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Amb aquest quadern lúdic, els infants poden entrenar-se a resoldre problemes 
de matemàtiques adients per a les edats de 7 a 8 anys.

Per tal d’ajudar l’infant a adquirir bones pràctiques i automatismes adequats, 
acostumeu-lo a seguir aquests passos:

1.  Llegim l’enunciat i ens assegurem d’entendre-ho tot sense dubtes.  
De vegades caldrà buscar alguns mots al diccionari quan el context en  
què se situa un problema no és conegut per l’infant.

2.  Identifiquem la pregunta o allò que cal trobar. En aquesta fase, podeu 
proposar de subratllar amb un color la pregunta o la frase que indica  
què cal trobar.

3.  Trobem a l’enunciat del problema les dades disponibles i considerem només 
aquelles que són necessàries per resoldre el problema.

4. Fem el càlcul (o els càlculs) per trobar el resultat que es demana. 

5. Redactem la resposta amb una frase.

Hem intentat diversificar els problemes, posant-ne de diferents tipologies: 
sumes, restes, multiplicacions i divisions. A més, hem introduït els àmbits de les 
mesures, amb els diners i les masses.

Per fer que l’entrenament sigui més efectiu, trobareu també algunes dobles 
pàgines lúdiques on els infants podran resoldre problemes en forma d’enigmes. 
D’aquesta manera, desenvoluparan la memòria i la capacitat de síntesi mentre 
es diverteixen.

ENDAVANT, PETITS GENIS!

Introducció
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Exemple de resolució d’un problema:

L’Alfred té 14 bales. 
5 són transparents i les altres són de colors.

Quantes bales de colors té l’Alfred?

14 – 5 = …..

L’Alfred té 9 bales de colors.

2.2. Subratllo la 
pregunta.

3.3.  Escric  
l’operació necessària 

horitzontalment.

1.1.  Llegeixo  
l’enunciat del 

problema.

5.5. Responc amb  
una frase.

     1   4

          5

         9
4.4. Escric l’operació 
verticalment per 

resoldre-la.

–
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En Leo té 8 robots i en Tomàs té 4 robots.  
Quants robots tenen en total?

Tenen 12 robots.

 Volem saber el total  
de robots. Així doncs,  
cal fer una SUMA.

1.1.  A la fruiteria, la senyora Martí compra 8 pomes,  
2 pinyes i 9 plàtans. 
Quantes peces de fruita ha comprat la senyora Martí?

ara et toca a tu. ara et toca a tu. 
som-hi!som-hi!

6

La suma

 8 
+ 4 

 12
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2.2.  24 alumnes de 1r i 26 alumnes de 2n dinen al menjador de l’escola. 
Quants dinars caldrà preparar? 

3.3.  El jardiner del parc ha plantat 37 tulipes i 22 jacints. 
Quantes flors ha plantat en total?

7
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4.4.  Un florista ha rebut una caixa amb 68 roses grogues  
i una altra amb 86 roses vermelles. 
Quantes roses ha rebut en total?

5.5.  El senyor Oliveres va a comprar. Es gasta 26 € a la peixateria,  
12 € al forn de pa i 16 € a la carnisseria. 
Quant s’ha gastat en total?
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