
Nombres  
i operacions1

Tres unitats de milió,  cinc centenes de mil…

Quin nombre hi ha 
representat en l’àbac?



Et proposem  

un REPTE!
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Llegim i representem  
nombres en l’àbac

Representem i comparem 
nombres en l’àbac

Representem en l’àbac 
l’aproximació d’un nombre.

Comencem el campionat.

3Pa
s

4Pa
s

1Pa
s

2Pa
s

Per  demostrar  
que l’he superat…  

participo  en  un  campionat

Nombres de set  
i de vuit xifres

Valor de les xifres  
d’un nombre

Comparació i ordenació  
de nombres

Aproximació  
per arrodoniment

Xifres romanes  
i nombres romans

Propietats de la suma  
i relació amb la resta

Per  superar  
el repte… 

investigo  i  aprenc

T’atreveixes  

a utilitzar l’àbac?

Els nombres ens acompanyen des de fa  
molt temps i formen part de la vida quotidiana. 
Els emprem per comptar, identificar, ordenar, 

comparar, calcular o mesurar.



10

Nombres de set i de vuit xifres

1 Copia i completa en el quadern.

a) 1 CM = ?  UM c) 1 UMM = ?  CM e) 1 UMM = ?  UM

b) 10 DM = ?  CM d) 100 DM = ?  UMM f ) 10 UMM = ?  DM

2 Escriu amb xifres i amb lletres el nombre representat.

C D UUMUMM DMDMM CM

3 Escriu com es llegeixen aquests nombres:

a) 45.389

b) 89.546

c) 238.965

d) 899.954

e) 7.500.000

f ) 6.840.564

g) 2.037.510

h) 16.346.563

4 Escriu en xifres.

a) Nou milions. d) Cinc milions cinc-cents quaranta mil.

b) Setanta milions. e) Seixanta milions dotze mil dotze.

c) Catorze milions. f ) Setze milions dos-cents quaranta-quatre.

Deu centenes de mil (10 CM) fan una unitat de milió (1 UMM).

C D UUMUMM DMDMM CM

1 UMM = 10 CM = 1.000.000 U

Deu unitats de milió (10 UMM) fan una desena de milió (1 DMM).

C D UUMUMM DMDMM CM

1 DMM = 10 UMM = 10.000.000 U

Així s’anomenen els nombres de set o vuit xifres:

1 6 8 1 3 5 8 0

C D UUMUMM DMDMMCMM CM

UNITATSMILERSMILIONS

16.813.580  Setze milions vuit-cents tretze mil cinc-cents vuitanta
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Llegim i representem nombres  
en l’àbac.

Utilitzeu un àbac com els que pre-
sentem en aquesta pàgina.

Comenceu a practicar per parelles. 
Cada jugador o jugadora repre-
senta un nombre de vuit xifres i 
l’oponent ha d’encertar-lo. Cada 
encert suma 5.000 punts.

Guanya el millor després de 10 
torns. Si hi ha empat, es juga un 
torn de desempat.

31Pa
s 42

1 Descompon aquests nombres segons l’ordre d’unitats:

a) 24.045.385 b) 4.562.056 c) 48.900.305 d) 45.932.380

2 Observa el nombre d’habitants de cada país i respon.

Quin és el valor de la xifra 3 en cada un?

3   Escriu el nombre que representa cada àbac i fes-ne la  
descomposició segons el valor de les xifres.

a)

b)

Valor de les xifres d’un nombre

El nombre 16.453.248 es pot descompondre així:

Segons l’ordre d’unitats:
16.453.248 = 1 DMM + 6 UMM + 4 CM + 5 DM + 3 UM + 2 C + 4 D + 8 U

Segons el valor de les xifres:
16.453.248 = 10.000.000 + 6.000.000 + 400.000 + 50.000 + 3.000 + 200 + 40 + 8

Setze milions quatre-cents  
cinquanta-tres mil dos-cents quaranta-vuit

El valor d’una xifra en un nombre depèn del lloc que ocupa aquesta en el nombre.

