
3.41
(1) Sobre la taula hi ha 2 retoladors. Si n’agafes la meitat, quants n’has agafat?
1 retolador
(2) Tinc 1 botó i un amic me’n dóna 2 més. Quants botons tinc ara?
3 botons
(3) Si tenim dues carxofes i en donem una, quantes ens en quedaran?
1 carxofa
(4) En Marc té 3 pilotes i la Rut en té una. Quantes pilotes té en Marc més que la Rut?
2 pilotes

3.42
(1) En Francesc fa 1 exercici cada dia. En 3 dies, quants n’haurà fet?
3 exercicis
(2) La Judit  i la Clara em donen 2 contes cada una. Quants contes tindré en total?
4 contes
(3) Si tens 4 cotxets i en perds quatre, quants te’n queden?
cap cotxet
(4) Dues gomes i una goma, quantes gomes fan?
3 gomes

3.43
(1) Quantes orelles tenen 2 lleons?
4 orelles
(2) La Marina ha fet 4 problemes a l’escola; 4 estan bé. Quants estan malament?
cap problema
(3) Si tinc quatre ametlles i en dono la meitat, quantes ametlles em queden?
2 ametlles
(4) Tenia 4 ous i un s’ha trencat. Quants ous em queden?
3 ous

3.44
(1) Si tens 4 pomes i te’n menges dues, quantes te’n quedaran?
2 pomes
(2) Tens 4 croquetes i te’n menges una. Quantes croquetes et queden ara?
3 croquetes
(3) Quant fan 4 panteres i cap pantera?
4 panteres
(4) Si tinc 2 llapis i els perdo tots dos, quants llapis em quedaran?
Cap llapis

3.45
(1) Quan comença a jugar, la Maria té 1 botó. Quan acaba en té el doble. Quants botons té ara
la Maria?
2 botons
(2) Tinc 3 petxines. Si en dono 1, quantes me’n queden?
2 petxines
(3) La Clara té 4 botons. Si en dóna la meitat a un amic, quants botons donarà?
2 botons
(4) Si l’Albert té 2 taronges i la seva germana li’n  compra una altra, quantes taronges tindrà
l’Albert?
3 taronges.

3.46
(1) Tens 4 cireres i te’n menges 4. Quantes te’n quedaran?
cap cirera
(2) L’Òscar fa 2 dibuixos cada dia. En 2 dies, quants dibuixos haurà fet?
4 dibuixos
(3) La Margarida es menja 2 bunyols, i la Mercè 3. Quants bunyols més es menja la Mercè que
la Margarida?
1 bunyol 
(4) Si en Ramon té 2 llibres i en Juan en té un, quants llibres tenen entre tots dos?
3 llibres

3.47
(1) Si tenim cinc mocadors i en donem un, quants ens en quedaran?
4 mocadors
(2) Tinc 2 galetes i el meu germà me’n dóna dues més. Quantes galetes tinc ara?
4 galetes
(3) Tens tres olives i te’n menges una. Quantes olives et queden?
2 olives
(4) Quant fan un conill i un conill?
2 conills

3.48
(1) Dilluns la Dora va guanyar 3 bales, i dimecres un. Quántes bales ha guanyat entre tots dos
dies?
4 bales
(2) Si tenim 5 cireres i en donem una, quantes ens en quedaran?
4 cireres
(3) Tinc 2 gomets. Quants me’n falten per tenir-ne quatre?
2 gomets
(4) L’Andreu té 3 galetes i se’n menja dues. Quantes galetes té ara?
1 galeta
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