8.1
(1) Tinc 7 contes. Quants me’n falten per tenir-ne 12?
5 contes
(2) Quant fan 9 patates i dues patates?
11 patates
(3) En Fabià té 3 postals, i en Gil 10 postals més que en Fabià. Quantes postals té en Gil?
13 postals.
(4) Si tens 12 pins i en perds 5, quants te’n quedaran?
7 pins
(5) La Fina té 13 taronges i me’n dóna 5. Quantes taronges li queden?
8 taronges

8.2
(1) La Fàtima té 11 retoladors i en Climent li’n regala 2 més. Quants retoladors té ara?
13 retoladors
(2) Si tens 13 castanyes i te’n menges 4, quantes te’n quedaran?
9 castanyes
(3) Tinc 15 fulls. Si me n’agafes 6, quants me’n quedaran?
9 fulls
(4) Si 2 amics tenen 6 fotos cada un, quantes fotos tenen en total?
12 fotos
(5) La Carina té un corda de 12 metres de llargada. En talla 5 metres. Quants metres de corda
li queden?
7 metres

8.3
(1) En Cristià et dóna 9 adhesius i la Guadalupe 4. Quants adhesius t’han donat en total?
13 adhesius
(2) Quant fan dues vegades 6 ampolles?
12 ampolles
(3) Tenia 12 escombres, però 8 estan per llençar. Quantes me’n queden?
4 escombres
(4) Dimarts vaig guanyar 13 bales i avui n’he perdut 6. Quantes n’he guanyades entre tots dos dies?
7 bales
(5) La Claustre em regala 7 caramels i en Felip 4. Quants caramels m’han donat en total?
11 caramels

8.4
(1) En Frank té 6 anys i la Carol 11. Quants anys més té la Carol que en Frank?
5 anys
(2) En Claudi fa 6 treballs cada mes. En 2 mesos, quants n’haurà fet?
12 treballs
(3) En Cèsar compra 12 retoladors i en gasta 2. Quants retoladors li queden?
10 retoladors

(4) Quantes cues tenen 12 cavalls?
12 cues
(5) Tinc 5 ametlles. Quantes me’n falten per tenir-ne 12?
7 ametlles

8.5
(1) Tinc 11 globus. Si me n’agafes 4, quants me’n quedaran?
7 globus.
(2) Anem a collir préssecs. La Carmina n’agafa 4 i jo n’agafo 7. Quants n’hem collit entre tots
dos?
11 préssecs
(3) El meu company ha començat a jugar amb 4 bales i n’ha guanyat 9. Quantes en té en acabar el joc?
13 bales
(4) Quantes potes tenen 6 coloms?
12 potes
(5) Tinc 7 llapis. Quants me’n falten per tenir-ne 14?
7 llapis

8.6
(1) Porto 4 butxaques i a cada butxaca hi tinc 3 avellanes. Quantes avellanes hi ha entre totes
l4 butxaques?
12 avellanes
(2) Tinc 4 globus. Quants me’n falten per tenir-ne 12?
8 globus
(3) Quants dits hi ha en dues mans?
10 dits
(4) Em falten 9 fulls per tenir-ne 10. Quants fulls tinc?
1 full
(5) En Carmel té 5 cromos i la Fedra en té 7. Quants cromos tenen entre tots dos?
12 cromos

8.7
(1) La Carlota ha collit 9 tomàquets. 3 els ha llençat perquè eren dolents; 2 se li han aixafat; 4
els ha regalat. Quants tomàquets li han quedat?
cap
(2) Tinc 4 botons i un amic me’n dóna 7 més. Quants botons tinc ara?
11 botons
(3) La Cloe té 10 anys i en Guim 5. Quants anys més té la Cloe que en Guim?
5 anys
(4) Quantes mitges taronges hi ha en una taronja i mitja?
3 mitges taronges
(5) La Candi em regala 4 caramels, i en Gabriel 8. Quants caramels m’han donat en total?
12 caramels
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8.8
(1) Si tens 11 pomes i te’n menges 4, quantes te’n quedaran?
7 pomes
(2) Tenia 9 gots i se me n’han trencat 5. Quants me’n queden?
4 gots
(3) Sis nens tenen mitja poma cada un. Quantes pomes tenen entre tots?
3 pomes
(4) Tinc 1 bala. Quantes me’n falten per tenir-ne 11?
10 bales
(5) La Dalila compra 12 retoladors i en gasta 3. Quants retoladors li queden?
9 retoladors

