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1. Completa: 
 

a) Com podem saber si un nombre cap en un altre una quantitat exacta de vegades? 

b) Dos nombres es troben emparentats per la relació de divisibilitat quan 

___________________ 

c)  a és múltiple de b o, el que és igual, b és _____________ de a si la divisió a : b 
és ____________ 

 
2. Na Maria ha escrit els 7 primers múltiples positius de 5: 

{ } { }5 5,10,15,20,25,30,35,...=&  

Segur que ara seràs capaç d’escriure els 7 primer múltiples positius de 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 25 i 100. 
 
3. Completa com el primer: 
 

a) El 297 és múltiple d’11 perquè la divisió 297:11=27 és exacta. 

b) El 289               múltiple de 17 perquè 

c) El 314               múltiple de 19 perquè 

d) El 529               múltiple de 23 perquè 

4. Explica com esbrinar si un nombre és o no múltiple d’un altre i determina si 98 és 
múltiple de 14. 
 
5. A les 9:00del matí ha sortit un autobús de la línia A i un autobús de la línia B. Els 
autobusos de la línia A passen cada 10 minuts. Els de la línia B passen cada 15 minuts. 
Completa la taula: 
Línia A 9:00      
Línia B 9:00      
 
A quina hora tornaran a coincidir? 
 
En aquest interval de temps, quantes vegades haurà passat un autobús de la línia A? I  
de la B? 
 
6. a) Escriu dos múltiples de 4.  

b) Suma’ls. 

c) Comprova que el resultat és també múltiple de 4. 
 
7. a) Escriu dos múltiples de 7. 

b) Suma’ls. 

 c) Comprova que el resultat és també múltiple de 7. 
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8. Observa la sèrie del múltiples de 6: 

0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108,... 

a) Començant pel 0 i saltant de 2 en 2 hi ha els múltiples de                     . 

b) Començant pel 0 i saltant de 3 en 3 hi ha els múltiples de                     . 

c) Començant pel 0 i saltant de 4 en 4 hi ha els múltiples de                     . 
 
9. a) Existeix cap nombre que multiplicat per 0 doni 0? 

    b) Per això diem que el                 no és divisor de cap nombre. 

    c) El 0 és múltiple de tots perquè qualsevol nombre multiplicat per               dóna. 
            
10. Fes de manera desenvolupada la divisió 252:18 
 

a) 252 és un   de 18 

b) 18 és un   de 252 

c) 14 és un   de 252 

d) 252 és un   de 14 
 
11. Dividint 400 entre 29 s’obté un residu igual a 23. Escriu el múltiple de 29 més 
proper a 400. 
 
12. Els intervals publicitaris d’una cadena de televisió són de 300 segons. Quants 
anuncis de mig minut poden fer? 
 
I de 20 segons cada un? 
 
I de 75 segons? 
 
 
13. Encercla el múltiples de dos: 
 
5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 28, 26, 35, 50, 387, 708 
 
14. Encercla els múltiples de tres: 
 
5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 28, 26, 35, 50, 387, 708 
 
15. Encercla els múltiples de cinc: 
 
5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 28, 26, 35, 50, 387, 708 
 
16. Encercla els múltiples de cent: 
 
700, 10, 195, 600, 101, 250, 3330, 1000, 5800, 7750 
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17. Encercla els múltiples de 9: 
 

a) 0,  5,  18,  35,  71,  72,  80,  90,  94,  100,  108,  333,  729,  888 

b) 35,  42,  49,  56,  63,  70,  77,  84,  91,  98,  105,  112,  119,  126 
 
Quin procediment has seguit per realitzar  l’exercici? 
 
18. Escriu sí o no a cada cel·la segons correspongui: 
 

 { }2
•

 { }3
•

 { }4
•

 { }5
•

 { }6
•

 { }7
•

 { }9
•

 { }10
•

 { }11
•

 

26. 712          

9.405          

63.000          

71.753          

2.160          

1.975          

55.555          

 
19. Completa les xifres que falten perquè resultin múltiples de dos: 

45��; �61�; 7�3� 
 
20. Completa les xifres que falten perquè resultin múltiples de tres: 

45��; �61�; 7�3� 
 

21. Completa les xifres que falten perquè resultin múltiples de cinc: 

45��; �61�; 7�3� 
 

22. Continua en tres termes la sèrie de múltiples de 12 i en altres tres termes la sèrie de 
múltiples de 16: 
 
MÚLTIPLES DE 12:  12 24 36 _____  _____  _____ 

MÚLTIPLES DE 16:  16 32 48 _____  _____  _____ 
 
Tenen múltiples comuns aquest dos nombres? 
 
Quants? 
 
Quin és el més petit? 
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Quin nom donam a aquest nombre? 
 
Quin és el més gran? 
 
