
  

3 Nom i llinatges: ................................

 
1 Tenim apilades 8 caixes amb sis litres de llet cada una. Quants de litres de llet tenim 

en total? Soluciona el problema de dues formes diferents utilit
commutativa. 

 

 
 
 ................................................................
 
 

2 El distribuïdor d’aigua ha duit a l’escola 3 caixes amb 5 garrafes de 8 litres cada una. 
Quants de litres ens han subministrat en total? Resol el problema de dues formes 
diferents. Quina propietat has aplicat?
 
 

 ................................................................
 

 ................................................................
 

 
3 Na Núria ha anat al cine amb quatre 

els ha costat 3 euros a cada un, i el cine, 9 euros. Quant s’han gastat entre tots 
en el transport i en el cine? Resol
has aplicat? 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

................................................................................................................................

Tenim apilades 8 caixes amb sis litres de llet cada una. Quants de litres de llet tenim 
en total? Soluciona el problema de dues formes diferents utilitzant la propietat 

................................................................................................

El distribuïdor d’aigua ha duit a l’escola 3 caixes amb 5 garrafes de 8 litres cada una. 
Quants de litres ens han subministrat en total? Resol el problema de dues formes 
diferents. Quina propietat has aplicat? 

................................................................................................

................................................................................................

Na Núria ha anat al cine amb quatre amics. El bitllet de tren d’anada i tornada 
els ha costat 3 euros a cada un, i el cine, 9 euros. Quant s’han gastat entre tots 
en el transport i en el cine? Resol-ho de dues formes diferents. Quina propietat 

 

.................................................  AV 

Tenim apilades 8 caixes amb sis litres de llet cada una. Quants de litres de llet tenim 
zant la propietat 

.......................................  

El distribuïdor d’aigua ha duit a l’escola 3 caixes amb 5 garrafes de 8 litres cada una. 
Quants de litres ens han subministrat en total? Resol el problema de dues formes 

.......................................  

.......................................  

amics. El bitllet de tren d’anada i tornada  
els ha costat 3 euros a cada un, i el cine, 9 euros. Quant s’han gastat entre tots  

ho de dues formes diferents. Quina propietat  


