
Divisió Algorismes Oberts Basats en Números (ABN) 

Per a resoldre la divisió mitjançant algorismes oberts, partim d'una taula de 3 columnes: 

- En la columna de l’esquerre anirem posant la quantitat que ens queda per repartir a 

cada moment. 

- En la columna del centre escriurem les quantitats que anem agafant per a repartir. 

- Finalment, en la columna de la dreta sempre indicarem la quantitat repartida. 
 

456 : 8 

456 400 50 

56 56   7 

Residu = 0  Resultat = 57 

Tinc per repartir Reparteixo Dono a cadascú  
 

Per explicar com fem aquest divisió seguirem aquest exemple: 

En Pere té 124€ i els vol repartir en quatre guardioles. Quants diners ha de ficar en cada 

guardiola? 

124 : 4 

124 120 30 

4 4   1 

Residu = 0  Resultat = 31 

Tinc per repartir Reparteixo Dono a cadascú  
 

Pas 1:  

- En Pere té 124 € (columna de l’esquerre) que ha de repartir entre 4 guardioles. Per a això 

ha de buscar quina quantitat pot començar repartint. La manera més senzilla és buscar 

un número que multiplicat per 4 s'acosti el màxim possible a 124. En aquest cas, per 

exemple, agafem el 30 (columna de la dreta) i el multipliquem per 4. El resultat és 120 

(columna del centre) que és el número de euros que, de moment, reparteixo. 

Pas 2:  

- Ara hem de veure quina quantitat ens queda per repartir. Per fer-ho, restarem els 124€ 

(columna de l’esquerre) que ja volíem repartir pels 120€ (columna del centre) que ja hem 

repartit. El resultat que ens queden per repartir és 4€ que el col·locarem a la columna de 

l’esquerre just a sota del 124€.  

Pas 3: 

- Realitzem el mateix procés que en el pas 1, és a dir, buscar un número que multiplicat 

per 4 s'acosti el màxim possible a 4. En aquest cas agafem l’1 i el multipliquem per 4. I 

fem el mateix procés que el pas 1.  

Pas 4: 

- Finalment, només ens queda tornar a fer el pas 2 per saber si ens queden euros per 

repartir. En aquest cas, queden 0 euros i aquest serà el residu de la nostra divisió. 

Seguidament, haurem de sumar les quantitats de diners que tenim a la columna de la 

dreta. El resultat final serà 31 € en cada guardiola i ens sobrarien.  

 