23. En Joan ha escrit tots els divisors de 30:  

{ }(30) 1,2,3,5,6,10,15,30D =  

Escriu tots els divisors de 12, 20, 35, 36, 37, 48 i 60. 
 
 
24. Encercla tots els nombres que siguin divisors del 48: 
 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29,  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 

 
25. Calcula tots els divisors de 36 i de 48? 
 
Tenen divisors comuns? 
 
Quants? 
 
Quin és el més gran? 
 
Quin nom donam a aquest nombre? 
 
Quin és el més petit? 
 
26. Escriu 5 nombres que només tenguin dos divisors positius. 
 
 
Quin nom reben aquests nombres? 
 
27. Escriu els 10 nombres primers més petits.  
 
28. Un nombre primer pot acabar en zero? Justifica la resposta. 
 
 
29. Escriu C (cert) o F (fals) a cada una de les següents afirmacions. Posa exemples per 
raonar-ho. 
 

a) La suma de dos nombres primers és un altre nombre primer. 

b) El producte de dos nombres primers és un altre nombre primer. 

c) Tots els nombres primers, tret del 2, són senars. 

d) El nombre següent d’un nombre primer més gran que 2 mai no és primer. 
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De la majoria de nombres tenim moltes descomposicions en factors diferents: 

...102310641523060 =⋅⋅=⋅=⋅=⋅=  

Emperò, només n’hi ha una (llevat de commutativitat de factors) on tots els factors són 
primers: 

53260 2 ⋅⋅=  

Per arribar a aquesta descomposició ho podem fer de dues maneres: 

Primer descomponem el nombre en dos factors que coneguem i llavors repetim el 
procés amb cada un dels factors fins que queden tots els factors primers. Al final sempre 
convé ordenar els factors de menor a major. 
Aquest mètode no és convenient per nombres grans ja que és difícil estar segur de si has 
acabat. 

5322253221523060 2 ⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅=⋅= = 
Ho podem fer emprant un barra on anirem fent les divisions per factors primers, sempre 
anant del més petit al més gran: 

  
 
  I llavors tenim directament: 53260 2 ⋅⋅=  
 
 
 
 

Si tenim un nombre molt gran i no es veuen factors directament, com els podem trobar, 
o en el seu cas, afirmar que és primer? 
Anirem mirant si es divisible pels nombres primers (fent la divisió o directament pels 
criteris de divisibilitat que sabem), anant sempre de petit a gran (2, 3, 5, 7, 11....).  
En el moment que trobam un divisor ja sabem que és compost. 
Si no en trobam cap podrem aturar el procés quan el quocient de la divisió sigui menor 
que el divisor. 
 
30. Descompon 18 en producte de factors de 6 maneres diferents: 

18=    18=    18= 

 18=    18=    18= 

31. Descompon 24 en producte de dos factors positius de totes les formes possibles. 

 24 =   24 =   24 =   24 = 

32. Completa: 
a) Descompondre un nombre en factors és __________________________ 

b) Un nombre composts és aquell que _____________________________ 

c) Un nombre primer és aquell que _______________________________ 

d) Un nombre és múltiple de 2 si _________________________________ 

e) Un nombre és múltiple de 3 si _________________________________ 

f) Un nombre és múltiple de 5 si _________________________________ 

5
3
2
2

1
5
15
30
60
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g) Un nombre és múltiple de 9 si _________________________________ 

h) Un nombre és múltiple de 10 si ________________________________ 

i) Un nombre és múltiple de 6 si _________________________________ 
 
33. Descompon en producte de factors primers: 
 

44 = ____________ 

42 = ____________ 

49 = ____________ 

128 = ____________ 

81 = _____________ 

625 = ____________ 

 
34. Relaciona els nombres amb les seves descomposicions: 
 
a) 24 x 3 x 5 
 
b) 23 x 5 x 72 
 
c) 33 x 72 
 
d) 3 x 52 x 11 
 
e)52 x 17 

 I) 425 
 
II) 1.323 
 
III) 825 
 
IV) 240 
 
V) 1.960 

 
35. Descompon en producte de factors primers: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Descompon en producte de  factors primers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Ara fes el mateix amb nombres més grans: 3373, 10577, 23459. 
 
 

47 169 361

107 331 1331
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38. Descompon  el nombre 120 en producte de factors primers i escriu després tots els 
seus  divisors. 
 
