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A la llibreria, hi ha 54 llibres 
de ciències a la 
prestatgeria superior i 24 
llibres de ciències a la 
prestatgeria inferior. 
Quants llibres de ciències 
hi ha en total?  

 

Solució 
Hi ha 54 llibres a la 
prestatgeria superior, 
24 a la inferior. 

 
54 + 24 = 78 

 
Hi ha setanta-vuit llibres 
de ciències en total.  

   

Dos grups 
visiten la 
biblioteca. 
Un grup 
s’endu 
prestats 72 
llibres. La 
segona classe s’endu 
prestats 49. Quants llibres 
s’han prestat en total?  
 

 

Solució: 
El primer grup pren 72 
llibres prestats, 
el segon 49. 
 

72 + 49 = 121 
 

Es van prestar cent vint-i-
un llibres. 
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Hi ha 85 llibres d’animals a 
la biblioteca. El dilluns es 
van prestar 33. Quants 
llibres d’animals queden? 
 

 

Solució: 
Hi ha 85 llibres d’animals, 
se’n presten 33. 

 
85 - 33 = 52 

 
Ara hi ha cinquanta-dos 
llibres d’animals a la 
biblioteca.  

   

Hi havia 67 llibres 
d’esports a la biblioteca. 
A una inundació es van 
fer malbé 29 llibres. 
Quants llibres d’esports 
queden a la biblioteca? 
 

 

Solució: 
Hi havia 67 llibres 
d’esports, 
es van fer malbé 29. 

 
67 - 29 = 38 

 
Hi ha trenta-vuit llibres 
d’esports a la biblioteca.  
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La Patrícia i el 
Carles van a 
jugar a les 
bales. La 
Patrícia té 85 
bales i el Carles 
en té 57. 

Quantes bales tenen 
plegats? 
 

 

Solució: 
La Patrícia té 85 bales, 
el Carles 57. 

 
85 + 57 = 142 

 
Junts tenen cent 
quaranta-dues bales. 

   

L’ equip de beisbol té 120 
pilotes. Troben 35 a un 
armariet. Quantes tenen 
ara? 
 

 

Solució: 
Tenen 120 pilotes, 
troben 35 més.  

 
120 + 35 = 155 

 
Ara hi ha cent cinquanta-
cinc pilotes de beisbol.  
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Al bagul de l’ambient 
tenim 34 joguines però es 
van perdre 15 la darrera 
vegada que es van usar. 
Quantes 
joguines ens 
queden ara? 
  

Solució: 
Hi ha 34 joguines,  
es van perdre 15. 

 
34 - 15 = 19 

 
Ara hi ha dinou joguines al 
bagul.  

   

Hi ha 56 
baldufes a la 
botiga de 
joguines. En 

venen 29. Quantes 
baldufes queden a la 
botiga? 
  

Solució: 
Hi ha 56 baldufes,  
se’n venen 29. 

 
56 - 29 = 27 

 
Ara hi ha vint-i-set 
baldufes a la botiga.  
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La nostra joguina 
d’arrossegament té 36 
esgarrapades. El varem 
reparar i varem treure 29 
esgarrapades. Quantes 
esgarrapades falten per 
reparar? 

  

Solució: 
Hi ha 36 esgarrapades,  
en reparem 29.  

 
36 - 29 = 7 

 
Ara hi ha set 
esgarrapades a la nostra 
joguina. 

   

Al calaix hi ha 145 peces 
de Lego. Ens regalen un 
cub amb 168 peces més. 
Quantes peces tenim 
ara? 

 

Solució: 
Hi ha 145 peces,  
ens regalen 168 més. 

 
145 + 168 = 313 

 
Ara hi ha tres-centes 
tretze peces de Lego.  

 


