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Indicacions generals. 
 
− Heu de presentar els exercicis i el problemes resolts de manera clara i neta en un 

quadern o dossier . 

 

− Els enunciats s’hauran de copiar  en el quadern o dossier i tot seguit s’escriurà la 

resolució. 

 

− Heu de presentar els càlculs i els raonaments , quan n’hi hagi, que us han portat a la 

solució dels exercicis i problemes. 

 

− Els alumnes que heu de recuperar la matèria de 2nd d’ESO , heu de presentar 

aquest treball abans de començar l’examen de recuperació el dia indicat. El lliurareu al 

professor/a de Matemàtiques. Aquest treball junt amb un resultat positiu de la prova 

escrita   us permetran recuperar la matèria de 1r d’ESO.  

 

− La resta d’alumnes que heu aprovat la matèria i cur sareu  3r d’ESO , és 

aconsellable que feu el treball de forma voluntària per tal de consolidar les 

competències que heu adquirit. El podreu presentar al professor/a de matemàtiques de 

3r d’ESO  a l’inici  del curs 2018/19, i comptabilitzarà en l’apartat d’actitud i treball de la 

1a avaluació. 
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                        NOMBRES ENTERS 
  
 

1.  a) Explica què és el VALOR ABSOLUT d’un nombre enter: 
 

b)  Calcula el VALOR ABSOLUT i OPOSAT de: 

5  ,   -8   ,  -3  ,   10 , 0 

 

2.  a)  Desenvolupa la potencia i digues de quin signe serà i per què 

                     (-4)7     (-7)4        (4)3      (-9)2       (-9)4 
       
    b) Explica què es l’EXPONENT d’una potència 
 
 
3.  Fes les operacions següents: 

a)   (−3) − (−4) + (−5 − 2) 

b)   (7) + (−3) + (−5) 

c)    (−10) − (−8) − (−5) − (−1) 

d)   (12) − (−6) + (−2) −  (10) 

e)    (−5) + (5) + (−5) − (+5) 

4. Realitza les següents operacions: 
 

a) 4 –2 + 3 = ... 
 
b) 5 – 7 + 2 + 1 + 4 – 3 = ... 
 
c) 2 + 3 – 4 + 9 – 7 –2 + 8 = ... 

 
d) 4 + 3 –1 –2 + 6 = ... 

 

5. Realitza les següents sumes agrupant els sumands de la forma més convenient 
 

a)     44 + 27 + 13 + 36 

b )       57 + 23 + 68   

c)  525 + 250 + 450  

 
6. Realitza les següents sumes i compara els resultats. Quina propietat es compleix? 
 

14.435 + 4.654 = 8.976 + 567 = 
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4.654 + 14.435 =                                          567 + 8.976 = 
 

7. Realitza les següents sumes agrupant els sumands de la forma més convenient. 

a) 525 + 250 + 450 

b) 44 + 27 + 13 + 36 

c) 57 + 23 + 68 

8.  Realitza les següents sumes i compara els resultats. Quina propietat es compleix? 

14.435 + 4.654 =                                              8.976 + 567 = 

4.654 + 14.435 =                                               567 + 8.976 = 

9. Aplica la propietat associativa per realitzar aquestes sumes: 

a) 25 + 75 + 36 ........................................... .............................................. 

b) 27 + 150 + 40 ........................................... .................................................. . 

10. Completa amb nombres de forma que es compleixin les igualtats.  

      (....... + ........) - 15 = 25 56 + (....... - .......) = 79 

11. Aplica la propietat associativa per realitzar aquestes sumes: 

a) 25 + 75 + 36 ........................................... .............................................. 

b) 27 + 150 + 40 ........................................... .................................................. . 

12. Completa amb nombres de forma que es compleixin les igualtats.  

      (....... + ........) - 15 = 25 56 + (....... - .......) = 79 

13. Situa els parèntesis en aquestes operacions perquè es compleixin les igualtats: 

456-237 + 179 = 40 

456-237 + 179 = 398 

14. En una resta, el minuend és 9.537 i la diferència és 3.725. Quins el subtrahend? 

15. En una resta, el subtrahend és 7.535 i la diferència és 6.230. Quins el minuend? 

16. Fes aquestes operacions:  

347 856 + 173 562 + 209 085 

458.306 - 256.731 

17. Calcula i compara els resultats. Quina propietat es compleix? 
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       94 375 + 23 674  =                                             23 674 + 94 375= 

18. Realitza aquestes sumes aplicant la propietat associativa. Agrupa primer els sumands més fàcils 

de sumar. 

