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Avui en Samuel està molt content perquè ha tingut un somni fantàstic; era el gerent d’una 

empresa de venda a l’engròs i tenia al seu càrrec més de 100 treballadors. Ell donava les ordres 

amb diligència i tots estaven orgullosos d’en Samuel; creien que tenien un cap eficient, just i 

responsable, una persona amb la que es podia confiar! En Samuel controlava tots els temes i no 

se li escapava cap detall. En el somni tenia un dia  per atabalar, un dia amb més feina que mai; 

tots li demanaven ajut; per una banda i per l’altre tots el cridaven i l’aturaven; semblava 

l’Espeedy Gonzalez corrent per totes les instal·lacions de l’empresa... 

-Samuel, Samuel, Samu, Samu, Samuuuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllll... 

Uns operaris que es deien Juan i Josep estaven pesant caixes. 

4 capses pesaven 240 kg. Quant pesaven les 70 capses que tenien? m=        ( pes de les 70 capses 

en kg) 

Quant pesava  una capsa? n =      ( pes d’una capsa en kg)    

el cridaven:- Aquestes capses ja estan per carregar-les al camió. Corredisses d’operaris carregant 

capses amunt i avall.  

Un operari amb un tor triga 5 minuts en transportar 20 capses. Quant de temps trigarà en 

transportar 120 capses? p=           ( temps en minuts que triga en transportar 120 capses) 

5 operaris triguen un quart d’hora en transportar 1500 capses. Quantes capses transportaran 

en una hora aquests 5 operaris? q=              ( capses que transportaran els 5 operaris en una hora) 

En un altre lloc del magatzem uns operaris traslladen unes altres capses. 15 capses pesen  375kg. 

Quant pesaran les 1000 capses que tenen preparades per transportar? 

r=          ( pes en kg de les 1000 capses) 

En aquest supòsit que 15 capses pesen 375kg; quantes capses podrà carregar un camió que pot 

carregar com a màxim 10 tones. 

s=  ( número de capses que pot carregar el camió) Sabem que una tona són 1000 kg, ho 

sabies? 

 



Un arbre situat al recinte de l’empresa projecta una ombra de 10,2 metres. En el mateix instant 

del dia una barra de ferro de 1,20 m projecta un ombra d’un metre. Sabries dir-me quina és 

l’alçada de l’arbre? t=               (alçada de l’arbre en metres) 

Uns mossos del magatzem estan classificant mercaderies. 4 persones omplen unes prestatgeries 

en 2 hores. Quant de temps trigaran a fer-ho  8 persones?                            

u=                           (temps que trigaran a fer-ho les 8 persones) 

El personal de neteja, triga mitja hora en netejar 3 camions. Quant de temps trigaran en netejar 

15 camions? 

v=   ( temps en minuts necessari per netejar 15 camions) 

En Samuel està orgullós dels seus treballadors i organitza un dinar per a premiar-los. Per cada 6 

operaris calcula que gastarà  144€. Quants € es gastarà pels 120 treballadors que té al seu 

càrrec? 

w=  (€ que gastarà en Samuel pel dinar de l’empresa) 

Suma: m+n+p+q+r+s+t+u+v+w-0.24 

El resultat ha de ser: 38733 

 

 


