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1.- Calcula:

c)

d)

2.- Calcula:

a)  b)  c)

3.- Determina tots els divisors dels nombres:

a) 36 b) 45

4.- Busca en cada cas quatre múltiples:

a) 6 b) 13

5.- Calcula el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple de:

a) 20 i 50 b) 36 i 64

6.- Tenim tres trossos de cable que fan 115 cm, 110 cm i 80 cm. Volem dividir-los en parts 
iguals el més gran possible. Quina serà la longitud d´aquestes divisions?   

7.- Tenim una cartolina de 50 cm per 24 cm, i la volem retallar a quadrats de manera que 
no sobri cartolina. Quines seran les dimensions màximes d´aquests quadrats?

8.- Expressa en notació científica les següents quantitats:

a) El radi de la Terra és de 6370000 m
b) La distància de la Terra al Sol és de 150 000 000 km
c) El cervell humà conté al voltant de 14 mil milions de neurones

9.- Escriu com una única potència:

 

10.- Calcula la fracció generatriu dels següents nombres decimals:

a) 24,5 c) d) 0, 34



11.- Expressa en forma decimal les següents fraccions i classifica el nombre decimal que 
en surti:

b)

12.- Calcula i deixa el resultat el més simplificat possible:

b)  

13.- Tenim 60 kg de tonyina i els volem repartir en llaunes de  de kg. Quantes llaunes 

necessitarem? I si les volem repartir en llaunes de  de kg?

14.- Calcula i/o simplifica:

 b)   

15.- Un cinema té capacitat per a 500 espectadors. Si s´ha omplert  de la capacitat, 

quants espectadors hi han entrat? Quina fracció queda per omplir?

16.- Resol:

a)

c)

g) 






114

193

yx

yx

h) 






)3(23

33

yx

yx

17.- El doble d’un nombre més 5 és igual al seu triple menys 19. Quin és aquest nombre?

18.- L’edat d´un pare és el triple de la del seu fill i junts sumen 44 anys. Quina és l’edat
de cada un?

19.- Descompon 60 en dues parts de tal manera que el triple de la primera més el doble 
de la segona sumi 152.

20.-En un campionat d´handbol, un equip ha guanyat 2 de cada 3 partits jugats. Quants 
partits ha guanyat si n´ha jugat 27?



21.- Una expedició de 6 alpinistes a l´Himàlaia va pagar 9060 euros pels bitllets d´avió 
fins al Nepal. Quants euros haurà de pagar una altra expedició formada per 10 
alpinistes?

22.- En unes rebaixes vaig comprar uns pantalons que costaven 55 € i que tenien un 
descompte del 20%. Quant en vaig pagar?

23.- Un ajuntament té tres finques amb una extensió de 80, 130 i 200 àrees, 
respectivament. El govern autònom li lliura 10250 arbres perquè els planti en aquestes 
finques. Es decideix fer-ho proporcionalment a la superfície de cada finca. Quants arbres
corresponen a cada una?

24.- Classifica les següents variables estadístiques segons siguin qualitatives o 
quantitatives:

a) Gelat preferit pels alumnes d´una classe.
b) Nombre de llibres llegits per una família al llarg d´un any.
c) Temperatura màxima diària al llarg d´un mes.
d) Grup o cantant preferit pels alumnes d´un institut.
e) Nacionalitat dels clients d´un hotel.
f) Temps que tarden els habitants d´un poble per anar de casa a la feina.
g) Alçada dels jugadors d´un equip de bàsquet.
h) Diners gastats per una família el dia de Sant Jordi entre llibres i roses.
i) Esport preferit pels joves d´una ciutat.

25.- En un institut s´ha passat una enquesta als alumnes sobre les seves ocupacions en 
el seu temps lliure. Les dades obtingudes estan reflectides en la següent taula:

Ocupació Nombre d´alumnes

Cinema 16

Música 12

Ordinador 20

Esport 4

Lectura 8

a) A quants alumnes s´ha preguntat?

b) Completa la taula amb la freqüència relativa i el percentatge.

Ocupació Nombre d´alumnes Freq.
relativa

%

Cinema 16

Música 12

Ordinador 20

Esport 4

Lectura 8
  Total



c) Representa les dades en un diagrama de barres.

