
SEGON TRIMESTRE  

39-Els alumnes del Dalí gaudeixen molt dels espectacles que fan els extraterrestres.  

En una actuació hi ha 30 : marxen 3, després apareixen 4, 2 es fan invisibles i desapareixen , 5 

volen i s’escapen a l’espai, 6 arriben en una nau i 10 apareixen de sota terra. Quants hi ha al 

final?  

40- Calcula:  

-2+(-7)+(-5)+(+8)+(-4)=  

-(-2)-(-5)+(-6)+(+4)=  

4-(-6)+(-4)+(+3)-(-7)-(+3)=  

41- Un extraterrestre va amb en Vicente al Corte Inglés i pugen a l’ascensor: hi ha 9 plantes per 

damunt de la planta baixa i 5 per sota. Si van de la 4 planta per damunt de la planta baixa a 

la cinquena planta per sota la planta baixa. Quantes plantes a baixat o ha pujat?  

42- Fes aquestes operacions:  

-(-3)+(-3+5-7)-(-3+5-3)+(+2-3+8)=  

-(-4-1+2-5-6)+(+2+3+4)-(-2+3-5-4+2)=  

+(+2-5+6-4)+(-3+2+5+2)-(-2-3-4+4+5)=  

43- Un extraterrestre verd molt alt i prim regala 4 pedretes de les seves preferides a sis alumnes 

de primer A i B. Cada alumne rep 4 pedretes. Expressa amb una operació de nombres enters 

quantes pedretes perd l’extraterrestre si cada cop que dona 4 pedretes resten de les que té 

per tant són (-4) . Sabem que l’extraterrestre té 120 pedretes. 

44- Fes les següents operacions:  

(-6)·(+5)=    (+4)·(-6)=    (-8)·(+9)=  

(-10)·(-9)=    (-4)·(-8)=    (-3)·(+6)=  

(-100):(+5)=    (+14):(-7)=    (-40):(+2)=  

(-6):(-3)=    (-9):(-3)=    (-35):(+5)=  

45- Fes aquestes operacions:  

-(-1)-4(-2+5)+3(-1+3)-(-2+5)=  

-(-2-5)-5(-6+4)-4(-3+6)-2(-4)+(2+5)=  

+(-2+4)-7(-3-4)+2(-4+5)-2(-4+2)-(-2-5)=  

2.(-7)+(2-4)-4(-6+6)-3(-1+5)-3(-3+5)=  

 



46-Calcula el valor absolut dels següents nombres:  

  

47- Troba l’oposat de: -3,  -7,   +4,   +60  

48- Fes les següents operacions:  

-3·4+5-2·(-2)+6·2-7=  

(-3-5): ( 14-7)=  

-2·(-4+2·6)-5·(-2)= -4·(-3-4)=  

49- Un extraterrestre vermell fa receptes de cuina del seu planeta. Per cada 5 persones fa 

servir dues tasses d’una mena de farina vermella. Quantes tasses necessitarà per a 25 persones 

i per 12? I per 20?  

Si posa 25 tasses de farina, quantes persones podran menjar? I si en posa 15?  

50- La farina vermella va en paquets de manera que cada 3 paquets pesen un kg i 200 grams. 

Quant pesarien 10 paquets, i 8 paquets, i 20? I 25?   

Si després de comprar farina vermella portés un pes de 4 kg, quants paquets portes? I si portés 

un pes de 20 kg?  

51- L’extraterrestre també fa servir per cuinar una mena d’arròs vermell. Cada 5 paquets 

d’arròs pesen 3kg i mig . Quant  pesa 1 paquet? I un paquet i mig? I 3 paquets?   

700 grams quants paquets d’arròs són?  

52- Finalment fa una mena de puré, la proporció és de 3 tasses de farina per dues d’arròs. 

Quantes tasses d’arròs posarà si posa tres de farina? Quantes tasses de farina posarà  si posa 

27 tasses d’arròs?  

53- Els extraterrestres, de les 10 hores que fan exhibicions per la terra: 2 les dediquen a ballar, 

3 a jocs matemàtics, 4 a activitats tecnològiques  i la resta a costums. Quantes hores 

dediquen a costums? Quin tant per cent del temps dediquen a cada tasca?  

