 12 nens. Avui només en som 8. Quants nens falten?
4 nens
(2) Tinc 14 fulls. Si te’n dono 5, quants me’n quedaran?
9 fulls
(3) Dilluns vaig guanyar 15 cromos i dissabte en vaig perdre 7. Quants n’he guanyat entre tots dos dies?
8 cromos
(4) La Melinda té una cinta d’onze metres de llargada. En talla 6 metres. Quants metres de
cinta li queden?
5 metres
(5) Quan comença a jugar, la Manuela té 7 botons. Quan acaba, en té el doble. Quants  en té?
10 botons

9.17
(1) Per fer un vestit necessitem 3 metres de roba. Quants metres de roba necessitarem per fer
2 vestits iguals?
6 metres
(2) En Medir m’ha donat 6 postals i l’Odette tantes com en Medir. Quantes postals m’han donat en total?
12 postals

(3) Tenia 9 pins a la butxaca, 3 a la motxilla, i encara n’he guanyat 2 més. Quants pins tinc ara?
14 pins

(4) La Petúnia ha collit 8 tomàquets. Un l’ha llençat perquè era dolent; 2 se li han aixafat; 2 els
ha regalat. Quants tomàquets li han quedat?
3 tomàquets
(5) Si 2 nois tenen 9 globus cada un, quants globus tenen en total?
18 globus

9.18
(1) Tinc 8 llapis. Quants me’n falten per tenir-ne 12?
4 llapis

(2) La Perla vol repartir 14 gomes d’esborrar però n’ha perdut 5. Quantes gomes d’esborrar
podrà repartir?
9 gomes d’esborrar
(3) La Miquela ha regalat 7 postals a un amic i 4 al seu germà. Quantes postals ha regalat en
total?
11 postals
(4) La Míriam i l’Olga m’han donat 8 pins cada una. Quants pins m’han donat en total?
16 pins

(5) En una capsa hi ha 14 retoladors. En Pere n’agafa 2, la Mel·lina 4 i l’Onofre 5. Quants reto-
ladors queden a la capsa?
3 retoladors

9.19
(1) El meu germà té 5 raquetes, la mare en té 4, i jo 1. Quantes raquetes  tenim entre tots
tres?
10 raquetes

(2) Tenia 8 botons a la butxaca, 2 a la motxilla i encara n’he guanyat un altre. Quants botons
tinc ara?
11 botons

(3) Quants quarts de pastís hi ha en un pastís i mig?
6 quarts

(4) En un carrer hi ha 14 fanals. Per una avaria se n’han apagat 8. Quants fanals han continuat
encesos?
6 fanals
(5) Si tens 13 retoladors i en perds 4, quants te’n quedaran?
9 retoladors

9.20
(1) La gallina Placídia pon 7 ous cada setmana i la gallina Otília  en pon cinc. Quants ous
ponen entre totes dues?
12 ous

(2) En una capsa hi ha 15 ametlles. En Manuel n’agafa 3, l’Olga 4, i l’Olaf 6. Quantes ametlles
queden a la capsa?
2 ametlles
(3) L’Octavi compra 12 retoladors i en gasta 5. Quants retoladors li queden?
7 retoladors
(4) Quan comença a jugar,en Mateu té 6 botons. Quan acaba, en té el doble. Quants en té per
tant, al final?
12 botons
(5) Si repartim dues coques entre 4 amics. Quina part de coca tocarà a cada un?
Mitja coca
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9.21
(1) Comprem 14 plàtans i hem de llençar-ne 8 que estan podrits. Quants plàtans ens queda-
ran?
6 plàtans
(2) Tenia 16 fulls i n’he gastat 8. Quants me’n queden?
8 fulls
(3) A primera hora del matí tinc 16 bales. A la tarda en tinc 19. Quantes bales he guanyat?
3 bales
(4) La Magda té 5 globus i el seu germà en té dues vegades més. Quants globus té el seu
germà?
10 globus

(5) Quants quarts de taronja hi ha en una taronja i mitja?
6 quarts de taronja

9.22
(1) Si repartim 3 pizzes entre 6 amics, quina part de pizza tocarà a cadascun?
Mitja pizza
(2) Al calaix vermell hi ha 6 mocadors, al groc 2, i al verd 4. Quants mocadors hi ha entre tots
tres calaixos?
12 mocadors
(3) Tinc 3 butxaques i a cada butxaca hi tinc 4 pins. Quants pins tinc entre totes les butxa-
ques?
12 pins
(4) La Meritxell tenia 10 avellanes. Se’n menja 4 i en dóna 1 al seu germà. Quantes avellanes
li queden?
5 avellanes
(5) En Miren té 4 retoladors, la Purificació 3, i l’Òscar 7. Quants en tenen entre tots?
14 retoladors