26.- La taula següent recull els colors preferits pels estudiants d´una escola:

X Vermell Verd Blanc Blau Groc Altres

F 52 30 34 24 12 28

Fes una taula on aparegui la freqüència relativa i el percentatge i representa-les en un 
diagrama de barres.

27.- S´ha demanat a una mostra de 30 persones el nombre de televisors que tenen a 
casa. Aquestes són les respostes:

1   1   2   1   3   2   2   1   0   1   2   2   1   1   1   3   1   1   2   1   1   2   1   1   0   1   3   2   
1   1

Posa les dades en una taula on apareguin les freqüències absoluta, relativa i percentual.
Fes-ne la representació en un diagrama de barres.

28.- La taula següent mostra els residus obtinguts per la recollida selectiva al llarg d´un 
any en un determinat municipi:

Tipus Percentatge

Matèria orgànica 20

Vidre 15

Paper i cartró 30

Envasos 5

Residus voluminosos 10

Altres 20

Fes-ne la representació en un diagrama de barres.

29.- Representa en uns mateixos eixos de coordenades les funcions:

Determina  quin pendent té cada recta.

30.- El lloguer d´un cotxe és de 0,30 € per quilòmetre recorregut i 15 € per dia. Quina 
serà la fórmula del cost diari? Elabora una taula de valors i fes una gràfica de la funció.



31.- Donada la recta y = -2x + 5:

a) Escriu l´equació d´una recta que hi sigui paral·lela i que passi per l´origen de 
coordenades.
b) Escriu l´equació d´una recta que hi sigui paral·lela i que tingui com a ordenada
a l´origen -10.
c) Escriu l´equació d´una recta que hi sigui paral·lela i que passi pel punt (1, 3).

32.- Els següents triangles són rectangles. Per a cada un d´ells, marca l´angle recte, 
assenayala la hipotenusa i calcula el costat que falta utilitzant el teorema de Pitàgores.

33.- Troba la diagonal d’un quadrat de 12 cm de costat.

34.- Troba l’altura d’un triangle equilàter de costat 24 cm.

35.- Els costats d’un rectangle mesuren 21 i 28 cm , respectivament. Calcula la 
diagonal.

36.- Calcula les mesures dels costats d’un rombe les diagonals del qual mesuren 219 i 
292 cm respectivament.

37.- La base d’un triangle isòsceles mesura 32 cm i els seus costats iguals, 41,6 cm cada 
un. Calcula la seva altura respecte d’aquesta base.

38.- La raó de semblança entre dos triangles és 4. Si els costats del triangle menut 



mesuren  7 cm, 9 cm i 12 cm. Quant mesuraran els costats del triangle gran?

39.- Una fotografia està feta a escala 1:70. En aquesta foto s´hi veu una persona que, 
en la realitat, mesura 1,75 m. Quant mesura en la fotografia? Al costat de la persona hi 
havia un arbre de 5 m. Quant mesurarà en la fotografia?

40.- Per a conèixer l’altura d’un edifici que projecta una ombra de 40 m. plantem a la 
seua vora un llistó de 60 cm. i projecta una ombra de 50 cm. Quina és l’altura de 
l’edifici?

41.- Calcula la mesura de la diagonal d’un quadrat de 40 cm. de perímetre.

42.- El perímetre d’un hexàgon regular mesura 60 cm. Quant mesura l’apotema?

43.- Resol aquestes equacions:

a) 3x + 4 = (2x + 8) – (6 + x) b) x – 15 + (x + 4) = 3(2x – 1) 

c) 4(6 + 2x) + 5(2 – x) = –3(x + 6) –8 –2x)

f)    
    

44.-  En Pere s´ha menjat la quarta part d´un pastís i l´Anna les dues cinquenes parts. 
Després d´això queda un tros de pastís de 210 g.

a) Quant pesava el pastís sencer?
b) Quina quantitat de pastís s´ha menjat cadascú?

45.- Dos germans han estalviat entre els dos 200 €. Un d’ells ha estalviat 44 € més que 
l’altre. Quant ha estalviat cadascun?

46.- Amb motiu del seu aniversari, la Raquel convida al cinema un grup d´amigues i al 
teatre un altre grup. L´entrada al cinema costa 5 euros i la del teatre, 15. En total ha 
convidat a 8 amigues, per les entrades de les quals ha pagat 60 €. Quantes amigues va 
convidar al cinema i quantes al teatre?

47.- Una factura suma 78€, sense incloure-hi el 16% d’IVA. A quant puja si s’hi inclou 
l’IVA?