8.9
(1) Dilluns vaig guanyar 13 cromos i dissabte en vaig perdre 4. Quants n’he guanyat entre tots dos dies?
9 cromos
(2) L’Efrem té 5 retoladors, la Gemma 4, i en Fidel 2. Quants en tenen entre tots?
11 retoladors
(3) Quatre nois tenen un quart de coca cada un. Quanta coca tenen entre tots?
1 coca
(4) A la taula de l’escola hi caben 12 nens. Avui només en som 7. Quants nens falten?
5 nens
(5) Tinc 14 fulls. Si te’n dono 4, quants me’n quedaran?
10 fulls

8.10
(1) Tinc 6 globus vermells i 7 de blaus. Quants globus tinc en total?
13 globus
(2) En Pere ha comprat 11 croquetes. Se’n menja 5 per dinar i 4 per berenar. Quantes croquetes li queden per sopar?
2 croquetes
(3) Tinc 9 mocadors. Quants me’n falten per tenir-ne dotze?
3 mocadors
(4) L’Edel fa 5 problemes cada dia. En 2 dies, quants n’haurà fet?
10 problemes
(5) Al calaix vermell hi ha 5 mocadors, al groc 5 també, i al verd 2. Quantes mocadors hi ha
entre tots tres calaixos?
12 mocadors

8.11
(1) En Damià té 7 retoladors, la Frida 1, i en Cesc 3. Quants en tenen entre tots?
11 retoladors
(2) Si repartim 2 panets entre 4 amics, quina part de panet tocarà a cada un?
Mig panet

(3) Tinc 14 botons. Si me’n guanyes 5, quants m’en quedaran?
9 botons.
(4) En Fred he fet 4 treballs i el meu germà 1. Quants n’hem fet entre tots dos?
5 treballs
(5) Com que tenia 15 clips, en vaig regalar 5 a un amic meu. Quants clips m’han quedat?
10 clips

8.12
(1) Tinc 7 bales. Quantes me’n falten per tenir-ne 12?
5 bales
(2) La Loli té una cinta d’onze metres de llargada. En talla 5 metres. Quants metres de cinta li queden?
6 metres
(3) Quan comença a jugar, la Genoveva té 5 botons. Quan acaba, en té el doble. Quants en té,
per tant, ara?
10 botons
(4) En Fivaller m’ha donat 6 postals, i la Gladis tantes com en Fivaller. Quantes postals tinc?
12 postals
(5) La Flor té 4 globus i jo en tinc el doble. Quants globus tinc?
8 globus

8.13
(1) La Fanny té 10 capses. Si me’n dóna la meitat, quantes me’n donarà?
5 capses
(2) La Charo i la Greta m’han donat 6 contes cada una. Quants contes m’han donat en total?
12 contes
(3) Si tens 12 retoladors i en perds 4, quants te’n quedaran?
8 retoladors
(4) La gallina Felicitat pon sis ous cada setmana i la gallina Clarissa en pon 5. Quants ous
ponen cada setmana entre totes dues?
11 ous
(5) Si repartim dues pizzes entre 4 amics, quina part de pizza tocarà a cada un?
Mitja pizza

8.14
(1) Si tens 15 llapis i en perds 6, quants te’n quedaran?
9 llapis
(2) Tinc 4 salsitxes i les reparteixo entre 8 amics. Quantes en tocaran a cada un?
Mitja salsitxa
(3) A la taula de l’escola hi caben 13 nens. Avui només en som 4. Quants nens falten?
9 nens
(4) Tinc 10 botons i un amic me’n dóna 2 més. Quants botons tinc ara?
12 botons
(5) L’equip de primer va fer 11 gols i el de segon 5. Per quants gols de diferència va guanyar
l’equip de primer?
Per 6 gols
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8.15
(1) Dilluns vaig guanyar 9 cromos i dissabte 4. Quants n’he guanyat entre tots dos dies?
13 cromos
(2) Quantes sabates són 6 parells de sabates?
12 sabates
(3) Quant és la meitat de 14 gats?
7 gats
(4) Tinc 6 cromos i la Cíntia en té 5. Quants cromos tenim entre tots dos?
11 cromos
(5) Si repartim 4 peres entre 8 amics, quantes peres tocaran a cada un?
Mitja pera