CM UMDM C D UDMMUMM

CM UMDM C D UDMMUMM

CM UMDM C D UDMMUMM

França

66.930.002

Suïssa

8.325.000

Portugal

10.163.244

Consulteu com construir un àbac en el vostre Espai 
personal del lloc web www.barcanova.cat.
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Comparació i ordenació de nombres

1 El nombre més gran de la dreta és el premiat. Quin és?

2 Ordena, de menys nombre d’habitants a més nombre d’habitants, 
la població d’aquestes comunitats autònomes:

Comunitat autònoma Població

Andalusia 8.410.094

Astúries 1.027.624

Cantàbria 581.294

Castella-la Manxa 2.032.595

Castella i Lleó 2.418.556

Madrid 6.549.519
Font: INE, 2018.

3 Ordena aquestes quantitats de més gran a més petita:

23.456.784 23.456.927 23.456.929 23.456.874

Si comparem dues quantitats amb diferent nombre de xifres, és més gran 
la que té més xifres.
Per comparar dues quantitats amb igual nombre de xifres, es comparen, 
xifra a xifra; es comença per l’esquerra fins a trobar-ne dues de diferents.

Atenes
665.000 habitants

Londres
8.788.000 habitants

665.000 < 8.788.000
665.000 és més petit que 8.788.000

8.788.000 > 665.000
8.788.000 és més gran que 665.000

Comparem quantitats amb diferent nombre de xifres.

Comparem quantitats amb igual nombre de xifres.

5 = 5
8 = 8
4 < 6

5 8 4 0 9

C D UUMDM

5 8 6 0 2

C D UUMDM

58.409 < 58.602 58.602 > 58.409

RIFA FI DE CURSCol·labora amb el nostre viatge  
de f i de curs i participa en el sorteig  

d'un cap de setmana a Andorra.Donatiu: 2 €                   N.º: 84.259El sorteig es farà el 5 de maig del 2020.

RIFA FI DE CURS

Col·labora amb el nostre viatge  

de f i de curs i participa en el sorteig  

d'un cap de setmana a Andorra.

Donatiu: 2 €                   N.º: 84.327

El sorteig es farà el 5 de maig del 2020.
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4 Amb aquestes targetes escriu dos nombres de set xifres: el més gran possible 
i el més petit possible.

6 3 9 8 2 1 5

5 Quin nombre representa cada lletra en aquesta recta numèrica?

Com apareixen ordenats els nombres en la recta: de més gran a més petit 
o al revés?

6 Copia l’àbac i representa-hi el nombre que és quatre centenes més gran que 
el que figura en la targeta.

7 Sumem  Els nombres també serveixen per identificar-nos. És el cas del 
número del DNI.

Investiga.

a) Quantes xifres té un número de DNI?

b) Com s’assignen aquests números?

c) Tenir un número de DNI alt, vol dir que la persona que el té és jove?

d) En quins altres casos utilitzem els nombres per identificar-nos?

Representem i comparem nombres  
en l’àbac.

Cada jugador o jugadora 
representa un nombre. Des-
prés, el compara amb el del 
seu oponent i assenyala 
quin és el més gran. Cada 
encert suma 5.000 punts.

Guanya el millor després 
de 10 torns. Si cal, es fa un 
torn de desempat.

31 2Pas 4

7.100.000

A B D E

7.200.000 7.300.000 7.400.000

C

CM UMDM C D UDMMUMM

14.325.648

Càlcul mental

Suma 100, 200… a nombres de tres xifres 

com s’indica en l’exemple.

