
11.1
(1) A la classe hi ha dues taules amb 5 noies a cada una i una taula de 3 noies. Quantes noies
hi ha a la classe?
13 noies
(2) Quants quarts de taronja hi ha en una taronja i mitja?
6 quarts de taronja
(3) Si tinc 3 bosses i a cada una hi porto 7 caragols, quants caragols porto entre totes les bos-
ses?
21 caragols
(4) La Carmina té 4 pins i el seu germà en té dues vegades més. Quants pins té el seu
germà?
8 pins
(5) En una bossa hi ha 18 bales. Quantes n’hi quedaran, si en trec 9?
9 bales

11.2
(1) A la classe hi ha 3 taules amb 5 noies a cada una i una taula amb 3 noies. Quantes noies
hi ha a la classe?
18 noies
(2) Ahir vam anar a collir móres. Jo en vaig collir 17 i el meu germà se’n va menjar 11.
Quantes en van quedar?
6 móres
(3) Si una cinta va a 4 euros el metre, quantes pessetes costaran tres quarts de metre?
30 euros
(4) Amb quatre llumins faig un quadrat. Quants llumins necessitaré per fer quatre quadrats?
16 llumins
(5) En una festa hi ha dues noies més que nois. El nombre de nois és de 6. Quantes persones
hi ha en total?
14 persones

11.3
(1) He començat a jugar amb 16 bales i n’he guanyades 5. Quantes en tinc ara?
21 bales
(2) Jo tinc 10 caragols, l’Estefania en té 4 i tu en tens 8. Quants en tenim entre tots tres?
22 caragols
(3) La Dèlia tenia 12 llibres; me n’ha donat 4 a mi i 1 a cadascun dels tres amics meus.
Quants llibres li han quedat?
5 llibres
(4) Quantes mitges síndries hi ha en 7 síndries i mitja?
15 mitges síndries
(5) Si dues amigues tenen 8 pins cada una, quants pins tenen en total?
16 pins

11.4
(1) Quantes mitges taronges hi ha en 3 taronges i mitja? 
7 mitges taronges
(2) Si tinc 3 bosses i a cada una hi porto 8 globus, quants globus porto entre totes les bosses? 
24 globus
(3) Amb 4 quarts de pinya, quantes pinyes podríem fer?
1 pinya
(4) Si cada dia faig 2 problemes, quants en faré en 5 dies?
10 problemes
(5) El meu germà té 3 nous, la meva germana 10, i jo 15. Quantes en tenim entre tots tres?
28 nous

11.5
(1) En una bossa hi ha 12 castanyes. Una altra bossa en conté 7 més que la primera. Quantes
castanyes hi ha en la segona bossa?
19 castanyes
(2) Tinc 3 coques per menjar. Me’n menjo mitja cada dia. Quant em duraran?
6 dies
(3) Tinc una bossa amb 12 peres i la quarta part estan podrides. Quantes peres bones hi ha?
9 peres
(4) Tinc 4 pomes per repartir entre 8 persones. Quantes pomes tindrà cada persona si les parts
són iguals?
mitja poma
(5) Quants quarts de pastís hi ha en 3 pastissos?
12 quarts

11.6
(1) Jo tinc 10 pins, l’Enriqueta en té 4 i tu en tens 6. Quants en tenim entre tots tres?
20 pins
(2) Quantes rodes tenen 11 motos?
22 rodes
(3) Amb tres llumins faig un triangle. Quants triangles faré amb 18 llumins?
6 triangles
(4) Una flor té 3 pètals. Quants pètals tenen 7 flors iguals?
21 pètals
(5) Tenia 10 botons a la bossa vermella, 4 a la bossa groga i encara n’he guanyat 1. Quants
botons tinc ara?
15 botons
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11.7
(1) Acasa teníem 10 melindros. 3 se’ls ha menjat l’avi, 1 en Joan, i 3 la Dàlia. Quants n’han sobrat?
3 melindros
(2) De 10 pomes que tenia, 5 les he perdut, 4 les he regalat i una me l’he menjat. Quantes
pomes em queden?
cap
(3) Quantes ferradures porten 5 cavalls que no siguin coixos?
20 ferradures
(4) La Juliana té 6 llibres i el seu germà en té dues vegades més. Quants llibres té el seu germà?
12 llibres
(5) Quantes mitges taronges hi ha en 6 taronges i mitja?
13 mitges taronges