9.23
(1) L’Ovidi fa 5 figuretes cada dia. En 2 dies, quantes n’haurà fet?
10 figuretes
(2) En Màrius té 2 globus i la Clàudia en té 5 més que en Màrius. Quants globus té la Clàudia?
7 globus
(3) Quantes meitats de poma hi ha en 6 pomes?
12 meitats
(4) Si tens 12 pins i te’n donen 4 més, quants en tindràs?
16 pins
(5) Si 3 noies tenen 6 llibres cada una, quants llibres tenen entre totes tres?
18 llibres

9.24
(1) Tinc 6 pomes. Si me’n menjo mitja cada dia, quant em duraran?
12 dies

(2) Tinc 6 globus. Quants me’n falten per tenir-ne 13?
7 globus
(3) Un noi té 9 petxines a la butxaca de la camisa i 5 a la butxaca dels pantalons. Quantes pet-
xines té entre totes dues butxaques?
14 petxines
(4) En Marçal ha fet  4 problemes al matí i 9 a la tarda. Quants n’ha fet entre el matí i la tarda?
13 problemes
(5) Tinc un pastís i mig. Quantes meitats de pastís tinc?
3 meitats

9.25
(1) A la bossa vermella hi ha 3 avellanes, a la groga 5, i a la verda 5. Quantes avellanes hi ha
entre totes tres bosses?
13 avellanes
(2) Tinc 3 pizzes per repartir entre 6 amics. Quant tocarà a cada un?
Mitja pizza
(3) Si tens 6 croquetes i les reparteixes entre tres amigues, quantes croquetes donaràs a cada
una?
2 croquetes
(4) En Magí ha fet 6 canelons i el seu germà 8. Quants n’han fet entre tots dos?
14 canelons

(5) Quantes meitats de goma hi ha en 5 gomes i mitja?
11 meitats

9.26
(1) L’Orestes tenia 4 bunyols i n’ha fet 5 més. Quants bunyols té ara?
9 bunyols

(2) En Maties tenia 10 mitjos llençols i els ha afegit per fer-ne llençols sencers. Quants llençols
li han sortit?
5 llençols
(3) La Paulina compra 16 castanyes i se’n menja 8. Quantes castanyes li queden?
8 castanyes
(4) La Melba compra 14 retoladors i en gasta 3. Quants retoladors li queden?
11 retoladors
(5) En Pasqual té 7 globus i en Marcel·lí en té 9 més que en Pasqual. Quants globus té en
Marcel·lí?
16 globus
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9.27
(1) Si cada dia faig 3 dibuixos, quants en faré en 6 dies?
18 dibuixos 
(2) Quantes meitats de mandarina hi ha en 3 mandarines i mitja?
7 meitats
(3) La Maribel em va portar 7 joguines, i la Magdalena 5. Quantes joguines em van portar
entre totes dues?
12 joguines
(4) En una bossa hi ha 8 bales. En Moisès n’agafa 3, la Patricia dues i l’Onofre 1. Quantes
bales queden a la bossa?
2 bales
(5) Quants quarts de pizza hi ha en dues pizzes i mitja?
10 quarts

9.28
(1) En Miquel tenia 6 pastissos i n’ha fet 7 més. Quants pastissos té ara?
13 pastissos  
(2) En Modest ha regalat 6 pins a un amic i 9 al seu germà. Quants pins ha regalat en total?
15 pins
(3) Dilluns vaig guanyar 14 bales però ahir en vaig perdre 8. Quantes bales he guanyatal final?
6 bales
(4) Quantes mitges coques hi ha en 1 coca i mitja?
3 mitges coques
(5) Ahir em vaig menjar 7 cireres i avui me n’he menjat 8. Quantes me n’he menjat entre tots
dos dies?
15 cireres

9.29
(1) Tinc 4 bolígrafs. Quants me’n falten per tenir-ne deu?
6 bolígrafs
(2) La Margarida té 12 capsetes i la seva germana en té 4. Quantes capsetes tenen entre
totes dues?
16 capsetes
(3) Comprem 15 mandarines i hem de llençar-ne 9 que estan podrides. Quantes mandarines
ens quedaran?
6 mandarines
(4) A primera hora del matí tinc 14 bales. A la tarda en tinc 16. Quantes bales he guanyat?
2 bales
(5) La Margot té 14 anys i la seva germana 8. Quants anys més té la Margot que la seva ger-
mana?
6 anys