48.- Calcula:  

a) El preu d’una camisa que valia 45 € es rebaixa un 20%. Quant val ara?
b) Per una jaqueta que estava rebaixada un 25% s’han pagat 67,5 €. Quant valia 
abans de la rebaixa?

49.- El preu de 24 fotocòpies és de 96 cèntims. Quant ens costaran 54 fotocòpies? 
Quantes en podem fer amb 72 cèntims?



SUPERMERCAT
LOT D'OFERTA DE LA SETMANA

 

Abans Ara
 
Fregall multiús 0'95€ 0'85€
Detergent vaixella 1'70€ 1'65€
Dentifrici blanquejador 1’35€ 1’10€
Colònia (1/2 l.) 2’35€ 2’10€
Bossa nevera 7’90€ 6’50€

1.  Calcula el cost d'un lot complet de tota l'oferta de la setmana.

2. Esbrina quina quantitat ens estalviem respecte del valor que tenia tot el lot la setmana anterior.

3.  Completa com en el primer apartat:

a) El fregall costava 0,90 € . N'han descomptat 0,10 € (0,90-0,85 = 0,10)
 Això representa un descompte d'1€ de cada 9 € perquè 0,90:0,10 = 9

 b) El detergent costava............. . N'han descomptat............ .............................
 Això representa un descompte d'1 € de cada..............€ perquè.........................

 c) El dentifrici costava............ . N'han descomptat............ .......................
 Això representa un descompte d'1 € de cada........ € perquè.........................

 d) La colònia costava............... N'han descomptat........... ..........................
 Això representa un descompte d'1 € de cada........€ perquè........................

 e) La bossa nevera costava............. N'han descomptat........... ..................
 Això representa un descompte d'1 € de cada........ € perquè........................

4. En quin dels 5 articles del lot es fa una millor oferta? (en quin es descompta 1 € per una menor
quantitat)



ARA MÉS ECONÒMIC

UN COTXE FANTÀSTIC
Entrada........................................ 2.915 €
35 mensualitat de............................125 €
1 última mensualitat.................... 1.082 €

O AL COMPTAT PER................. 6.612 €

5.  Quants anys es tarda a pagar el cotxe si el comprem a terminis?

6.  Calcula quin capital s'haurà pagat amb les 36 mensualitats.

7.  Quant li costaran a una empresa 3 d'aquests cotxes comprats a terminis?

8.  Calcula la diferència entre la compra d'un cotxe al comptat o a terminis.



PARC AQUÀTIC
      ADULTS                     NENS
                              menors de 12 anys
         
          13   €                        8  €

9. Calcula el cost de les entrades de 52 alumnes d'11 anys i 3 professors que van a visitar el
parc.

10. Quants dies podran entrar al parc 3 germans de 15, 12 i 8 anys amb les 167 € de què
disposen?

11. En un altre parc totes les entrades costen 12 € . Determina quin parc és més econòmic
per a una família de 2 adults i 2 nenes bessones de 10 anys.

12. Estacionar el cotxe al pàrking del parc costa 0’90 € per la 1a hora i 0’60 € per cada hora o
fracció següent. Quant costarà estacionar el cotxe de les 10 a les 14 hores 30 minuts.



ALIMENTACIÓ I SALUT
aliment
(100 g)

proteïne
s

(g)

greixo
s

(g)

Hidrat 
C

(g)

calorie
s

oli
arròs
sucre
bacallà
peix blanc
pollastre
vedella
ous
llet
formatge
pa
pasta 
sopa
patates
col
espinacs
cigrons
mongetes
pèsols
tomàquets
pastanagu
es
peres
pomes
préssecs
taronges
plàtans
ametlles
xocolata