11.8
(1) Tinc 1 poma per menjar. Me’n menjo mitja cada dia. Quant em duraràn?
2 dies
(2) Tinc una bossa amb 12 peres i la tercera part estan podrides. Quantes peres bones hi ha?
8 peres
(3) A cals avis hi ha 6 néts; un llegeix un llibre, un altre mira la tele, el més petit dorm i el altres
juguem. Quants néts juguem?
3 néts
(4) En una bossa hi ha 19 caramels. Quants n’hi quedaran, si en trec 8?
11 caramels.
(5) En Frederic té 9 globus i la Fàtima 10 globus més que en Frederic. Quants globus té la Fàtima?
19 globus

11.9
(1) Tinc 7 clips. Quants me’n falten per tenir-ne quinze?
8 clips
(2) La Vicenta té 9 petxines i el seu germà en té 8. Quantes petxines tenen entre tots dos?
17 petxines
(3) La Maria té 13 anys i la seva germana 5 anys. Quants anys de diferència hi ha entre les 2 germa-
n e s?
8 anys
(4) Quantes mitges síndries hi ha en 5 síndries i mitja?
11 mitges síndries.
(5) Quantes rodes tenen 9 bicicletes?
18 rodes

11.10
(1) Quantes meitats de foli puc fer amb 5 folis?
10 meitats de foli
(2) Si 3 nois tenen 6 globus cada un, quants globus tenen en total?
18 globus
(3) A la classe hi ha dues taules amb 4 noies a cada una i una taula de 5 noies. Quantes noies
hi ha a la classe?
13 noies
(4) Ahir vam anar a collir móres. Jo en vaig collir 23 i el meu germà se’n va menjar 15. Quantes
en van quedar?
8 móres
(5) Tenia 10 bales a la butxaca, 4 a la motxilla i encara n’he guanyat 1. Quantes bales tinc ara?
15 bales

11.11
(1) Amb quatre llumins faig un quadrat. Quants quadrats faré amb 8 llumins?
2 quadrats
(2) Amb un litre de llet puc omplir 4 tasses. Quantes tasses podré omplir amb 6 litres?
24 tasses
(3) Si d’una síndria en treus 1 quart, quants quarts en queden?
3 quarts
(4) A casa teníem 8 magdalenes. Dues se les ha menjat l’oncle, una el pare, i una la mare.
Quantes n’han sobrat ?
4 magdalenes
(5) Si cada dia faig 2 problemes, quants en faré en 8 dies?
16 problemes

11.12
(1) En Gustau té 8 llibres i la Loli té 11 llibres més que en Gustau. Quants llibres té la Loli?
19 llibres
(2) Si 3 noies tenen 4 caramels cada una, quants caramels tenen en total?
12 caramels
(3) El meu germà té 3 pins, i la meva germana el triple. Quants pins té la meva germana?
9 pins
(4) Quantes mitges pomes hi ha en 7 pomes i mitja?
15 mitges pomes 
(5) En Gonçal té 9 llapis de colors, la Frida en té 3, i jo 1. Quants llapis de colors tenim entre tots tres?
13 llapis

81



11.13
(1) Si tinc 3 butxaques i a cada una hi porto 6 ,monedes, quantes en porto entre totes les butxaques?
18 monedes
(2) 10 quarts de pastís, quants pastissos són?
2 pastissos i mig
(3) Ahir vam anar a collir móres. Jo en vaig collir 21, i el meu germà se’n va menjar 13.
Quantes en van quedar?
8 móres
(4) Tinc 6 bales. Quantes me’n falten per tenir-ne una dotzena?
6 bales
(5) La Gardènia té 10 petxines i el seu germà en té 8. Quantes petxines tenen entre tots dos?
18 petxines

11.14
(1) Amb quatre llumins faig un quadrat. Quants llumins necessitaré per fer cinc quadrats?
20 llumins
(2) D’una cinta de 13 metres, en tallo un tros de 8 metres. Quant fa el tros que em queda?
5 metres
(3) El meu germà té 4 llibres i la meva germana el triple. Quants llibres té la meva germana?
12 llibres
(4) Amb un litre de llet puc omplir 4 tasses. Quantes tasses podré omplir amb 4 litres?
16 tasses
(5) En Rais et dóna 8 adhesius i la Regina9. Quants adhesius tens?
17 adhesius