8.16
(1) La Carola es menja 10 mandarines i la Glòria 5. Quantes mandarines més es menja la
Carola que la Glòria?
5 mandarines
(2) Si tens 12 treballs i ja n’has fet 9, quants te’n falten fer encara?
3 treballs
(3) En Guifré compra 11 retoladors i en gasta 5. Quants retoladors li queden?
6 retoladors
(4) Quan comença a jugar, en Germinal té 5 botons. Quan acaba, en té el doble. Quants en té,
per tant, ara?
10 botons
(5) La Cecília ha fet 15 problemes a classe. Nou estan bé. Quants en té de malament?
6 problemes

8.17
(1) Tinc 9 fitxes. Si te’n dono dues, quantes me’n queden?
7 fitxes
(2) Porto 3 butxaques i a cada butxaca hi tinc 4 globus. Quants globus hi ha entre totes les butxaques?
12 globus
(3) Al calaix vermell hi ha 3 mocadors, al groc 5, i al verd 5. Quants mocadors hi ha entre tots
tres calaixos?
13 mocadors
(4) En Gerard té 3 retoladors, la Cíntia 2, i en Duran 6. Quants en tenen entre tots?
11 retoladors
(5) Tinc 3 panets i els reparteixo entre 6 amics. Quants en tocaran a cada un?
Mig panet

8.18
(1) Si tinc 3 butxaques i a cada una hi porto 4 avellanes, quantes avellanes porto entre totes 3 butxaques?
12 avellanes
(2) Quant fan 8 llapis i 3 llapis?
11 llapis

(3) Un noi té 8 fitxes a la butxaca de la camisa, i 4 a la butxaca dels pantalons. Quantes fitxes
té entre totes dues butxaques?
12 fitxes
(4) Al matí m’he menjat 8 bunyols, i al vespre 5. Quants bunyols m’he menjat entre el matí i al vespre?
13 bunyols
(5) L’Enric tenia 4 pastissos i n’ha fet 5 més. Quants pastissos té?
9 pastissos

8.19
(1) Tinc 5 globus. Quants me’n falten per tenir-ne deu?
5 globus
(2) Vaig estar malalt. L’àvia em va portar 6 joguines i l’avi 3. Quantes joguines em van portar
entre tots dos?
9 joguines
(3) En Gustau ha fet 4 problemes al matí i 7 a la tarda. Quants n’ha fet entre el matí i la tarda?
11 problemes
(4) L’Evarist compra 11 retoladors i en gasta 3. Quants retoladors li queden?
8 retoladors
(5) Tinc un pastís i mig. Quantes meitats de pastís tinc?
3 meitats

8.20
(1) La Diana ha regalat 6 postals a un amic i 3 al seu germà. Quantes postals ha regalat en total?
9 postals
(2) La Fina té 5 globus i el seu germà en té 8. Quants globus tenen entre tots dos?
13 globus
(3) Quant és la meitat de 12 cireres?
6 cireres
(4) Si repartim 3 panets entre 6 amics, quant tocarà a cadascun?
Mig panet
(5) La Gilda vol repartir 13 gomes d’esborrar, però n’ha perdut 5. Quantes gomes podrà repartir?
8 gomes

8.21
(1) Com que tenia 13 pomes, n’he regalat 5 al meu germà. Quantes pomes m’han quedat?
8 pomes
(2) Dilluns vaig guanyar 13 bales però ahir en vaig perdre 4. Quantes bales he guanyat entre tots dos dies?
9 bales
(3) Quantes mitges síndries hi ha en 1 síndria i mitja?
3 mitges síndries
(4) Ahir em vaig menjar 9 cireres i avui me n’he menjat 4. Quantes me n’he menjat entre tots
dos dies?
13 cireres
(5) L’Eliseu compra 12 castanyes i se’n menja dues. Quantes castanyes li queden?
10 castanyes
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8.22
(4) Si cada dia faig 2 problemes, quants en faré en 5 dies?
10 problemes
(2) Quant és la meitat de 12 pizzes?
6 pizzes
(3) Al matí m’he begut 9 gots d’aigua i a la tarda 4. Quants gots d’aigua m’he begut entre el
matí i la tarda?
13 gots d’aigua
(4) L’Edna ha començat a jugar amb 9 bales i n’ha guanyades dues. Quantes en té en acabar
el joc?
11 bales
(5) La Goretti tenia 5 pastissos i n’ha fet 4 més. Quants pastissos té ara?
9 pastissos