9.30
(1) La Mariona ha començat a jugar amb 8 bales i n’ha guanyades 4. Quantes en té en acabar el joc?
12 bales

(2) Tinc 13 globus però en necessito 17. Quantes globus em falten?
4 globus
(3) L’Otto ha regalat 12 pins a un amic i 4 a la seva germana.  Quants pins ha regalat en total?
16 pins
(4) Dimarts vaig guanyar 9 cromos i dijous 4. Quants n’he guanyat entre tots dos dies?
13 cromos
(5) En Marc em va donar 16 fulls i avui n’he gastat 7. Quants me’n queden?
9 fulls

9.31
(1) Quantes meitats de poma hi ha en 4 pomes?
8 meitats
(2) Si tens 14 globus i te’n donen 2 més , quants en tindràs?
16 globus
(3) Tenia 17 fulls i n’he gastat 8. Quants me’n queden?
9 fulls
(4) Si cada dia faig 2 problemes, quants en faré en 4 dies?
8 problemes
(5) La Medea ha començat a jugar amb 8 bales i n’ha guanyat 6. Quantes en té en acabar el joc?
14 bales

9.32
(1) Dijous vaig guanyar 16 cromos però ahir en vaig perdre 7. Quants cromos he guanyat en total?
9 cromos
(2) Ahir em vaig menjar 6 galetes i avui me n’he menjat dues més que ahir. Quantes me n’he
menjat entre tots dos dies?
14 galetes
(3) La Cari em va donar 11 retoladors. N’he gastat 8. Quants me’n queden?
3 retoladors
(4) Tinc 7 fulls però en necessito 8. Quants fulls em falten?
1 full
(5) Tinc 3 pomes. Si me’n menjo mitja cada dia, quant em duraran?
6 dies

9.33
(1) La Maricreu té 4 bolígrafs, la Paula en té 6, i jo 1. Quants bolígrafs tenim entre totes tres?
11 bolígrafs
(2) En una bossa hi ha 17 avellanes. En Macià n’agafa quatre, la Fedra una, i en Pere tres.
Quantes avellanes queden a la bossa?
9 avellanes
(3) Ahir vaig guanyar 11 bales però avui n’he perdut 7. Quantes bales he guanyat entre ahir i avui?
4 bales

(4) Quants quarts de madarina hi ha en una mandarina i mitja?
6 quarts de mandarina
(5) Si tens 13 pins i te’n donen 4 més, quants en tindràs?
17 pins

68



9.34
(1) La Patsy té 2 llibres i el seu germà en té 4 vegades més. Quants llibres té el seu germà?
8 llibres
(2) En Pep tenia 9 pastissos i n’ha fet 7 més. Quants pastissos té ara?
16 pastissos 

(3) Quantes mitges pomes hi ha en 2 pomes i mitja?
5 mitges pomes

(4) La Petra té 6 pins i el seu germà en té 11. Quants pins tenen entre tots dos?
17 pins
(5) Dimarts vaig guanyar 7 bales i dijous 8. Quantes n’he guanyat entre tots dos dies?
15 bales

9.35
(1) Tinc 5 gomes. Quantes me’n falten per tenir-ne una dotzena?
7 gomes

(2) La Magnòlia té 10 petxines i la seva germana en té 8. Quantes petxines tenen entre totes dues?
18 petxines
(3) Comprem 13 pomes i hem de llençar-ne 7 que estan podrides. Quantes pomes ens quedaran?
6 pomes
(4) La Mireia té 15 anys i la seva germana 7. Quants anys és més gran la Mireia que la seva germana?
8 anys
(5) Tinc 8 bales, en guanyo dues i en perdo 5. Quant surto de l’escola la mare me’n compra
10. Al final, quantes bales tinc?
15 bales

9.36
(1) En Marçal em va donar 15 fulls d’entreteniments i avui n’he fet 9. Quants me’n queden per fer?
6 fulls
(2) La Maia compra 14 retoladors i en gasta 6. Quants retoladors li queden?
8 retoladors
(3) Tinc 2 croquetes per repartir entre 4 nois. Quant tocarà a cada un?
mitja croqueta

(4) La Matilde té 5 globus, en Pol en té 6, i jo 2. Quants globus tenim entre tots tres?
13 globus