11.15
(1) Quantes rodes tenen 2 cotxes i 2 bicicletes?
12 rodes
(2) En una bossa hi ha 10 castanyes. Una altra bossa en conté 10 més que la primera.
Quantes castanyes hi ha a la segona bossa?
20 castanyes
(3) LaSol tenia 10 llibres, me n’ha donat 4 a mi i 2 a cadascun dels meus 3 amics. Quants li’n quedaran?
cap
(4) Si tens 15 boles i en vols fer grups iguals, quantes boles hauràs de posar a cada grup?
5 o 3 o 1 boles
(5) En Moisès tenia 4 mitjos llençols i els ha afegit per fer llençols sencers. Quants llençols li han sortit?
2 llençols

11.16
(1) He començat a jugar amb 4 bales i n’he guanyades 16. Quantes en tinc ara?
20 bales
(2) Tinc una bossa amb 16 mandarines i la quarta part estan podrides. Quantes mandarines
podrides hi ha?
4 mandarines
(3) Amb tres llumins faig un triangle. Quants triangles faré amb 15 llumins?
5 triangles
(4) Tinc 3 panets per repartir entre 6 nois. Quant tocarà a cada un?
mig panet
(5) Si cada dia faig 2 problemes, quants en faré en 9 dies?
18 problemes

11.17
(1) En una bossa hi ha 19 retoladors. Quants n’hi quedaran, si en trec 11?
8 retoladors
(2) La Gina té 9 llibres, i en Fulgenci el doble que la Gina. Quants llibres té en Fulgenci?
18 llibres
(3) La Rut té 10 pins i el seu germà en té la meitat. Quants pins tenen entre tots dos?
15 pins
(4) Si 3 noies tenen 8 globus cada una, quants globus tenen en total? 
24 globus
(5) Tinc 9 bales, en guanyo 1 i en perdo 8. A la sortida de l’escola la mare me’n compra 5. Al
final quantes bales tindré?
7 bales

11.18
(1) Ahir vam anar a collir móres. Jo en vaig collir 22, i el meu germà se’n va menjar 13.
Quantes en van quedar?
9 móres
(2) Si tinc 3 butxaques i a cada una hi porto 7 petxines, quantes petxines porto entre totes les butxaques?
21 petxines
(3) Quantes potes tenen 6 conills?
24 potes
(4) A casa teníem 10 castanyes. Tres se les ha menjat la Cristina, una en Cèsar, tres jo, i dues
la Consol. Quantes n’han sobrat?
1 castanya
(5) Tinc 3 pomes per repartir entre 6 nois. Quant tocarà a cada un?
mitja poma
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11.19
(1) Amb tres llumins faig un triangle. Quants llumins necessitaré per fer 8 triangles?
24 llumins
(2) D’una cinta de 17 metres, en tallo un tros de 9 metres. Quant farà el tros que em queda?
8 metres
(3) El pare troba 13 bolets i jo 9. Quants n’hem trobat?
22 bolets
(4) Tinc una bossa amb 8 taronges i la quarta part estan podrides. Quantes taronges podrides hi ha?
2 taronges
(5) Quants mitjos folis puc fer amb 9 folis?
18 mitjos folis

11.20
(1) Quantes rodes tenen 3 cotxes i 3 bicicletes?
18 rodes
(2) En una bossa hi ha 13 castanyes. Una altra bossa en conté 12 més que la primera.
Quantes castanyes hi ha a la segona bossa
25 castanyes
(3) Amb 4 quarts de pizza, quantes pizzes podríem fer?
1 pizza
(4) Si cada dia faig 2 problemes, quants en faré en 4 dies?
8 problemes
(5) La Concepció ha collit 19 tomàquets. 3 els ha llençat perquè eren dolents; 2 se li han aixa-
fat; 4 els ha regalat. Quants tomàquets li han quedat?
10 tomàquets

11.21
(1) Jo tinc 11 galetes, la Caritat en té 5 i tu en tens 8. Quantes en tenim entre tots tres?
24 galetes
(2) Quants quarts de síndria hi ha en una síndria i mitja?
6 quarts de síndria
(3) Si 2 noies tenen 5 llibres cada una, quants llibres tenen en total?
10 llibres
(4) Si tinc 2 bosses i a cada una hi porto 10 caragols, quants caragols porto entre totes les bosses?
20 caragols
(5) El pare tenia 4 mitges estovalles i les ha afegit per fer estovalles senceres. Quantes n’hi han sortit?
2 estovalles

