
CORRECCIÓ ACTIVITATS MATEMÀTIQUES 4t  (16 AL 27 DE MARÇ)
Pag. 18. Aplicar el conceptes de multiplicar i dividir. Resolució de problemes al quadern
He intentar fer-los passa a passa per si ha dubtes, trobaran la deducció i explicació de cada un .
1. - Necessita 4 rodes.

-1roba val 263 €
He de fer 4 vegades 263 €          o      4 rodes de 263 € cada una. (Multiplicar X)

            263 x 4 =    1052         R. Les 4 rodes valen 1052 € (du un bon cotxe, jejeje)

2. -Carlota planta 84 lliris en 4 parterres (jardineres)
 -En total hi ha 84 lliris i s’han de repartir (posar) dins 4 jardineres  (Dividir :)

84 : 4 =  21 R. Dins cada parterre hi sembrarà 21 lliris.

3.
   El perímetre (suma del tots els costats és de 680 m.)
   Com que el quadrat té 4 costats he de repartir el 680 m. entre 4 (dividir :)

    680 : 4 = 170 m         R. Cada costat del quadrat fa 170 m de llarg.

4. -6 jerseis valen 276 €
-Per saber què val 1 jersei, he de repartir el total d’euros entre 6 jerseis. (dividir :)
276 : 6= 46 €  R. Cada jersei val 46 €

5. Si cada costat d’un camp quadrat mesura 874 m, per esbrinar quin és el seu perímetre he de  
recordar que un quadrat té 4 costats. He de fer 4 vegades 874 m / 4 costats de 874m 

(multiplicar X) 874 X 4= 3496    R. El seu perímetre serà de 874 m

6. Un pentàgon té 5 costats. Si el perímetre (suma de totes les longituds dels seus 
 costats és 325 cm.) He de repartir el total de 325 cm entre 5 costats (dividir :)
325 : 5 = 65 cm .  R. Cada costat mesura 65 cm. 

7. Una formiga reina posa 1 ou cada deu segons.
En 1 minut posarà........... com que me demana en segons, he de saber que 1 minut té 60 segons.
Idò he de repartir 60 entre 10 (dividir :) Recorda que per dividir entre 10 feien, si el núm. tenia 
zeros li llevaven un 0 .
60 : 10 = 6   R. En un minut la formiga reina posarà 6 ous.
En dos minuts,   si 1minut són 60 segons, idò dos minuts seran 2 vegades 60 (2 x 60) = 120 segons
Si la reina fa un ou cada 10 segons, hauré de repartir 120 : 10 = tatxaré  un zero al 120 i un altre al 
10 i la resposta és 12 ous (o pensam 10 x 12 són 120)
També hauria pogut fet... si jo sé cert que en un minut posa 6 ous, idò en dos minuts (el doble ) 
serà (6+6  o 2 x 6) =12 ous
I ara ve la de pensar... 1 hora quants de segons són? 1h = 60 minuts i 1 minut són 60 segons
He de fer 60 minuts de 60 segon cada minut (60 vegades 60 , multiplicar 60  X 60  = 3600 segons
Ara ja sé que una hora són  3.600 segons. Si la formiga posa un ou cada 10 segons , he de repartir/
dividir 3600 : 10 = 360 (tatx/lleu un zero del 10 i el darrer de 3600)

 R. La reina posa 360 ous en 1 hora.

8. Hi ha 92 nins  que van en 4 autobusos.
a) He de repartir 92 nins entre 4 autobusos (Dividir :)   92 : 4 = 23    R. A cada bus hi ha 23 nins.
b) Una entrada val 6€ , si un bus duu 23 nins, llavors hauré de fer 23 vegades 6 euros.
(Multiplicar X)  23 X 6 = 138  R. Un bus amb 23 nins pagarà 138 €.
9. He de provar pensant
A) Si divideix 14 entre 2, el residu, el que sobra serà 0 perquè 14 és múltiple de 2 o sigui de la seva 
taula. Per tant no me serveix, això també passaria dividint per 7 , 14 i 1. Sempre sobrarien 0 



B) Provaré per altres nombres en  que el 14 no siguin múltiples (de la seva taula)
14 : 3 = Q 4 (Quocient, el que li toca a cada un) i R 2 (Residu, el que sobra 2) Ja tenc un!
14: 4 = Q 3, R 2 , ja tenc la segona resposta.

10. Prova núm. Posant al divisor 3, fins que te surti el mateix residu. Si pens com a l’exercici 
anterior. Els números que siguin de la taula del 3 (múltiples de 3) me donaran de residu 0. 
3 : 3 = Q 1, R=0 6 : 3 = Q 2, R=0 9 : 3 = Q , R=0 12 : 3 =Q 4, R=0
Ja ho saps fer?
Si sum 1 al dividend   4 : 3 = Q 1, R=1      7 : 3 =Q 2, R=1     13:3 =Q 4, R=1
I finalment si sum 2, als múltiples de la taula del 3 me donarà de residu... 2
 3+2=5 6+2=8 9+2 =11 21+2= 23 30+2=33

5 : 3= Q 1, R=2 8 : 3= Q 2, R = 2 11 : 3= Q 3, R=2 23 : 3= Q 7, R=2 32 : 3= Q 10, R=2
 Enhorabona !!! 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 ... i pots seguir comptant de tres en tres.

11. Un pit-roig posa com a mínim 3 ous i com a màxim 6 ous.
O sigui que pot fer   Mínim 3 ous, 4 ous, 5 ous i màxim 6 ous
a) En tres nius el mínim d’ous que pot fer és  ( 3 nius de 3 ous cada un) (Multiplicar) 3x3 = 9 ous
b) El màxim d’ous de tres nius serà (3 nius de 6 ous cada un) (Multiplicar) 3x6 = 18 ous
c) A pensar! He d’aconseguir  tres nius que sumin13 ous. He de fer totes les combinacions (sumes) 
possibles. Pens en la propietat associativa (l’ordre en que ajunti els sumands no canvia el total o
suma)  6 + 4 + 3 = 13  4 + 3 + 6 = 13  3 + 4 + 6 = 13
