----
7

----
81,8

16
20,2
19,3
12,8
3,5
22

9,2
12

1,5
1,6
2,2
20

2,5
6,7

1
1

0,5
0,3
0,8
0,9
1,1

18,6
1

40
0,7
----
2,8

7
11,47

5
11,5
3,9
34
3
1

0,4
0,1
0,3
4,6
0,5
0,4
0,4
0,2
0,3
0,4
0,2
0,2
0,5

54,1
24

----
78,3
100
----
----
----
----
0,7

5
----

53,6
74,4
27,1
5,7
3,9

56,6
6,2
17

4,4
7,9

15,5
15

11,8
11

32,7
16,2

64

884
358
387
375
131
189
128
158

69
393
283
363
117
25
22

330
39
80
22
34
61
58
47
45

125
547
228

13.  Cita dos aliments que aportin moltes calories i gens o quasi gens de proteïnes

14.  Anomena 2 aliments rics en proteïnes i amb baixa aportació de calories

15.  Quantes calories aporten 50 g. de pa?

16.  Quantes calories aporten 80 g. de xocolata?



17.  Calcula la quantitat de proteïna que subministra un quart de kg de pollastre.

18.  Compara les dades dels ous, de la llet i del formatge i completa:

a) El més ric en proteïnes: ...............................

b) El que té un contingut de greix més elevat ...............................

c) El que proporciona més hidrats de carboni ...............................

d) El que amb poca quantitat dóna moltes calories ...............................

19. Calcula les calories que aporta un berenar compost per 100 g de pa, 75 g de formatge i una
pera de 150 g.

20. Una persona vol preparar-se un dinar de menys de 850 calories menjant exclusivament arròs,
un bistec de vedella de 100g i un préssec de 150 g. Sobrepassarà les 850 calories si d'arròs en
consumeix 150 g i si calcula gastar unes 10 calories d'oli?



TRANSPORTS
EL RÀPID

TARIFA
10 cèntims per kg
50 cèntims per km

IVA inclòs

21. Un fabricant de bosses d'esport ha de servir una comanda d'un client que viu a 150 km. Quan
pagarà al transportista per un paquet de 17'4 kg.?

22. Per un paquet de 45 kg es van pagar 20 €. al transportista. Calcula a quina distància es va
enviar el paquet.

23. Enviar un paquet a 380 km va costar 195 €. Calcula el pes que deuria fer el paquet.

24. Un client que rebi a ports deguts un paquet de 28 kg amb 24 bosses d'esport procedent d'una
fàbrica que està a 400 km, en quant se li encareix el cost de cada bossa d'esport?



OFERTES

TE
COLA

LLIMONADA
TARONJADA

25. Una llauna de taronjada costa 0,36 € i una de llimonada 0,12 € menys que la de cola que val
exactament el doble que la d'una de taronjada.  Calcula el  cost de cada llauna de cola i de
llimonada.

26. Calcula el valor d'una dotzena de llaunes de cola. Quantes llaunes de taronjada compraries
amb la mateixa quantitat de diners?

27. Ens  diuen  que  9  llaunes  de  cola  costen  tant  com 12  de  te.  Calcula  el  cost  d'una  llauna
d'aquesta última beguda.

28. Un client ha comprat 6 llaunes de cada un dels tipus de beguda. Calcula quant li tornaran si
paga amb un bitllet de 20 € .



PREUS DE VENDA

PILOTES GRANS....... 3,80 €

PILOTES PETITES..... 2,60 €

29. Un comerciant, en observar que només li quedaven 4 pilotes de les grans i 7 de les petites n'ha
comprat 2 dotzenes de les grans i 3 dotzenes de les petites. Quantes pilotes té ara?

30. Si les pilotes grans les ha pagades a 3,15 € cada una i les petites a 2,16 € , quant s'ha gastat
en la compra de les pilotes?

31. Les pilotes que li quedaven les havia comprades feia un any i mig a 2,85 € . les grans i a 1,98 €
les petites. Calcula quant li van costar entre totes les pilotes que té.

32. Quan hagi venut totes les pilotes als preus que s'indica al cartell, quin benefici n'haurà obtingut?



AUTOSERVEI ROVIROSA
C/ La Creu 2

NIF: 30456322P 06-10-17
Xarcuteria, diversos..................... 9,74 €
Fruita i verdura............................ 4,63 €
6 llimonades de 1/2 l................... 5,26 €
2 bombons Magnum blancs........ 1,41 €
TOTAL...................................... 20,04 €

Entregat... ................ 30,00 €
Canvi.......................... 9,96 €

(I.V.A. inclòs)

33. Repassa el tiquet de caixa. Hi trobes algun error? Explica'l:

34. T'han tornat bé el canvi dels 30 € ?

35. A quin preu has comprat cada llimonada?

36. Si de cada litre de llimonada en fem sortir 5 gots, a quant resulta cada got?

37. Quant costarien 39 bombons Magnum si per cada 12 que en comprem en regalen un?



ANUNCIEU-VOS ALS NOSTRES ESPAIS 
PUBLICITARIS
 
 De dilluns a dissabte:
                  1 paraula...... 30 cèntims per cada dia

 Diumenges i festius:
                  1 paraula...... 32 cèntims per cada dia

 
 Anunci requadrat........ 4,5 € més per cada dia

(Màxim 50 paraules per requadre)

38. Calcula  quant  ens  costarà  publicar  un  anunci  de  30  paraules  sense  requadre  durant  cinc
setmanes completes.

