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 “Educació és allò que queda quan s’oblida allò 
que es va aprendre a l’escola.” A. Einstein 
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1. Introducció 
 

Motivació 
 

Avui dia no ens sorprèn veure com un banquer, un botiguer o un empresari, no realitza 
les operacions aritmètiques (sumes, restes, multiplicacions, divisions...) derivades de la seva 
activitat professional amb llapis i paper. Des de fa dècades, les màquines són les que 
desenvolupen el càlcul exacte d’aquestes operacions. Les màquines, malgrat s’equivoquen 
menys que els humans, no pensen. I, per tant, fer els càlculs amb aquestes no garanteix que el 
resultat obtingut sigui el correcte, per aquest motiu és important disposar de certa habilitat de 
càlcul mental per a obtenir una aproximació immediata al resultat i que permeti contrastar el 
valor obtingut per la màquina.  

L’aplicació del càlcul mental no només es redueix a l’àmbit professional sino també a 
moltes de les activitats del dia a dia, com fer la compra al supermercat, calcular un descompte 
en època de rebaixes, adaptar una recepta de 4 a 6 comensals o obtenir el cost individual d’un 
dinar conjunt. En totes aquestes situacions és molt útil tenir habilitat en el càlcul estimatiu, 
entès com aquella habilitat per a dur a terme un càlcul numèric del qual s’obté un resultat 
aproximat, utilitzant únicament procediments mentals, és a dir, sense l’ús de llapis i paper o 
qualsevol altre dispositiu de càlcul. De fet, els procediments pròpiament mentals que es 
porten a terme en aquest tipus de càlculs són diferents als que s’apliquen quan es recorre als 
algorismes de llapis i paper, tradicionalment ensenyats a les aules. 

La rapidesa en el càlcul mental és una habilitat necessària per al pensament 
matemàtic. Per als alumnes d’Educació Secundària, ser capaços de calcular ràpid els permet 
tenir la memòria disponible per a centrar-se en altres operacions de problemes matemàtics. 
Seria comparable amb la destresa en la lectura; ja que una vegada un nen automatitza la 
descodificació pot entendre millor el text.  

Per tot el que hem comentat, el càlcul mental ha estat reconegut com un tema 
important en l’educació matemàtica i molts països han decidit incloure’l en el currículum: 
Estats Units, a través del National Council of Teachers of Mathematics1 (al 1989); Japó, 
mitjançant el Ministeri Japonès de Supervisors de Matemàtiques (al 1991), Taiwan (al 1998), 
Argentina, per recomanació del Consell General i Provincial d’Educació (al 1994) i a Espanya, a 
través del Ministeri d’Educació i Ciència (al 1994). 

El càlcul mental i la calculadora als llibres de text 

En els darrers vint anys, la popularització d’internet, l’aparició de les tabletes digitals i 
el desenvolupament d’ordinadors amb gran potència de càlcul ha revolucionat la forma de 
comunicar-nos. No obstant, els llibres de text semblen quedar-se enrere en l’adaptació a tots 
aquests constants avenços. Podríem dir que han variat les formes, però no el contingut. 

En aquest apartat no es pretén fer un anàlisi rigorós del contingut dels llibres de text 
sinó aportar una visió global de la mesura en que els llibres de text actuals tracten el càlcul 
mental i l’ús de la calculadora. Doncs bé, com a comentari general dir que ambdós aspectes 
són personatges fugaços als llibres de text: ocupant petites referències als marges d’alguna 
unitat o, en el millor dels casos, dedicant-los una unitat al final del llibre (Les TIC i les 

                                                           
1
 Va ser fundat al 1920 i actualment és l’organització més gran del món que s’ocupa de l’educació 

matemàtica. Es considera la veu pública de l’educació matemàtica, el recolzament als mestres per 
assegurar l’aprenentatge de matemàtiques equitatiu de la millor qualitat per a tots els estudiants a 
través de la visió, el lideratge, el desenvolupament personal i la investigació. 
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matemàtiques, al llibre de text de Matemàtiques de 3r d’ESO, Ed. McGrawHill, 2012) que mai 
acostumen a treballar-se en la programació del curs. 

Programes i sistemes d’ensenyament que proposen metodologies per a desenvolupar 

el càlcul mental 

Als anys 90 molts centres escolars buscaven diferenciar-se de la competència per mitjà 
de l’anglès, al 2000 a través de les noves tecnologies i, des de fa uns anys, no són pocs els 
centres que han inclòs programes escolars i extraescolars per a que els seus alumnes 
desenvolupin habilitats en el càlcul mental. En aquest apartat descriurem els principals 
programes que actualment estan en expansió en el nostre país i que es basen en mètodes 
orientals per agilitzar el càlcul mental i desenvolupar els dos hemisferis del cervell2. Aquests 
programes treballen els conceptes i problemes pas a pas, recolzant-se en el progrés natural, 
sense oblidar fomentar la motivació i l’interès per l’àrea numèrica. Alguns dels mètodes 
tradicionals d’ensenyament de les matemàtiques que s’usen amb freqüència als centres 
incideixen més en l’aprenentatge sistemàtic i memoritzat que en el meditat i raonat, en canvi, 
aquests mètodes pedagògics que descriurem estan dissenyats per a reptar els estudiants, ja 
sigui en centres escolars o a través de l’ensenyament particular, a pensar matemàticament i a 
desenvolupar les seves habilitats aritmètiques i de càlcul mitjançant el sentit comú. 

Els programes com ALOHA Mental Arithmetic [13] i el Concepte Universal del Sistema 
d’Aritmètica Mental (UCMAS) són dos mètodes originals d’aprenentatge que utilitzen l’àbac 
per a la resolució de funcions aritmètiques. L'àbac és un instrument mil·lenari per al càlcul 
manual d’operacions aritmètiques, molt utilitzat a la cultura oriental, que consisteix en un 
marc amb filferros paral·lels per on es fan córrer boles. S’hi poden representar nombres enters 
o decimals. Per a representar un nombre es fa servir la base decimal, on cada fil de boles 
representa les unitats, les desenes, les centenes, etc. 

 ALOHA Mental Arithmetic és un programa de desenvolupament mental que va ser 
creat a Malàisia, al 1993, per Loh Mun Sung i va arrencar a Espanya al 2009 a Mallorca, 
amb 200 nens i nenes de 5 a 13 anys. 
Pot completar-se en un total de 3 anys. Durant aquest període, els alumnes d’entre 4 i 
7 anys cursen el cicle Tiny Tots i els de 8 a 13 anys el cicle Kids. Al finalitzar cadascun 
d’aquests cicles els nens i nenes són capaços de realitzar exercicis de la mateixa 
complexitat i a la mateixa velocitat. La diferència entre els dos cicles consisteix en què 
la metodologia s’adapta a les diferents edats dels alumnes. Independentment del cicle, 
els estudiants assisteixen a classe dues hores a la setmana i realitzen sessions de 5-10 
minuts cada dia a casa. Un dels aspectes més importants d’aquest mètode és el seu 
caràcter lúdic i interactiu: tests de velocitat, proves cronometrades, concursos, 
activitats en parella... 
Quan finalitzen el programa, els alumnes són capaços de realitzar les operacions 
bàsiques d’aritmètica (suma, resta, multiplicació, divisió, potenciació i radicació) 
únicament amb ajut de la seva ment perquè han interioritzat el càlcul amb l’àbac 
japonès amb el què al començament trastegen físicament. Experts en el programa 
asseguren que també millora la memòria fotogràfica i l’orientació espacial. 
 

                                                           
2
 Normalment, quan treballem i ens concentrem en trobar una solució als problemes que se’ns 

presenten diàriament i ens preocupem per obtenir la informació necessària per resoldre les diferents 
situacions laborals que ens ocupen, estem emprant l’hemisferi esquerre del cervell. Amb aquests 
mètodes també desenvolupem l’hemisferi dret, on resideixen la capacitat de memòria visual, 
concentració i orientació, el control dels aspectes no verbals de la comunicació, la intuïció...  
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 UCMAS va néixer també al 1993 a Malàisia i va ser fundat per Dino Wong. Al 2007 va 
implantar-se a Espanya, a Mallorca. 
Va dirigit a alumnes d’entre 5 i 13 anys a qui ajuda a adquirir habilitats úniques i 
permanents per a la resolució de problemes a través del desenvolupament de qualitats 
com la concentració, la memòria fotogràfica i la comprensió. 
El programa es divideix en 8 trimestres. Els estudiants han d’assistir a classe dues hores 
a la setmana i combinar-ho amb un treball diari de 10-15 minuts a casa. 

 
Per altra banda, l’optimització del temps d’estudi i l’aprenentatge autònom són algunes de les 
bases del programa KUMON i de l’Smartick: 

 

 KUMON va néixer al Japó, al 1954, de la mà de Toru Kumon, que va crear el sistema 
per tal que el seu fill fos capaç de dominar conceptes del temari de cursos superiors. 
La idea d’aquest mètode consisteix en concentrar-se en cada estudiant individualment 
i ajudar-lo a progressar al seu propi ritme, de fet, busca formar alumnes autodidactes, 
capaços d’aprendre per sí mateixos. 
Kumon treballa tant les matemàtiques com el llenguatge: el programa de 
matemàtiques consta de 23 nivells de dificultat, començant amb lletres, nombres i 
línies, seguint amb les quatre operacions fonamentals d’aritmètica i concloent amb el 
càlcul diferencial i integral; en canvi el Kumon Lectura s’enfoca en les etapes de lectura 
i formació de paraules per gradualment arribar a produir resums i interpretacions de 
textos de temes complexos.  
L’estudiant Kumon realitza de tres a cinc fulls de càlcul diaris, aquests fulls estan 
dissenyats per a capacitar a l’alumne a progressar de forma natural i a que pugui 
assentar els coneixements que va adquirint. 
L’alumne assisteix al centre Kumon a dues sessions setmanals d’entre 20-30 minuts de 
durada i la resta de dies treballa els exercicis a casa (amb una dedicació d’uns 15-20 
minuts aproximadament). 
 

 Smartick és un programa espanyol creat a finals del 2011 pel malagueny Daniel 
Gonzàlez de la Vega i Javier Arroyo, de Huelva. 
Es tracta d’un mètode online per a l’aprenentatge de les matemàtiques per a nens i 
nenes d’entre 4 i 14 anys per mitjà d’un ordinador o tableta. És adaptatiu i 
personalitzat a cada alumne. Es fonamenta en fer treballar els alumnes en el seu 
màxim nivell de competència (s’ha basat en un procés algorísmic que, en funció del 
que faci l’alumne en cada exercici, adapta el ritme i la dificultat d’ensenyament al seu 
rendiment), l’avaluació en temps real després de la realització de les tasques, disciplina 
en la realització diària d’esforços curts (uns 15 minuts) i un estudiat sistema de reforç 
positiu. 
En el programa pilot van participar nens de 35 centres escolars de Madrid de tots els 
estrats socials i intel·ligències. Al cap de tres mesos el 94% dels alumnes va millorar la 
seva capacitat de càlcul i el 70% va incrementar la seva nota de matemàtiques. 

Concursos i campionats de càlcul mental per a estudiants de Secundària 

Els concursos i campionats constitueixen una bona oportunitat perquè els alumnes 
reafirmin la seva autoconfiança i desenvolupin esperit de superació. En l’àmbit del càlcul 
mental això també és possible. 