54- En Joaquim als 9 anys mesurava 6 pams. Quanta pams mesurarà quan tingui 18 anys? I quan 

tingui 20?  

55- Un extraterrestre està  20 minuts en preparar un espectacle tecnològic.  Quan temps 

trigarien en preparar-ho 2 extraterrestres? I si fossin 5? 

56-  Si 2 extraterrestres triguen 10 min en preparar un espectacle de màgia. Quant trigarà en 

preparar-ho un extraterrestre sol? 

57-  Per fer 2 jocs matemàtics de la mateixa durada de temps un extraterrestre triga mitja hora. 

Quant trigarà en fer-ne 10? I  15 ? I  20?  



58- L’Andrea ha fet un pastís de 3 kg i la Marta un altre que pesa un 20% més. Quant pesa el 

pastís de la Marta? 

59- De tots els extraterrestres del pati que en són 30, tots són vermells menys 3 que són blaus i 

1 que és verd. Quin percentatge representen cadascun d’ells? 

Dels 30  extraterrestres 25 són alts i la resta baixets. Quin percentatge representen cadascun 

d’ells? 

60- L’Andrea fa 3 pastissos en 45 min. Quan trigarà a fer-ne 30 pastissos? I 20 pastissos?  

61- Del que recull l’Andrea fent pastissos un 5% es per consum propi i la resta per l’institut.  

Calcula  la quantitat que es queda ella i quina l’institut si recull. 

10 euros 

500 €  

25 € 

50 € 

150 € 

62- l’escenari que han preparat els extraterrestres per fer una funció mesura 4m de llarg per 3 

d’ample. Dibuixa’l a escala 1:20 i a escala 1: 50  

63-.Una puça cap dins d’una capseta de base: 1mm de llarg per 2mm d’ample. Dibuixa la base a 

escala d’ampliació 20:1 i escala 30:1  

64- 5 pastissos pesen 3kg. Quant pesa 1? 

65- 11 pastissos petits pesaven 400gr, quant pesava un?  

11 pastissos mitjans pesaven 600gr, quant pesava un?  

11 pastissos grans pesaven 900gr, quant pesava un?  

76- Si una fruita petita pesa 15gr, quant pesen 10 fruites petites? I 100 fruites petites?   

Si un fruita mitjana pesa 30gr, quant pesen 10 fruites mitjanes, i 100 fruites mitjanes?  

Si una fruita gran pesa 50gr, quant pesen 10 fruites grans? I 100 fruites grans?  

77- Si una pastanaga lila petita pesa 15gr, quant peses 12 pastanagues liles petites? I 10 

pastanagues liles petites?   

Si una pastanaga verda mitjana pesa 32gr, quant pesen 100 pastanagues verdes mitjanes, i 50 

pastanagues verdes mitjanes?  

Si una pastanaga estampada gran pesa 50 gr, quant pesen 15 pastanagues estampades grans? I 

120 pastanagues  estampades grans?  



78- Si 10 boletes màgiques pesen 20 gr, quant pesa una?  

79-Calcula:  

1234x100000=      2,13x1000000=      23,56x100000=  

11,2:1000000=      12,1113:100000000=      3,5326:10000=  

80- Expressa aquests números decimals en forma de fracció decimal i després la simplifiques:  

1,6    1,45    5,54   1,5    3,5  

81- Expressa el anteriors números decimals en forma de suma de potències de 10 i fraccions 

decimals.  

82- expressa les següents fraccions en forma de número decimal i digues si són decimals finits o 

periòdics:  

2/3, 11/ 50,  3/20,  4/25,  12/5,  1/18,  5/35,  6/22, 5/125  

84- Tenim unes cebes cúbiques acabades de collir i pesen:   

13, 24gr 15,4gr  17,2gr  8,15gr  20gr  12,5gr  50gr  45,65gr  

Quant pesen entre totes? Ordena de més gran a més petit els seus pesos.  

85- Tenim 5 pastanagues prismàtiques que pesen 20,4gr cadascuna i 8 pastanagues cilíndriques 

que pesen 20,50gr cadascuna. Quant pesen entre totes.  

Tenim 7 pastanagues piramidals que pesen exactament igual. Quant pesa cadascuna d’elles si 

entre totes pesen  170gr?  

  