39. Quin increment respecte el cost anterior experimentaríem si els diumenges volguéssim inserir el
mateix anunci requadrat?

40. Quants dies laborables podries anunciar un cartell de 50 paraules amb requadre comptant amb
un pressupost de 90 € ?



ASSEGURANCES
PER A MOTOS
Experts en assegurances

esportives
Primes als conductors de més de
25 anys i amb carnet de conduir
de més de 2 anys d’antiguitat.
(Altres conductors, un 20% de

recàrrec)

Fins a 75 c.c.................186 €
De 76 a 150 c.c............228 €
De 151 a 350 c.c..........253 €
De 351 a 500 c.c..........313 €
De 501 a 750 c.c..........450 €
De 751 a 1000 c.c........400 €
Més de 1000 c.c...........510 €

41. Quant costarà assegurar una moto de 125 c.c. a un conductor que té el carnet des dels 20 anys
si: a) té 21 anys; b) té 26 anys.

42. Un jove de 20 anys acaba de comprar una moto de 400 c.c. a un altre de 22 anys per 2250 €,
més la part de l'assegurança corresponent als 7 mesos que ja estan pagats. Quant pagarà en
total?

43. Quant més car resulta pagar l'assegurança de dos motos de 300 c.c. que la d'un de sol de 600
c.c., a un conductor que té el carnet de conduir des de l'any passat?



TELEFONIA MÒBIL
TARIFES D'OFERTA DEL SERVEI

AUTOMÀTIC
TIPUS DE CONTRACTE PERSONAL

Quota de l'alta inicial........ 63’00 €
Quota mensual................ 13’50 € 
Tarifa normal..................... 0’45 €/min.
Tarifa reduïda.................... 0’17 €/min.
Tarifa superreduïda........... 0’07 €/min.

(I.V.A. INCLÒS)

44.  Calcula quant haurem de pagar els 2 primers mesos que usem el telèfon mòbil entre l'alta
inicial, les quotes i 20 trucades de 4 minuts amb tarifa normal cada mes.

45. Durant un bimestre hem fet 15 trucades de 3 minuts amb tarifa normal, 10 de 5 minuts amb
tarifa reduïda i 6 de 8 minuts amb la tarifa súperreduïda. Quant pagarem aquest bimestre
entre tot?

46. El Ramon ha fet 22 trucades de 2 minuts amb una mateixa tarifa. El Carles també ha fet 22
trucades de 2 minuts amb una altra tarifa. El Ramon ha pagat 12 € aproximadament més que
el Carles. Esbrina les tarifes de les trucades.



Data: 12-08-01 EL REBUT DE LA COMPANYA ELÈCTRICA

Entitat Emissora Titular
LLUMESA-C/ Casp,12- Barcelona Lluís López
Passeig Vilanova 15,1r-2n *POTÈNCIA 3,5KW x 2,0M x 1,75 12,25 €
TIP LEC.ANT. LEC.ACT. CONSUM *ENERG 80 KW x 0,10 8,00 €
ENG 4312 4392 80 *EQUIPS DE MESURA 1,50 € 
PER: 1-06-01 1,08-01 *IVA (16% de 21,75 ) 3,48 €
Destinatari TOTAL:................................................. 25,23 €
LLUIS LÓPEZ
P. VILANOVA 15,1r-2n
BARCELONA

47.  Observa el rebut i omple aquestes dades:

a) Companya elèctrica que fa el rebut:......................................................

b) A nom de qui es fa (el destinatari):........................................................

c) Està signat el rebut?...............................................................................

d) Consum en Kw/h comptabilitzats:...........................................................

e) A quin preu es cobra el Kw/h?...............................................................

f) Quantitats que s'han restat per obtenir-ne el consum:............................

g) El valor del consum es troba multiplicant:..............................................

h) Mesos en què es produeix el consum:....................................................

i) Quantitat fixes, que no depenen del consum:..........................................

j) Valor dels impostos (I.V.A.):...................................................................

k) Adreça on es pot anar a parlar amb la companyia 

elèctrica:........................................................................