Anualment, ALOHA Mental Arithmetic i l’associació UCMAS organitzen campionats de 
càlcul mental tant a nivell regional, nacional com internacional. 
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En el que es coneix com el repte d’ALOHA Mental Arithmetic, malgrat existeixen 
diferents modalitats de campionat, totes tenen en comú haver de resoldre 70 càlculs en un 
temps màxim de 5 minuts en funció del nivell de dificultat, utilitzant l’àbac, el càlcul mental i/o 
les mans (en el cas dels més petits) com a úniques eines de càlcul. El campionat nacional ja ha 
arribat a la seva cinquena edició i el primer campionat regional que es va celebrar a Catalunya 
va tenir lloc el 4 de maig de l’any passat al teatre La Principal de Vilafranca del Penedès. El 
campionat internacional sempre té lloc en un dels països on s’imparteix el programa. 

Els campionats del mètode UCMAS consten de la realització de 100 operacions 
matemàtiques en un temps màxim de 8 minuts, que també han de resoldre utilitzant l’àbac, 
les mans o només la ment. A nivell nacional ja ha celebrat la quarta edició. El primer campionat 
regional català d’aquest mètode va tenir lloc el passat 25 de maig d’aquest mateix any i es va 
celebrar al col·legi La Salle Bonanova de Barcelona. 

D’acord als temps que corren també tenen lloc concursos de càlcul mental a la xarxa, 
com ara el Concurs Internacional de Càlcul Mental superTmatik3 organitzat per l’editorial 
portuguesa EUDACTICA i dirigit a alumnes de Primària i ESO (de 6 a 15 anys) que aquest any ha 
celebrat la seva vuitena edició o el Campionat Online de Càlcul Mental Supertics4 per a 
alumnes de Primària (de 6 a 12 anys) organitzat per l’empresa catalana de didàctica digital 
Universal Didactics, que en el passat mes de maig va celebrar la seva cinquena edició. Ambdós 
campionats són gratuïts i pretenen, a més de ser una eina de motivació als alumnes, donar a 
conèixer els seus recursos educatius als centres escolars. 

Per últim, a nivell mundial, cada dos anys té lloc la Copa Mundial de Càlcul Mental que 
enguany celebrarà la seva cinquena edició del 10 al 12 d’octubre de 2014 a Dresden, 
Alemanya. En aquesta competició cada participant ha de resoldre exercicis de sumes, 
multiplicacions, arrels quadrades, dates del calendari i un cert nombre d’exercicis de tipologia 
sorpresa, que el participant no coneix prèviament a la competició però que només poden 
incloure operacions aritmètiques bàsiques. El nombre de participants està limitat a 40. 

Mètodes alternatius de càlcul aritmètic 

Com dèiem a la introducció d’aquest treball, el món adult, en la vida diària, requereix 
fer càlculs, normalment mentals i sovint per aproximació, però no comptes sobre paper ja que, 
si necessita exactitud, empra la calculadora. Donat que l’objectiu del càlcul es basa en poder 
donar resposta ràpida a les demandes de la vida real que, com hem dit, són de tipologia 
mental i a vegades d’aproximació més que per exactitud, cal que a les aules es potenciïn 
l’adquisició de recursos i estratègies resolutòries que permetin donar resposta a la realitat de 
la vida. 

Concretament, podríem diferenciar els algorismes de resolució d’operacions 
aritmètiques en dues tipologies d’acord a la fonamentació del seu raonament: 

 Algorismes amb fonamentació numèrica: es basen en la comprensió i aplicació de 
les propietats commutativa, associativa i distributiva, imprescindibles per a poder 
fer descomposicions i reorganitzacions. 
 

 Algorismes amb fonamentació geomètrica: basats en la visualització i l’estructura 
espacial dels nombres. Són necessaris procediments manipulatius per a la seva 

                                                           
3
 Pàgina web des d’on inscriure’s i participar al concurs superTmatik: www.mentalmathcompetition.com 

4
 Pàgina web des d’on inscriure’s i participar al concurs Supertics: www.supertics.com 
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aplicació. Aquests algorismes proporcionen una imatge visual que permet a 
l’alumne comprendre el concepte i tenir una visió espacial de cada operació. 

 

Els mètodes ALOHA i UCMAS que hem comentat en apartats anteriors pertanyen al 
segon tipus d’algorismes. 

Les diferents cultures també aporten diversitat d’algorismes de càlcul. A continuació 
farem una breu descripció de la multiplicació índia, àrab, isabelina o d’enreixat com a exemple 
d’algorisme amb fonamentació numèrica i de la multiplicació maia o Tzalt i la multiplicació per 
cercles com a exemples d’algorismes amb fonamentació geomètrica [7]. 

La multiplicació índia, àrab, isabelina o d’enreixat es duu a terme sobre una graella, 
com la que es mostra a la Figura. El producte es fa dígit a dígit, escrivint el resultat a les cel·les 
intersecció i separant les desenes de les unitats a través de la diagonal. El resultat final s’obté 
de sumar les diagonals d’esquerra a dreta i acumulant les desenes dels resultats parcials a la 
diagonal següent. Aquest mètode es basa, malgrat no pugui visualitzar-se, en la propietat 
distributiva. 

 

 

 

 

Figura 1. Exemple de producte realitzat mitjançant multiplicació índia 

La multiplicació maia o Tzalt consisteix en la representació de la multiplicació índia. Es 
tracta d’identificar les interseccions produïdes al representar tantes línies com indica cada una 
de les xifres de cada factor (el primer factor amb línies horitzontals i el segon verticals). En el 
cas de valor zero la línia seria discontínua. El resultat s’obtindria de sumar el valor de les 
columnes, acumulant a la columna de la dreta els casos en què les sumes parcials tingui 
desenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Exemple de producte realitzat mitjançant la multiplicació maia o Tzalt 

 

La multiplicació per cercles és semblant a la multiplicació maia on les línies, en aquest 
cas, són cercles.  A la Figura 3 es mostra el producte 534 · 24 = 12.816 realitzat d’acord a la 
multiplicació per cercles. Com es pot apreciar, es representen tants cercles concèntrics com 
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indica cadascuna de les xifres d’un dels factors del producte i tantes files iguals a l’anterior com 
dígits tingui l’altre factor. A continuació es fraccionen els cercles de cada fila amb tantes parts 
com indiquen les xifres del segon factor. El resultat s’obté de forma similar a com es fa en la 
multiplicació maia: en aquest cas, els requadres blancs contenen els valors dels resultats 
parcials, els requadres ombrejats els portats de la columna anterior i els requadres més foscos 
els resultats finals de les columnes. 

 

Figura 3. Exemple de producte realitzat mitjançant la multiplicació per cercles 

El treball manipulatiu amb multibases de color també constituiria un exemple 
d’algorismes geomètrics, en canvi, els algorismes tradicionals i les activitats que es proposaran 
en el present treball són de fonament numèric. 

Per acabar, apuntar que el càlcul personal (entès com aquell que l’alumne crea i que 
acostuma a tenir fonament numèric) també pot considerar-se un mètode alternatiu que, a 
més, acostuma a ser molt més lògic i raonable que l’algorisme tradicional i, el més important, 
permet que els alumnes desenvolupin el seu propi pensament. 

Estructura del treball 

En primer lloc s’exposa la problemàtica existent avui dia quant a la mancança 
d’habilitats en el càlcul mental, apuntant els factors que han motivat a la realització d’aquest 
treball de fi de màster. Es fa un breu repàs sobre l’enfocament del càlcul mental i l’ús de la 
calculadora als llibres de text actuals i es parla dels diversos programes i sistemes 
d’ensenyament que proposen metodologies per a desenvolupar el càlcul mental, així com els 
concursos i campionats de càlcul que s’organitzen periòdicament. Seguidament es descriu una 
proposta de solució basada en l’elaboració d’un conjunt d’activitats d’aprenentatge i es 
defineixen els objectius que es pretenen assolir. 

En segon lloc, a l’apartat d’Aspectes de disseny i metodològics, s’especifiquen aquells 
elements del disseny, metodològics i dels continguts curriculars a tenir en compte a l’hora 
d’utilitzar el material didàctic que es presenta. 

Seguidament es mostren els material de la proposta de solució, és a dir, el conjunt 
d’activitats d’aprenentatge dissenyades per a afavorir el càlcul mental a secundària. S’han 
organitzat en seccions d’acord a les operacions aritmètiques que s’han decidit treballar: la 
suma, resta, multiplicació, divisió, arrels i potències. L’ordre d’aquestes és el lògic dins de les 
operacions aritmètiques, ja que és a partir de les primeres que es van construint la resta 
d’operacions. Per a cadascuna de les sessions en què s’han organitzat les activitats s’ha 
elaborat un quadre on s’especifica el bloc on aquestes s’ubiquen, el curs al qual van dirigides, 
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les àrees amb les que tenen connexió, els objectius a assolir, les competències bàsiques i 
matemàtiques implicades, el tipus d’activitat, el material necessari per al seu 
desenvolupament, les fonts consultades i algunes observacions. 

Per acabar, i un cop descrita la solució, s’exposen les valoracions del treball i es 
detallen les conclusions a les quals s’ha arribat. 

Finalment s’inclouen els annexos, on es recopilen les solucions a les activitats amb 
comentaris per al professor i una prova tipus com les què els aspirants a la Copa Mundial de 
Càlcul Mental s’han d’enfrontar. 

 

  



Sense llapis ni paper. 
Elaboració de material didàctic per a afavorir el càlcul mental a l’ESO.                        Juny 2014 - Pàgina  11 

2. Definició i contextualització del problema 
 

Majoritàriament, el càlcul que es fa fora de l’escola és mental. De fet, molt sovint la 
resposta no té perquè ser exacta i és suficient amb una aproximació al resultat. Per aquesta 
raó és important que els alumnes a l’escola desenvolupin destreses matemàtiques enfocades 
principalment a que siguin capaços de participar de forma activa en aspectes molt bàsics de la 
vida quotidiana. 

A les aules encara se segueix dedicant la majoria del temps de la classe de 
matemàtiques als algorismes tradicionals que, des del punt de vista professional, són 
procediments que no es fan fora dels centres escolars i no aporten ni desenvolupen habilitat 
cognitiva que millori el raonament lògic-matemàtic. L’aplicació d’aquests algorismes de càlcul 
mecànic obliga els alumnes a renunciar al seu propi pensament i els fa passius mentalment. Els 
algorismes tradicionals de càlcul aritmètic han estat vigents i han estat útils des de la seva 
aparició a Europa a l’any 1202, en el Llibre de l’àbac de Fibonacci, fins al començament de la 
dècada de 1970, en què apareix i comença a generalitzar-se la calculadora. Aquest aparell va 
representar un avenç tecnològic que va originar un canvi en les formes de calcular en la vida 
diària i que, alhora, va crear la necessitat de modificar l’ensenyament del càlcul als centres 
escolars. 

No oblidem que l’educació matemàtica ha de constituir un conjunt de coneixements 
que contribueixin a la igualtat social i no a la selecció intel·lectual. L’alumne ha de 
desenvolupar les seves pròpies estratègies de càlcul, i per això ha de ser capaç de gestionar de 
forma creativa les propietats dels nombres. Un exemple molt senzill és el de sumar 
999+998+997, que a l’escola s’engloba dins de les conegudes “Sumes emportant-ne”, i en 
canvi és molt fàcil de resoldre si ho pensem d’aquesta manera: 1000+1000+1000-1-2-3=2994. 

Idealment el càlcul mental hauria de començar abans de l’aprenentatge de l’algorisme 
tradicional, ja que en cas contrari s’ha de lluitar contra la tendència de voler imitar sense paper 
el què se sap fer amb paper. En el passat va ser imprescindible sacrificar temps i energia en 
impartir destreses de càlcul numèric però actualment ensenyar als alumnes a fer el què les 
màquines poden fer amb molta més rapidesa no hauria de constituir la major part de la 
formació matemàtica obligatòria. Les estratègies elementals de càlcul a l’escola haurien d’anar 
més dirigides a proporcionar els alumnes (futurs ciutadans) el major nombre d’habilitats 
cognitives possibles per al càlcul mental i, dins d’aquest, per al càlcul aproximat (estimació). 

