
 

L’Abril és una alta executiva d’una important multinacional i avui per a ella és un gran dia. L’Abril 

estrena un despatx de gran categoria i per a ella sola. Un despatx assolellat, gran i espaiós; un 

espai per a prendre i executar decisions importants. L’Abril no pot ser més feliç. 

L’Abril vol donar-li un toc personal en la decoració. Fa un petit croquis de l’habitació: 

 

Amb la cinta mètrica pren un munt de mesures i no para de mirar i remirar catàlegs de mobles 

d’oficina. L’Abril està alterada i alhora emocionada. 

Al costat esquerre de la finestra decideix posar una estanteria de 80 cm ( A) i l’espai que hi ha 

és d’un metre. Posarà l’estanteria ben centrada en l’espai d’un metre. Quant mesura m i n en 

metres? 

m =  

n =  

Sota la finestra que mesura 1.20 m vol posar una lleixa per col·locar una col·lecció de llibres 

d’economia. Hi ha 15 llibres i cada llibre mesura 3 cm. Quin espai queda lliure a l’estanteria per 

col·locar marcs amb fotografies i alguna figura decorativa? A la mesura d’aquest espai 

l’anomenarem p. Quant mesura p en metres? 



P = 

Segueix mirant pels catàlegs i troba unes estanteries de vidre que li agraden molt. Hi ha de 

diferents mides:  

80 cm   60 cm   1 m    1, 20 m 

Decideix agafar una de cada. Si les volgués posar totes juntes una al costat de l’altre, quants 

metres farien totes juntes? En aquesta mesura en metres l’anomenem q. 

q = 

Al final decideix posar l’estanteria de 60 cm en un tros de paret que fa 2m ben centrada al mig. 

Quant mesuren els dos trossos de paret que queden a cada costat de l’estanteria. Cada tros 

mesura r  en metres. 

 

r =  

Hi ha un sofà que mesura 2.70 m i l’Abril decideix posar en el seu lloc tres butaques que totes 

tres juntes mesurin el 2.70 m. Quant mesurarà cada butaca? Diem que cada butaca mesura s en 

metres. 

s = 

La taula per les reunions vol que sigui espectacular i tria una que fa 3,8 m de llarg per 2,9 m 

d’ample. Quin és el perímetre i l’àrea de la taula.  

t =   ( perímetre en metres) 

u =  ( àrea en metres) 

L’Abril amb l’esgotament agafa una tauleta de xocolata de 20 peces i gairebé sense adonar-se 

se’n menja 12 peces. Quina fracció del total representa la part que s’ha menjat? Quin nombre 

decimal representa aquesta fracció. Al valor d’aquest decimal l’anomenem v. 

v = 

Mentrestant la seva secretaria li passa l’informe dels treballadors que han complert uns 

objectius determinats. 80 de 100 treballadors han acomplert els objectius. Quina fracció 

representen. Quin decimal representa aquesta fracció? En aquest decimal l’anomenem w. 

w = 

Amb el seu despatx nou l’Abril està disposada a menjar-se el món. No es pot sentir més satisfeta. 

Fes la suma de : m+n+p+q+r+s+t+u+v+w+0,03 

 

De resultat ha de sortir 32 



 