48. Si durant els mesos de gener i febrer es van consumir 97 Kw/h, calcula l’import del rebut
d'aquests dos mesos.



MOLT BONA
CUINA

PIT DE POLLASTRE AMB
ESPÀRRECS

(ingredients per a 4 persones)
4 pits de pollastre sense l'os

1 llimona
30 g de farina

2 ous
50 g de formatge ratllat

12 espàrrecs
oli, sal i pebre

49. Quants kg de farina necessitaríem per preparar pit de pollastre amb espàrrecs per a 80 persones?

50. Només disposem de 16 ous i mig kg de formatge ratllat. 
a) Per a quantes persones podrem preparar el plat anunciat si disposem en abundància dels altres 

ingredients? 
b) Quants grams de formatge ens sobraran?

51. Si comprem els espàrrecs en llaunes de 25 espàrrecs cada una, a 3 € la llauna, quant costen els
espàrrecs per fer un plat dels anunciats per a una sola persona?



PRESSUPOST ANUAL DE LA FAMÍLIA LÓPEZ

ANY 2017
(membres: 4 persones)

Alimentació............................................. 8.715 € 
Vestit, calçat, perruqueria........................2.212 €
Vivenda, llum, telèfon..............................2.993 €
Estudis, activ. culturals............................2.855 €
Vacances................................................ 2.404 €
Salut i imprevistos....................................1.322 €

52.  Calcula:
a) Quina quantitat tenen de pressupost anual la família López?
b) Quina quantitat per persona hi ha pressupostada?
c) Si no gastessin res en salut, imprevistos i vacances, en tindrien prou amb uns ingressos de 18.030 €

?

53.  Entre el Sr. i la Sra. López tenen uns ingressos anuals de 23.440 €
 a) Quins estalvis anuals faran si el pressupost es compleix?
 b) Quin tant per cent dels ingressos estalvien?



TELEFÒNICA
Factura núm. 375       Data d'emissió: 1-11-2017
Titular: Joan Recasens
Domicili: Passeig Vilanova 32, 2n 1a

Població: Sants            Núm. Abonament: 3415                NIF. 25436789B
Detall de conceptes Import

 Quotes d'abonament 1-11-04 A 31-12-04 PREU MESOS
 1 Línia individual 8 € x 2 ....................................................................16’00 € 
 1 Equip principal H. 1,50 € x 2............................................................ 3’00 € 

 Servei automàtic
 Lectures PASSOS PREU
 1 agost (50441) A 2 sep (50694) 253 x 0,10 € ..................................25,30 € 
 3 sep (50694) A 30 sep(50833) 139 x 0,10 € ....................................13,90 € 

 TOTAL IMPORT............................................................................... 58,20 € 
BASE IMPOSABLE 58,20 IVA Aplicable (16%).................................. 9,31 €

 TOTAL A PAGAR.............................................................................. 67,51 €

54. Observa el rebut i contesta:
a) Quina és la data d'emissió d'aquest rebut?............................................

b) A quin període de temps es refereixen els passos?...............................

c) Quants passos s'hi comptabilitzen en total:............................................

d) A quin preu es factura cada pas?..........................................................

e) Quina lectura de passos es fa a 30 de setembre?..................................

f) Quants passos s'han gastat més a l'agost que al setembre:...................

g) Quin tant per cent d'IVA hi han aplicat a la factura?............................

h) Quines quantitats són les fixes per la línia i l'equip?...............................

i) Hi ha error en el total a pagar?........Què s'hi ha fet?................................

 .................................................................................................................

55. Què ens  costarà anualment  tenir  aquest  equip  telefònic instal·lat  en una vivenda que  no
habitem?



56. Si la BASE IMPOSABLE d'un rebut fos de 80 €, a quant pujaria el rebut després d'afegir-hi el
16% d'IVA?

El consum dels electrodomèstics
APARELL POTÈNCIA FUNCIONAMENT

Televisor.............................. 200 w.................. 6 hores diàries
Nevera.................................. 250 w .................El 10% del dia
Rentadora...........................2.000 w .................30 min/dia
Rentavaixelles................... 2.350 w ........1/2 hora a la setmana
Estufa elèctrica................. 2.000 w ............4 hores dia (hivern)
Equip de música................. 200 w ...................6 hores al mes
Altres, de mitjana............. 1.000 w ......................1 hora diària

57.  Observa les dades del requadre superior i contesta:
a) Quants hores diàries gasta energia elèctrica la nevera?...............................
b) I la rentadora?........................................................................................
c) Calcula la potència en Kw de la rentadora:............................................
d) Calcula la potència en Kw del rentavaixelles:.........................................
e) Si un Kw/h costa 0,10 € , quant costaran 0'25 Kw/h?.............................