Al centre on he realitzat les pràctiques els alumnes de primer i segon d’ESO treballen el 
càlcul mental amb problemes de l’estil dels del quinzet[11] i els de tercer i quart amb unes 
fitxes de càlcul que treballen setmanalment. Malgrat tot, durant la meva estada de pràctiques 
he pogut comprovar com molts alumnes apliquen els algorismes tradicionals sense tenir 
consciència del què són i que no s’aturen a jutjar el resultat que obtenen quan el calculen amb 
la calculadora. per aquest motiu trobo necessari l’ensenyament d’estratègies d’estimació i 
aproximació als centres de secundària. 

Per últim, apuntar que la comunitat educativa ja fa uns anys que recomana la 
necessitat de treballar a les aules el càlcul mental de forma continua, i prova d’això en són les 
comunicacions: 

 La Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE) del 1990 el planteja com un dels 
objectius generals: 
“Elaborar y utlilizar estrategias personales de estimación, cálculo mental y orientación 
espacial para la resolución de problemes sencillos, modificándolas si fuera necesario.” 
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 L’informe Cockcroft5 del 1982, a la pàgina 92, indica: 

“Creemos que la decadencia del trabajo oral y mental en las clases de Matemáticas es 
consecuencia de la falta de reconocimiento de la importancia que el cálculo mental 
tiene en esta asignatura.” 

 
 El National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), a la pàgina 37 del document 

Principis i Estàndards per a l’Educació Matemàtica de l’any 2003, recomana: 
“A mesura que els nens dels nivells de Preescolar a 3r de Primària van comprenent el 
significat dels nombres naturals i de les operacions d’addició i subtracció 
l’ensenyament hauria de centrar-se sobre estratègies de càlcul que desenvolupin la 
flexibilitat i la fluïdesa.” 
 

 
 
  

                                                           
5
 “Informe Cockcroft” correspon al subtítol del llibre titulat “Las matemáticas sí cuentan” publicat a 

mitjans dels anys vuitanta pel Ministeri d’Educació i que correspon a la traducció d’un informe que fou 
encarregat pel Ministeri d’Educació britànic a una comissió presidida per W.H. Cockcroft. L’encàrrec va 
sorgir d’una preocupació creixent al Regne Unit sobre la situació de l’ensenyament de matemàtiques a 
final dels setanta. Amb aquest informe es pretenia estudiar la situació de l’ensenyament de 
matemàtiques en els centres de primària i secundària a Anglaterra i Gal·les tenint present, en particular 
les matemàtiques exigides en ensenyaments superiors i post-secundària, a la feina i a la vida adulta. 
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3. Descripció de la solució 
 
Proposta de solució 

Tradicionalment el càlcul mental està associat a realitzar càlculs orals que es fan “de 
cap”, sense llapis ni paper o, realitzant escriptures que no coincideixen amb els algorismes 
convencionals. Avui dia ja no és tan important la velocitat o la memòria, especialment degut al 
fàcil accés que tenim a calculadores o computadores amb gran capacitat de càlcul, però en 
canvi sí que apareixen d’altres objectius o aplicacions a les quals és necessària una bona 
habilitat de càlcul. 

Els procediments de càlcul algorísmics consisteixen en una sèrie de regles aplicables en 
un ordre determinat, sempre de la mateixa manera, independentment de les dades, i que 
garanteixen arribar al resultat en una sèrie de passos. Pel contrari, el càlcul mental fa 
referència al conjunt de procediments que, analitzant les dades per tractar, es relacionen 
sense recórrer a un algorisme preestablert, per obtenir resultats exactes o aproximats. Al 
realitzar un càlcul mental, els nombres involucrats es prenen com una totalitat, no com a 
xifres, i per tant, es conserva el valor dels nombres inclosos en l’operació. En aquest tipus de 
càlcul cada cas és singular. Per aquest motiu podríem dir que es caracteritza, principalment, 
per la diversitat de tècniques vinculades als nombres en joc i als coneixements (o preferències) 
del subjecte que el porta a terme. 

El càlcul mental dóna l’oportunitat de treballar les propietats de les operacions en 
relació a les característiques del sistema de numeració posicional i decimal. Podríem dir que 
ambdues tipologies de càlcul no són oposades, sino que s’enriqueixen mútuament. El quadre 
inferior conté les principals semblances i diferències entre els dos tipus de càlcul: 

 Càlcul algorísmic Càlcul mental 

Tipus de resultats Exactes Exactes o aproximats 

Dades numèriques -És independent de les dades 
numèriques 

-Pren les xifres aïllades 

-Depèn de les dades, de fet, 
s’analitzen per a determinar 
l’estratègia a emprar 

-Considera les dades de manera 
global 

Procediment Té un nombre finit de passos El nombre de passos depèn de 
les dades, no segueix regles 
preestablertes. 

Escriptura de procediments És necessària És necessària en molts casos i 
molt convenient en altres per a 
explicitar la forma de pensar 

Apel·lació a propietats de 
les operacions 

Un cop automatitzats no és 
necessari tenir-les con compte 

Fonamentals en l’elecció de les 
estratègies. 

 

No obstant, dins del càlcul mental convé distingir dues modalitats: 

 El càlcul mecànic o d’estímul-resposta: va lligat a una tècnica automàtica i, per tant 
hi ha el risc de què, si no s’utilitza habitualment, tendeix a oblidar-se ràpid. Per 
exemple, la memorització de les taules de multiplicar. 
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 El càlcul reflexiu o pensat: es caracteritza principalment per no ser automàtic, 
perquè cada vegada el càlcul és nou. És a dir, aquella persona que aplica aquest 
tipus de càlcul ha d’emprar estratègies que han de tractar de relacionar, alhora que 
efectua els càlculs, els nombres i les operacions, fet que implica una reflexió que 
dóna lloc a la presa de decisions i a l’elecció de l’estratègia més adient. Per aquest 
tipus de càlcul es requereixen manipulacions i habilitats com comptejos, 
recol·locacions, domini de taules, compensacions, descomposicions... que s’utilitzen 
per a alterar les dades inicials i d’aquesta forma treballar més còmodament amb 
altres equivalents més fàcils de calcular. 
És amb aquest significat amb el què considerarem a partir d’ara el càlcul mental. 

Dins del càlcul mental existeix el càlcul aproximat. És un càlcul molt útil a la vida diària, 
ja que sovint no es disposa de llapis i paper, ni de temps, i és suficient amb conèixer una 
resposta aproximada al resultat. Es caracteritza per facilitar el càlcul a costa de perdre precisió 
i, en conseqüència, cal que les dades originals siguin reformulades d’acord a la quantitat de 
dígits necessaris en cada situació. 

La finalitat d'aquest treball de fi de màster és aportar estratègies de càlcul mental 
reflexiu als alumnes d’Educació Secundària per tal que els serveixin de guia per a construir-se 
les seves pròpies regles i, com hem esmentat, desenvolupin el sentit numèric que els permeti 
fer front a problemes tant de la seva vida quotidiana com aquells que se’ls plantegin en els 
seus estudis actuals i futurs. El càlcul mecànic, com ara les taules de multiplicar, es considerarà 
conegut pels alumnes d’aquest nivell. 

Malgrat aquest càlcul sovint està associat a la idea d’una resolució oral i ràpida, es 
proposen tot un seguit d’activitats que no impliquen no escriure. Concretament, es proposaran 
tot un seguit d’activitats d’aprenentatge en l’àmbit de les matemàtiques i de continguts 
curriculars, fonamentalment per a l’ESO, que pretenen que els alumnes aprenguin a utilitzar 
tècniques diverses per a resoldre càlculs mentals, a seleccionar la més adient d’acord a la 
situació i als nombres involucrats, a verificar amb una estratègia els resultats obtinguts amb 
una altra, a fer càlculs mentals per aproximar resultats i a ajudar-se de la calculadora 
convenientment. 

Objectius 

Els objectius que es pretenen assolir amb aquest projecte són, de manera sintetitzada, 
els que s’indiquen a continuació: 

 Descriure els diferents enfocaments actuals d’ensenyament dels algorismes aritmètics 
(procediments tradicionals, alternatius i extraescolars). 
 

 Revisar l’enfocament dels llibres de text quant a l’ús de la calculadora i al càlcul mental 
a l’etapa de Secundària. 
 

 Proporcionar activitats de continguts curriculars per treballar el càlcul mental a l’etapa 
de Secundària. 
 

 Elaborar el material didàctic adient per a fomentar el càlcul mental en algorismes 
aritmètics (suma, resta, multiplicació, divisió, arrels i potències) i que permeti poder 
fer una lectura crítica dels càlculs obtinguts amb calculadora. 
 

 Promoure l’interès pel càlcul mental. 
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4. Aspectes de disseny i metodològics 

En aquest apartat es justificarà el disseny de les activitats, es proporcionarà una guia 
de la manera com portar-les a l'aula, es parlarà de possibles formes d’avaluació i dels 
continguts treballats al llarg de totes les activitats i s’inclourà una proposta de posada en 
pràctica del material a l’aula, organitzat en sessions. 

 

Aspectes sobre el disseny de les activitats 

Com hem esmentat en apartats anteriors, l’exercitació del càlcul mental és fonamental 
perquè els alumnes guanyin rapidesa i seguretat en els seus càlculs. Per aquest motiu, el 
material que s’ha elaborat consisteix en un conjunt d’activitats d’aprenentatge en forma de 
fitxes pensades per a ser realitzades al començar la classe de matemàtiques, ja que la durada 
prevista de dedicació és d’uns 10-15 minuts. 

Les activitats, com es veurà més endavant a l’apartat de Material proposat, s’han 
agrupat d’acord a tres temàtiques: càlcul mental exacte, càlcul mental aproximat i operacions 
amb calculadora. Donat que a secundària els alumnes s’inicien en l’ús de la calculadora a partir 
del tercer curs, les activitats del bloc de càlcul mental exacte s’han adreçat als alumnes del 
primer cicle (1r i 2n d’ESO) mentre les de càlcul mental aproximat i les operacions amb 
calculadora als de segon cicle (3r i 4t d’ESO). 

El format de les activitats, en horitzontal i amb contingut teòric molt breu, pensem que 
és agradable per a començar una classe i fa palès que es tracta d’un entrenament i/o repàs 
previ al que seria la classe de matemàtiques. 

En general, les activitats d’aprenentatge estan dissenyades per a un nivell bàsic, de 
manera que s’ha pautat molt com han de realitzar-se: són fitxes auto-explicatives, que faciliten 
el treball autònom de l’alumne i inclouen conceptes que cal recordar per a poder desenvolupar 
les activitats, com ara les propietats de les operacions. Tot i que el nivell de les activitats sigui 
bàsic, cal tenir present que el nivell depèn dels alumnes i que, si el professor així ho considera 
convenient, pot no adreçar aquest material a tot el seu grup classe i fer-ho només a aquells 
alumnes que presentin dificultats en el càlcul i/o en l’ús de la calculadora. 

Els exercicis de càlcul mental creiem que han de fer-se a base de nombres abstractes. 
Recórrer a l’ús de problemes suposaria introduir una complicació més que dificultaria arribar a 
la solució: a la dificultat pròpia del càlcul mental estaríem afegint la d’interpretar l’enunciat del 
problema i haver de buscar les operacions adients que portin a la solució. No obstant, creiem 
que un cop assolida l’habilitat en aquest tipus de càlcul, això suposarà un recurs eficaç per a 
fer front a altres aspectes d’estudi no només de l’assignatura de matemàtiques, sino també 
d’altres àrees. 

