
Feines proposades de MATEMÀTIQUES DEL 30 Al 8 d’abril
 Jugar amb tots els membres de la família a contar sense utilitzar els dits i d’una forma ràpida (5
minuts diaris). Sumes  fins a 20.  començar primer comprovant que saben fins a 10, si és així fer
fins a 20. Per ex. 2 i 3 , 7 i 3,  4 i 5, els dobles, 2 i 2,3 i 3... Quants llevam a 10 per tenir 5, tenc 6
quant li falten per arribar a 10...
-Demanar les taules saltejades (5 minuts cada dia) Les han de saber totes. 
-Resolució de problemes mentals amb totes les operacions. Del tipus 5, 4,... nins quants d’orelles,
ulls, peus, dits tenen? Poden ser nins, gallines, vaques, setmanes...
-Si repartim 12, 16, 20 ... galletes, euros, pintures entre 2,  4 nins... Quants li toquen  a cada un?

-Fer,  cada  dia de la setmana,  una  compta de  sumar,   de  restar i  la seva comprovació,   de
multiplicar per 2 xifres (i/o amb zeros) i una divisió amb la seva comprovació.
-Realitzar  4 pàgines de problemes del quadernet nº 14.

Per  facilitar-vos  les  tasques  matemàtiques,  vos  recomanam que  entreu als recursos  educatius
proposats a la web de l’escola. Hi ha molts, triau els d’Edu365.cat,  i dedins cercau la aplicació
IXL Maths o altra que vos agradi  per aprendre  i repassar els continguts que siguin de 4t i que ja
estiguin  treballats. 

CORRECCIÓ D’ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES (2ª QUINZENA 30 – 8 d’abril)
*Per  a  la  segona  quinzena  es  van  donar  activitats  de  repàs  i  consolidació  de  conceptes
treballats. 
La correcció de les activitats és de forma més oberta i donam una serie de consell i complements.
En tot moment ha de ser amb un bon ambient a la casa i,  intentant  en tot moment,  que sigui
agradable i divertit. Si no és així convé  deixar les activitats de càlcul o del que no ens surti per un
altre moment més oportú, però recordau que,  s’han de fer diàriament. 
*-Repassar les operacions bàsiques:
Càlcul mental. No es compta amb els dits si no amb el cap.
- Jugar a comptar cada dia uns 10 minuts mentalment.  Pot intervenir tota la família.
Es faran comptes de sumar i restar ( 5 minuts)
Demanar la taula i fer sumes i divisions mentals (5 minuts)
-Primer hem d’estar segurs que els infants dominen les sumes i restes  fins a 10. Si no és així farem
fins primer tots els sumands que donin fins a 10. Si ja ho dominen, llavors farem fins a 20.
Ex. 3 +2 (tres i dos), 3+4,  6+2,  9+1, 7+3, 4+4, 5+2...
10- 4,  10-3,  6-4, 8-5, 7-3... ( 10-4 es pot plantejar com una resta a 10 li lleu 4 o com una diferència
de 4 per arribar a 10 me falten (llavors el nin faria una suma 4+... 6 són deu.)
-Multiplicar i dividir.
Si el nin sap totes les taules, que hauria de saber-les ja, es demanarà qualsevol núm. saltejats però de
la mateixa taula. Si no sap encara la taula començar a estudiar a partir de la que ja sap.
Recordau que la propietat commutativa diu que l’ordre de la suma no varia el total (Es del mateix
3+4 que 4+3. Aquesta propietat també es compleix amb la multiplicació. 7 x 3 dóna el mateix
producte que 3 x7 (pot pensar-ho com li sigui més fàcil)
-Ex. 4x5, 4x6, 4x8, 9x4, 3x4, 7x4, 2x7...
-20, és 5x....  30 és 5x...., 25 és 5x... Reparteix 20 caramel entre 5 nins a cada nin li toquen...
Don a cada nin la mateixa quantitat, hi ha 5 nins i els reparteix 30 caramels, cada un té ...
Tenc 25 gominoles i les reparteix entre 5 nins, a cada un li don ...

 *LES TAULES S’HAN DE SABER TOTES I DE FORMA SALTEJADA.



*Resolució  de  problemes  de  càlcul  mental  amb  totes  les  operacions.  Aquest  són  a  modo
d’exemple:
Sumes
Tenc 8 pinturetes i el meu germà en té 3. Quantes en tenim entre tots dos?
A la classe hi ha 9 nins i 8 nines, quants alumnes hi ha?
Quants mesos tenen 2 anys?
Quantes salsitxes sumen dues mitges salsitxes?
Dues mitges hores quants minuts són?
Dos quarts d’hora quants minuts són?
A la peluqueria han anat 8 dones, 5 homes i 3 nins? Quantes persones hi han anat?
...

Restes
Avui és dilluns quants de dies falten per dissabte?
La neus necessita 10 € per un regal en té 7 € quants euros li falten?
Per sortir al pati he de fer 12 exercicis, ja he fet 3 quants he de fer encara?
Tenc 9 anys quants en falten per a tenir 20?
Dels 20 alumnes de 4t, 12 són nins, quantes nines hi ha?
A la peluqueria han anat 18 persones, 14 eren dones, quants homes han anat?
...