437  +  200  =  637

+

319 + 100
358 + 200

438 + 500
815 + 300

290 + 400
519 + 300

606 + 600
725 + 200

577 + 300
715 + 100
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Aproximació per arrodoniment

1 Quina és la unitat de mil més pròxima a 6.355? I la més pròxima a 6.675?

2 Arrodoneix a les centenes aquests preus:

a) 315 € b) 686 € c) 2.199 € d) 1.215 €

3 Arrodoneix els nombres de la taula a l’ordre d’unitats indicat.

UM CM UMM

23.456.378

9.701.963

4 Observa el nombre d’habitants d’aquestes ciutats:

Font: INE.

Ciutat Nre. d’habitants

Toledo 83.459

Madrid 3.165.541

Ciudad Real 74.057

Sevilla 690.566

A quin ordre d’unitats trobaries encertat d’arrodonir aquestes quantitats 
per  donar una idea aproximada de la població de cada ciutat?

Arrodonir una quantitat és aproximar aquesta unitat a un ordre d’uni-
tats determinat.
Així arrodonim les unitats de mil:

Per arrodonir un nombre a un ordre determinat d’unitats, se substi tueixen 
per zeros les xifres que hi ha a la dreta d’aquest ordre d’unitats. Si la prime-
ra xifra substituïda és 5 o més gran que 5, se suma 1 a la xifra anterior.

4.000

4.169

5.000

4.825

4.169

4.000

4.825

5.000
+1

6.000

6.355 6.675

7.000

Costa uns  
4.000 €.

Costa uns  
5.000 €.

4.169 €

4.825 €
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Representem en l’àbac 
l’aproximació d’un nombre.

Cada jugador o jugadora representa un 
nombre en l’àbac i tria un ordre d’unitats. 
L’oponent ha d’aproximar el nombre a l’ordre 
d’unitats indicat. Cada encert suma 5.000 
punts.
Guanya el millor després de 10 torns.

1 42 3Pas

Problema

5 Copia i completa la taula en el quadern i calcula quant va pagar l’Anna, 
aproximadament, per aquests articles:

Preu (€) Arrodoneixo a les desenes

178

Total

6  Tres piscines tenen les capacitats indicades:

Quina diries que és la capacitat aproximada, en litres, de totes tres juntes? 
Explica com ho has resolt.

 Quin és el nombre de set xifres al qual, si li su-
mes 1, es converteix en capicua?

Recorda: un nombre capicua es llegeix igual de dre-
ta a esquerra que d’esquerra a dreta. 

Per exemple: 131, 2 332…

Zona raona

83 €
178 €

247 €
351 €

325 €

10.172 L11.852 L 11.122 L
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Xifres romanes i nombres romans

1 Quins nombres hi ha representats en aquesta taula?

2 Escriu amb xifres romanes.

a) 93 b) 456 c) 837 d) 1.759

3  Busca l’any en què van tenir lloc aquests esdeveniments i 
escriu-los amb xifres romanes:

a) Arribada de l’home a la Lluna.

b) Premi Nobel de Santiago Ramón y Cajal.

c) Invenció de la impremta.

A l’antiga Roma, les xifres s’escrivien amb lletres majúscules. 

I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1.000

Utilitzaven les regles següents:

1

Les lletres I, X, C i M es poden 
repetir fins a tres vegades se-
guides.

III = 3       XX = 20
CCC = 300

4

Una ratlla damunt d’una lletra 
o de diverses multiplica el va-
lor per 1.000.

—VI = 6.000      –XCC = 10.200
—M = 1.000.000

2

El valor d’una lletra situada a la 
dreta d’una altra de més valor 
se suma al valor d’aquesta.

XV = 15       LXII = 62
MCCI = 1.201

Tingues-ho en compte
El nombre 45 s’escriu 
XLV i no VL.

La lletra V no es pot 
col·locar a l’esquerra 
d’una altra d’un valor 
més gran.

La I només a l’esquerra  
de V i X.

La X només a l’esquerra 
de L i C.

La C només a l’esquerra 
de D i M.

A. XII

B. XXIX

C. LVI

D. CDXXII

E. XXXI

F. MMCCCXI

El valor de les lletres I, X i C escri-
tes a l’esquerra d’una altra de més 
valor es resta del valor d’aquesta.