Aspectes metodològics 

Les fitxes d’activitats que presentem han estat pensades com a una exercitació curta 
diària de 10-15 minuts previs a l’inici de la classe de matemàtiques. Per aquest motiu, 
requereixen de poca preparació i pocs materials (sense moviments de taules ni materials 
difícils d’aconseguir). 
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Per a la realització d’aquestes activitats seran necessàries unes 25 sessions6, el 
contingut de les quals detallarem a l’apartat de Fitxa d’activitats amb informació bàsica per al 
professor. A cada sessió el professor repartirà les fitxes als alumnes i els donarà temps per a 
resoldre-les. Passat aquest temps, algunes de les activitats demanen una posada en comú amb 
la resta de companys (com ara les incloses a la sessió 4 i 8) però, en qualsevol cas, el professor 
haurà d’anunciar les solucions als alumnes perquè aquests puguin corroborar la bondat dels 
seus càlculs i es pugui donar per conclosa l’activitat i, amb això, es doni pas a la classe. 

Les activitats es portaran a terme individualment o, en els casos en què s’ha 
especificat, per parelles. El paper del professor es reduirà a fer de guia i a donar suport en les 
possibles dificultats que es puguin trobar els alumnes. 

Per altra banda, dir que les activitats proposades han estat pensades per a fer a l’aula i 
que queda a voluntat del professor, si un alumne no ha assistit a algunes de les sessions, 
facilitar-li el material perquè pugui resoldre’l a casa ja que, com hem dit, són fitxes auto-
explicatives i no hauria de suposar cap problema. 

Finalment, i pel que fa a l’avaluació de les activitats, s’hauria de tenir en compte 
sobretot el treball a l’aula i la participació a classe, així com l’explicació davant els companys 
durant la posada en comú de les activitats. 

Aspectes de contingut curricular 

En relació al currículum de matemàtiques de l’etapa, les activitats d’aprenentatge 
proposades treballen aspectes, sobretot, del bloc de Numeració i Càlcul del primer i segon cicle 
(Els nombres naturals, la jerarquia de les operacions i l’ús del parèntesi, potències d’exponent 
natural, quadrats perfectes i arrels quadrades exactes, càlcul mental i aproximacions, 
utilització de la notació científica per a representar nombres grans) i del bloc Canvi i Relacions 
(Les identitats notables).  
 

Fitxa d’activitats amb informació bàsica per al professor 

En aquest apartat s’indica com s’han organitzat les diferents activitats proposades en 
sessions curtes. Per a cada sessió, s’apunten aspectes importants que el professor haurà de 
tenir en compte en el moment de de portar a terme les activitats, com ara el curs al què va 
adreçat, els objectius de la sessió, les competències bàsiques que s’hi treballaran o el material 
necessari, entre d’altres. 

Per una banda, indicarem les abreviacions a les que es farà referència per apuntar a les 
competències bàsiques que es treballaran: 

CB1: Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 

CB2: Competència en el tractament de la informació i competència digital 

CB3: Competència en autonomia i iniciativa personal 

CB4: Competència d’aprendre a aprendre 

CB5: Competència en comunicació lingüística 

CB6: Competència en expressió cultural i artística 

CB7: Competència social i ciutadana 

                                                           
6
 En el cas en què un mateix curs realitzi totes les activitats. 
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Per altra banda, indicarem també les abreviacions pel que fa a les competències 
matemàtiques: 

CM1: Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica 
utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats 

CM2: Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes 

CM3: Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies  
diverses 

CM4: Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes 

CM5: Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les 
afirmacions que es fan en matemàtiques 

CM6: Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics 

CM7: Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per  

analitzar situacions i per raonar 

CM8: Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i 
cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes 

CM9: Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el 
canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic 

CM10: Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels 
altres 

CM11: Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir 
coneixement a partir d’idees matemàtiques 

CM12: Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i 
visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics 

 
 

Sessió 1 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 1)La suma 

Activitats 
1.1.Descomposició de nombres d’una xifra buscant el 10 (exercicis 1 

i 2) 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Aprendre a descomposar i agrupar sumands aconseguint múltiples 
de 10 per calcular sumes. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis i goma 

Fonts consultades [9] [12] [17] 
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Sessió 2 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 1)La suma 

Activitats 
1.1.Descomposició de nombres d’una xifra buscant el 10 (exercici 3) 

1.2.Sumar d’esquerra a dreta (exercici 4) 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Aprendre a resoldre sumes descomposant sumands segons unitats, 
desenes, centenes... i agrupant-los. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 10 minuts 

Material Llapis i goma 

Fonts consultades [9] [12] [16] [17] 

Observacions Sessió que conté activitats que són continuació de la sessió 
anterior. Es recomana no distanciar massa de la sessió 1. 

 

Sessió 3 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 1)La suma 

Activitats 
1.3.Descomposició de la desena més propera (exercici 5) 

1.4.Sumar 9: una desena més, una unitat menys (exercici 6) 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Aprendre a resoldre sumes descomposant sumands fins a la desena 
exacta més propera. 

Conèixer una estratègia de càlcul mental per a sumar 9 a un 
nombre. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 10 minuts 

Material Llapis i goma 

Fonts consultades [9] [12] [16] [17] 

 

Sessió 4 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 1)La suma 

Activitats 
1.4.Sumar 9: una desena més, una unitat menys (exercicis 7, 8 i 9) 

 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Ampliar l’estratègia vista per a sumar 9 a d’altres sumands (el 8, 
l’11, el 12...) i aplicació d’aquestes. 
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C. bàsiques CB3, CB4, CB5 

C. matemàtiques CM2, CM3, CM11 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment o en parelles 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis, goma i calculadora. 

Fonts consultades [9] [12] [16] [17] 

Observacions Possibilitat de posar en comú les diferents estratègies de càlcul que 
pensin els alumnes amb la resta de companys. 

 

Sessió 5 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 1)La suma 

Activitats 
1.4.Sumar 9: una desena més, una unitat menys (exercicis 10 i 11) 

 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Ampliar l’estratègia vista per a sumar 9 a d’altres sumands (190, 
180, 170,...), aplicació d’aquestes i repàs de les estratègies 
anteriors. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment o en parelles 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis, goma i calculadora. 

Fonts consultades [9] [12] [16] [17] 

 

Sessió 6 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 1)La suma 

Activitats 
1.5.El nombre misteriós (exercici 12) 

1.6.Sumar el mateix nombre (exercici 13) 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Aprendre i practicar estratègies per a sumar mentalment nombres 
quasi consecutius. 

Aprendre i practicar estratègies per a sumar mentalment el mateix 
nombre. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 10 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades [9] [12] [16] [17] 
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Sessió 7 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 1)La suma i 2)La resta 

Activitats 
1.7.Sumar nombres consecutius (exercici 14) 

2.1.Ús de la prova de la resta (exercici 15) 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Aprendre i practicar estratègies per a sumar mentalment nombres 
consecutius. 

Fer ús de la prova de la resta per a realitzar restes mentalment. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 10 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades [9] [12] [16] 

Observacions Fer notar els alumnes que, de les dues activitats de la sessió, una fa 
referència a la suma i l’altra a la resta. 

 

Sessió 8 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 2)La resta 

Activitats 
2.2.Restar d’esquerra a dreta (exercici 16) 

2.3.Restar un nombre a la unitat seguida de zeros (exercici 17) 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Practicar la resta d’esquerra a dreta per a restar mentalment 
nombres relativament grans. 

Descriure una estratègia per a restar nombres de la unitat seguida 
de zeros i posar-la en pràctica. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 10 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades [12] [16] [17] 

Observacions Possibilitat de fer posar en comú als alumnes l’estratègia que han 
pensat a l’apartat 2.3. 
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Sessió 9 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 2)La resta 

Activitats 
2.4.Restar 9: una desena menys, una unitat més (exercicis 18, 19 i 20) 

 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Conèixer una estratègia de càlcul mental per a restar 9 a un 
nombre, posar-la en comú i fer-la extensible a altres subtrahends. 

C. bàsiques CB3, CB4, CB5 

C. matemàtiques CM2, CM3, CM11 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment o per parelles 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis, goma i calculadora. 

Fonts consultades [12] [16] 

 

Sessió 10 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 2)La resta 

Activitats 
2.4.Restar 9: una desena menys, una unitat més (exercicis 21, 22 i 23) 

 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Ampliar l’estratègia estudiada per a restar 9 a un nombre fent-la 
extensible a altres subtrahends (12, 18, 19, 21,... i 190, 180,...). 

C. bàsiques CB3, CB4, CB5 

C. matemàtiques CM2, CM3, CM11 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment o per parelles 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades [12] [16] [17] 

Observacions Sessió que conté activitats que són continuació de la sessió 
anterior. Es recomana no distanciar massa de la sessió 9. 

 

Sessió 11 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 3)El producte 

Activitats 
Exercici 24 
 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Repassar les taules de multiplicar i fer reflexions sobre aquestes, 
que ajudin en la seva memorització. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 
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Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 10 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades [8] [10] [17] [19] 

Observacions Pot posar-se en pràctica només en aquells alumnes on es detecti 
dificultat en les taules de multiplicar com a activitat de repàs. 

 

Sessió 12 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 3)El producte 

Activitats 
Exercici 25 

3.1.Descomposició del factor més gran (exercici 26) 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Prendre consciència de que multiplicar consisteix en repetir una 
suma. 

Aprendre a descomposar factors per a resoldre productes 
mentalment. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades [8] [10] 

Observacions Remarcar les propietats de la multiplicació i la relació d’aquesta 
operació amb la suma. 

 

Sessió 13 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 3)El producte 

Activitats 
3.2.Multiplicar per la unitat seguida de zeros (exercicis 27 i 28) 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Posar en pràctica estratègies per a multiplicar nombres múltiples 
de 10 mentalment. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 10 minuts 

Material Llapis, goma i calculadora. 

Fonts consultades [8] [10] [17] 
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Sessió 14 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 3)El producte 

Activitats 
3.2.Multiplicar per la unitat seguida de zeros (exercici 29) 

3.3.Multiplicar per 5 (exercici 30) 

3.4.Multiplicar per 9 (exercici 31) 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Posar en pràctica estratègies per a multiplicar nombres múltiples 
de 10 mentalment. 

Aprendre estratègies per a multiplicar per 5 i 9 mentalment. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades [8] [10] [17] 

Observacions Sessió que conté activitats que són continuació de la sessió 
anterior. Es recomana no distanciar massa de la sessió 13. 

 

Sessió 15 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 3)El producte 

Activitats 
3.5.Multiplicar per 11 (exercicis 32, 33, 34 i 35) 

 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Descriure i posar en pràctica estratègies per a multiplicar un 
nombre per 11 mentalment. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades [8] [10] [17] 

 

Sessió 16 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 3)El producte 

Activitats 
3.6.Multiplicar per 101 (exercici 36) 

3.7.Meitats per dobles (exercici 37) 

3.8.El nombre misteriós (exercici 38) 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Descriure i posar en pràctica estratègies per a multiplicar 
mentalment un nombre per 101, per múltiples de 5 i nombres 
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quasi consecutius. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis, goma i calculadora. 

Fonts consultades [10]  

 

Sessió 17 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 4)La divisió 

Activitats 
4.1.Ús de la prova de la divisió (exercici 39) 

4.2.Factorització del divisor (exercici 40) 

4.3.Divisió entre 5 (exercicis 41 i 42) 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Descriure i posar en pràctica estratègies per a dividir mentalment 
usant la prova de la divisió o la factorització del divisor. 

Definir i aprendre estratègies per a dividir mentalment de forma 
senzilla entre 5 i 25. 

C. bàsiques CB3, CB4, CB5 

C. matemàtiques CM2, CM3, CM11 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment o per parelles 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis, goma i calculadora. 

