
Comparem  
per comptar 

1
Dues terceres parts dels 
estudiants superen les proves 
de competències bàsiques amb 
un nivell mitjà o alt.

2 de cada 3 alumnes superen  
el càlcul amb una nota més alta 
del 8,3 %.
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UNITAT 1

El 40 % dels alumnes de 6è de Primària  
presenten dificultats en la resolució  
de problemes

Què farem?

  Comparació de quantitats: percentatges, pro-

porcions, fraccions, nombres decimals.

  Diagrames per comparar i comptar.

  Probabilitat.

  Estratègies de càlcul: càlcul de percentatges.

9

La mitjana de les notes ha 
pujat un 13 % respecte a 
l’any anterior



Pàg.
8 Expressions equivalents

Proporcions i percentatges

Per tant, el titular de 

la notícia també hau-

ria pogut ser aquest:

El 60 % de les famílies del poble fan la 
compra setmanal a les grans superfícies

El 40 % de les famílies prefereixen comprar a 
les botigues del poble abans que fer-ho a les 
grans superfícies.

Dues de cada cinc famílies  

fan la compra setmanal  

a les botigues del poble

El primer titular vol dir que dues cinquenes parts de les famílies van a comprar a les 

botigues del poble i ho podem explicar així:

El total de famílies correspon al 100 %

 : 5 (100 : 5 = 20)

Una cinquena part correspon al 20 %

 × 2 (20 × 2 = 40)

Dues cinquenes parts corresponen  

al 40 % 

FIXA’T EN  
EL GRÀFIC.

VOLEN DIR EL MATEIX AQUESTS DOS TITULARS?

NO HO SÉ. ENS FARIA FALTA ALGÚ  

MÉS ENTÈS EN MATEMÀTIQUES, OI?
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Pàg.
11 Diagrames per comptar

Diagrames d’arbre
En Pau i la Clara han quedat per dinar. Fixa’t en el menú i en el diagrama, que ofereix 

la possibilitat de triar entre els diferents plats.

 ▪ Fixeu-vos en el gràfic i responeu:

– Quantes opcions diferents els ofereix el menú d’avui?

– Si en Pau prefereix no menjar làctics, quantes opcions té?

Compta i pensa 1

Lluç  
al forn amb verdures Vedella  

amb bolets

Taula de  
formatges  

i patés

Escalopa  
amb patates

Ous remenats 
amb pernil

Fruita

Iogurt

Suc de 
fruita

Amanida 
verda

11
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Fem una aposta de probabilitats. Tal com heu vist, el menú del restaurant ofereix a 

en Pau 20 opcions diferents, vuit de les quals són sense làctics. Si la Clara decideix 

comprar 20 números d’una loteria que en té 50 en total, creieu que la probabilitat 

que té la Clara de guanyar el primer premi és més alta que la probabilitat que tenia 

en Pau d’escollir un menú sense làctics? Comprovem-ho:

8 opcions entre 20  20 opcions entre 50

20 correspon al 100 %  50 correspon al 100 %

 : 20  : 50

1 correspon al 5 %  1 correspon al 2 %

 × 8  × 20

8 correspon al 40 %  20 correspon al 40 %

La Clara i en Pau tenen la mateixa probabilitat d’aconseguir el seu objectiu, encara 

que les dues situacions siguin ben diferents.

8 entre 20

20 entre 50
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Pàg.
12

Taules de doble entrada
Us proposem un joc. Per jugar-hi, calen dos daus de diferent color. Primer trieu entre 

parell o senar; després, tireu els daus, multipliqueu els dos nombres i comproveu si 

el resultat és parell o senar.

 

Senar Parell Senar

Parell

Senar

Parell

 ▪ Ara, copia la taula de doble entrada i omple-la.

–  Qui creieu que és més probable que guanyi: el qui 

ha triat parell o el qui ha triat senar?

–  Quina diríeu que és la probabilitat d’obtenir un 

resultat parell i quina és la probabilitat d’obtenir 

un resultat senar?

–  Si tiréssiu els daus 10.000 cops, la probabilitat 

d’obtenir un resultat parell o senar, seria la matei-

xa que amb una sola tirada?

13
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Pàg.
13 Comparem fraccions

Per comparar les fraccions 5 
6

 i 7 
9

, per exemple, podem fer-ho de tres maneres:

a) Convertim les fraccions en percentatge.

Si 6 correspon al 100 %, 1 correspon al 16,6 %; per tant, 5 correspon al 83,3 %

Si 9 correspon al 100 %, 1 correspon a l’11,11 %; per tant, 7 correspon al 77,77 % 

b) Fem un gràfic.