8.23
(1) En Gonçal ha regalat 9 pins a un amic i 4 al seu germà. Quants pins ha regalat?
13 pins
(2) Jo he fet 10 problemes, i la Georgina 2. Quants n’hem fet entre tots dos?
12 problemes
(3) En Gaudenci em va donar 13 retoladors i avui n’he donat 4. Quants me’n queden?
9 retoladors
(4) La Fabiola em va donar 15 llapis i avui n’he donat 5. Quants me’n queden?
10 llapis
(5) Tinc 3 globus però en necessito 8. Quants globus em falten?
5 globus

8.24
1) Tinc una taronja i mitja. Quantes meitats de taronja tinc?
3 meitats
(2) En una bossa hi ha 13 botons. Quants n’hi quedaran, si en trec 9?
8 botons
(3) Ahir a la tarda vam fer 11 dibuixos i avui n’hem fet 4. Quants dibuixos hem fet entre ahir i avui?
15 dibuixos
(4) Dilluns vaig guanyar 15 cromos però ahir en vaig perdre 5. Quants cromos he guanyat en total?
10 cromos
(5) Ahir em vaig menjar 12 maduixes, i avui me n’he menjat dues. Quantes me n’he menjat
entre tots dos dies?
14 maduixes

8.25
(1) En Guillem em va donar 14 fulls i avui n’he gastat 9. Quants me’n queden?
5 fulles
(2) En Dan ha fet 6 panellets, i el seu germà 7. Quants n’han fet entre tots dos?
13 panellets

(3) L’Evelina compra 14 castanyes i se’n menja 5. Quantes castanyes li queden?
9 castanyes
(4) El meu company ha començat a jugar amb 8 bales i n’ha guanyades 4. Quantes en té en
acabar el joc?
12 bales
(5) L’Eloi té 9 globus i l’Oriol en té 2 més que l’Eloi. Quants globus té l’Oriol?
11 globus

8.26
(1) Quantes mitges coques hi ha en dues coques i mitja?
5 mitges coques
(2) Al matí m’he menjat 10 galetes, i a la tarda 3. Quantes galetes m’he menjat entre el matí i la tarda?
13 galetes
(3) Dilluns vaig guanyar 8 bales i dissabte 4. Quantes n’he guanyades entre tots dos dies?
12 bales
(4) La Gina té 2 contes, però el seu germà en té 3 vegades més. Quants contes té el seu germà?
6 contes
(5) En Claret tenia 6 pastissos i n’ha fet 7 més. Quants pastissos té ara?
13 pastissos

8.27
(1) En Crispí ha regalat 9 caramels a un amic i 4 a la seva germana. Quants caramels ha
regalat en total?
13 caramels
(2) La Covadonga ha fet 3 treballs, i el seu germà 5. Quants n’han fet entre tots dos?
8 treballs
(3) Dijous vaig guanyar 14 adhesius però ahir en vaig perdre 4. Quants adhesius he guanyat al final?
10 adhesius
(4) La Cari em va donar 11 retoladors i n’he gastat 8. Quants me’n queden?
3 retoladors
(5) Tinc 7 fulls però en necessito 8. Quants fulls em falten?
1 full

8.28
(1) Ahir a la tarda vam fer 12 pastissos i avui ens n’hem menjat 4. Quants ens en queden
encara?
8 pastissos
(2) Com que tenia 12 galetes, n’he regalat 5 a en Carmel. Quantes galetes m’han quedat?
7 galetes
(3) Divendres vaig guanyar 11 cromos però ahir en vaig perdre 7. Quants cromos he guanyat en total?
4 cromos
(4) En Guillem em va donar 12 fulls d’entreteniments i avui n’he fet 9. Quants me’n queden?
3 fulls
(5) La Guillermina compra 15 castanyes i se’n menja 4. Quantes castanyes li queden?
11 castanyes
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8.29
(1) La Griselda compra 14 retoladors i en gasta 3. Quants retoladors li queden?
11 retoladors
(2) La Glenda té 4 globus, en Dan en té 5, i jo 1. Quants globus tenim entre tots tres?
10 globus
(3) Tenia 10 cromos a la butxaca, 2 a la cartera, i encara n’he guanyat 1. Quants cromos tinc ara?
13 cromos
(4) L’Edith s’ha menjat 10 avellanes al matí i 4 a la tarda. Quantes avellanes s’ha menjat entre
el matí i la tarda?
14 avellanes
(5) L’Estanis tenia 9 pastissos i n’ha fet 3 més. Quants pastissos té ara?
12 pastissos