Multiplicació
La camisa/bolso/ la jaqueta... de papà té 7 botons, quants botons tenen 3, 4, 5 ....camises/boloso..?
Una finestra està dividida en quatre parts, cada part té 2 pegatines, Quantes pegatines té?
Quants dies són 6, 7, 8... setmanes?
Un mes té 4 setmanes completes? Quantes setmanes hi ha en 3, 4, 5... mesos?
Una pizza du 8 olives, quantes olives duen 2, 3, 4... pizzes.
En un bloc de pisos hi ha 9 apartaments, quants apartaments hi ha de 2, 3, 4... blocs?
Un quadern té 40 fulles quants en tenen 2, 3, 4... Quaderns?
Les caixes de llet duen 6 botelles, quantes botelles hi ha en 2, 3, 4 .... capses?
...

Divisions
Tenc 20 caramels, he de fer  5 bosses quants de caramels pos a cada bossa?
Cada pilota val 8 €, amb 80 €, quantes pilotes puc comprar?
Amb 50 €, quantes camisetes/calçon/xandall... puc comprar de 9/8... €? Quants € sobren?
El padrí ens dóna 27 € pels tres germans, quants doblers dóna a cada un?
Quants setmanes completes hi ha en 28 dies?
Dins cada paquet de xiclets hi 8 xiclets. Quant paquets hi ha en 80 xiclets?
Un pa costa 2 €. Quants pans podré comprar en 21€ . Me sobren €?
...

*Fer cada dia un compte de sumar, restar, multiplicar i dividir.
Per tant,  cada dia de dilluns a divendres s’han de fer 4 comptes, si hi havia 10 dies de treball,
s’hauran de fer 40 comptes i... recordau, les comprovacions (restes i divisions tenen comprovació)
idò 20 comprovacions més.
Les   comprovació  de  les  sumes  i   de  les  multiplicacions  es  poden  fer  amb  la  calculadora  i
comprovar i corregir si no ens surten bé. Es tracta de tornar-les fer, no de copiar-les.
-Per a comprovar les restes pensau  que

Minuend – Subtrahend = Diferència 



El  minuend sempre serà el núm. major ( al  que hem de llevar o robar), el  subtrahend el que
llevam, robam, donam...  i la diferència el que ens queda, el ens deixen...
Per  tant,   si  al  que  et  queda,  (diferència)  li  afegeixes  (sumes)  el  que  t’han  llevat  o  robat
(subtrahend), evidentment, tendràs la quantitat del principi, el minuend.

  Diferència + Subtrahend = Minuend.
  6 Minuend                  Comprovació       4       Diferència
- 2      Subtrahend    + 2            Subtrahend
  4      Diferència          6            Minuend

Per fer la comprovació de la divisió recordam que
DIVIDEND = DIVISOR  x QUOCIENT + RESIFU.
Essent el dividend el núm. que hem de repartir, el total  del que farem parts iguals.  El divisor el
número de parts o trossos que feim, el quocient la quantitat que toca a cada part i el residu el
que ens queda sense repartir.
La comprovació serà   QUOCIENT X DIVISOR + RESIDU i ens ha de donar EL DIVIDEND.
27 : 6 = 4 i sobra 3                        Comprovació  4 X 6= 24 + 3 = 27

Per a les multiplicacions per 10, 100, 1000, 20, 30, 400... La unitat seguida de zeros. Primer es
multiplica per 1 o per 2  o pel número que ens diguin i al final hem de afegir tant de zeros com
tinguem al factor (núm. pel que multiplicam)
12 x 10 = 120 60 x 2= 120 10 x 50 = 500  6 x 300 = 1800

Podeu entrar  a diferents  recursos educatius  de l’àrea de Matemàtiques proposats  a la  web.
Cercar els que siguin apropiats  a la seva edat,  quart nivell de primària.  Per ex. i  practicar els
diferents  continguts treballats. Números fins al milió,  operacions i problemes de sumes, restes,
multiplicacions (fins a xifres i per la unitat seguida de zeros, divisions per una xifra). Mesures de
longitud, l’hora (rellotges d’agulles i digitals), el perímetre, angles (aguts, rectes i obtusos) classes
de línies (rectes, secants, perpendiculars, paral·leles), polígons, classes de polígons segons el núm.
de  costats.  Els  quadrilàters:  paral·lelograms  (quadrat,  rectangle,  rombe  i  romboide)  trapezis  i
trapezoides.
I, sobretot, pensau que el millor hi hagi un bon ambient a casa, que els nins tenguin clares unes
rutines diàries de treball de classe, d'exercicis i jocs per estar en forma  com cantar, ballar, jugar... 
uns moments de lectura, relax i jocs per estar plegats tota la família. En cap moment les tasques
proposades han de ser per posar-se nirviosos i enfadar-se. Ens durem bé i farem el que puguen i tot
es solucionarà amb alegria. 
Moltes gràcies famílies. 
Si teniu dubtes, estam a la vostra disposició via correu electrònic. 