Agafem un rectangle qualsevol, el dividim en 6 parts iguals i en pintem 5. A con-

tinuació, dividim el mateix rectangle en 9 parts iguals i en pintem 7.

c) Fem un càlcul estadístic. Suposem que el numerador de les fraccions representa 

els tirs de bàsquet encertats i el denominador el total de tirs. En el cas de la pri-

mera fracció, la jugadora ha encertat 5 tirs de cada 6. Si multipliquem la fracció 

per 3, podríem dir que ha encertat 15 tirs de cada 18. En canvi, la segona jugado-

ra ha encertat 7 tirs de cada 9. Si multipliquem la fracció per 2, podríem dir que ha 

encertat 14 tirs de cada 18.

Segur que en aquest cas no teniu cap dubte. Imagineu que en un 

poble 2 de cada 5 habitants ( 2 
5 ) tenen connexió a internet per fibra 

òptica i que 4 de cada 5 habitants ( 4 
5 ) tenen mòbil. Quin dels dos 

grups és més nombrós?

2 
5   

o 
 

4 
5   

Què és més probable: treure sense mirar una bola vermella d’una 

bossa en què n’hi ha 5 i 2 són vermelles ( 2 
5 ) o treure-la d’una bossa 

en què n’hi ha 7 i 2 són vermelles ( 2 
7 )?

2 
5   

o 
 

2 
7  

2 
5

3 
10

Ara potser necessitareu un gràfic per respondre.
2 
5   

o 
 

3 
10  

Compareu les fraccions següents. Quina és més gran en cada cas?
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Pàg.
16

Els gràfics anteriors serveixen per representar 3 
4

 de pizza de tres maneres diferents.

Fraccions impròpies
En una fracció, el numerador pot ser

més gran que el denominador?

7 
4

numerador
denominador

Fixeu-vos en aquest exemple:

En una pizzeria venen pizzes per porcions. Divideixen la pizza en 4 trossos iguals i els ve-

nen a 2 € la porció. Per tant, per 6 € podem triar qualsevol d’aquestes tres combinacions:

Per tant, una fracció amb el numerador més gran que el denominador té sentit. Es 

tracta de frac cions que representen més d’una unitat. Aquestes fraccions s’anome-

nen impròpies.

VegetalQuatre formatges

7 
4

Seguint la mateixa lògica, també podem 

comprar 7 
4

 de pizza:

Quatre formatges

3a combinació

Vegetal Quatre estacions

2a combinació

Vegetal Quatre formatgesQuatre estacions

1a combinació

2 € porció

15
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Pàg.
17 Decimals

Avui, a casa de la família Clos, la mare vol fer un joc i diu als seus fills que donarà un 

premi a aquell que endevini quin nombre entre el 3 i el 4 ha pensat.

Fixeu-vos en els nombres 3,5, 3,50 i 3,500. La quantitat de xifres 

decimals que té un nombre després de la coma depèn del 

context, encara que en tots els casos el nombre és el mateix.

 3,5 = 3 unitats i 5 dècimes;

 3,50 =  3 unitats i 50 centèsimes (50 centèsimes = 5 dècimes  

i 0 centèsimes);

 3,500 =  3 unitats i 500 mil·lèsimes (500 mil·lèsimes = 5 dècimes,  

0 centèsimes i 0 mil·lèsimes).

Compta i pensa 2

ÉS IMPOSSIBLE! 3,5 3,50 3,500

ÉS MOLT DIFÍCIL ENCERTAR-HO!  

  HI HA MOLTÍSSIMS NOMBRES  

      ENTRE EL 3 I EL 4.

En Pau diu 3,5 perquè ha pensat en el regle del seu estoig.

La Sira diu 3,50 perquè ha pensat en els diners que té a la guardiola.

En Jan diu 3,500 perquè ha pensat en el pes de la Mixeta.

 ▪ Té raó en Nil?

 ▪ El nombre és més gran com més xifres té darrere la coma?

 ▪ En Pau, la Sira i en Jan han dit el mateix nombre? 

16
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Pàg.
18

Els 
2 
3  de l’ampolla 

són plens.

Relacions entre fraccions, decimals i percentatges

 ▪ Penseu, entre tots, altres situacions equivalents a 2 
3

.

En Rayan ha menjat 1 
2

 entrepà.

1 
2

 equival a 0,5; és a dir, a la meitat 

d’1, que és el nombre que hi ha just 

al mig entre el 0 i l’1. Menjar 1 
2

 en-

tre pà equival a menjar-ne el 50 %.

La Fàtima ha menjat 2 
3

 de pizza.