IV = 4       XL = 40
CM = 900

3
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4 Quin cartell assenyala la distància més curta?

5 Escriu amb xifres romanes.
a) L’any del teu naixement.
b) L’any de construcció de l’escola.
c) El capítol 47 del llibre.
d) El trentè aniversari de la inauguració del museu.

6 Escriu aquests nombres romans amb xifres i ordena’ls de més petit a més gran:
a) CDXLIV      b) MCCXXII      c) DCCXCV      d) DCXLVI      e) MCCXIX

7 Tria la resposta correcta en cada cas i explica per què l’has triada.

Nombre S’escriu

46 XXXXVI XLVI

4.582 —IVDLXXXII MMMMDLXXXII

985 CMLXXXV DCCCCLXXXV
1.035 MXXLV MXXXV

8  Continua la sèrie en el quadern i escriu els nombres que hi falten.

Fins a MCCXV

Fins a XXVXIX XXI

CIX

DXL

CXI

DXLII

MCCX

Fins a CXV

Fins a DL

MCCXII

 Copia i resol en el quadern.

a)  Quin nom de dona escrit amb majúscules equival a 150 
quan en ratlles les vocals?

b)  Com podem trobar la meitat de XII perquè sigui VII?

Zona raona

TERMES
DCCCXLIX milles

AQÜEDUCTE
CMXLIV milles

C  …  L  …  …

XII
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Propietats de la suma i relació amb la resta

1 Calcula. Quina propietat es compleix?
 

798 + 697
697 + 798

125 + 3.427
3.427 + 125

8.047 + 14.025
14.025 + 8.047

608 + 25.305
25.305 + 608

2 Copia i completa en el quadern i digues quina propietat es compleix.

(3 + 6) + 9 = ?

3 + (6 + 9) = ?

2 + (8 + 9) = ?

(2 + 8) + 9 = ?

3 Copia i completa en el quadern.

Minuend Subtrahend Diferència

378 154

3.146 397

1.393 2.568

Propietat commutativa

Si en una suma es canvia l’ordre  
dels sumands, s’obté  

el mateix resultat.

60 + 90 = 90 + 60 = 150

150 150

Una resta està ben feta si, quan sumem el subtrahend amb la diferència, obtenim el minuend.
M = S + D

Relació entre la suma i la resta

5 0 0
– 3 8 0

1 2 0

3 8 0
+ 1 2 0

5 0 0

5 0 0
– 1 2 0

3 8 0

Minuend (M)
Subtrahend (S)
Diferència (D)

M – S = D S + D = MM – D = S

Propietat associativa

Per sumar tres nombres, en sumem 
dos qualssevol, i el resultat  

se suma al tercer.

(50 + 90) + 60 = 50 + (90 + 60) = 200

     140        +  60     50 +       150

200 200

90 g 90 g 60 g
60 g

50 g

50 g60 g 60 g90 g 90 g
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Càlcul mental

Problemes

4 Copia i calcula en el quadern el terme que falta en cada cas. 

a) 48 + ?  = 62

b) 25 – ?  = 15

c) ?  + 32 = 200

d) ?  – 142 = 90

e) ?  – 65 = 255

f ) 48 + ?  = 171

5 Si trec de la guardiola 127 € per comprar uns patins, em queden 
225 €. Quants diners tinc a la guardiola?

6  En Julià tenia 42 boles però n’ha donat 12 a la Berta i ara tots dos 
en tenen la mateixa quantitat. Quantes boles tenia la Berta? Quantes 
boles tenen entre tots dos? Explica per escrit com ho has resolt.

