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Resoldre un problema és fer servir la capacitat que tenim tots de fer-nos preguntes i 

prendre decisions. 

Què és un problema? 

Una situació que implica un repte que acceptem i volem intentar resoldre’l. 

Si sabem la solució directament o sabem des d’un primer moment com trobar-la llavors 

ja no serà un problema per nosaltres sinó que serà un exercici. 

Si, en canvi, ens rendim abans de començar tampoc no estarem resolent un problema, 

sinó evitant un problema. 

1. Raona si les següents afirmacions es refereixen o no a un problema: 

a) A primera vista no se sap com atacar-lo i resoldre’l. 

 

b) No és suficient aplicar mecanismes o rutines, sinó que a base de recerca i 

d’intuïció s’ha d’elaborar una solució aprofundint en el conjunt de coneixements 

i experiències anteriors. 

 

c) D’un cop de vista es veu immediatament en què consisteix la qüestió i el mitjà 

per resoldre’l. 

 

d) La resolució d’un problema exigeix una inversió important d’energia, 

d’afectivitat i d’emotivitat (frustració, alegria, ansietat, perseverança, etc. ). 

 

e) L’objectiu principal és aplicar de forma rutinària coneixements i mecanismes ja 

adquirits i fàcils d’identificar. 

 

f) En general exigeix poc temps. 

 

g) Està sempre obert a possibles variants i nous problemes. 

 

h) És una qüestió tancada. 

 

2. Dels enunciats següents, quin creus que és un autèntic problema? Resol els dos. 

a) En una sala hi ha 10 tamborets de tres potes i 6 cadires de 4 potes. En tots hi ha 

assegudes persones amb dues cames. Quantes cames i potes hi ha en total?  

 

b) En una habitació hi ha tamborets de tres potes i cadires de quatre potes. Quan hi ha 

una persona asseguda en cadascun, el nombre total de potes i cames és 27. Quants de 

seients hi ha? 

 

Per poder resoldre un problema amb èxit haurem de salvar els següents obstacles: 

a) Comprensió de l’enunciat. 

b) Planificació de la resolució. 

c) Execució del pla de resolució. 

d) Comprovació de la solució. 

Anem a veure més detalladament aquests quatre apartats. 

Comprensió de l’enunciat. 

Abans d’abordar la resolució d’un problema és molt important entendre l’enunciat.  

Això suposa una lectura atenta del problema per entendre el significat de totes les 

paraules i els símbols matemàtics que hi surten. 

També suposa clarificar què es el que et demanen i quines són les dades que et donen. 
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Hauràs entès l’enunciat quan siguis capaç d’explicar-lo amb les teves paraules. 

3. El preu d’una botella més el tap corresponent és d’1,10€. La botella val 1€ més que el 

tap. Quant val el tap? 

 

4. Un pastor tenia 17 ovelles. Els llops les hi van matar totes excepte 7. Quantes li’n 

queden? 

 

5. En una excursió, en Josep duu 4 entrepans i en Rafael, 2 entrepans. Quan anaven a 

començar a dinar, hi arriba en Xavier, que no duu menjar. Reparteixen els entrepans 

entre els tres uniformement. En Xavier, com que no ha pagat els que s’ha menjat, els 

dóna 6€. Com se’ls han de repartir? 

 

6. Els 10 volums d'una enciclopèdia estan posats l'un al costat de l'altre a la prestatgeria. 

Una arna que arrenca de la portada del primer volum va fent un forat fins a la 

contraportada del volum 10. Cada volum té 2 cm de gruix. 

 
Quina distància ha recorregut l'arna? 

 

7. Dos pares i dos fills baixen d'un cotxe, però el nombre de passatgers és 3. 

Com s'explica? 

 

8. Fent les operacions que vulguis amb quatre "quatres" has d'obtenir com a resultats, un 

per un, els nombres de l'1 al 10. Atenció! Sempre has de fer servir tots 4. 

 

9. Hi havia un cargol que pujava per una paret que tenia 20 metres d'alçada. De dia 

pujava 5 metres, però de nit, abandonat al seu propi pes, en reculava 4. 

Quants dies va necessitar per arribar al cim de la paret? (Atenció: no són 20 dies). 

 

Planificació de la resolució. 

Ara és hora de pensar en la forma de resoldre el problema. Hi ha distintes tècniques que 

et poden ajudar: 

- Pots descompondre el problema en problemes més curts? 

- Pots comparar el problema amb un altre que tingues resolt? Pots utilitzar el seu 

resultat? Pots emprar el mateix mètode de resolució? Has d’afegir alguna cosa per 

poder-lo utilitzar? 

- Pots enunciar el problema d’una manera més senzilla? 

- La realització d’un esquema o gràfic on hi vas col·locant les condicions i les dades de 

l’enunciat poden ajudar-te a organitzar les idees i obrir el camí per abordar la resolució. 

- Pots fer una hipòtesi de quina serà la solució? Si serà un nombre molt gran o molt 

petit, en quines unitats vendrà donada, si pot prendre valors decimals... 

Només quan tingues el problema planificat serà el moment de resoldre’l. 

Execució del pla de resolució. 