(5) Tenia 11 cromos a la butxaca, 3 a la motxilla i encara n’he guanyat 2 més. Quants cromos
tinc ara?
16 cromos

9.37
(1) L’Odette tenia 16 galetes. Se’n menja 2 i en dóna 8 al seu germà. Quantes galetes li queden?
6 galetes

(2) Quantes meitats de poma hi ha en 5 pomes i mitja?
11 meitats

(3) Si tens 12 pins i te’n donen 4, quants en tindràs?
16 pins

(4) Si 3 noies tenen 6 llibres cada una, quants llibres tenen en total?
18 llibres

(5) La Marta té 5 capses i el seu germà en té 3 vegades més. Quantes capses té el seu germà?
15 capses

9.38
(1) Com que tenia 16 globus, en vaig regalar 7 a en Ponç. Quants globus m’han quedat?
9 globus

(2) En Marçal ha fet 7 dibuixos i la seva germana 9. Quants n’han fet, entre tots dos?
16 dibuixos

(3) En Maximilià compra 14 retoladors i en gasta 5. Quants retoladors li queden?
9 retoladors

(4) Si repartim 3 taronges entre 6 amics, quina part de taronja tocarà a cadascun?
Mitja taronja

(4) En Marcel·lí té 4 pins i l’Oriol el doble que en Marcel·lí. Quants pins tenen entre tots dos?
12 pins

9.39
(1) El pare té 7 mocadors, la mare en té 5, i jo 2. Quants mocadors tenim entre tots tres?
14 mocadors

(2) Tenia 7 cromos a la butxaca, 5 a la cartera i encara n’he guanyat 2. Quants cromos tinc ara?
14 cromos

(3) Dimarts em van donar 6 botons, dimecres 4, i dijous 3. Quants botons m’han donat en total?
13 botons

(4) La Paulina té 5 avellanes i el seu germà en té el doble. Quantes avellanes tenen entre tots dos?
15 avellanes

(5) Quantes meitats de mandarina hi ha en 5 mandarines i mitja?
11 meitats

9.40
(1) Jo he fet 7 canelons, i en Patxi 9. Quants n’hem fet entre tots dos?
16 canelons

(2) La Minerva compra 12 bolígrafs i en gasta 5. Quants bolígrafs li queden?
7 bolígrafs

(3) Ahir a la tarda vam fer 3 dibuixos i avui n’hem fet el doble. Quants n’hem fet entre ahir i avui?
9 dibuixos

(4) Jo he fet 6 pastissos, i la meva germana 5. Quants n’hem fet entre tots dos?
11 pastissos

(5) El pare em va portar 7 joguines, i l’àvia 4. Quantes joguines em van portar entre tots dos? 
11 joguines
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9.41
(1) Amb 8 quarts de pizza, quantes pizzes podríem fer?
2 pizzes

(2) Si tinc 3 butxaques i a cada una hi porto 6 globus, quants globus porto entre totes les butxaques?
18 globus

(3) La Rosa ha collit 8 préssecs. Un l’ha llençat perquè era dolent; 2 se li han aixafat; 2 els ha
regalat. Quants préssecs li han quedat?
3 préssecs

(4) Amb 4 quarts de pastís, quants pastissos podríem fer?
1 pastís

(5) Si cada dia faig 2 problemes, quants ens faré en 7 dies?
14 problemes

9.42
(1) El meu company ha començat a jugar amb 5 bales i n’ha guanyat 8. Quantes en té en aca-
bar el joc?
13 bales

(2) Tinc 5 sobres però en necessito 12. Quants sobres em falten?
7 sobres

(3) Com que tenia 14 globus, en vaig regalar 5 a la meva germana. Quants globus m’han quedat?
9 globus

(4) Divendres vaig guanyar 14 cromos però ahir en vaig perdre 3. Quants cromos he guanyat en
t o t a l ?
11 cromos

(5) L’Edel ha fet 5 panellets i el seu germà 9. Quants n’han fet entre tots dos?
14 panellets

9.43
(1) Divendres em van donar 4 cromos, dissabte 4, i diumenge 3. Quants cromos m’han donat
en total?
11 cromos

(2) El pare té 8 retoladors, la mare en té 4, i jo 3. Quants retoladors tenim entre tots tres?
15 retoladors

(3) Dilluns em van donar 5 pins, dimarts 2, i dimecres 1. Quants pins m’han donat en total?
8 pins

(4) Tinc 9 bales, en guanyo 1 i en perdo 8. A la sortida de l’escola la mare m’en compra 5. Al final
quantes bales tinc?
7 bales