12 700 + 23 475 + 46 000 

45 789 + 35 300 + 23 400 

19. Calcula tenint en compte els parèntesis. 

a) 8 952 - (2 435 + 3 240) =                               b) (9 540-3600) + 2754 = 

b) 7 650 + (9 430 - 4325) =                               d) 8930 - (2800 +3 524) = 

20. Situa el parèntesi on calgui perquè aquestes operacions siguin correctes: 

        a) 69-17 + 8 = 44  

        b) 36-9 + 7 = 20  

        c) 95-43 + 15 = 67  

       d) 110-54 + 36 = 20 

21. Situa els parèntesis en aquestes operacions perquè es compleixin les igualtats: 

456-237 + 179 = 40 

456-237 + 179 = 398 

22. Efectua els següents càlculs tenint en compte la prioritat. 

a) 5·4 + 1 = ...........  b) 5·(4 + 1) = ...........   c) (5·4) + 1 = .......... 

d) 4·8 – 3 = ...........  e) 5 + 10:5 = ...........  f) (5 + 10):5 = ......... 

23. En una resta, el minuend és 9.537 i la diferència és 3.725. Quins el subtrahend? 

24. En una resta, el subtrahend és 7.535 i la diferència és 6.230. Quins el minuend? 

25. Fes aquestes operacions:  

347 856 + 173 562 + 209 085 

458.306 - 256.731 

26.. Calcula i compara els resultats. Quina propietat es compleix? 

94 75 + 23 674  =  23 674 + 94 375 

27. Calcula de cap i escriu els resultats en el teu quadern: 

a) 3,14 · 10 = ...............   b) 0,008 · 1000 = ............ 

c) 542 : 100 = ...............   d) 54 : 100 = ............... 

e) 67,2 · 1000 = ...............   f) 0,03 · 1000 = ............... 

g) 0,2 : 100 = ...............   h) 4756 : 1000 = ............... 
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28.  Calcula: 

a) -5-4= 

b) -8+67= 

c) -8·50= 

d) -6·(-5)= 

e) 76:(-2)= 

29. Calcula fent primer els parèntesis: 

a) 345 - (120 - 60) = 

b)  850 + (340 - 75) =  

c) 512 - (78 + 190) = 

30. Efectua les següents operacions combinades: 

a)   -8 - 7 - (5 + 4) - 3 = 

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

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

e)   -3- 4 - (3- 6) - (8 + 5) = 

c)   2 · (-4) + (-5) · (-8) =  

f)   (- 7 + 9) + 4 · [- 5 - (-6)]= 

31. Fes les operacions següents 

a)    [(−3) · (−4)]: (−2) 

b)   [(8) · (−3)]: [(−4) · (−2)] 

c)    [(−10): (−5)] · (−5) · (−1) 

d)   (12): (−3) · (−8): (−4) 

e)   [(−20): (5)]: (−4) · (7) 

f)    [(−8) + (−4)] : (−2) 

g)   [(8) · (−3)]: [(−4) − (2)] 

h)   [(−6) · (−7)]: [(−5) + (−1)] 

i)   [(9): (−3)] · (−8) − (−4) 

e)  [(−20) + (−5)]: (−5) − (−3) 

f)  [(+4) · (−4)]: (−4) + (−1) 
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l)    2 · [(−9) − 8 + 7] ∶ 4 · (−6) 

m)  14 · 9: (−3) · 7 + (−3)2  

n)   (−12) · [(−7) + √81)] 

o)   28 ∶ 7 · 6 ∶ √16  · 4 − (20 · 5) ∶ (−2)2  

p)   103 + (−420) − [√25 + √100 ∶ (−5)] 

q)   [(15 ∶ √9) − 7] · 6 + 112 ∶ 7  

r) 7 · [4 − (+4) + (−12) ∶ (−4)] · √9  

s) 8 ∶ 90  
∶ (−2) · (−5) − (−3)3   

 

6. Calcula el m.c.d  de  : 

a) 18, 90, 360 b) 50, 65 c) 12, 18, 26 d)15, 36, 54 

7.  Calcula el m.c.m de: 

a) 35 , 300 b) 55 , 75 c) 9 , 30 d) 4 , 44 

 

32. Descomposa en factors els següents números: 
 
420 2 24  182  616  5040  
210 2         
105 3         
35 5         
7 7         
1          
          
 

33.Calcula el quadrat dels següents números: 
 
32 = 3·3 = ........  182 =..........  42 =..........  122 =............   