11.22
(1) Una guitarra té 6 cordes. Quantes cordes tenen 4 guitarres?
24 cordes
(2) Quatre quarts de pastís, quants pastissos són?
1 pastís

(3) Si cada dia faig 2 pastissos, quants en faré en 6 dies?
12 pastissos
(4) Tinc 5 gomes. Quants me’n falten per tenir-ne 20?
15 gomes
(5) La Clàudia té 10 globus i el seu germà en té la meitat. Quants globus tenen entre tots dos?
15 globus

11.23
(1) Sis quarts de pastís, quants pastissos són?
1 pastís i mig
(2) A la classe hi ha 3 taules amb 4 noies a cada una i una taula de 5 noies. Quantes noies hi
ha a la classe?
17 noies
(3) Amb quatre llumins faig un quadrat. Quants llumins necessitaré per fer 4 quadrats?
16 llumins
(4) Quantes ferradures porten 6 cavalls que no siguin coixos?
24 ferradures
(5) La Candela té 5 llibres i el seu germà en té 3 vegades més. Quants llibres té el seu germà?
15 llibres

11.24
(1) Quantes meitats de foli puc fer amb 7 folis?
14 meitats de foli
(2) Tinc una bossa amb 12 peres i la quarta part estan podrides. Quantes peres podrides hi ha?
3 peres
(3) El meu pare té 9 mocadors, la mare en té 5, i jo 2. Quants mocadors tenim entre tots tres?
16 mocadors
(4) Tinc una bossa amb 18 pins i la tercera part estan corcades. Quants pins corcades hi ha?
6 pins
(5) Si tens 20 croquetes i les vols repartir entre 4 amics a parts iguals, quants en donaràs a cada un?
5 croquetes

11.25
(1) Si tens 15 llibres i en vols fer 5 grups iguals, quants llibres hauràs de posar a cada grup?
3 llibres
(2) Tinc 4 caragols a cada capsa. Tinc 4 capses. Quants caragols tinc?
16 caragols
(3) Una guitarra té 6 cordes. Quantes cordes tenen 3 guitarres?
18 cordes
(4) Quants quarts de pastís hi ha en 1 pastís i mig?
6 quarts de pastís
(5) Una flor té 3 pètals. Quants pètals tenen 9 flors iguals?
27 pètals
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11.26
(1) 8 quarts de pastís, quants pastissos són?
2 pastissos
(2) Quantes potes podré comptar, si tinc 12 gallines?
24 potes.
(3) Amb tres llumins faig un triangle. Quants triangles faré amb 12 llumins?
4 triangles
(4) Tinc 4 panets per repartir entre 8 persones. Quants panets tindrà cada persona si les parts són iguals?.
mig panet
(5) Amb 15 retoladors, quants grups de 5 retoladors puc fer?
3 grups

11.27
(1) Dues dotzenes de peres, quantes peres són?
24 peres
(2) Sis quarts de pastís, quants pastissos són?
1 pastís i mig
(3) En Crespí té 8 llibres i en Delfí 10 llibres més que en Crespí. Quants llibres té en Delfí?
18  llibres.
(4) Dotze noies tenen una moneda de 25 pessetes cada una. Quantes monedes de 100 pes-
setes tenen entre totes?
3 monedes
(5) Quantes rodes tenen 10 bicicletes?
20 rodes

11.28
(1) Amb tres llumins faig un triangle. Quants llumins necessitaré per fer 7 triangles?
21 llumins
(2) Em falten 9 fulls per tenir-ne 10. Quants fulls tinc?
1 full.
(3) D’una cinta de 15 metres, en tallo un tros de 8 metres. Quant fa el tros que em queda?
7 metres
(4) El pare troba 12 bolets i jo 5. Quants n’hem trobat?
17 bolets
(5) Quantes mitges gomes hi ha en 3 gomes i mitja?
7 mitges gomes

