
EXERCICIS 

 

1-En Pep i l’Albert  s’han trobat amb un extraterrestre. Li han preguntat : Quants km hi ha del 

teu planeta a la Terra? 

 Com que era molt simpàtic ha començat a parlar de distàncies entre els planetes del sistema 

solar. Era molt i molt llest. 

Han tret en clar aquesta informació: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ara et toca a tu: 

1a) Ordena de gran a petit les quantitats que aquí surten. ( Els km i les  UA). 

1b) Escriu en cada cas el següent i l’anterior de cada número. 
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1c) Escriu en cada cas el miler anterior i el miler posterior 
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2- Els nois li pregunten a l’extraterrestre si al seu planeta tenen cotxes i l’extraterrestre els diu 

que si però voladors. No tenen carreteres, només rutes aèries. 

La seva moneda de canvi són els  EXTRI i un cotxe pot valdre milers d’EXTRI. 

Donants els següents preus de cotxes, escriu el nom dels nombres. 

13456 

67309 

8054 

12089 

3- Els preus de les cases, que tenen forma d’esfera poden arribar a valdre milions d’EXTRI 

Escriu en nombre: 

quatre milions tres-cents quaranta- cinc mil vuitanta- tres 

5 milions cinc-cents vuitanta-tres mil dotze 

2 milions quatres-cents seixanta-tres  mil cinc-cents trenta-dos 

4- 

 

La Montse és una noia molt “modernilla” que sempre està al dia. 



Ha fet un inventari de la seva roba vella que vol llençar: 12 pantalons curts, 21 faldilles, 19 

pantalons d’estiu llargs, 12 pantalons d’estiu curts,  9 pantalons d’hivern llargs, 10 pantalons 

d’hivern curts,  17 vestits, 40 samarretes, 23 jerseis, 32 jaquetes i  2 abrics. 

4a) Quants pantalons té en total? 

 

4b) quantes peces de roba té que no siguin pantalons? 

 

4c) Decideix fer un “mercadillo” per les amigues: i vendrà els pantalons a 4€, les samarretes a 

1€, les faldilles a 2€, els vestits a 3€, els jerseis a3€, les jaquetes a 4€ i els abrics a5€. Quants 

diners guanyarà si ho ven tot? 

 

4d) El primer dia ven: 2 pantalons curts, 1 faldilles, 9 pantalons d’estiu llargs, 4 pantalons 

d’estiu curts,  2 pantalons d’hivern llargs, 0 pantalons d’hivern curts,  5 vestits, 7 samarretes, 3 

jerseis, 4 jaquetes i  0 abrics. 

Quantes peces de roba ha venut? 

Quantes peces de roba li queden? 

Quants diners ha guanyat? 

Quants diners li queden per guanyar? 

4e) Una amiga que es diu Neus compra tres samarretes, dues jaquetes, tres pantalons d’estiu 

llargs i 4 pantalons d’estiu curts. Quants diners es gastarà? Si portava 20 € li sobra o li falta? 

 

4f) Una altra amiga compra una peça més de roba que la Neus de les mateixes coses. Quant es 

gastarà? 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-  

   

En Tom l’ha fet els nois i noies deprimir B amb quadrats de 1 decímetre quadrat. 

5a) Saps quants cm2 té un dm2? 

 

5b) Saps quants mm2 té un cm2? 

 

5c) Saps quants mm2 té un dm2? 

 

5d) Compta quants dm2 formen la figura d’en Tom 

 

5e) Calcula quants cm2 formen la figura d’en Tom 

 

5f) Calcula quants mm2 formen figura d’en Tom 

 

5g) Compta quants dm2 formen la part blava d’en Tom 

 



5h) Calcula quants cm2 formen la part blava d’en Tom 

 

5i) Calcula quants mm2 formen la part blava d’en Tom 

 

5j) Compta quants dm2 formen la part vermella  d’en Tom 

 

5k) Calcula quants cm2 formen la part vermella  d’en Tom 

 

5l) Calcula quants mm2 formen la part vermella  d’en Tom 

 

5m) Si una figura té 500000000 mm2, quants cm2 té? I quant dm2? 

 

5n) Si una figura té 1200000 mm2, quants cm2 té? I quant dm2? 

 

6- Multiplica o divideix: 

12x1000=  43x1000000=  129x1000000000=  34x10= 

12:1000=  43:1000000=  129:1000000000=  34:10= 

7- La Rosa i en Jaume són molt aficionats al gimnàs. Cada dia  hi van i estan una hora. 

 

7a) Paguen 40€ al mes cadascun. Quants diners es gasten en un any? 

7b)La Rosa va 15 flexions per minut i ho fa durant 5 minuts seguits. Quantes flexions fa. 

7c) La Rosa porta un bossa, a dins hi ha 5 objectes un d’ells és un necesser on hi ha 10 

objectes. Quants objectes porta en total a la bossa? 



7d) En Jaume porta dues caixes de barretes energètiques, cada caixa té 10 barretes, quantes 

barretes porta. 

7e)Els dos compren una catifa per fer exercicis a casa. La catifa val 15€ el metre quadrat. Si 

compren 3 metres quadrats, quants diners es gasten? 

8- 

 

En aquesta cartolina tenim 15 personatges. Cadascun d’ells té un número. Al 1 li dono 2 

caramels, al 2 li dono 4, al 3 li dono 8 caramels....així successivament, a cadascun li dono el 

doble de caramels que a l’anterior. Quants caramels dono  cadascun d’ells. Quants caramels 

dono en total? 

Quina relació té això amb les potències. 

 

9- Mira la taula de punts que rep cada personatge. Els punts els podran intercanviar per coses 

que els agradin. 

Personatge punts Doble 
punts 

Triple 
punts 

Quàdruple 
punts 

10 
vegades 
els punts 

100 
vegades 
els punts 

1000 
vegades 
els punts 

Personatge 1 24       

Personatge 2 6       

Personatge 3 50       

Personatge 4 100       

Personatge 5 72       

Personatge 6 45       

Personatge 7 84       

Personatge 8 700       

Personatge 9 16       

Personatge 10 80       



Personatge 11 36       

Personatge 12 60       

Personatge 13 200       

Personatge 15 150       

 

10- Omple la taula: 

Personatge punts Meitat 
punts 

Tercera 
part dels 
punts 

Quarta 
part dels 
punts 

Dècima 
part dels 
punts 

Centèsima 
part dels 
punts 

Mil·lèsima 
part dels 
punts  

Personatge 1 24       

Personatge 2 6       

Personatge 3 50       

Personatge 4 100       

Personatge 5 72       

Personatge 6 45       

Personatge 7 84       

Personatge 8 700       

Personatge 9 16       

Personatge 10 80       

Personatge 11 36       

Personatge 12 60       

Personatge 13 200       

Personatge 15 150       

 

11- 

 

 

 

 

 

 

 



 