112 = ...........    1002 = ........  52 = .........  252 = ........... 

 

 
34.Calcula les potències dels següents números: 

 

34 = 3·3·3·3 = ........  24 =..........  53 =..........  210 =.............   

28 = ...........     55 = ........  33 = .........  75 = ........... 
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FRACCIONS 
  
 

35.  Calcula: 

a )         

a.   

b.  

c.  

 

36. Indica si són equivalents o no i per què 

 

a)          b)              c)   )             d)  

  
 

37. Calcula la fracció irreductible de: 

 

a )                         b)                                      c)           d)     

 

38. Redueix les fraccions següents a comú denominador 

 

a)  

b)   

c)     

 

39. Si dels 24 alumnes que hi ha a classe, dues cinquenes parts són a l’aula INFO i la resta són a 

l’aula normal. Quina fracció representa als alumnes que són a l’aula normal.? Calcula quants 
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40.  Quina fracció del mes de setembre representen 15 dies? I 6 dies? I 24 dies? 

41. Una persona sol passar la tercera part del dia dormint, una altra tercera part treballant, i la sisena 

part menjant. 

t) Quantes hores li ocupa cada cosa? 

- Dormir  

- Treballar  

- Menjar 

u) Quantes li queden de lleure? 
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        NOMBRES DECIMALS 
  
 

43. Escriu tres nombres decimals que estiguin entre cada parell dels nombres següents 

 

44.  En David té una corda que mesura 2,3 metres i l’Ester en té una altre tres vegades més gran. 

Quant mesuren les dues cordes juntes? 

45.  Ordena del més petit al més gran els següents nombres decimals: 

1,84  1,804  1,87  1,872  1,8099 

46.  Ordena de menor a major els següents nombres: 

 
3,5  3,055  3,05  3,505  3,55 

47. Realitza les següents operacions amb nombres decimals. 

 

 2, 1  6   7, 8 2   7, 4 1   1 5, 5  

+ 5, 3   + 2, 3   + 2, 8 2   + 6, 2 1 

                    

 6, 3    2, 3    7, 2     4, 1 1 
x 1, 2   x 1, 8   x 2, 7    x 3, 2 1 
                    

48. Ordena de menor a major els següents nombres: 

 
3,5  3,055  3,05  3,505  3,55 

49. Escriu en xifres els nombres decimals següents: 

3 unitats, 7 dècims 

2 desenes, 5 unitats, 2 dècims, 4 centèsims i 5 mil·lèsims 

8 dècims, 9 centèsims 

4 unitats, 5 dècims, 4 mil·lèsims 
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50.  Escriu en xifres els nombres decimals següents: 

8 unitats, 2 dècims 

3 desenes, 2 unitats, 9 dècims, 0 centèsims i 4 mil·lèsims 

1 dècims, 4 centèsims 

2 unitats, 0 dècims, 4 mil·lèsims 

51. Ordena del més petit al més gran els nombres decimals següents: 

7,63  7,603  7,632  7,630 

52.  Fes de cap (sense calculadora) les següents operacions: 

    a) 3,14 x 10 =...  b) 0,008 x 1000 = ...  c) 542:100 = ... 

d) 54 x 10000 = ... e) 761:10000= ...  f) 0,012 x 1000= 
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PROBLEMES GENERICS 
 

 

54.   Explica alguna situació en la que es facin servir els nombres per identificar coses o persones. 

55.   Pedro té 44 anys, i el seu fill, 18. Quina és la diferència d'edats? Quin serà la diferència 

d'edats d'aquí a 10 anys? 

56.  Un gran magatzem posar a la venda 5.450 televisors dijous. Al matí es van vendre 2.543 ia la 

tarda 1.798. Quants televisors van quedar sense vendre? 

57. Carme compra un llibre de 12 €, un quadern de 3 € i un retolador d'1 €. Per pagar lliura un 

bitllet de 20 €. Quant li tornen? 

58.  D'un dipòsit que contenia 7 500 litres de combustible, s'han tret primer 3 250 litres i, 

posteriorment, altres 3 550 litres. Quants litres de combustible queden en el dipòsit? 