(5) L’Aina té 5 ametlles i el seu germà en té 3 vegades més. Quantes ametlles té el seu germà?
15 ametlles

9.44
(1) Divendres vaig guanyar 13 bales però ahir en vaig perdre 6. Quantes bales he guanyat en total?
7 bales

(2) Jo he fet 9 treballs, i el meu germà 4. Quants n’hem fet entre tots dos?
13 treballs

(3) Tinc 4 bolígrafs. Quants me’n falten per tenir-ne dotze?
8 bolígrafs

(4) L’àvia em va portar 7 joguines i el pare 5. Quantes joguines em van portar entre tots dos?
12 joguines

(5) En una bossa hi ha 17 avellanes. Quantes n’hi quedaran, si en trec 11?
6 avellanes

9.45
(1) Amb 4 quarts de pera, quantes peres podríem fer?
1 pera

(2) Si tinc 3 butxaques i a cada una hi porto 6 globus, quants globus porto entre totes les butxaques?
18 globus

(3) Quants quarts de préssec hi ha en un préssec i mig?
6 quarts

(4) La Nàdia té dues capses i en cada una hi ha 8 retoladors, quants retoladors hi ha entre
totes dues capses?
16 retoladors

(5) Tinc 9 bales, en guanyo 3 i en perdo 8. Quant surto de l’escola, la mare me’n compra 10. Al
final, quantes bales tinc?
14 bales

9.46
(1) Si d’una pizza en treus 1 quart, quants quarts de pizza queden?
3 quarts

(2) En Narcís m’ha donat 8 postals i la Natàlia tantes com en Narcís. Quantes postals m’han
donat entre tots dos?
16 postals

(3) Tenia 15 fulls i me n’he gastat 4. Quants me’n queden?
11 fulls

(4) La Nati compra 16 retoladors i en gasta 9. Quants retoladors li queden?
7 retoladors

(5) Quantes mitges pizzes hi ha en dues pizzes i mitja?
5 mitges pizzes
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9.47
(1) La Raquel ha fet 9 problemes al matí i 7 a la tarda. Quants n’ha fet entre el matí i
la tarda?
16 problemes
(2) La Nancy ahir va guanyar 16 bales i avui n’ha perdut 5. Quantes n’ha guanyat entre tots dos dies?
11 bales
(3) Si repartim 3 croquetes entre 6 amics, quina part de croqueta tocarà a cadascun?
Mitja croqueta
(4) Si 4 amics tenen 3 fotos cada un, quantes fotos tenen en total?
12 fotos
(5) Dilluns vaig guanyar 13 pins, però ahir en vaig perdre 9. Quants pins he guanyat en total?
4 pins

9.48
(1) Em falten 7 fulls per tenir-ne 15. Quants fulls tinc?
8 fulls 
(2) La Nataixa tenia 10 galetes. Se’n menja 5 i en dóna dues al seu germà. Quantes galetes li
queden?
3 galetes
(3) En Nador té 8 avellanes i l’Agil en té 3 més que en Nador. Quantes avellanes té l’Agils?
11 avellanes
(4) La Nadala té 15 pins i la seva germana en té 3. Quants pins tenen entre totes dues?
18 pins
(5) Quantes meitats de taronja hi ha en 5 taronges i mitja?
11 meitats

9.49
(1) Diumenge vaig guanyar 16 adhesius però ahir en vaig perdre 5. Quants adhesius he guan-
yat?
11 adhesius
(2) En una capsa hi ha 14 llapis. Quants n’hi quedaran, si en trec 7?
7llapis
(3) En Ramon tenia 12 pastissos i n’ha fet 2 més. Quants pastissos té ara?
14 pastissos
(4) Jo he fet 2 problemes, i la meva germana el doble. Quants n’hem fets, entre tots dos?
6 problemes
(5) La Nataixa té 5 pinzells i el seu germà en té 6. Quants pinzells tenen entre tots dos?
11 pinzells

9.50
(1) Tinc 4 galetes per repartir entre 8 nois. Quant tocarà a cada un?
mitja galeta
(2) Quantes meitats de goma hi ha en 7 gomes i mitja?
15 meitats

(3) El pare té 10 mocadors, la mare en té 4, i jo 3. Quants mocadors tenim entre tots tres?
17 mocadors

(4) Tenia 7 botons a la butxaca, 5 a la cartera i n’he guanyat 2 més. Quants botons tinc ara?
14  botons
(5) Si dues noies tenen 5 globus cada una, quants globus tenen en total?
10 globus
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