58.  Calcula els Kw/h de consum d'energia elèctrica i el seu cost, durant un mes d'hivern de 30 dies, dels
següents electrodomèstics:

Aparell Potència Kw hores Kw/h cost en €

Televisor 200:1000=0'2 30x6=180 h 0'2x180=36 36x0,10= 3,60 €

Nevera

Rentadora

Rentavaixelles

Estufa elèctrica

Equip de música  

59. Quant costarà l'energia consumida en 2 mesos de 31 dies per una bombeta de 60 w que està
encesa 30 minuts diaris si 1 Kw/h costa 0,10 € ?



REBAIXES

DESCOMPTES    15 %
TOT TIPUS DE ROBA PER A

DONES, HOMES, NENS I NENES

Banyadors i biquinis 5,90 €
Bruses 6,60 €

Faldilles 5,80 €
Patalons 10,80 €
Camises 12,60 €

Conjunts infantils 6,00 €

60. Calcula  el  valor  de  unes  faldilles,  uns  pantalons  i  una  brusa  sense  descompte  i  amb el
descompte anunciat.

61. Si un comerciant compra 12 conjunts infantil i 12 banyadors i li fan una factura amb el 15% de
descompte i li carreguen després un 16% d'I.V.A., quant haurà de pagar?

62. Si per 2 camises hem pagat només 22 € , és cert que ens han descomptat el 15%?



REGALEM ELS
MOBLES

DESCOMPTES

20 %
10 %
5 %

TOTS DE PRIMERA QUALITAT

Cadira normal.................... 23 € + IVA
Cadira amb braços............. 43 € + IVA
Butaca de pell................... 112 € + IVA
Taula de despatx............... 46 € + IVA
Taula de reunions............. 71 € + IVA
Armaris.............................. 99 € + IVA
Prestatgeries..................... 33 € + IVA

63. Si comprem un sol tipus de moble, tenim un descompte del 20%, si en comprem de dos tipus,
un 20% més un 10%. Si comprem mobles de 3 tipus, llavors els descomptes són del 20%,
més un 10%, més un 5%.

Calcula:

a) Quant pagarem per una butaca de pell amb el descompte i l'IVA del 16%?

b) Si compréssim una taula de despatx i dues cadires amb braços, quant 
 hauríem de pagar?

c) Calcula el cost d'un armari, una prestatgeria i 3 cadires sense braços.



P I N T U R E S G A R R A F

NIF: 75432896A - Passeig Garraf 25- 08800 Vilanova Tel. 9886543
Vilanova 20 de juliol 2001 SR. LLUIS MARTÍNEZ Fra. Nº: 3215
Quantitat Concepte Preu Valor Totals

2
3
1

48

Pots de pintura plàstica de 20 kg
Pots de pintura antihumitat d'1 kg
Pot de pintura d'estucar, de 20 kg
Hores de mà d'obra

 
16% d'IVA de 624,50 ..... 

 TOTAL.................

13.00 €
5,50 €
6.00 €

12.00 €

26,00
16,50
 6,00 

.........

 48,50 € 
576,00 €

...............

................

...............

64.  Contesta:
a) Qui fa la factura?.....................................................................................

b) Quin dia s'ha fet?....................................................................................

c) Pots assegurar que està pagada?.........................................................

d) Qui l'ha pagat o l'ha de pagar?..............................................................

e) Quin tant per % d'IVA es paga?..............................................................

f) Repassa la factura amb la calculadora. Hi ha errors?.............................

g) Completa els càlculs de la factura.

65. A quin preu resulta el kg de pintura plàstica? I el kg de la pintura d'estucar?

66. Calcula el cost de la pintura d'estucar que gastaríem en un mur de 60 m de llarg i 2'10 m d'alt
si cada 12 metres quadrats de mur gastem un pot de 20 kg de la factura anterior.