Fonts consultades [10] [17] 

 

Sessió 18 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 4)La divisió 

Activitats 
4.4.Divisió entre la unitat seguida de zeros (exercici 43) 

4.5.Dividends múltiples de 10 (exercicis 44 i 45) 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Descriure i posar en pràctica una estratègia per a dividir 
mentalment entre la unitat seguida de zeros. 

Aplicar una estratègia per a dividir mentalment múltiples de 10. 

C. bàsiques CB3, CB4, CB5 

C. matemàtiques CM2, CM3, CM11 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment o per parelles 

Duració aprox. 10 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades [10] [17] 
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Sessió 19 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 5)Les potències i arrels 

Activitats 
Exercici 46  
 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Tenir consciència de la relació que hi ha entre les unitats d’un 
nombre i la terminació dels seus quadrats i cubs. 

Conèixer les 6 terminacions possibles dels quadrats exactes i deduir 
que aquestes terminacions no impliquen que un nombre sigui un 
quadrat exacte. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 10 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades [10] [14] 

 

Sessió 20 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 5)Les potències i arrels 

Activitats 
5.1.Càlcul del quadrat d’un nombre (exercici 47)  

 

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Recordar la fórmula de la diferència de quadrats. 

Aplicar aquesta fórmula al càlcul del quadrat d’un nombre 
qualsevol. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades  [10] 

 

Sessió 21 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 5)Les potències i arrels 

Activitats 
5.2.El quadrat de nombres de dues xifres acabats en 5 (exercici 48)  

5.3.Arrels quadrades exactes de nombres de dues xifres (exercici 49)  

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Descriure i posar en pràctica un mètode de càlcul ràpid de quadrats 
de nombres de dues xifres acabats en 5. 
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Aprendre un mètode de tanteig per a calcular mentalment arrels 
quadrades exactes. 

C. bàsiques CB3, CB4, CB5 

C. matemàtiques CM2, CM3, CM11 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment o per parelles 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades [10] [14] 

 

Sessió 22 

Bloc 
Càlcul mental exacte 
 5)Les potències i arrels 

Activitats 
5.4.Arrels cúbiques exactes de nombres de dues xifres (exercici 50)   

Curs 1r o 2n d’ESO 

Objectius Aprendre un mètode de tanteig per a calcular mentalment arrels 
cúbiques exactes. 

C. bàsiques CB3, CB4, CB5 

C. matemàtiques CM2, CM3, CM11 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment o per parelles 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades [10] [14] 

 

Sessió 22 

Bloc 
Càlcul mental aproximat 
 1)L’arrodoniment 

Activitats 
Exercicis 1, 2 i 3 
 

Curs 3r i 4t d’ESO 

Objectius Aprendre a aplicar arrodoniments per a resoldre mentalment 
operacions aritmètiques bàsiques. 

Identificar la xifra a arrodonir d’acord a cada situació plantejada. 

C. bàsiques CB3, CB4, CB5 

C. matemàtiques CM2, CM3, CM11 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades [18] 
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Sessió 23 

Bloc 
Càlcul mental aproximat 
 2)El truncament 

Activitats 
Exercicis 4, 5 i 6 
 

Curs 3r i 4t d’ESO 

Objectius Aprendre a aplicar truncaments per a resoldre mentalment 
operacions aritmètiques bàsiques. 

Identificar la xifra significativa d’acord a cada situació plantejada. 

C. bàsiques CB3, CB4, CB5 

C. matemàtiques CM2, CM3, CM11 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis i goma. 

Fonts consultades [18] [??] 

 

Sessió 24 

Bloc 
Operacions amb 
calculadora 
1)La calculadora 
científica 

Activitats 
Exercici 1 
 

Curs 3r i 4t d’ESO 

Objectius Conèixer algunes funcions de la calculadora científica. 

Saber efectuar càlculs usant la memòria de la calculadora. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis, goma i calculadora. 

Fonts consultades [18] [??] 

 

Sessió 24 

Bloc 
Operacions amb 
calculadora 
2)La prioritat de les op. 

Activitats 
Exercicis 2, 3 i 4 
 

Curs 3r i 4t d’ESO 

Objectius Conèixer l’ordre de prioritat de les operacions. 

Saber resoldre expressions matemàtiques amb sumes, restes, 
productes, divisions, potències, arrels i parèntesis amb la 
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calculadora. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis, goma i calculadora. 

Fonts consultades [18] [??] 

 

Sessió 25 

Bloc 
Operacions amb 
calculadora 
3)La notació científica 

Activitats 
Exercicis 5, 6 i 7 
 

Curs 3r i 4t d’ESO 

Connexió amb Química, Física 

Objectius Saber expressar una quantitat en notació científica, en paper i a la 
calculadora. 

Saber resoldre expressions matemàtiques en notació cientifica amb 
la calculadora. 

C. bàsiques CB3, CB4 

C. matemàtiques CM2, CM3 

Tipus activitats Per realitzar a classe individualment 

Duració aprox. 15 minuts 

Material Llapis, goma i calculadora. 

Fonts consultades [18] [6] 
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5. Material proposat 

Disseny de les activitats d’aprenentatge 
En aquesta secció us presentarem la col·lecció d’activitats que s’han dissenyat per tal 

de treballar el càlcul mental i l’ús de la calculadora a l’aula. El material s’ha organitzat d’acord a 
les temàtiques: 

 Càlcul mental exacte: recull d’estratègies i exercicis per a afavorir l’agilitat en el 
càlcul exacte de sumes, restes, multiplicacions, divisions, potències i arrels de 
nombres naturals. 

 
 Càlcul mental aproximat: recull d’estratègies i exercicis per a realitzar càlculs 

mentals aproximats de sumes, restes, multiplicacions i divisions. 
 

 Operacions amb calculadora: recull d’activitats de continguts diversos que reforcen 
temes d’errors típics de càlcul amb calculadora. 
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Càlcul mental exacte 
 

Imagina que volguessis calcular, per exemple, quin és el preu de pintar una 
paret d’11m2 si la pintura que t’agrada val 5.8€/m2, o quant et costarà un menú 
si has demanat dos plats que valen 10.25 i 8.90€ respectivament. Imagina 
també que en aquell precís moment no disposes de la calculadora per a poder 
obtenir el resultat. Aleshores, què faries? 

Està demostrat que el càlcul mental és molt més ràpid que efectuar una 
operació amb calculadora. Amb els exercicis que et proposem a continuació 
podràs treballar estratègies per a ser més ràpid en els teus càlculs quan no 
puguis utilitzar la calculadora, ni llapis ni paper. Treballarem estratègies de 
càlcul per a les següents operacions aritmètiques: suma, resta, multiplicació, 
divisió, arrels i potències. 

1.La suma 

Per a tenir agilitat en el càlcul mental d’aquesta operació, és important recordar 
que la suma (o addició) té les propietats commutativa i associativa, recordes de 
què es tractaven aquestes propietats? No et preocupis, farem un repàs molt 
breu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bé, ara ja saps de què parlem. A continuació treballarem sis estratègies 
diferents, que es basen en aquestes dues propietats que acabem d’enunciar, 
per a què puguis fer sumes mentalment més ràpid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Tal com has vist als exemples, descomposa els sumands d’aquestes sumes 
de forma que a l’agrupar-los, un dels sumands sigui 10: 
 

a) 7 + 9 =  

b) 5 + 8 = 

c) 6 + 9 = 

d) 8 + 7 = 

e) 3 + 8 = 

f) 4 + 9 = 

g) 6 + 8 = 

h) 7 + 4 = 

i) 9 + 7 = 

j) 5 + 9 = 

 Propietat commutativa: quan canviem l’ordre dels sumands el resultat 
no varia. 
Exemple:       7 + 21 = 28  i   21 + 7 = 28 
 

Per a calcular mentalment una suma, és més senzill si sumem el 
nombre més gran amb el nombre més petit que a l’inrevés. Gràcies a 
aquesta propietat, el resultat que obtindrem serà el mateix. 

 

 Propietat associativa: quan sumem tres o més sumands, el resultat 
sempre és el mateix independentment de com els agrupem. 
Exemple:       2 + 4 + 6 = (2 + 4) + 6 = 6 + 6 = 12 
                       2 + 4 + 6 = 2 + (4 + 6) = 2 + 10 = 12 
 

 

Completa la taula següent de forma que totes les cel·les sumin 10: 
 

   1 +     2 +     3 +     4 +     5 +  

 
Quan hagis de sumar nombres d’una xifra, pots descomposar-los i 
agrupar-los de forma que sumin 10 ja que, gràcies a la propietat 
associativa de la suma, obtindràs el mateix resultat que si fessis la 
suma original. Fixa’t: 
 

8 + 7 = 8 + 2 + 5 =  (   8  +   2  ) + ...... = 10 + ...... = ...... 
9 + 4 = 9 + 1 + 3 = (...... + ......) + ...... = 10 + ...... = ...... 
7 + 5 = 7 + 3 + 2 = (...... + ......) + ...... = 10 + ...... = ...... 

 

1.1.Descomposició de nombres d’una xifra buscant el 10 
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2. Ara, calcula mentalment les següents sumes (escriu només el resultat). Per 
fer-ho, ajuda’t agrupant primer els nombres que sumen 10: 
 

a) 9 + 4 + 5 + 1 + 6 = 

b) 7 + 6 + 8 + 3 + 2 = 

c) 1 + 7 + 3 + 5 + 9 = 

d) 8 + 3 + 5 + 6 + 5 = 

e) 8 + 6 + 2 + 2 + 4 = 

f) 3 + 1 + 8 + 6 + 3 = 

g) 7 + 2  + 9 + 1 + 8 = 

h) 4 + 9 + 3 + 5 + 2 = 

i) 3 + 5 + 8 + 4 + 1 = 

j) 6 + 7 + 2 + 9 + 2 = 

 

3. Fixa’t que no només podem separar sumands en d’altres més fàcils de sumar 
intentant que sumin 10 sinó també intentant que la seva suma acabi en 
zero. Per exemple: 
77 + 148 = 70 + 7 + 140 + 8 = (70 + 140) + (5 + 3) + 7 = 210 + (3 + 7) + 5 = 225 
 
Calcula les sumes següents descomposant-les prèviament: 
a) 83 + 128 = 

 
b) 241 + 79 = 

 

c) 364 + 93 = 
 

d) 876 + 45 = 
 

e) 465 + 23 = 
 

f) 677 + 36 = 

 

 

 

 

 

4. Descomposa les sumes següents en unitats, desenes i centenes segons 
correspongui i fes el càlcul sense utilitzar la calculadora: 
 
a) 136 + 81 + 22 = 

b) 25 + 93 + 272 = 

c) 428 + 65 + 132 = 

d) 337 + 46 + 82 = 

e) 181 + 53 + 275 = 

f) 117 + 23 + 41 = 

g) 651 + 178  = 

h) 82 + 63 + 114 = 

i) 79 + 236 + 55 = 

j) 431 + 125 + 12 = 

k) 253 + 102 + 84 = 

l) 56 + 33 + 12 = 

m) 67 + 144 + 31 = 

n) 172 + 25 + 18 = 

o) 86 + 122 + 43 = 

p) 206 + 383 = 

q) 563 + 32 + 114 = 

 

Per a sumar nombres a partir d’una xifra, és més fàcil si sumem les 
centenes amb les centenes, les desenes amb les desenes i les unitats 
amb les unitats. Fixa’t: 
 
123 + 42 + 14 = 100 + 20 + 40 + 10 + 3 + 2 + 4 = ...... + ...... + ....... = ....... 

