
3.33
(1) En Sergi té 4 anys i la Júlia dos. Quants anys més té en Sergi que la Júlia?
2 anys
(2) La Maria i la Júlia em donen 1 conte cada una. Quants contes m’han donat entre totes dues?
2 contes
(3) Quants peus tenen dues nenes?
4 peus
(4) Jo no tinc cap pilota i tu en tens tres. Quantes pilotes tenim entre tots dos?
3 pilotes

3.34
(1) Si tens 4 pots i en perds dos, quants te’n quedaran?
2 pots
(2) La Carme té 2 retoladors de color vermell i dos de color blau. Quants retoladors té en
total?
4 retoladors
(3) La Sònia compra 2 bolígrafs i en gasta dos. Quants bolígrafs li queden?
cap bolígraf
(4) Si tens 4 pilotes i jo te les agafo totes, quantes pilotes tindràs? 
cap pilota

3.35
(1) La Clara té 4 olives. Si me’n dóna la meitat, quantes me’n donarà?
2 olives
(2) La Marina ha fet 4 problemes a classe; dos estan bé. Quants en té de malament?
2 problemes
(3) La gallina Juliana pon un ou cada setmana i la gallina Juliana  en pon 3. Quants ous ponen
entre totes dues?
4 ous
(4) Si tens 1 cotxe gros i dos de petits, quants cotxes tens?
3 cotxes

3.36
(1) Si tens 3 mocadors i en perds 2, quants te’n quedaran?
1 mocador
(2) La Maria i la Júlia m’han donat dues galetes cada una. Quantes galetes tinc?
4 galetes
(3) Tinc 2 gatets, i la meva germana un. Quants gatets tenim entre tots dos?
3 gatets
(4) Si cada nen té 1 cromo, quants cromos tenen 4 nens?
4 cromos

3.37
(1) Tens quatre nines i en dónes una. Quantes te’n queden?
3 nines
(2) Vull tenir 4 contes. Ara en tinc dos. Quants me’n falten?
2 contes
(3) En Pere té 3 bales, i  en Joan una. Quantes bales tenen entre tots dos?
4 bales
(4) Si el pare té 2 pins i te’n dóna un, quants pins tindrà ara el pare?
1 pin

3.38
(1) Tens tres patates i en dónes una. Quantes te’n queden?
2 patates
(2) En Ricard compra 4 castanyes i se’n menja una. Quantes castanyes li queden?
3 castanyes
(3) Vull tenir 4 bales. Ara en tinc una. Quantes me’n falten?
3 bales
(4) Si pintes 2 quadrats avui i un demá, quants quadrats hauràs pintat?
3 quadrats

3.39
(1) Al matí m’he menjat  2 croquetes i a la tarda una. Quantes croquetes m’he menjat entre el
matí i la tarda?
3 croquetes
(2) Quant fan 1 tigre i 3 tigres?
4 tigres
(3) Sobre la taula hi ha 4 retoladors. Si n’agafes la meitat, quants n’has agafat?
2 retoladors
(4) Quantes orelles tenen dos elefants?
4 orelles

3.40
(1) Tinc 3 botons i un amic me’n dóna una altre. Quants botons tinc ara?
4 botons
(2) Quant fan 2 hipopòtams i 1 hipopòtams ?
3 hipopòtams
(3) Si teniu 5 nous i en doneu una, quantes us en quedaran?
4 nous
(4) La Sílvia té 2 nines i el dia del seu aniversari li’n regalem dues més. Quantes en té ara?
4 nines
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