11.29
(1) La Daisy tenia 14 pins; me n’ha donat 3 a mi i 1 a cadascun dels meus tres amics. Quants
pins li quedaran?
8 pins
(2) D’una cinta d’onze metres en tallo un tros de 5 metres. Quant fa el tros que em queda?
6 metres
(3) Amb un litre de llet puc omplir 4 tasses. Quantes tasses podré omplir amb 5 litres?
20 tasses
(4) Tinc una bossa amb 9 taronges i la tercera part estan podrides. Quantes taronges bones hi
ha?
6 taronges
(5) El pare troba 18 bolets i jo 3. Quants n’hem trobat?
21 bolets

11.30
(1) Quantes mitges pizzes hi ha en 4 pizzes i mitja?
9 mitges pizzes
(2) Si tinc 7 bosses i a cada una hi porto 3 petxines, quantes petxines porto entre totes les bos-
ses? 
21 petxines
(3) Amb 4 quarts de panet, quants panets podríem fer?
1 panet
(4) Si cada dia faig 2 figuretes, quantes en faré en 7 dies?
14 figuretes
(5) El meu germà té 10 avellanes, la meva germana 15 i jo 3. Quantes en tenim entre tots
tres?
28 avellanes

11.31
(1) Tinc una bossa amb 9 taronges i la tercera part estan podrides. Quantes taronges podrides
hi ha?
3 taronges
(2) Quantes rodes tenen 12 motos?
24 rodes
(3) Amb tres llumins faig un triangle. Quants triangles faré amb 15 llumins?
5 triangles
(4) Una flor té 6 pètals. Quants pètals tenen 3 flors iguals?
18 pètals
(5) Tenia 20 bales a la butxaca, 4 a la motxilla i encara n’he guanyat 1. Quantes bales tinc ara?
25 bales
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11.32
(1) Jo tinc 10 pins, l’Enriqueta en té 4 i tu en tens 6. Quants en tenim entre tots tres?
20 pins
(2) Quantes ferradures porten 4 cavalls que no siguin coixos?
16 ferradures
(3) A casa teníem 20 melindros. Tres se’ls ha menjat la mare, un en Dionís, i tres l’Eugènia.
Quants n’han sobrat?
13 melindros
(4) De 20 peres que tenia, 5 les he perdut, 4 les he regalat i una me l’he menjat. Quantes
peres em queden?
10 peres
(5) L’Elvira té 8 llibres i el seu germà en té 2 vegades més. Quants llibres té el seu germà?
16 llibres

11.33
(1) Amb quatre llumins faig un quadrat. Quants llumins necessitaré per fer set quadrats?
28 llumins
(2) Quants quarts de pastís hi ha en 4 pastissos?
16 quarts
(3) Una flor té 3 pètals. Quants pètals tenen 8 flors iguals?
24 pètals
(4) Tinc 6 bales. Quantes me’n falten per tenir-ne vint?
14 bales
(5) La Dèbora té 13 llibres i la seva germana en té 8. Quants llibres tenen entre totes dues?
21 llibres

11.34
(1) Quantes mitges pomes hi ha en 7 pomes i mitja?
15 mitges pomes
(2) El meu germà té 4 nous, la meva germana 6, i jo 10. Quantes en tenim entre tots tres?
20 nous.
(3) Si cada dia faig 3 dibuixos, quants en faré en 5 dies?
15 dibuixos
(4) Tinc una bossa amb 12 maduixes i la tercera part estan podrides. Quantes maduixes bones hi ha?
8 maduixes
(5) El meu germà té 3 pins i la meva germana el triple. Quants pins té la meva germana?
9 pins

11.35
(1) Quantes potes podré comptar, si tinc 14 ànecs?
28 potes
(2) L’Escarlata tenia 14 caragols; me n’ha donat 4 a mi i 2 a cadascun dels tres amics meus.
Quants caragols li quedaran?
4 caragols
(3) A primera hora del matí tinc 18 bales. A la tarda en tinc 22. Quantes bales he guanyat?
4 bales
(4) Tinc 2 croquetes per repartir entre 4 nois. Quant tocarà a cada un?
mitja croqueta
(5) Tenia 14 fulls i n’he gastat 5. Quants me’n queden?
9 fulls

11.36
(1) Si tinc 3 bosses i a cada una hi porto 5 botifarres, quantes botifarres porto entre totes les bosses?
15 botifarres
(2) Quantes mitges síndries hi ha en 5 síndries i mitja?
11 mitges síndries
(3) Tinc 2 panets per repartir entre 4 persones. Quants panets tindrà cada persona si les parts són iguals?
mig panet
(4) Quantes rodes tenen 13 bicicletes?
26 rodes
(5) Si tens 9 caramels i en vols fer grups iguals, quants caramels hauràs de posar a cada grup?
3 caramels o 1 caramel