8.30
(1) Tinc dues pomes per repartir entre 4 nois. Quant tocarà a cada un?
mitja poma
(2) Vaig estar malalt. L’àvia em va portar 8 joguines, i l’avi 4. Quantes joguines em van portar
entre tots dos?
12 joguines
(3) La Diana ha fet 4 problemes al matí i 7 a la tarda. Quants n’ha fet entre el matí i la tarda?
11 problemes
(4) L’Edel ha fet 5 panellets, i el seu germà 9. Quants n’han fet entre tots dos?
14 panellets
(5) L’Escarlata compra 10 retoladors i en gasta 3. Quants retoladors li queden?
7 retoladors

8.31
(1) En Dick ha regalat 7 postals a un amic i 5 a la seva germana. Quantes postals ha regalat en total?
12 postals
(2) Dimarts vaig guanyar 8 cromos i dijous 5. Quants n’he guanyat entre tots dos dies?
13 cromos
(3) En Sergi em va donar 14 fulls i avui n’he gastat 6. Quants me’n queden?
8 fulls
(4) La Greta ha començat a jugar amb 5 bales i n’ha guanyat 6. Quantes en té en acabar el joc?
11 bales
(5) En una bossa hi ha 11 botons. Quants n’hi quedaran, si en trec 3?
8 botons

8.32
(1) Ahir a la tarda vam fer 7 dibuixos i avui n’hem fet 5. Quants dibuixos hem fet entre ahir i avui?
12 dibuixos
(2) Com que tenia 14 globus, en vaig regalar 5 a la meva germana. Quants globus m’han quedat?
9 globus

(3) Divendres vaig guanyar 14 cromos però ahir en vaig perdre 3. Quants cromos he guanyat
al final?
11 cromos
(4) Jo he fet 7 panellets, i en Faust 5. Quants n’hem fet entre tots dos?
12 panellets
(5) La Camèlia compra 11 retoladors i en gasta 5. Quants retoladors li queden?
6 retoladors

8.33
(1) La Cora em va donar 12 sobres i avui n’he gastat 6. Quants me’n queden?
6 sobres
(2) La Corina té 6 pins i el seu germà també en té 6. Quants pins tenen entre tots dos?
12 pins
(3) Dimarts vaig guanyar 5 bales i dijous 6. Quantes n’he guanyat entre tots dos dies?
11 bales
(4) Amb 4 quarts de pizza, quantes pizzes podríem fer?
1 pizza
(5) La Grisel·la tenia 7 dibuixos i n’ha fet 6 més. Quants dibuixos té?
13 dibuixos

8.34
(1) En Conan ha regalat 8 contes a un amic i 3 al seu germà. Quants contes ha regalat en total?
11 contes
(2) La Cristina ha fet 5 treballs, i el seu germà 9. Quants n’han fet entre tots dos?
14 treballs
(3) En Cassià compra 12 retoladors i en gasta 5. Quants retoladors li queden?
7 retoladors
(4) Si repartim 3 taronges entre 6 amics, quina part de taronja tocarà a cadascun?
Mitja taronja
(5) Tinc 5 sobres però en necessito 12. Quants sobres em falten?
7 sobres

8.35
(1) La Concepció ha fet 4 problemes al matí i 7 a la tarda. Quants n’ha fet entre el matí i la tarda?
11 problemes
(2) El pare tenia 2 mitjos llençols i els ha afegit per fer llençols sencers. Quants llençols li han sortit?
1 llençol
(3) L’Elisenda vol repartir 15 gomes d’esborrar, però n’ha perdut 5. Quantes gomes podrà
repartir?
10 gomes
(4) Tinc 4 capses però en necessito 8. Quantes capses em falten?
4 capses
(5) L’àvia em va portar 7 joguines i el pare 5. Quantes joguines em van portar entre tots dos?
12 joguines
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8.36
(1) Tinc una síndria i mitja. Quantes meitats de síndria tinc?
3 meitats
(2) Jo he fet 8 treballs, i el meu germà 3. Quants n’hem fet entre tots dos?
11 treballs
(3) Dilluns vaig guanyar 13 pins, però ahir en vaig perdre 9. Quants pins he guanyat al final?
4 pins
(4) En Joan té 5 retoladors, la Maria 2, i en Rafael 5. Quants en tenen entre tots?
12 retoladors
(5) Ahir a la tarda vam fer 11 pastissos i avui ens n’hem menjat 4. Quants ens en queden encara?
7 pastissos