2 
3

 equival a 1 
3

 × 2 = 0,33 × 2 = 0,66; és a dir, 

més de la meitat i menys d’1. Menjar 2 
3

 de 

pizza equival a menjar-ne el 66 %.

Els 
2 
3  dels seients 

estan ocupats.

17
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   ▪ Comproveu-ho amb la calculadora.

Ara bé, si voleu calcular el valor amb decimals de la frac-

ció 3 
5

, pot ser que no us sigui fàcil. Podeu fer aproxima-

cions, ja que sí que sabeu que 3 
5

 és més d’una meitat 

però menys que 1. Per tant:

0,5 < 3 
5

 < 1

PER CONVERTIR  
UNA FRACCIÓ EN  

UN NOMBRE DECIMAL,  
CAL FER UNA DIVISIÓ  
I UNA MULTIPLICACIÓ.

Per saber quin nombre decimal és 3 
5

, doncs, cal 

dividir 1 entre 5 i multiplicar el resultat per 3.

Dividir entre 5 és dividir 

entre 10 i fer el doble.

1 : 5 = 0,2

1 : 10 = 0,1  0,1 × 2 = 0,2
 

0,2 tres vegades és 0,6; per tant, el decimal de 3 
5

 

és 0,6.

 ▪ I si volem convertir 3 
8

 en un nombre decimal, 

com ho hem de fer?

Hem de dividir 1 entre 8 i multiplicar el resultat 

per 3.

Dividir per 8 un nombre és igual a fer-ne  

tres vegades la meitat.

1  0,5

meitat

  0,25

meitat

  0,125

meitat

0,125 × 3 = 0,375
 

Així, 3 
8

 és igual a 0,375.

0,375

18
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Pàg.
20

Genís: 9 % de 300

Si 300 és el total,  

300 és el 100 % (: 10)

30 és el 10 % (: 10)

3 és l’1 % (× 9)

3 × 9 = 27; per tant,  

ha guanyat 27 partides.

Karim: 15 % de 60

Si 60 és el total,  

60 és el 100 %  

(: 10)

6 és el 10 %

3 és el 5 %

6 + 3 = 9; per tant,  

ha guanyat 9 partides.

Biel: 25 % de 640

Si 640 és el total, 

640 és el 100 % (: 2) 

320 és el 50 % (: 2)

160 és el 25 %; per 

tant, ha guanyat 

160 partides.

ESTRATÈGIES DE CÀLCUL
Càlcul de percentatges
Una colla d’amics estan fent una competició amb la vi-

deoconsola. Tenen calculats els percentatges de partides 

guanyades i ara volen saber qui ha guanyat més partides.

QUINS PASSOS SEGUIREU  
PER CALCULAR MENTALMENT  
EL 10 % D’UNA QUANTITAT?  

I PER CALCULAR-NE EL 5 %?  
I EL 20 %? I EL 15 %?

Sara: 30 % de 140

Si 140 és el total, 140 és el 100 % (: 10)

14 és el 10 % (× 3)

42 és el 30 %; per tant, ha guanyat 

42 partides.

Joana: 5 % de 40

Si 40 és el total, 40 és el 100 % (: 10)

4 és el 10 % (: 2)

2 és el 5 %; per tant, ha guanyat 2 partides.

Joana 5 % de 40

Biel 25 % de 640

Sara 30 % de 140

Genís 15 % de 60

Karim 9 % de 270

Compta i pensa 3 19
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Pàg.
21

Transforma cada un d’aquests enunciats en una expressió matemàtica per trobar el 

nombre d’alumnes que han superat cada una de les àrees. Podem aparellar cada 

enunciat amb la seva expressió matemàtica?

Tenim, doncs, el 40 %, el 60 % i el 20 %. Fixeu-vos que els percentatges no han de 

sumar 100, ja que estem valorant diferents àrees.

Suposem que la prova de competències es fa a 2.140 alumnes. De quants alumnes 

estem parlant en cada un dels apartats anteriors?

Si 2.140 és el total d’alumnes, 1 
5

 part són 428 alumnes (dividir per 5 és el mateix que 

dividir per 10 i multiplicar per 2).

2.140 : 10 = 214  214 × 2 = 428. Així, doncs, 428 alumnes tenen dificultats en 

Llengua anglesa.

2 
5

 tenen dificultats en Llengua castellana: 1 
5

 dels alumnes són 428  2 
5

 dels alum-

nes són 856.
3 
5

 tenen dificultats en Llengua catalana: 1 
5

 + 2 
5

 = 3 
5

  428 + 856 = 1.284.

