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a repassar els continguts matemàtics fora de l’aula.
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Consell# per 'a resoldre $el# probleme#

–Treballa $en un lloc tranquil, 
'ordenat i 'amb 'claror.
–Llig 'cada problema mé# 'd’una 
vegada, fin# 'que ho $entengue# tot.
–Fixa’t molt bé $en la pregunta 'o 
le# pregunte# 'que $e# fan.
–P$ensa 'què pot# fer per 'a 
resoldre’l: sumar?, restar?
–Si 'cal, 'dibuixa $el problema. 
Això t’'ajudarà 'a trobar la 
solució.

Fixa’t 'com hem resolt 
$este problema.

P$ere tenia 3 'color# i li n’han 
regalat 2 mé#. Quant# 'color# té 
P$ere?
D'ade#:

P$ere tenia 3 'color#.
Li’n regalen 2 mé#. 

 3 + 2 = 5

S'olució: Ara P$ere té 5 'color#.
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Carle# ha 'comprat 4 taronge# i Aitana n’ha 'comprat 1. 
Quante# taronge# han 'comprat $en total?

D'ade#: Carle# ha 'comprat .......  taronge#.
   Aitana n’ha 'comprat ....... .
4 i 1 = ........
4 + 1 = ........ 

S'olució: Entre $el# 'do# han 'comprat ........ taronge#.

Mireia ha 'agafat 2 florete# i la seua 'germana P$epa li’n 
regala 2 mé#. Quante# florete# té 'ara Mireia?

D'ade#: Mireia 'agafa .......  florete#.
   P$epa li’n regala ....... .
2 i 2 = ........
2 + 2 = ........ 

S'olució: Mireia té 'ara ........ florete#.

Mireia li ha regalat una llibreta 'a H'assan. Si ja $en tenia 4, 
'quante# llibrete# té 'ara Hassan?

D'ade#:  H'assan tenia .......  llibrete#.
   Mireia li’n regala ....... .
1 i 4 = ........
1 + 4 = ........

S'olució: H'assan té 'ara ........ llibrete#.
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En un 'arbre hi havia 3 pardalet#. Si n’han 'arribat 2 mé#, 
'quant# pardalet# hi ha $en total?

D'ade#: En un 'arbre hi havia .......  pardalet#.
   N’'arriben .......  mé#. 
3 i 2 = ........ 
3 + 2 = ........ 

S'olució: Hi ha ........ pardalet# $en total. 

Una 'caixa 'contenia 4 pilote#. Si P$ere $en fica 2 mé#, 'quante# 
pilote# hi ha 'a la 'caixa? 

D'ade#: En una 'caixa hi havia .......  pilote#.
   P$ere $en fica .......  mé#.

4 + 2 = ........

S'olució: Ara hi ha ........ pilote# 'a la 'caixa.

En una roca 'de la mar hi havia 3 'carranc# i n’arriben 4 
mé#. Quant# 'carranc# hi ha 'ara 'a la roca? Pinta l’'opció 'cor-
recta.

4 – 3 = 

3 + 4 = 

3 + 1 = 

'quatre
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'cinc

En una illa viuen 5 lloro#. Si n’arriben 4 mé#, 'quant# lloro# 
hi ha $en total?

D'ade#: Hi havia .......  lloro#.
   N’'arriben .......  mé#.
5 + 4 = ........

S'olució: Ara hi ha ........ lloro#.

En una festa hi havia 5 'cambrer#. Si n’arriben 3 mé#, 'quant# 
'cambrer# hi ha $en total 'a la festa? Pinta la 'quantitat $exacta.

S'olució: A la festa hi ha ........ 'cambrer#.

Un# mariner# tenen 'al vaixell 6 salvavide#, i $en 'col·loquen 
'do# mé#. Quant# salvavide# hi ha 'ara 'al vaixell?

D'ade#: Al vaixell hi havia .......  salvavide#.
   En 'col·loquen .......  mé#.
6 + 2 = ........

S'olució: Ara hi ha ........ salvavide#.



6

10

11

Carle# tenia 7 petxine#. Si $en troba 4 pel 'camí, 'quante# pet-
xine# té $en total?

D'ade#: Carle# tenia .......  petxine#.
   En troba ....... .

7 + 4 = ........ 

S'olució: T$é ........ petxine# $en total.

Al parc hi havia 8 'cistelle#. Si $en porten 2 mé#, 'quante# n’hi 
ha 'ara 'al parc? 

D'ade#: Al parc hi havia .......  'cistelle#.
   En posen .......  mé#.

8 + 2 = ........

S'olució: Ara hi ha ........ 'cistelle#.

si#
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En un 'del# banc# hi ha 5 pare#, i $en $el 'del 'costat hi ha 3 
mare#. Quant# 'adult# hi ha $en total? R$epresenta’l# $en $esto# 2 
banc# i $encercla l’'operació 'o le# 'operacion# 'correcte#.

5
| 3

2

5
+ 3

8

3
+ 5

8'adult# 'adult# 'adult#

A 'ca Mohamed hi ha per 'a 'dinar 2 $ensalade# i 2 pollastre#. 
Quant# plat# hi ha $en total?

D'ade#: Hi ha .......  $ensalade# per 'a 'dinar.
   Hi ha .......  pollastre# per 'a 'dinar.

2 + 2 = ........

S'olució: En total hi ha ........ plat#.

set
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