- S’efectuen les operacions i s’apliquen les fórmules i estratègies plantejades a la fase 

anterior 

- Si el camí escollit no du a la solució, es revisen cada una de les passes i es tria un nou 

camí. 
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- Has de confiar amb les teves capacitats i ser perseverant en la recerca de la solució. 

- Has de ser coherent amb les passes que vas seguint. Si no l’escriu, almenys has de ser 

capaç de pensar una frase per explicar l’operació que estàs fent en aquest moment. Si 

utilitzes unitats, no les deixis d’escriure mai: t’ajudaran a entendre més el que estàs fent. 

Revisió del resultat i del procés seguit. 

- S’ha de comprovar si la solució obtinguda és coherent amb el que ens demanava 

l’enunciat. 

- La reflexió sobre el procés emprat en la resolució del problema permet generalitzar-lo 

a situacions més àmplies. 

 

10. Un ca llebrer persegueix una llebre. La llebre fa salts de 3m, i el ca fa salts de 4m. Si 

en un moment determinat les petjades del ca coincideixen amb les de la llebre, quantes 

vegades torna a passar la mateixa cosa en els 200m següents? 

 

11. Entre en Xavier i en Llorenç tenen 16 bales. Entre en Xavier i en David tenen 13 

bales. Entre David i en Llorenç tenen 17 bales. Quantes bales té cadascun dels tres? 

 

12. Un transportista carrega en el motocarro 4 televisors i 3 minicadenes musicals. Si 

cada televiso pesa com 3 minicadenes i en total ha carregat 75kg, quant pesa cada 

televisor? 

 

13. En una escola hi ha dues classes de primer d’ESO: A i B. Si en el grup A es fan 

equips de 5 per a jugar a bàsquet, hi sobren 3 persones. 

Si es fa la mateixa cosa en el grup B, n’hi sobren 4. 

Quants en sobren si es fan els equips després d’ajuntar els dos grups? 

 

14. En un examen de 20 preguntes, per cada pregunta encertada donen 3 punts i per 

cada pregunta fallada (equivocada o no contestada) en lleven 2. 

Quantes preguntes ha encertat i quantes ha fallat un alumne que hi ha obtingut un 

resultat de 15 punts? 

 

15. Un nin diu a un altre: “Tinc el mateix nombre de germans que de germanes”. 

Això no obstant, la seva germana pot dir sense faltar a la veritat: “Tinc el doble de 

germans que de germanes”. 

Quants són en total entre els uns i les altres? 

 

16. Un grup d’amics entra en una cafeteria. Tots demanen un cafè i la cinquena part 

demana, a més a més, una pasta. 

Un cafè costa 0,85€, i una pasta 1,10€. Per pagar donen 11€ al cambrer. Li han deixat 

propina? Si és així, quant? 

 

17. S’ha tancat un corral quadrat amb cinc files de fil d’aram sostingudes per pals 

col·locats a dos metres de distància. Hi han calgut 60 pals. Si el metre de fil d’aram està 

a 0,45€ i cada pal surt a 2€, quin ha estat el cost dels materials que s’hi han emprat? 

 

18. N’Aurora, entre les mosques i les aranyes de la seva col·lecció d’animals, ha 

comptat 11 caps i 76 potes. Quantes aranyes i quantes mosques té? 
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19. A les 7 h, un termòmetre situat a l’observatori meteorològic del Montseny marcava 

–5ºC. A les 14 h, la temperatura havia pujat 17ºC. Quina temperatura marcava el 

termòmetre a aquesta hora? 

 

20. Na Carme deu a N’Aïna 24 € i Na Cristina deu a Na Carme 53 €. Quan aquestes tres 

al·lotes passin comptes, quina variació haurà experimentat la quantitat de diners que té 

la Carme? Justifica-ho. 

 

21. L’altura de l’Everest és de 8848 m sobre el nivell del mar i la fossa de les Marianes 

té una fondària de 11516 m. Quina diferència de nivell existeix entre el pic més alt i la 

fossa més profunda del nostre planeta? 

 

22. Els magatzems Magnumcenter estan instal·lats en un edifici de 13 plantes: tres 

soterranis, la planta baixa i 9 plantes superiors. En Sebastià és l’encarregat de 

l’ascensor. Ara es troba a la tercera planta. Després de pujar tres plantes, en puja dues 

més, en baixa 8, en torna a pujar 2 i finalment en baixa 5. Sabries dir on es troba en 

aquest moment en Sebastià? Justifica-ho mitjançant operacions. 

 

23. Pitàgores va néixer l’any 580 aC i Newton l’any 1643. Quants anys van transcórrer 

des que va morir Pitàgores fins que va néixer Newton, si es creu que Pitàgores va morir 

als 83 anys d’edat? 

 

24. En el concurs 123, un participant respon correctament 4 preguntes d’un total de 10. 

Si per cada resposta correcta li donen 3 punts i per cada incorrecta li resten 2 punts, 

quants punts aconseguirà aquest concursant? 

 

25. L’empresari d’una estació hivernal resumeix així el funcionament del seu negoci 

durant l’any passat: 

1r TRIMESTRE Guanys de 3875 € cada mes 

2n TRIMESTRE Pèrdues de 730 € cada mes 

3r TRIMESTRE Pèrdues de 355 € cada mes 

4t TRIMESTRE Guanys de 2200 € cada mes 

Quin va ser el balanç final? 

 