7  En la taula següent pots veure algunes dades sobre l’evolució 
de la població de les quatre províncies catalanes en deu anys:

Any 2008 Any 2018

Lleida 426.872 432.866

Girona 731.864 761.947

Tarragona 788.895 795.902

Barcelona 5.416.447 5.609.350

a)  En quants habitants va créixer la població de Girona? Quants 
habitants li mancaven l’any 2008 per arribar al milió?

b) Quina era la població total de Catalunya l’any 2008? En quants 
habitants va créixer la població en aquests 10 anys?

c) Quina província va incrementar més el nombre d’habitants?

d)  La predicció  Si tens en compte l’evolució de la població, t’atre-
veixes a donar una xifra aproximada de la població de cada 
província l’any 2028?

Comencem el campionat.

1r En cada parella es proclama 
vencedor qui hagi guanyat en 
dos dels passos anteriors, com 
a mínim.
2n Els noms dels vencedors es 
di po siten en una urna. Els dels 
oponents en una altra.
3r Per sorteig, es formen parelles 
noves amb un nom de cada urna. 
Cada parella competirà com en 
els passos anteriors. El guanya-
dor passarà al torn següent fins 
que quedi un campió únic.

 Inventa una manera diferent 
de jugar amb l’àbac.

31 2 4Pas

Repte  
aconseguit !

Resta 100, 200… de nombres de tres xifres 

com en l’exemple.
637  –  200  =  437

–

319 – 100
520 – 300

781 – 400
657 – 400

427 – 100
544 – 100

599 – 200
806 – 500

807 – 500
912 – 500
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Al poble han construït un carrer nou amb 36 habitatges adossats. 
Els números es faran amb les rajoles que ven el taller de ceràmica.
Quantes rajoles es necessiten per numerar les cases del carrer?

Faig les operacions i escric la solució.

9 + 20 + 20 + 14 = 63 rajoles

Es necessiten 63 rajoles.

5

Numero els habitatges del 30 al 36.
Es necessiten 14 rajoles més.

4

Numero els habitatges del 20 al 29.
Es necessiten 20 rajoles.

3

Organitzo 
la 

informació

Ara, tu

Exemple

Numero els primers habitatges des de l’1 
fins al 9.
9 rajoles

1

Numero els habitatges del 10 al 19.
20 rajoles

2

1 2 3 8 28… …

1 La Lola ha escrit en el quadern els nombres des 
de l’u fins al setanta. Quantes vegades ha escrit 
la xifra 6?

2 En Joan escriu nombres de manera consecutiva; 
així: 1, 2, 3… Quan ha escrit la xifra 8 cinc vega-
des, ha parat d’escriure. Quin és l’últim nombre 
que ha escrit?

3  Els nombres dels dorsals dels participants en 
una cursa tenen tres xifres. Quants corredors po-
den dur nombres de tres xifres que sumin quatre?

…

Llapis 

al centre
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Col·lecciono paraules

1 Completa les oracions.

a) Un nombre es pot descompondre segons l’ordre d’ ?  i segons el ?  de 
les xifres.

b) ?  una quantitat és aproximar-la a un ordre determinat d’ ?  .

c) La propietat ?  diu que, per sumar tres  nombres, en sumem dos quals-
sevol, i el ?  se suma al tercer.

d) Una ?  està ben feta si, quan sumem el ?  amb la diferència, obtenim el ?  .

1 Copia i completa l’esquema en el quadern.

2 Respon a les preguntes següents:

a) Quines propietats compleix la suma? Posa un 
exemple de cada una.

b) Si restem del minuend la diferència, quin terme 
obtenim?

c) Com es comparen dues quantitats amb el ma-
teix nombre de xifres?

3 Escriu en el quadern si les oracions següents són 
certes o falses:

a) El valor d’una xifra en un nombre depèn del 
lloc que aquesta ocupa en el nombre.

b) Si comparem dues quantitats amb diferent 
nombre de xifres, és més gran la que té menys 
xifres.

Propietats 
Més gran que: >

Més petit que: ? I     V     X     L     ?      ?      ?
Relació  

amb la resta

Commutativa

i ? M – S = D
M – ?  = ?

?  + ?  = ?  