 

1.2.Sumar d’esquerra a dreta 
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5. Realitza aquestes sumes mentalment aplicant l’estratègia de descomposició 

de la desena més propera i anota el resultat: 

a) 86 + 15 = k) 97 + 5 = 

b) 37 + 9 = l) 85 + 8 = 

c) 45 + 12 = m) 67 + 4 = 

d) 69 + 6 = n) 28 + 7 = 

e) 46 + 7 = o) 39 + 4 = 

f) 55 + 9 = p) 38 + 9 = 

g) 95 + 7 =  q) 68 + 3 = 

h) 26 + 8 = r) 77 + 6 = 

i) 96 + 5 = s) 96 + 11 = 

j) 38 + 5 = t) 37 + 7 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Calcula mentalment les operacions següents seguint aquesta estratègia i 

escriu-ne el resultat: 

a) 24 + 9 = n) 11 + 9 = 
b) 25 + 9 = o) 63 + 9 =  
c) 26 + 9 = p) 33 + 9 = 
d) 17 + 9 = q) 38 + 9 = 
e) 23 + 9 = r) 77 + 9 = 
f) 34 + 9 = s) 84 + 9 = 
g) 19 + 9 = t) 78 + 9 = 
h) 36 + 9 = u) 22 + 9 = 
i) 45 + 9 = v) 93 + 9 = 
j) 17 + 9 = w) 57 + 9 = 
k) 19 + 9 = x) 46 + 9 = 
l) 18 + 9 = y) 87 + 9 = 
m) 76 + 9 = z) 64 + 9 = 
 

Quina de les dues sumes trobes més fàcil: A o B? 
A:  8 + 7 = 
B: 10 + 5 = 
 

Com hem vist, sumar 10 (o qualsevol altra desena) a un nombre és 
senzill. Per això, per a sumar mentalment un nombre pròxim a una 
desena exacta cal que aproximis el nombre a aquesta desena descomposant 
i agrupant sumands. Com per exemple: 
 

a) Com que 36 és proper a 40, descomposem l’altre sumand (el 5) de forma 
que puguem tenir el 40 com a sumand: 

 36 + 5 = 36 + 4+1 = ( 36 + 4 ) + 1 = 40 + 1 = 41 
 

b) Com que 77 és proper a 80, descomposem l’altre sumand (el 16) de 
forma que puguem tenir el 80 com a sumand: 

77 + 16 = ...... + ...... + ...... = (......+......) + ...... = 80 + ...... = ...... 
 

1.3.Descomposició de la desena més propera 

Quan sumem 9 unitats a un nombre, és fàcil fer-ho si afegim 10 i restem 1 
(una desena més, una unitat menys). Veiem un exemple: 
  
Com que 9 = 10 -1, per a sumar 9 unitats a un nombre farem el següent: 
 

16 + 9 =           16 + 10 = 26;  26 – 1 = 25 
 

O, equivalentment: 

 

16 + 9 = ...... 

1.4. Sumar 9: una desena més, una unitat menys 

+1 

-1 
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Fixa’t que pots aplicar una estratègia de càlcul mental similar a la de sumar 9 
per a qualsevol sumand que sigui proper a una desena exacta, com ara 19, 29, 
39,... 11, 21, 31,... inclòs altres nombres no tan propers com el 8, 18, 28,… i 12, 
22,… 
 

7. Amb l’ajut de la calculadora, si és necessari, determina una tècnica fàcil de 

càlcul per a realitzar sumes quan un dels sumands sigui 11 i descriu-la a 

continuació posant exemples. 

 

 

Ara, aplica aquesta tècnica per a calcular mentalment les sumes següents: 

a) 76 + 11 = q) 338 + 11 = 
b) 21 + 11 = r) 79 + 11 = 
c) 112 + 11 = s) 246 + 11 = 
d) 475 + 11 = t) 82 + 11 = 
e) 46 + 11 = u) 322 + 11 = 
f) 364 + 11 = v) 136 + 11 = 
g) 87 + 11 = w) 74 + 11 = 
h) 64 + 11 = x) 48 + 11 = 
i) 523 + 11 = y) 172 + 11 = 
j) 178 + 11 = z) 407 + 11 = 
k) 84 + 11 = a) 37 + 11 = 
l) 18 + 11 = b) 225 + 11 = 
m) 66 + 11 = c) 47 + 11 = 
n) 15 + 11 = d) 684 + 11 = 
o) 691 + 11 =  e) 126 + 11 = 
p) 54 + 11 = f) 64 + 11 = 

8. De la mateixa forma que hem vist per a sumar 9 unitats, en el cas que 

vulguem sumar-ne 8 també podem fer-ho seguint una estratègia, pensa-hi i 

escriu com ho faries afegint algun exemple: 
 

 

 

 

Ara, aplica aquesta tècnica per a calcular mentalment les sumes següents: 

a) 73 + 8 = n) 53 + 8 = 
b) 211 + 8 = o) 69 + 8 =  
c) 83 + 8 = p) 155 + 8 = 
d) 475 + 8 = q) 33 + 8 = 
e) 16 + 8 = r) 19 + 8 = 
f) 124 + 8 = s) 206 + 8 = 
g) 37 + 8 = t) 82 + 8 = 
h) 44 + 8 = u) 212 + 8 = 
i) 38 + 8 = v) 13 + 8 = 
j) 106 + 8 = w) 223 + 8 = 
k) 84 + 8 = x) 77 + 8 = 
l) 27 + 8 = y) 146 + 8 = 
m) 66 + 8 = z) 79 + 8 = 

 

9. I si el què volem és sumar 12 unitats? Pensa i escriu una estratègia útil per a 

sumar mentalment 12 unitats a un nombre i posa’n exemples. 
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Ara, aplica aquesta tècnica per a calcular mentalment les sumes següents: 

a) 73 + 12 = n) 53 + 12 = 
b) 211 + 12 = o) 69 + 12 =  
c) 123 + 12 = p) 155 + 12 = 
d) 475 + 12 = q) 33 + 12 = 
e) 16 + 12 = r) 19 + 12 = 
f) 124 + 12 = s) 206 + 12 = 
g) 37 + 12 = t) 122 + 12 = 
h) 44 + 12 = u) 211 + 12 = 
i) 312 + 12 = v) 13 + 12 = 
j) 106 + 12 = w) 223 + 12 = 
k) 124 + 12 = x) 77 + 12 = 
l) 27 + 12 = y) 146 + 12 = 
m) 66 + 12 = z) 79 + 12 = 

 

10. També pots utilitzar estratègies similars a aquestes per a sumar 190, 180, 

170... a un nombre. 

a) Pensa i escriu una estratègia útil per a sumar mentalment 190 unitats a un 

nombre i posa’n exemples. 

 
 

 

b) I si enlloc de 190 volguessis sumar 180 unitats, escriu com variaria 

aquesta estratègia. 

 
 

 

c) Compara oralment aquestes estratègies amb les proposades per un 
company. 

11. Calcula mentalment les següents sumes, preferiblement aplicant alguna 

de les estratègies que hem treballat o que tu mateix has deduït, i escriu-ne 

el resultat: 

a.1) 356 + 18 = a.2) 317 + 170 = 
b.1) 648 + 19 = b.2) 75 + 180 = 
c.1) 754 + 21 = c.2) 484 + 190 = 
d.1) 552 + 41 = d.2) 99 + 380 = 
e.1) 214 + 17 = e.2) 75 + 190 = 
f.1) 106 + 19 = f.2) 633 + 180 = 
g.1) 266 + 18 = g.2) 124 + 470 = 
h.1) 179 + 21 = h.2) 62 + 170 = 
i.1) 560 + 31 = i.2) 98 + 110 = 
j.1) 99 + 41 = j.2) 167 + 210 = 
k.1) 114 + 51 = k.2) 692 + 310 = 
l.1) 87 + 18 = l.2) 881 + 210 = 
m.1) 134 + 19 = m.2) 75 + 21 = 
n.1) 472 + 17 = n.2) 83 + 190 = 
o.1) 278 + 81 =  
p.1) 65 + 71 =  
q.1) 97 + 61 =  
r.1) 321 + 19 =  
s.1) 243 + 28 =  
t.1) 261 + 180 =  
u.1) 123 + 190 =  
v.1) 236 + 170 =  
w.1) 174 + 280 =  
x.1) 339 + 190 =  
y.1) 512 + 290 =  
z.1) 109 + 380 =  
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12. T’atreveixes a calcular mentalment aquestes sumes doblant el seu 

nombre misteriós? Doncs endavant: 

a) 19 + 21 =   
b) 6 + 4 =   
c) 57 + 59 =   
d) 11 + 13 =   
e) 9 + 7 =   
f) 12 + 14 =   
g) 21 + 23 =   
h) 16 + 18 =   
i) 31 + 33 =   
j) 55 + 57 =   
k) 65 + 67 =   
l) 17 + 15 =   
m) 24 + 26 =   
n) 107 + 109 =   
o) 29 + 27 =   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. Calcula mentalment i escriu el resultat de les següents sumes: 

a) 17 + 17 = j) 65 + 65 =  
b) 63 + 63 = k) 73 + 73 =  
c) 45 + 45 = l) 84 + 84 =  
d) 31 + 31 = m) 52 + 52 =  
e) 27 + 27 = n) 18 + 18 =  
f) 16 + 16 = o) 26 + 26 =  
g) 54 + 54 = p) 32 + 32 =  
h) 21 + 21 = q) 64 + 64 =  
i) 34 + 34 = r) 85 + 85 =  

 

Per a sumar dos nombres quasi consecutius, com per exemple 7 i 9, 
existeix una tècnica molt útil que consisteix a doblar el que s’anomena 
nombre misteriós. 
 
Resol les sumes següents amb ajut de la calculadora i dedueix de quin 
nombre misteriós estem parlant: 
 

7 + 9 =    3 + 5 =   9 + 11 = 
6 + 8 =    5 + 7 =   1 + 3 = 
 

1.5.El nombre misteriós 

Completa: 
 

1 + 1 =  6 + 6 =  11 + 11 =  16 + 16 =  

2 + 2 =  7 + 7 =  12 + 12 =  17 + 17 =  

3 + 3 =  8 + 8 =  13 + 13 =  18 + 18 =  

4 + 4 =  9 + 9 =  14 + 14 =  19 + 19 =  

5 + 5 =  10 + 10 =  15 + 15 =  20 + 20 =  

 
Et recomanem memoritzar aquesta taula de dobles de nombres petits 
perquè t’ajudarà a ser més àgil en els teus càlculs. 
 

Fixa’t que sumar a un nombre el mateix nombre és el mateix que 
multiplicar aquest nombre per ......... . Per exemple, 23 + 23 = 23 · ...... 
= 46. 

 

1.6.Sumar el mateix nombre 
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14. Calcula mentalment i escriu el resultat de les següents sumes: 

a) 17 + 18 = g) 54 + 55 = m) 52 + 53 = 
b) 63 + 64 = h) 21 + 22 = n) 18 + 19 = 
c) 45 + 46 = i) 34 + 35 = o) 26 + 27 = 
d) 31 + 32 = j) 65 + 66 = p) 32 + 33 = 
e) 27 + 28 = k) 73 + 74 = q) 64 + 65 = 
f) 16 + 17 = l) 84 + 85 = r) 85 + 86 = 

 

2.La resta 

La resta, subtracció o diferència, és una operació que va de la mà de la suma, de 
fet, és la operació inversa. No obstant, hem de tenir present que aquesta 
operació no satisfà les propietats de la suma: 

 

 

 

 

 

 

Malgrat la resta no satisfaci cap d’aquestes propietats, també podrem deduir 
estratègies que ens ajudin a fer restes mentalment de forma ràpida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Calcula mentalment les restes que et proposem utilitzant la prova de la 
resta: 

a) 12 - 9 =   f) 24 - 19 =     k) 22 - 14 =     
b) 20 - 17 = g) 33 - 27 =     l) 18 - 11 =        
c) 21 - 19 =      h) 41 - 38 =     m) 13 - 7 =      
d) 17 - 13 =     i) 8 - 2 =      n) 29 - 24 =      
e) 15 - 8 =      j) 16 - 7 =       o) 79 - 73 =     

Per a restar dos nombres petits, és més simple si utilitzem la prova de 
la resta per a trobar el resultat. És a dir, comptar les unitats que li 
falten al subtrahend per arribar al minuend. 
 