O bé: 1 
5

 dels alumnes són 428  3 
5

 dels alumnes són 428 × 3 = 1.284

Dos de cada cinc alumnes  
de 6è de Primària tenen 
dificultats en l’àrea 
de Llengua castellana.

Les tres cinquenes parts dels 
alumnes de 6è de Primària 
tenen dificultats en  
l’expressió escrita  
de Llengua catalana.

El 20 % dels alumnes de 6è de Primària tenen 
dificultats en l’àrea de Llengua anglesa.

2 
5  ÉS EL MATEIX 

QUE EL 40 %?

SÍ, PERQUÈ 
2 
5  SÓN 

4 
10 ;  

PER TANT, ÉS EL 40 %. 

ARA HO ENTENC! BUSQUES  

UNA FRACCIÓ EQUIVALENT AMB 

DENOMINADOR 10 I TROBES  

EL PERCENTATGE. AIXÍ, DONCS,  
3 
5  ÉS EL 60 % I EL 20 % ÉS 

1 
5 .

PR
O
BL
E
M
E
S
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L’àbac és un estri que serveix per fer les operacions aritmètiques 

bàsiques: suma, resta, multiplicació i divisió.

A més dels àbacs formats per boles o pedres, 

també s’han desenvolupat àbacs que fan servir 

els nombres decimals. 

El primer d’aquests àbacs va ser l’àbac de Ger-

bert. Aquest àbac estava format per trenta co-

lumnes destinades a contenir les xifres que re-

presentaven els nombres. Les tres columnes 

de la dreta estaven reservades per als deci-

mals. Les altres 27 columnes estaven agrupa-

des en blocs de tres en tres. De les tres columnes de cada bloc, la de la dreta estava 

encapçalada per la lletra S (singular), la del mig per la D (desenes) i la de l’esquerra 

per la C (centenes).

Els nombres es representaven ubicant en les 

columnes peces que tenien escrites cada una 

de les xifres de l’1 al 9. El zero no calia en 

aquest àbac perquè l’absència de peça indica-

va que el nombre no tenia cap quantitat en la 

columna corresponent.

En la imatge de la dreta pots veure una part 

de l’àbac de Gerbert. Quina suma hi és repre-

sentada?

C D S C D S

9 8

9 5

1 3

C
U

R
IO

S
IT

A
T

S
 M

A
T

EM
À

T
IQ

U
ES
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EL REPTE

EL REPTE

EL REPTE

EL REPTE

En tirar una moneda enlaire, hi ha dos resultats possibles: cara i creu. Si tirem 3 mo-

nedes 200 vegades, quantes d’aquestes vegades ens sortiran 3 cares?

☼  Organitzeu-vos per grups per tal de repartir l’elevat nombre de tirades que s’han 

de fer. 

Si feu grups de 4, us tocarà fer 50 tirades a cada un.

☼  Abans de començar, anticipeu quina creieu que pot ser la resposta aproximada.

☼  Decidiu com anotareu els resultats. 

☼  Feu les tirades i preneu nota del resultat.

☼  Poseu en comú els resultats. De les 200 tirades fetes, quantes vegades us han 

sortit tres cares? Compareu la resposta amb l’anticipació que havíeu fet.

☼  Després de fer l’experiment, contesteu aquestes preguntes:

1. Si feu les 200 tirades una altra vegada, obtindreu els mateixos resultats?

2. Feu un diagrama d’arbre per analitzar els resultats possibles.

3. En quina fracció de les tirades cal esperar que surtin tres cares?

22
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UNITAT 1
HE APRÈS…

El càlcul del tant per cent d’un 
nombre el fem a partir del 10 %. 

Els diagrames d’arbre  

i les taules de doble entrada  

són representacions útils per 

comptar resultats possibles  

d’un experiment.

Totes les fraccions es poden 
expressar mitjançant un nombre 
decimal, fent una divisió.

Per ordenar nombres decimals, 
podem modificar, afegint zeros,  
la quantitat de xifres decimals  
que tenen, sense que el nombre 
canviï.

En el llenguatge quotidià podem 
fer servir diferents maneres per 
indicar una part del tot: fraccions, 
percentatges… 

2 
5

40 %

De vegades les fraccions poden 

tenir el numerador més gran 

que el denominador. Són les 

fraccions impròpies.

7 
4

La reiteració d’un experiment 

ens permet fer una estimació 

de la probabilitat de cada un 

dels seus resultats.

Els nombres decimals poden  
tenir diferents xifres després  
de la coma, depenent del context 
en què es facin servir.

Podem comparar fraccions 
convertint-les en tant per cent, fent gràfics o projectant estadístiques.