8.37
(1) En Dimes ha fet 9 panellets, i la Gina 1. Quants n’han fet entre tots dos?
10 panellets
(2) La Gadea té una corda de 14 metres de llargada. En talla 2 metres. Quants metres de
corda li queden?
12 metres
(3) Tinc 6 bales. Quantes me’n falten per tenir-ne dotze?
6 bales
(4) Dimecres vaig guanyar 7 bales i divendres 6. Quantes n’he guanyat entre tots dos dies?
13 bales
(5) En Deulofeu ha fet 6 problemes i la seva germana 5. Quants n’han fet entre tots dos?
11 problemes

8.38
(1) Quantes mitges pomes hi ha en 3 pomes i mitja?
7 mitges pomes
(2) Jo he fet 8 pastissos, i la meva germana 4. Quants n’hem fet entre tots dos?
12 pastissos
(3) La mare em va portar 8 joguines, i l’oncle 3. Quantes joguines em van portar entre tots dos?
11 joguines
(4) En Cugat ha fet 3 problemes al matí i 6 a la tarda. Quants n’ha fet entre el matí i la tarda?
9 problemes
(5) En Demetri té 3 pins, i l’Èlia en té 10 més que en Demetri. Quants pins té en Demetri?
13 pins

8.39
(1) He fet 10 pastissos, i la meva germana 2. Quants n’hem fet entre tots dos?
12 pastissos
(2) L’Edurne ahir va guanyar 9 bales i avui n’ha perdut 5. Quantes n’ha guanyat entre tots dos dies?
4 bales
(3) Si repartim 3 pomes entre 6 amics, quina part de poma tocarà a cadascun?
Mitja poma

(4) Tinc 6 retoladors però en necessito 12. Quants retoladors em falten?
6 retoladors
(5) En una bossa hi ha 12 pins, Quants n’hi quedaran, si en trec 8?
4 pins

8.40
(1) Divendres vaig guanyar 11 bales però ahir en vaig perdre 4. Quantes bales he guanyat
entre tots dos dies?
7 bales
(2) L’Edith ha fet 8 bunyols, i en Dionís 3. Quants n’han fet entre tots dos?
11 bunyols
(3) La Dèbora té 12 taronges i me’n dóna 5. Quantes taronges li queden?
7 taronges
(4) El meu company ha començat a jugar amb 5 bales i n’ha guanyat 8. Quantes en té en acabar el joc?
13 bales
(5) La Corina té 7 retoladors i en Domènec li’n regala 5 més. Quants retoladors té ara?
12 retoladors

8.41
(1) Diumenge vaig guanyar 14 adhesius però ahir en vaig perdre 4. Quants adhesius he guanyat entre tots dos dies?
10 adhesius
(2) Jo he fet 8 canelons, i el meu germà 4. Quants n’hem fet entre tots dos?
12 canelons
(3) L’Escarlata compra 14 castanyes i se’n menja 3. Quantes castanyes li queden?
11 castanyes
(4) Si 4 amics tenen 3 fotos cada un, quantes fotos tenen en total?
12 fotos
(5) Quantes mitges pizzes hi ha en 2 pizzes i mitja?
5 mitges pizzes

8.42
(1) La Clàudia ha començat a jugar amb 4 bales i n’ha guanyat 7. Quantes en té en acabar el joc?
11 bales
(2) Diumenge vaig guanyar 14 cromos però ahir en vaig perdre 6. Quants cromos he guanyat
al final?
8 cromos
(3) En Celdoni té una corda de 15 metres de llargada. En talla 9 metres. Quants metres de
corda li queden?
6 metres
(4) Tinc 3 llapis. Quants me’n falten per tenir-ne 11?
8 llapis
(5) La Vicenta té 3 postals i el seu germà en té 9. Quantes postals tenen entre tots dos?
12 postals
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8.43
(1) Vuit amics em donen un quart de panet cadascun. Quants panets m’han donat entre tots?
2 panets
(2) Diumenge vaig guanyar 12 bales però ahir en vaig perdre 4. Quantes bales he guanyat al
final?
8 bales
(3) La Consol té 6 pins i el seu germà en té dues vegades més. Quants pins té el seu germà?
12 pins
(4) Avui he llegit 8 pàgines d’un conte i ahir en vaig llegir 5. Quantes pàgines he llegit en total?
13 pàgines
(5) En Claudi tenia 5 panellets i n’ha fet 6 més. Quants panellets té ara?
11 panellets

