
Control Problemes (1r Trimestre)  
 

Nom i cognoms ___________________________________  Data _______________ 

1. En Biel està llegint un llibre d’aventures. Ja ha llegit 88 pàgines i encara li falten 136 

pàgines per llegir. Quantes pàgines té el llibre en total? 

 

 

 

2. La Laia i l’Eric han anat a una botiga  a comprar roba. Quants diners han gastat en 

total?  

 
 

3. En un autobús hi van 30 persones. A la primera parada hi pugen 5 persones i la 

segona baixen 13 persones. Quantes persones continuen a l’autobús?  

 

 

4. A la granja del Josep hi ha 6 corrals amb 35 gallines a cada corral. A més, a la granja 

també hi ha 25 porcs, 12 vaques i 1 rasclet. Quantes gallines hi ha en total a la 

granja?  

 
5. Descobreix el següent número de 4 xifres: 

El valor de les unitats és inferior a 1.  

El valor de les desenes és un número parell entre 4 i 8. 

El valor de les centenes és un número senar més gran que 7. 

El valor de les unitats de miler és igual a la suma de 6 i 2.  
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6. En Samuel celebra avui el seu aniversari per convidar als seus companys i companyes 

ha comprat 6 capses de bombons. A cada capsa hi ha 58 bombons. Quan ha obert les 

capses s’ha donat compte que en falten 3. Quants bombons hi ha en total? 

 

 

7. En una botiga d’esports aquest matí tenien 18 pilotes de futbol i 30 pilotes de 

bàsquet. Aquesta tarda han venut 7 pilotes de futbol i 12 pilotes de bàsquet. 

Quantes pilotes de futbol queden a la botiga? I de bàsquet?  

 

8. Els organitzadors d’un concert han venut 479 entrades com aquesta. Després de 

pagar als músics 735 €, quants diners els han quedat?  

 

9. La Mireia té 5 bosses amb claus. A cada bossa hi ha 16 claus. Quantes claus té la 

Mireia en total?  

 

 

 

10. Per la festa de fi de curs els mestres han preparat 143 bosses de caramels. A cada 

bossa hi ha 3 caramels. A més, a l’escola hi ha una altra bossa amb 150 caramels. 

Quants caramels hi ha en total?  

 