11.37
(1) Tinc 9 bales, en guanyo 2 i en perdo 7. A la sortida de l’escola la mare me’n compra 5. Al
final quantes bales tindré?
9 bales
(2) Tinc una bossa amb 16 mandarines i la quarta part estan podrides. Quantes mandarines
bones hi ha?
12 mandarines
(3) En Gustau té 8 llibres i l’Aran té 11 llibres més que en Gustau. Quants llibres té l’Aran?
18 llibres
(4) Si 3 noies tenen 4 caramels cada una, quants caramels tenen en total?
12 caramels
(5) De 20 pomes que tenia, 5 les he perdut, 4 les he regalat  i una m’ha l’he menjat. Quantes
pomes em queden?
10 pomes
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11.38
(1) Tinc 6 bales. Quantes me’n falten per tenir-ne vint?
14 bales
(2) L’Edurne té 20 petxines i el seu germà en té 9. Quantes petxines tenen entre tots dos?
29 petxines
(3) Amb un litre de llet puc omplir 4 tasses. Quantes tasses podré omplir amb 5 litres?
20 tasses
(4) El meu germà té 6 nous, la meva germana 10 i jo 13. Quantes en tenim entre tots tres?
29 nous
(5) El pare troba 15 bolets, i jo 4. Quants n’hem trobat?
19 bolets

11.39
(1) Si tinc 3 butxaques i a cada una hi porto 6 pins, quants pins porto entre totes les butxaques?
18 pins
(2) 10 quarts de pastís, quants pastissos són?
2 pastissos i mig
(3) Ahir vam anar a collir móres. Jo en vaig collir 22, i el meu germà se’n va menjar 13.
Quantes en van quedar?
9 móres
(4) Quantes potes tenen 12 conills?
48 potes
(5) Jo tinc 10 caragols, la Maria en té 5 i tu en tens 7. Quants en tenim entre tots tres?
22  caragols

11.40
(1) Quantes rodes tenen 12 motos?
24 rodes
(2) Tinc 2 pomes per menjar. Me’n menjo mitja cada dia. Quant em duraran?
4 dies
(3) He començat a jugar amb 12 bales i n’he guanyades 25. Quantes en tinc ara?
37 bales
(4) Quants meitats de foli puc fer amb 6 folis?
12 meitats de foli
(5) Si 4 noies tenen 6 globus cada una, quants globus tenen en total?
24 globus

11.41
(1) Una flor té 3 pètals. Quants pètals tenen 6 flors iguals?
18 pètals
(2) 10 quarts d’hora, quantes hores són?
2 hores i mitja
(3) Amb quatre llumins faig un quadrat. Quants quadrats faré amb 12 llumins?
3 quadrats

(4) Ahir vam anar a collir móres. Jo en vaig collir 21 i el meu germà se’n va menjar 15. Quantes
en van quedar?
6 móres
(5) Amb un litre de llet puc omplir 3 vols. Quants vols podré omplir amb 5 litres?
15 vols

11.42
(1) El meu germà té 2 pins i la meva germana el triple. Quants pins té la meva germana?
6 pins
(2) Quantes ferradures 8 cavalls que no siguin coixos?
32 ferradures
(3) En una bossa hi ha 14 castanyes. Una altra bossa en conté 14 més que la primera.
Quantes castanyes hi ha en la segona bossa?
28 castanyes
(4) Amb quatre llumins faig un quadrat. Quants quadrats faré amb 12 llumins?
3 quadrats
(5) Tenia 10 botons a la bossa vermella, 4 a la bossa groga i encara n’he guanyat 2. Quants
botons tinc ara?
16 botons

11.43
(1) Quantes rodes tenen 3 cotxes i 2 bicicletes?
16 rodes
(2) He començat a jugar amb 10 bales i n’he guanyades 16. Quantes en tinc ara?
26 bales
(3) Si d’una pizza en treus 1 quart, quants quarts en queden?
3 quarts de pizza
(4) Sis quarts de coca, quantes coques són?
1 coca i mitja
(5) Si cada dia faig 5 dibuixos, quants en faré en 4 dies?
20 dibuixos