59.  En una cursa popular participen 13.427 atletes, però a la meta només n’arriben 5.473. Quants 

atletes han abandonat la cursa? 

60.  Afegeix tres termes a cadascuna de les sèries següents de números. 

a) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ... 

b) 2, 5, 8, 11, 14, 17, ... 

c) 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ... 

d) 5, 6, 8, 11, 15, 20, ... 

e) 73, 69, 65, 61, 57, ... 

f) 1, 2, 4, 8, 16, ... 

61.  La Maria té 21 anys i la seva amiga Marta 4 anys més que ella. Quants anys tenen entre totes 

dues? 

62.   Un ciclista durant un entrenament, dóna 347 pedalejades en deu 

minuts. En els deu minuts següents en dóna 572, i en els deu 

últims minuts en dóna 631. Quantes pedalejades ha donat en 

total? 

 

 
63.  Set amics a la travessa de la setmana passada han aconseguit un premi de 845.714 €. Es 

poden repartir aquests diners en parts iguals? Justifica la resposta. 

 
64.  En un tren què viatgen 1.427 adults i 502 nens, hi pugen 824 adults i 42 nens. Quantes 

persones viatgen ara amb el tren? 
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65.  El pare del Quel té 48 anys, i és 12 anys més gran que la seva mare. Quants anys té la mare 

del Quel? 

66.  Entre dos germans estan fent una col·lecció de 24 llibres. En Màrius n’ha comprat la tercera 

part i la Marta la quarta part. Quants llibres ha comprat en Màrius? I la Marta? Quants en 

queden per comprar? 

67.  Un camió transporta 15 gàbies de gallines. Quantes en porta en total, si a cada gàbia hi ha 9 

gallines? 

68.   En David té una corda que mesura 2,3 metres i l’Ester en té una altre tres vegades més gran. 

Quant mesuren les dues cordes juntes? 

69.   Fes de cap (sense calculadora) les següents operacions: 

    a) 3,14 x 10 =...  b) 0,008 x 1000 = ...  c) 542:100 = ... 

d) 54 x 10000 = ... e) 761:10000= ...  f) 0,012 x 1000= 

70.  En quin prestatge es poden posar més llibres? 

 

 

 

a) 1r prestatge = ...........  b) 2n prestatge = ....... c) 3r prestatge = ....   

d) 4rt prestatge = ..........  e) 5è prestatge = ............ 
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71.  Fes de cap (sense calculadora) les següents operacions: 

 

 a) 3,14 x 10 =...  b) 0,008 x 1000 = ...  c) 542:100 = ... 

 d) 54 x 10000 = ... e) 761:10000= ...  f) 0,012 x 1000= ... 

 

72.  Una fotocopiadora fa 19 còpies en un minut. Quantes còpies farà en una hora de 

funcionament? 

 

 

 

 
73. Quants dies hauran passat després de transcórrer 696 hores? 

 
74. Una mandarina ens costa 18,3 €. Quan costaran 12 mandarines? 
 
75. Tinc un tros corda que fa 1,2 m, un altre tros fa 3,5 metres més que l’anterior i finalment un altre 

que fa 4 m. Quants metres de corda tinc en total? 

76. Un llibre té 344 pàgines i un bloc només la meitat. Quantes pàgines té un bloc? 

77. Efectua els següents càlculs tenint en compte la prioritat. 

 

a) 5·4 + 1 = ...........  b) 5·(4 + 1) = ...........   c) (5·4) + 1 = .......... 

d) 4·8 – 3 = ...........  e) 5 + 10:5 = ...........  f) (5 + 10):5 = ......... 

 

78. Inventat dos números que sumin 10 i la seva resta valgui 6. 

79. Canvia els asteriscs per les xifres adequades. 

 

 * 2 *   * 0 *   8 * * 

+ 7 * 5  -  * 3  x   6 

* 0 5 3   7 4 1  * * 4 4 

              

 

80.  La mina d’un llapis val 0,4 €. Qual val una capsa amb 20 mines? 

81. Cal enllaunar 7.056 tomàquets en pots com el del dibuix. Si abans 

d’envasar-los se’n podreixen 216, quants pots se’n podran omplir? 
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82.  En Bernat vol repartir els 24 caramels que té entre ell i els seus 5 amics. Quants n’ha de donar a 

cadascun? 