8.44
(1) Anem a collir figues. La Flor n’agafa 7 i jo n’agafo 6. Quantes n’hem collit entre tots dos?
13 figues
(2) En Gabriel tenia 8 dibuixos i n’ha fet 4 més. Quants dibuixos té ara?
12 dibuixos
(3) Jo he llegit 9 contes, i la meva germana 2. Quants n’hem llegit entre tots dos?
11 contes
(4) Si tens onze botons i en perds 5, quants te’n quedaran?
6 botons
(5) Sis companys em donen un quart de poma cadascun. Quantes pomes m’han donat entre
tots?
1 poma i mitja

8.45
(1) Dissabte vaig guanyar 11 adhesius però ahir en vaig perdre 3. Quants adhesius he guanyat
al final?
8 adhesius
(2) Jo he fet 6 croquetes, i la meva germana 5. Quantes n’hem fet entre tots dos?
11 croquetes
(3) La Florinda té 11 anys i la seva germana 6 anys. Quants anys més té la Florinda que la seva
germana?
5 anys
(4) Si repartim 3 peres entre 6 amics, quina part de pera tocarà a cadascun?
Mitja pera
(5) La Gal·la té 9 llibres, i en Cèsar en té 10 més que la Gal·la. Quants llibres té en Cèsar?
19 llibres

8.46
(1) Tinc una poma i mitja. Quantes meitats de poma tinc?
3 meitats

(2) Si tens 12 bunyols i te’n menges 4, quants te’n queden?
8 bunyols
(3) En una capsa hi ha 11 clips. Quants n’hi quedaran, si en trec 8?
3 clips
(4) Jo he fet 8 canelons, i la meva germana 2. Quants n’hem fet entre tots dos?
10 canelons
(5) La Cristina té 4 pinzells i el seu germà en té 7. Quants pinzells tenen entre tots dos?
11 pinzells

8.47
(1) En Guim tenia 6 pastissos i n’ha fet 5 més. Quants pastissos té ara?
11 pastissos
(2) Tinc un coco i mig. Quantes meitats de coco tinc?
3 meitats
(3) L’Elsa ha fet 5 treballs, i el meu germà 7. Quants n’han fet entre tots dos?
12 treballs
(4) En Frederic té 4 fitxes, i en Delfí 9 fitxes més que en Frederic. Quantes fitxes té en Delfí?
13 fitxes
(5) Tinc 11 bales. Quantes me’n falten per tenir-ne 13?
2 bales

8.48
(1) En Fulgenci ha fet 4 problemes al matí i 7 a la tarda. Quants n’ha fets entre el matí i la tarda?
11 problemes
(2) Si de 14 olives te’n menges 5, quants te’n quedaran?
9 olives
(3) Quantes peres fan 7 vegades dues peres?
14 peres
(4) La Fàtima compra 11 retoladors i en gasta 3. Quants retoladors li queden?
8 retoladors
(5) La Desirée tenia 13 gomes d’esborrar i n’ha perdut 4. Quantes gomes li queden?
9 gomes

8.49
(1) Dimarts vaig guanyar 12 adhesius però ahir en vaig perdre 6. Quants adhesius he guanyat al final?
6 adhesius
(2) Jo he fet 7 problemes, i la meva germana 4. Quants n’hem fet, entre tots dos?
11 problemes
(3) Tinc 12 bales. Quantes me’n falten per tenir-ne 15?
3 bales
(4) La Carmela té 14 capses. Si me’n dóna la meitat, quantes me’n donarà?
7 capses
(5) Tinc un full i mig. Quantes meitats de full tinc?
3 meitats

62

8.50
(1) Jo he fet un problema, i la meva germana n’ha fet el doble. Quants n’hem fet,
entre tots dos?
3 problemes
(2) En una capsa hi ha 12 llapis. Quants n’hi quedaran, si en trec 7?
5 llapis
(3) El pastisser tenia 10 pastissos i n’ha fet 2 més. Quants pastissos té ara?
12 pastissos
(4) En Jaume compra 12 castanyes i se’n menja 5. Quantes castanyes li queden?
7 castanyes
(5) La Fanny i la Conxa m’han donat 7 contes cada una. Quants contes m’han donat en total?
14 contes

63