11.44
(1) Tinc una bossa amb 8 taronges i la quarta part estan podrides. Quantes taronges bones hi ha?
6 taronges
(2) Una guitarra té 6 cordes. Quantes cordes tenen dues guitarres?
12 cordes
(3) Amb tres llumins faig un triangle. Quants triangles faré amb 9 llumins?
3 triangles
(4) He començat a jugar amb 12 bales i n’he guanyades 9. Quantes en tinc ara?
21 bales
(5) Tinc 3 croquetes per repartir entre 6 nois. Quant tocarà a cada un?
mitja croqueta
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11.45
(1) El meu germà té 5 caragols i la meva germana el triple. Quants caragols té la meva
g e r m a n a ?
15 caragols
(2) En una bossa hi ha 18 retoladors. Quants n’hi quedaran, si en trec la meitat?
9 retoladors
(3) La Palmira té 6 llibres i l’Oleguer el triple que la Palmira. Quants llibres té l’Oleguer?
18 llibres
(4) Si 8 noies tenen 3 revistes cada una, quantes revistes tenen en total? 
24 revistes.
(5) Tinc 10 bales, en guanyo 1 i en perdo 8. A la sortida de l’escola la mare me’n compra 5. Al
final quantes bales tindré?
8 bales.

11.46
(1) Tinc dues pomes per repartir entre 4 persones. Quantes pomes tindrà cada persona si les
parts són iguals?
mitja poma
(2) Tinc una bossa amb 15 mandarines i la tercera part estan podrides. Quantes mandarines
podrides hi ha?
5 mandarines
(3) Amb tres llumins faig un triangle. Quants triangles faré amb 18 llumins?
6 triangles
(4) La Rut té 10 pins i el seu germà en té la meitat. Quants pins tenen entre tots dos?
15 pins
(5) Quants quarts de pastís hi ha en 2 pastissos i mig?
10 quarts de pastís

11.47
(1) El meu germà té 5 nous, la meva germana 10, i jo 15. Quantes en tenim entre tots tres?
30 nous
(2) Si cada dia faig 9 dibuixos, quants en faré en 2 dies?
18 dibuixos
(3) Tinc una bossa amb 12 peres i la quarta part estan podrides. Quantes peres podrides hi
ha?
3 peres
(4) A casa teníem 10 magdalenes. Dues se les ha menjat l’oncle, una el pare, i una la mare.
Quantes n’han sobrat?
6 magdalenes
(5) A la classe hi ha 4 taules amb 5 noies a cada una i una taula de 4 noies. Quantes noies hi
ha a la classe?
24 noies

11.48
(1) Quantes rodes tenen 2 cotxes i 3 bicicletes?
14 rodes
(2) Tinc 3 taronges per repartir entre 6 nois. Quant tocarà a cada un?
mitja taronja
(3) Quantes meitats de foli  puc fer amb 11 folis?
22 meitats de foli
(4) Quantes ferradures porten 6 cavalls que no siguin coixos?
24 ferradures
(5) L’Odette té 6 llibres i el seu germà en té 3 vegades més. Quants llibres té el seu germà?
18 llibres

11.49
(1) Amb quatre llumins faig un quadrat. Quants quadrats faré amb 16 llumins?
4 quadrats
(2) Quantes potes podré comptar, si tinc 14 coloms?
28 potes
(3) Tinc una bossa amb 24 figues i la quarta part estan podrides. Quantes figues podrides hi
ha?
6 figues
(4) Quantes meitats de foli puc fer amb 9 folis?
18 meitats de foli
(5) En Pascual té 9 caragols, la Perla en té 5, i jo 3. Quants caragols tenim entre tots tres?
17 caragols

11.50
(1) Tinc 4 pomes per menjar. Me’n menjo mitja cada dia. Quant em duraran?
8 dies
(3) Amb tres llumins faig un triangle. Quants llumins necessitaré per fer 10 triangles?
30 llumins
(2) Quantes rodes tenen 2 cotxes i 2 bicicletes?
12 rodes
(4) Tinc una bossa amb 18 castanyes i la tercera part estan corcades. Quantes castanyes cor-
cades hi ha?
6 castanyes
(5) Si tens 24 croquetes i les vols repartir entre 4 amics a parts iguals, quantes en donaràs a
cada un?
6 croquetes
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