Escriu la prova de les restes següents: 
 

9 - 7 =   …..  + .…. = ….. 
8 - 5 =   …..  + …..  = ….. 
6 - 3 =   …..  + …..  = ….. 

7 - 4 =   …..  + …..  = ….. 

9 - 5 =   …..  + ….. = ….. 
 
Fixa’t que, d’aquesta manera, enlloc de pensar en una resta estarem 
pensant en una suma. 
 

2.1.Ús de la prova de la resta 

Dedueix tu mateix l’estratègia de càlcul per a sumar dos nombres 
consecutius pensant en el doble del més petit i reescrivint les següents 
sumes: 
 
7 + 8 = 7 + 7 + 1 = ......   3 + 4 = ..... + ..... + ..... = ...... 
5 + 6 = ..... + ..... + ..... = ......  6 + 7 = ..... + ..... + ..... = ...... 
 
Escriu l’estratègia que hagis deduït: 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.......................................... 

1.7.Sumar nombres consecutius 

 La resta no té la propietat commutativa, i per tant, no podem 
intercanviar la posició del minuend amb la del subtrahend. 
Exemple:     6 - 4 no és el mateix que 4 - 6, ja que 6 - 4 = 2 i 4 - 6 = -2. 

 
 

 Tampoc té la propietat associativa:  Al no poder intercanviar el valor 
del minuend amb el subtrahend, no podem associar de cap forma els 
valors d’una resta.  
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16.  Calcula mentalment restant d’esquerra a dreta, i anota el resultat: 

a) 756 - 232 =   j) 292 - 140 =     
b) 898 - 541 = k) 418 - 401 =        
c) 917 - 224 =      l) 173 - 92 =      
d) 366 - 234 =     m) 239 - 114 =      
e) 248 - 153 =      n) 979 - 966 =     
f) 128 - 110 = o) 564 - 431 = 
g) 877 - 717 = p) 652 - 551 = 
h) 986 - 845 = q) 780 - 540 = 
i) 755 - 643 = r) 465 - 332 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17.  Calcula mentalment aquestes restes i anota el resultat: 

a) 100 - 45 =   j) 1.000 - 442 =     
b) 1.000 - 235 = k) 10.000 - 4.581 =        
c) 10.000 - 3.495 =      l) 100 - 92 =      
d) 100.000 - 23.467 =     m) 100 - 54 =      
e) 1.000 - 653 =      n) 1.000 - 976 =     
f) 10.000 - 9.710 = o) 10.000 – 4.933 = 
g) 100 - 71 = p) 1.000 - 558 = 
h) 1.000 - 984 = q) 100.000 - 46.547 = 
i) 1.000 - 463 = r) 10.000 – 2.332 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan les xifres del minuend són més grans que les corresponents del 
subtrahend,  restar d’esquerra a dreta pot ser molt senzill. Per 
exemple: 
 
365 - 242 = 300 - 200 + 60 - 40 + 5 - 2 = ........ + ........  + ........  = ........ 
 
Hem restat les centenes amb les .................., les desenes amb les 
.................. i les unitats amb les .................., convertint la resta en una 
suma de restes més fàcils de resoldre. 

2.2.Restar d’esquerra a dreta 

Suposem que volguéssim fer la resta 10.000 - 4.375, aleshores 
completa el següent: 
 

milers: 9 - 4 = …... 

centenes: 9 - 3 = …... 

desenes: 9 - 7 = …... 

unitats: 10 - 5 = …... 
 
Dedueix i escriu l’estratègia que hem usat: 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.......................................... 

2.3.Restar un nombre a la unitat seguida de zeros 

Obtenim que 10.000 - 4.375 = ........... 
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18.  Calcula mentalment i anota el resultat: 

a) 24 - 9 = j) 28 - 9 = 
b) 25 - 9 = k) 15 - 9 = 
c) 26 - 9 = l) 18 - 9 = 
d) 17 - 9 = m) 72 - 9 = 
e) 23 - 9 = n) 43 - 9 = 
f) 34 - 9 = o) 63 - 9 =  
g) 19 - 9 = p) 33 - 9 = 
h) 36 - 9 = q) 38 - 9 = 
i) 45 - 9 = r) 77 - 9 = 

 

De forma anàloga a la suma, també pots aplicar aquesta estratègia de càlcul 
mental per a qualsevol subtrahend proper a una desena exacta, com ara 19, 29, 
39,... 11, 21, 31,... inclòs altres nombres no tan propers com el 8, 18, 28,… i 12, 
22,… 

 

19.  Ara, de forma anàloga a la què hem vist per a restar 9 unitats, determina 
una tècnica fàcil per a restar 11 unitats a un nombre de dues xifres. Si és 
necessari, ajuda’t de la calculadora.  

 

 

 

A continuació calcula mentalment les operacions que et proposem aplicant 

aquesta tècnica i escriu-ne el resultat: 

a) 76 - 11 = j) 178 - 11 = 
b) 21 - 11 = k) 84 - 11 = 
c) 112 - 11 = l) 18 - 11 = 
d) 475 - 11 = m) 66 - 11 = 
e) 46 - 11 = n) 15 - 11 = 
f) 364 - 11 = o) 691 - 11 =  
g) 87 - 11 = p) 54 - 11 = 
h) 64 - 11 = q) 338 - 11 = 
i) 523 - 11 = r) 79 - 11 = 

 

20.  a) Utilitzant una estratègia similar, calcula mentalment les restes que et 

proposem a continuació amb subtrahend igual a 8.  

a) 73 - 8 = j) 106 - 8 = 
b) 211 - 8 = k) 84 - 8 = 
c) 83 - 8 = l) 27 - 8 = 
d) 475 - 8 = m) 66 - 8 = 
e) 16 - 8 = n) 53 - 8 = 
f) 124 - 8 = o) 69 - 8 =  
g) 37 - 8 = p) 155 - 8 = 
h) 44 - 8 = q) 33 - 8 = 
i) 38 - 8 = r) 19 - 8 = 

 

b) Escriu l’estratègia que has fet servir per a resoldre les restes de l’apartat 

anterior i posa un parell d’exemples. 

 

 

 

Per a restar 9 unitats, és millor restar 10 i sumar-ne 1 unitat, ja que      
-9 = -10 + 1. 
Per exemple, 

15 - 9 =                15 - 10 = 5;  5 + 1 = 6 
 

2.4. Restar 9: una desena menys, una unitat més 
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21.  a) Utilitzant una estratègia similar, calcula mentalment les restes que et 

proposem a continuació amb subtrahend igual a 12.  

a) 73 - 12 = j) 106 - 12 = 
b) 211 - 12 = k) 134 - 12 = 
c) 123 - 12 = l) 27 - 12 = 
d) 475 - 12 = m) 66 - 12 = 
e) 16 - 12 = n) 53 - 12 = 
f) 124 - 12 = o) 69 - 12 =  
g) 37 - 12 = p) 155 - 12 = 
h) 44 - 12 = q) 33 - 12 = 
i) 312 - 12 = r) 19 - 12 = 

 

b) Escriu l’estratègia que has fet servir per a resoldre les restes de l’apartat 

anterior i posa un parell d’exemples. 

 
 

 

 

22.  També pots utilitzar estratègies similars a aquestes per a restar 190, 180,   

170... a un nombre. 

a) Pensa i escriu una estratègia simple per a restar 190 unitats a un nombre i 

posa’n exemples. 

 

 

b) I si enlloc de 190 volguessis restar 210 unitats? Escriu quina estratègia 

utilitzaries i posa’n exemples. 

 

 

23.  Calcula mentalment les següents restes, preferiblement aplicant alguna de 

les estratègies que hem treballat o que tu mateix has deduït, i escriu-ne el 

resultat. 

a.1) 356 - 18 = y.1) 512 - 290 = 
b.1) 648 - 19 = z.1) 509 - 380 = 
c.1) 754 - 21 = a.2) 317 - 170 = 
d.1) 552 - 41 = b.2) 275 - 180 = 
e.1) 214 - 17 = c.2) 484 - 190 = 
f.1) 106 - 11 = d.2) 999 - 380 = 
g.1) 266 - 21 = e.2) 735 - 190 = 
h.1) 179 - 21 = f.2) 633 - 180 = 
i.1) 560 - 31 = g.2) 724 - 470 = 
j.1) 99 - 41 = h.2) 962 - 170 = 
k.1) 114 - 51 = i.2) 908 - 110 = 
l.1) 87 - 18 = j.2) 267 - 210 = 
m.1) 134 - 19 = k.2) 692 - 310 = 
n.1) 472 - 17 = l.2) 881 - 210 = 
o.1) 278 - 81 = m.2) 748 - 290 = 
p.1) 85 - 71 = z.1) 959 - 380 = 
q.1) 97 - 61 = a.2) 612 - 170 = 
r.1) 321 - 19 = b.2) 295 - 180 = 
s.1) 243 - 28 = c.2) 594 - 190 = 
t.1) 261 - 180 = d.2) 677 - 210 = 
u.1) 323 - 190 = e.2) 854 - 420 = 
v.1) 236 - 170 = f.2) 388 - 180 = 
w.1) 674 - 280 = g.2) 995 - 190 = 
x.1) 339 - 190 = h.2)662 - 110 = 
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3.El producte 

La següent és una taula de multiplicacions o productes que s’anomena Taula 
Pitagòrica, la coneixes? Es diu d’aquesta manera perquè la va inventar el 
matemàtic i filòsof Pitàgores a Grècia fa més de 2.500 anys. 

Fixa’t que, per a completar-la, s’ha d’escriure a cada cel·la el 
producte del nombre de la seva fila pel de la seva columna. 
Per exemple, observa que per a localitzar el resultat de 4 · 3 és 
necessari continuar la fila 4 i la columna 3 fins arribar a la 
intersecció. 
 

Figura 1.  Retrat del matemàtic Pitàgores. 

 

Completa-la, com va fer Pitàgores, anotant el resultat dels productes 
corresponents en cada cas: 
 

· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2       14    

3           

4   12        

5           

6           

7           

8           

9           

10     50     100 

 

Com deus haver observat, la taula que acabes de completar conté totes les 
taules de multiplicar dels 10 primers nombres naturals. És imprescindible que 
per a calcular mentalment productes, divisions i potències la memoritzis 
prèviament. 

24.  Respon: 

a) Troba a la taula el resultat de 7 · 8 i el de 8 · 7. 

 

b) Són iguals o diferents els dos resultats anteriors? Succeeix el mateix 

amb la resta de resultats? Pots relacionar-ho amb alguna propietat del 

producte? Si la resposta és afirmativa, digues amb quina propietat i 

explica el perquè. 

 

 

c) Fixa’t en la columna del 2, creus que a partir d’aquesta columna es pot 

obtenir alguna/es altra/es? Si la resposta és afirmativa, indica quina/es i 

com la/les obtindries. 

 

 

d) Ara fixa’t en la columna del 3, creus que a partir d’aquesta columna es 

pot obtenir alguna/es altra/es? Si la resposta és afirmativa, indica 

quina/es i com la/les obtindries. 

 

 

e) El quadrat d’un nombre a s’escriu a2 i és el resultat de multiplicar un 

nombre per sí mateix. És a dir, a2 = a· a. Ubica a la taula Pitagòrica tots 

els quadrats que hi apareguin. 
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25.  a) Troba amb la calculadora el resultat d’aquests productes sense utilitzar 

la tecla de la multiplicació: 

a) 23 · 4 = n) 54 · 5 = 
b) 11 · 5 = o) 76 · 12 =  
c) 13 · 7 = p) 51 · 4 = 
d) 125 · 3 = q) 43 · 7 = 
e) 17 · 8 = r) 29 · 6 = 
 

b) Com ho has fet? Per què? 