Xifres 
romanes

Comparació 
i ordenació

Suma

Nombres  
i operacions

Disposeu d’una versió impri-
mible d’aquesta pàgina en el 
vostre Espai personal del lloc 
web www.barcanova.cat.

Podeu accedir als recursos 
«Per estudiar» i «Aprèn jugant» 
en el vostre Espai personal del 
lloc web www.barcanova.cat.
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1  Copia i completa en el quadern.

1 UMM = ?  CM

4 UMM = ?  DM

5 UMM = ?  UM

1 DMM = ?  UMM

7 UMM = ?  CM

2 UMM = ?  DM

2 Escriu amb xifres.

a) Un milió cinc-cents mil tres-cents.
b) Deu milions quaranta mil.
c) Seixanta-sis milions dos-cents tres mil.

3 Escriu com es llegeixen aquests nombres:

a) 3.650.000 b) 53.000.000 c) 15.400.070

4 Escriu amb xifres i amb lletres.

a) 2 DM + 5 UM + 3 C + 4 D

b) 7 CM + 1 DM + 9 C + 6 D + 5 U

c) 5 UMM + 6 CM

d) 20 UMM + 37 C + 2 U

5 Escriu < o >, segons correspongui.

32.456.739 ?  32.457.453

5.689.753 ?  5.689.743

897.564 ?  89.765

6 Ordena, de més petit a més gran, els preus 
d’aquests habitatges:

7 Copia la taula en el quadern i arrodoneix les 
unitats de mil als preus dels habitatges de l’exer-
cici anterior.

Preu (€) Arrodoneixo a les UM

187.320

239.999

234.525

58.270

8 Escriu, en el sistema decimal, aquests nombres:
a) LXV           b) CCXXIV           c) MDCLXXI

9 El supercomputador que controla el rumb de 
la nau Enterprise V anuncia els tres planetes 
més propers:
Solaris II: 1.580.275 km.
Alfa X: Milió i mig de quilòmetres.
Roca VII: Un milió sis-cents mil quilòmetres.

a)  Quin és el planeta més proper? I el més llunyà?
b)  Arrodoneix a les unitats de mil la distància 

a cada planeta.

10 Escriu el terme que falta:
a) 544.532 – ?  = 323.467
b) ?  – 456.789 = 342.785
c) 845.623 – 456.421 = ?

Resolc problemes
11 Quan comences un viatge, el comptaquilòme-

tres d’un cotxe assenyala 76.989 km. Quant 
marcarà després d’haver recorregut 567 km?

187.320 € 239.999 €

58.270 €234.525 €
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1 Copia en el quadern i pinta el nivell on et trobes.

2  Escriu, en el quadern, allò que creguis que has après dels companys  
i companyes. Escriu també allò que creus que ells poden haver après de tu.

Per exemple: la participació a classe, donar i demanar ajuda, l’esforç, l’in-
terès…

3 Copia la taula en el quadern i valora què t’ha agradat més i què t’ha agradat 
menys.

Dels meus companys i companyes he après

Els meus companys i companyes han après de mi

1

2

3 Faig 
les activitats.

Aplico el que he après 
en el repte.

Demano ajuda si no 
entenc alguna cosa.

Participo  
activament  

a classe.

Aproximar nombres per arrodoniment

Els nombres de set i de vuit xifres

Comparar i ordenar nombres

Valor de les xifres d’un nombre

Els nombres romans i les xifres romanes

Propietats de la suma i relació amb la resta

Fer el repte

  C
ompleta

EN EL QUADERN

o en la versió imprim
ib

le

Podeu guardar activitats, 
curiositats, imatges, anèc-
dotes o opinions rela cio-
nades amb l’estudi d’aques-
ta unitat per fer el vostre 
dossier d’aprenentatge. 
Trobareu orientacions sobre 
com podeu fer-ho, com 
també la versió imprimible 
d’aquesta pàgina, en el 
vostre Espai personal del 
web www.barcanova.cat.

Descobreix i comparteix 
en família.