 
83.  La Jèssica té 48 €. Quants contes podrà comprar si cadascun val 6 €? 

84.  En una floristeria hi ha 6 cistells amb 6 dotzenes de flors cadascun. quantes flors són en total? 

85.  En Lluís mesura 187 cm d’alçada i el seu pare, 1,86 m. Qui és més alt, el pare o el fill? Quants 

cm més alt és? 

86.  Un cotxe consumeix 6,4 l de benzina cada 100 km. Calcula quants litres necessitarà per fer un 

trajecte de 500 km. Si aquest cotxe té 33 l de benzina al dipòsit podrà efectuar el recorregut? 

87.  El Miquel situa les seves xapes de 4 en 4. Quants grups podrà formar 

amb 60 xapes? 

 

88.  Busca 2 nombres que sumin 8 i que la seva resta valgui 2. 

89.  Busca 2 nombres que sumin 12 i que la seva resta valgui 4. 

90.  Quantes hores té un any? 

91.  Busca dos nombres que sumin 9 i que la seva resta sigui 1. 

 
92.  Busca 2 nombres que sumin 13 i que la seva resta sigui 5. 

 
93.  Busca dos nombres que sumin 18 i  que la seva resta sigui 6. 

  
94.  Busca 2 nombres que sumin 11 i que la seva resta valgui 3. 

 
95.  Busca 2 nombres que sumin 19 i que la seva resta valgui 1. 

 
96.  Un astrònom va descobrir una galàxia que té 1.518 sistemes solars i cada sistema solar té 36 

planetes. Quants planetes hi ha en total en aquesta galàxia? 

97. Una furgoneta ha carregat 3 caixes de 142,5 kg cada una, 4 caixes de 214,75 kg cada una i 8 

caixes de 320 kg cada una.  Si pot dur una càrrega màxima de 3 900 kg, hi podrem afegir un 

sac de patates que pesa més de 54 kg? 

98.  Un cotxe consumen 6,4 litres de benzina cada 100 km. Si aquest cotxe té 16 litres de benzina en 

el seu dipòsit, n'hi haurà prou per fer un trajecte de 265 km? 
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PROBLEMES QUE ES RESOLEN MITJANÇANT EQUACIONS DE PR IMER GRAU (  EXTRA) 
 

99.  Troba un nombre que augmentat en 17 doni 43 

100.  Troba un nombre tal que en restar-li 31 doni com a resultat 13 

101.  Troba un nombre que sumat a 15 doni el triple de 23 

102.  Amb 7 bitllets iguals tenim 350€ Quin és el valor de cada bitllet? 

103.  Quin nombre multiplicat per 7 dóna 245? 

104.  Si al doble dels diners que tinc li sumo 72€, obtinc 196€. Quants diners tinc? 

105. El triple d’un nombre més 7 és 43. Calcula’l 

106. Si al triple d’un nombre li restem 13 unitats, obtenim 86. Quin és aquest nombre? 

107. Si a un nombre li afegim el quàdruple, té com a resultat 225. Quin nombre és aquest? 

108. La diferència entre un nombre i el seu doble és -4.Quin és aquest nombre? 

109. El doble d’un nombre més el seu triple dóna 125. Quin és aquest nombre? 

110. La meitat dels conills d’una gàbia sumen 36 potes. Quants conills hi ha? 

111. Troba el nombre que sigui igual al seu triple menys 16 

112. Troba un nombre tal que després de sumar-li 72 dóna com a resultat el doble menys 46 unitats 

113. Busca un nombre el quàdruple del qual és igual al mateix nombre augmentat en 36 unitats 

114. El doble d’un nombre més 5 és igual al seu triple menys 19. Quin és aquest nombre? 

115. Troba un nombre tal que el seu doble augmentat en una unitat sigui igual al seu triple 

disminuït en tres unitats. 

116. La quarta part dels meus diners menys 50€ són 120€. Quants diners tinc? 

117. Calcula el nombre que sumat a la seva meitat fa 81 

118. La tercera part de la meva edat sumada a la seva meitat són 15 anys. Quina edat tinc? 

119. Si a un nombre li sumem el seu triple i el seu doble, el resultat és 54. Quin és aquest nombre 

120. La meitat d’un nombre menys 5 unitats fa 23. Quin és aquest nombre? 

121. Quin nombre disminuït en 1/3 d’ell mateix dóna 2? 

122. L’edat d’un pare és el triple de la del seu fill i junts sumen 44.Quina és l’edat de cada un? 

 