 
39. Calcula  quin és el nombre que té la següent descomposició i escriu després tots els 
seus divisors. 
 
A = 3 x 52 x 7 
 
40. Calcula mentalment: 
 
a) m.c.d.(6,1) = b) m.c.d.(8,2) = 

c) m.c.d.(5,10) = d) m.c.d.(9,9) = 

e) m.c.d.(15,10) = f) m.c.d.(12,13) = 

g) m.c.d.(7,0) = h) m.c.d.(0,20) = 

i) m.c.d.(20,30) = j) m.c.d.(45,15) =  

k) m.c.d.(6,3) = l) m.c.d.(9,1) = 

m) m.c.d.(2,8) = n) m.c.d.(5,5) = 

o) m.c.d.(1,16) = p) m.c.d.(12,12) = 

 
41. Troba, pel mètode que vulguis, el m.c.d de cada parell de nombres: 
 
a) m.c.d.(36,40) = 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) m.c.d.(80,65) = 

c) m.c.d.(143,104) = 
 
 
 
 
 
 
 

d) m.c.d.(900,198) = 

  
42. Com seran dos nombres si el seu m.c.d. és la unitat? 
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43. Descompon els nombres i calcula el m.c.d de cada parell: 
 

 
a) m.c.d. (72,60) = 
 
c) m.c.d. (72,315) = 
 
e) m.c.d. (315,60) = 

b) m.c.d. (72,225) = 
 
d) m.c.d. (60,225) = 
 
f) m.c.d. (315,225) = 

 
44. Descompon els nombres i calcula el m.c.d de cada parell: 
 

 
a) m.c.d. (144,80) = 
 
c) m.c.d. (144,480) = 
 
e) m.c.d. (80,480) = 

b) m.c.d. (144,324) = 
 
d) m.c.d. (80,324) = 
 
f) m.c.d. (324,480) = 

 
45. Completa mirant les descomposicions d’A, B i C. 
 
a) m.c.m. (A, B)= 
 
b) m.c.m (A, C)= 
 
c) m.c.m (B, C)= 

 A = 22 x 32 x 7 
 
II) 23 x 34 x 5 x 112 
 
III) 33 x 53 x 7 

72 60 225 315 

    
72= 60= 225= 315= 

144 80 324 480 

    
144= 80= 324= 480= 
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46. Una plaça fa 45 m de llargada i 25 m d’amplada. L’Ajuntament vol dividir-la en 
zones quadrades totes iguals i tan grans com es pugui. Calcula la mida del constat del 
quadrat de les zones que en resulten. 
 
47. Disposem de dues peces de roba de 21 m i 24 m. Hem de partir cada peça en trossos 
iguals el més grans possibles de forma que no quedi cap retall en cap de les dues peces. 
De quina mida hem de fer els trossos? 
 
48. Dos viatjants de comerç han dinat avui junts a Roma. Un va en aquesta ciutat cada 
20 dies i l’altre hi va cada 30. Quants dies hauran de passar perquè puguin tornar a dinar 
junts a Roma? 
 
49. Un rètol lluminós s’encén cada 10 segons, un altre cada 15 i un tercer cada 18. 
Calcula cada quants segons s’encendran els 3 alhora. 
 
50. Les ocupacions de tres fills els permeten tornar a casa de tant en tant. El més gran, 
cada 15 dies; el mitjà, cada 10 dies, i la petita, cada 12. El dia de Nadal el celebren tots 
junts amb tota la família. Quin dia/ Quan tornaran a coincidir tots tres? 
 
51. Tenim tres cintes de 40m, 24m i 32m de longitud i les volem tallar en llaços iguals 
que siguin tan grans com sigui possible. Quant farà cada llaç? Quants llaços obtindrem? 
 
52. De quantes formes diferents es pot construir un rectangle amb 36 quadrats iguals? 
 
53. El dependent d’una papereria ha d’organitzar en pots 36 bolígrafs vermells, 60 
bolígrafs blaus i 48 bolígrafs negres de forma que en cada pot hi hagi el major nombre 
de bolígrafs possible i tots en tenguin el mateix nombre sense mesclar-hi els colors. 
Quants en posarà en cada pot? 
 
54.  Un cometa és visible des de la Terra cada 16 anys i un altre cada 24 anys. El darrer 
any que van ser visibles conjuntament fou el 1968. En quin any tornaran a coincidir? 
 
55. En dos prestatges hi ha 25 llibres de català i 40 llibres de mates i volem col·locar-los 
en caixes de manera que en totes hi hagi la mateixa quantitat de llibres. Quants llibres 
posarem a cada caixa? 
 
56. De quantes formes podem empaquetar 45 llibres si ha d’haver-hi el mateix nombre 
de llibres en cada paquet? 
 
57. Un electricista té tres rotllos de cable de 96, 120 i 144 metres de longitud. Desitja 
tallar-los en trossos iguals de la major longitud possible, sense que en quedi cap tros  
sobrant. Quina longitud tindrà cada tros? 
 
58. Una granota corre fent salts de 60cm perseguida per un moix que fa salts de 90cm. 
Cada quanta distància coincideixen les empremtes del moix i la granota? 


