
El divendres que ve tens un examen del llibre de lectura de castellà 
que té 215 pàgines. Avui és divendres i has llegit 15 pàgines. 

Calcules que entre el dissabte i el diumenge pots llegir un 50% de 
les pàgines que et queden avui. 

Quantes pàgines hauràs de llegir el dilluns, dimarts, dimecres i 
dijous per poder acabar el llibre la nit abans de l’examen?



La Fàtima i l’Hugo volen gravar un tema musical per llançar-lo 
l’estiu del 2021, però els cal estalviar per poder-ne pagar els 

costos. Un dia en un estudi de gravació costa 347 €. Tenen la sort 
que la propietària és amiga de la mare de la Fàtima i els ho rebaixa 
83 €. Anar fins al lloc els costarà 5,80 € per viatge i calculen que 

necessitaran 13 € per persona per pagar-se el menjar.

 Quants diners necessiten estalviar per poder gravar?



La família d’en Mateu vol contractar el pla familiar de Spotify. 
Per a sis persones, costa 16 €/mes. La germana d’en Mateu 
li pregunta quant haurà de pagar cada membre de la família 

al final de l’any per tenir Spotify Premium. 

Quina és la resposta?



La Lluna ha acabat de veure una sèrie a Netflix. Si la sèrie té 
6 temporades de 18 capítols i cada capítol dura de mitjana 

46 minuts. 

Quantes hores aproximadament ha invertit la Lluna 
a veure la sèrie?



L’Ian i la Sheila es preparen per córrer la mitja marató 
de Barcelona. Normalment van al mateix ritme. Han recollit 
dades de la velocitat dels 3 últims entrenaments: 12 km/h; 

12,1 km/h i 11,9 km/h. 

Si esperen córrer a una velocitat mitjana a les anteriors, 
quant trigaran a fer 21 km?



L’Adib té un contracte de 30 hores setmanals i li paguen 
12 €/h. Quan fa hores extres, les cobra a 18 €/h. Aquest mes 

ha cobrat, però creu que li han pagat de menys i decideix 
calcular-ho. 

Si ha treballat, al final de les 4 setmanes, 143 hores aquest 
mes, quant li haurien d’haver pagat?



La Clara i l’Elena se’n van de cap de setmana a Sitges. Volen 
agafar el tren que surt de Passeig de Gràcia a les 16 h 58 min. 

Surten de l’institut a les 14.40 h i se’n van a dinar a casa 
de la Clara. Calculen que entre els trajectes i el dinar 

necessiten una hora i mitja. 

Si volen arribar a l’estació 10 minuts abans que surti el tren 
per comprar el bitllet, quants minuts tenen per preparar 

la bossa abans de sortir? 



L’Eloi sempre compra la fruita en una botiga del barri. 
El venedor li comenta que tenen una oferta especial amb 

les taronges: el primer quilo surt a 2 € i, si en compres més, 
el preu per quilo es redueix a la meitat. 

L’Eloi es gasta 5,50 € en taronges. Quants quilos n’ha comprat?



La Paula és pneumòloga i té 27 dies de vacances a l’any.
El 2020 es va agafar 7 dies al febrer, 4 dies al juliol 

i 10 a l’octubre. 

Quin percentatge dels seus dies li van quedar per gastar? 



El Moha estudia 3r de l’ESO i, a Biologia, estan fent un projecte 
sobre nutrició. Per seguir una dieta equilibrada, sap que un punt 
important és la quantitat de kilocalories (Kcal) ingerides al dia. 

Ell ha calculat que, per la seva alçada i edat li caldria ingerir al voltant 
de 2.100 Kcal/dia. Per esmorzar ha menjat un dònut i mig 

(212 Kcal/dònut) i un suc de préssec (100 Kcal). Per dinar s’ha 
preparat uns 110 g d’espaguetis amb pesto (260 kcal/100g). 

Quantes Kcal ha ingerit el Moha amb el que porta de dia?



La Lorena ha començat a fumar aquest curs. Sa germana gran la vol 
convèncer que fumar surt molt car i fa uns càlculs per demostrar-l’hi. 

Cada caixa de 20 cigarretes costa 4,90 €. 

Si la Lorena fuma cada dia dues cigarretes al matí, una a la tarda
 i una a la nit, al final de l’any de 365 dies, quants diners s’haurà 

gastat en tabac?



La Lizzy i el Joan se’n van de rebaixes. La Lizzy es compra uns 
pantalons de 30 €, però que estan rebaixats un 50%, i un jersei 
que li costa el mateix que els pantalons. El Joan es compra una 

camisa de 25 € i una bossa d’esport que originalment costava 25 €, 
però està rebaixada un 25%. 

Quant s’han gastat? 