 

El producte satisfà tres propietats que faciliten la resolució d’aquesta operació. 
Posar-les en pràctica ens serà de gran utilitat a l’hora de calcular productes 
mentalment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació treballarem algunes de les tècniques per a calcular mentalment 
productes de forma més ràpida. 

 

 

 

 

 

 

26. Aplica aquesta estratègia per a calcular els productes següents: 

a) 25 · 3 = k) 68 · 9 = 
b) 3 · 85 = l) 24 · 6 = 
c) 31 · 4 = m) 49 · 3 = 
d) 27 · 6 = n) 9 · 54 = 
e) 4 · 15 = o) 78 · 3 = 
f) 23 · 9 = p) 42 · 8 = 
g) 44 · 3 = q) 7 · 91 = 
h) 82 · 7 = r) 72 · 5 = 
i) 3 · 67 = s) 12 · 9 = 
j) 53 · 4 = t) 64 · 8 = 

 

 

 

 

 Propietat commutativa: quan canviem l’ordre dels factors el resultat no 
varia. 
Exemple:       7 · 3 = 21  i   3 · 7 = 21 
 

Aquesta propietat ens permetrà permutar els factors de forma que ens 
sigui més fàcil calcular el seu producte ja que el resultat que obtindrem 
serà el mateix. 

 

 Propietat associativa: quan multipliquem tres o més factors, el resultat 
sempre és el mateix independentment de com els agrupem. 
Exemple:       3 · 5 · 8 = (3 · 5) · 8 = 15 · 8 = 120 
                       3 · 5 · 8 = 3 · (5 · 8) = 3 · 40 = 120 

 

 Propietat distributiva del producte respecte la suma: la suma de dos 
nombres multiplicats per un tercer equival a la suma de cada sumand 
multiplicats pel tercer nombre. 
Exemple:     4 · (6 + 3) = 4 · 6 + 4 · 3 

Per multiplicar un nombre d’una xifra per un altre de dos o més, fem la 
descomposició polinòmica del factor més gran i apliquem la propietat 
distributiva. 

Per exemple:  

4 · 52 = 4 · (50 + 2) = ......  · ...... + ......  · ......  = ...... + ...... = ...... 

3 · 94 = 3 · (90 + 4) = ......  · ......  + ......  · ......  = ...... + ...... = ...... 

3.1. Descomposició del factor més gran 
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27.  Aplica l’estratègia que has deduït per a completar la taula següent: 

 

 · 10 · 100 · 1.000 · 10.000 · 100.000 

8,7 87     

370      

41,5      

6,031      

0,0008      

9,2      

2,14      

506,244      

3.007,613      

96,003      

9.703,58      

299,1      

31.625,75      

15.938      

0,602      

 

28.  Quin és el resultat de fer aquests productes? Pots ajudar-te de la 

calculadora per a resoldre’ls. 

31 · 200 = 
56 · 80 = 
43 · 300 = 
82 · 70 = 
27 · 5.000 = 
14 · 60 = 
73 · 400 = 
17 · 3.000 = 

 

a) Què tenen en comú tots aquests productes? 

 

 

b) Quina és l’estratègia que podríem fer servir per a fer fàcilment aquestes 

multiplicacions sense necessitat d’utilitzar la calculadora? 

 

T’has preguntat mai quin és el resultat de multiplicar cada nombre per 10? I 
per 100? I per 1.000? Quina és l’estratègia que podem seguir per a 
multiplicar fàcilment per 10, 100, 1.000... sense necessitat d’usar la 
calculadora? Per esbrinar-la, si vols, pots fer algunes proves amb la 
calculadora. 

Escriu l’estratègia: 

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

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

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

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

Exemples:  

31 · 100 =   

56 · 10 =  

43,26 · 1.000 =   

83,72 · 10 =   

...................... = ............. 

 

3.2. Multiplicar per la unitat seguida de zeros 
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29.  Aplica l’estratègia que has deduït per a fer mentalment els productes 

següents: 

a) 3 · 80 = j) 4 · 70 = 
b) 6 · 40 = k) 3 · 70 = 
c) 7 · 90 = l) 4 · 90 = 
d) 2 · 70 = m) 9 · 80 = 
e) 5 · 90 = n) 7 · 50 = 
f) 8 · 30 = o) 6 · 50 = 
g) 8 · 60 = p) 8 · 80 = 
h) 6 · 30 = q) 4 · 30 = 
i) 7 · 20 = r) 2 · 400 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

30. Calcula mentalment els següents productes i anota’n el resultat:  

a) 22 · 5 = k) 68 · 5 = 
b) 34 · 5 = l) 27 · 5 = 
c) 38 · 5 = m) 48 · 5 = 
d) 26 · 5 = n) 92 · 5 = 
e) 58 · 5 = o) 78 · 5 = 
f) 24 · 5 = p) 84 · 5 = 

g) 44 · 5 = q) 64 · 5 = 
h) 36 · 5 = r) 72 · 5 = 
i) 28 · 5 = s) 15 · 5 = 
j) 50 · 5 = t) 61 · 5 = 

 

 

 

 

 

 
 

31.  Calcula mentalment els següents productes utilitzant aquesta tècnica i 

anota’n el resultat:  

a) 28 · 9 = f) 84 · 9 = 
b) 13 · 9 = g) 24 · 9 = 
c) 41 · 9 = h) 39 · 9 = 
d) 125 · 9 = i) 47 · 9 = 
e) 56 · 9 = j) 134 · 9 = 
  
  
  
  
  

 

 

 

 

Observa com s’han resolt les següents multiplicacions per 5 i 
completa l’estratègia que s’ha portat a terme: 

56 · 5 =                28 · 10 = 280 

13 · 5 =                6,5 · 10 = 65 

Per multiplicar un nombre per 5 primer calcularem ........................... 
del nombre i després multiplicarem aquesta per ............. 

 

3.3. Multiplicar per 5 

Multiplicar un nombre per 9 equival a multiplicar primer per ....... i 
restar després ..................... al resultat. 

Completa els exemples:  

78 · 9 = 78 · ....... - ....... = ....... - ....... = ....... 

14 · 9 = 14 · ....... - ....... = ....... - ....... = ....... 

 

3.4. Multiplicar per 9 
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32.  Calcula mentalment els següents productes utilitzant aquesta tècnica i 

anota’n el resultat:  

a) 26 · 11 = e) 94 · 11 = 
b) 43 · 11 = f) 67 · 11 = 
c) 72 · 11 = g) 56 · 11 = 
d) 16 · 11 = h) 84 · 11 = 

 

33.  Serveix l’estratègia que has descrit per a multiplicar per 11 qualsevol 

nombre de dues xifres? Si no és així, descriu una estratègia per aquestes 

casuístiques. 

 

 
 

 

 

 

 

 

34.  Fes amb la calculadora els següents productes de nombres de tres xifres 

per 11:  

a) 125 · 11 = g) 834 · 11 = 
b) 452 · 11 = h) 293 · 11 = 
c) 346 · 11 = i)  746 · 11 = 
d) 134 · 11 = j)  587 · 11 = 
e) 226 · 11 = k) 235 · 11 = 
f)  513 · 11 = l)  672 · 11 = 

 

35.  Si haguessis de calcular mentalment els productes de l’exercici anterior, 

podries utilitzar l’estratègia que has descrit per a nombres de dues xifres? 

En qualsevol cas, descriu quina estratègia utilitzaries i posa’n exemples. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què passa si multipliquem un nombre per 11? Quina estratègia 
podem fer servir per a multiplicar fàcilment un nombre de dues xifres 
per 11 sense necessitat d’utilitzar la calculadora? Fes proves si és 
necessari amb la calculadora i posa’n exemples. 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

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

3.5. Multiplicar per 11 
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36.  Calcula mentalment els següents productes i anota’n el resultat:  

a) 22 · 101 = f) 68 · 101 = 
b) 34 · 101 = g) 21 · 101 = 
c) 38 · 101 = h) 47 · 101 = 
d) 46 · 101 = i) 39 · 101 = 
e) 51 · 101 = j) 94 · 101 = 

 

 

 

 

 

 

 
 

37.  Calcula mentalment els següents productes i anota’n el resultat:  

a) 21 · 50 = f) 22 · 15 = 
b) 14 · 25 = g) 13 · 50 = 
c) 18 · 15 = h) 17 · 50 = 
d) 16 · 45 = i) 12 · 35 = 
e) 31 · 50 = j) 26 · 50 = 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

38. Calcula mentalment els següents productes i anota’n el resultat:  

a) 15 · 17 = f) 12 · 14 = k) 65 · 67 = 
b) 6 · 4 = g) 21 · 23 = l) 13 · 15 = 
c) 7 · 5 = h) 16 · 18 = m) 24 · 26 = 
d) 11 · 13 = i) 31 · 33 = n) 107 · 109 = 
e) 9 · 7 = j) 55 · 57 = o) 29 · 27 = 
 

 

Calcula els següents productes amb l’ajut de la calculadora: 

56 · 101 = .........              28 · 101 = ......... 

13 · 101 = .........              63 · 101 = ......... 

Quina estratègia podem fer servir per multiplicar un nombre per 101 
sense usar la calculadora? Escriu-la a continuació: 

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

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

3.6. Multiplicar per 101 

Observa com s’han resolt les següents multiplicacions i completa 
l’estratègia que s’ha portat a terme:  

12 · 15 = 6 · 30 = 180                    16 · 35 = 8 · 70 = 560 

13 · 50 = 6,5 · 100 = 650              19 · 25 = 9,5 · 50 = 475 

 

Per multiplicar un múltiple de 5 per un nombre és aconsellable ...... 

 

3.7. Meitats per dobles 

Per a multiplicar dos nombres quasi consecutius, com per exemple 7 i 
9, s’utilitza una tècnica que consisteix a multiplicar per sí mateix el 
que s’anomena nombre misteriós i després restar una unitat al 
resultat. 
 

Esbrina quin serà el nombre misteriós en cada cas i completa els 
productes següents: 
7 · 9 = ..... · ..... - 1 = ..... 
6 · 8 = ..... · ..... - 1 = ..... 
5 · 7 = ..... · ..... - 1 = ..... 
 

3.8. El nombre misteriós 
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4.La divisió 

La divisió (o fracció) és la operació inversa del producte. Per aquest motiu, per a 

dividir és fonamental conèixer molt bé les taules de multiplicar i tenir presents 

les següents consideracions: 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació treballarem algunes de les tècniques que ens permetran calcular 
mentalment divisions àgilment. 
 

 

 

 

 

 

 

39.  Calcula mentalment les següents divisions exactes (pots ajudar-te pensant-

les com productes):  

a) 16 : 4 = l) 60 : 15 = 
b) 28 : 2 = m) 24 : 4 = 
c) 36 : 3 = n) 108 : 2 = 
d) 121 : 11 = o) 27 : 3 = 
e) 81 : 9 = p) 96 : 12 = 
f) 12 : 3 = q) 128 : 2 = 
g) 49 : 7 = r) 243 : 9 = 
h) 16 : 8 = s) 63 : 21 =  
i) 42 : 6 = t) 125 : 25 = 
j) 50 : 5 = u) 117 : 39 = 
k) 144 : 12 = v) 54 : 18 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La divisió no té la propietat commutativa, i per tant, no podem 
intercanviar la posició del dividend i el divisor. 
Exemple:     8 : 2 no és el mateix que 2 : 8, ja que 8 : 2 = 4 i 2 : 8 = 0,25. 

 

 El resultat d’una divisió no sempre és exacte 
Direm que la divisió és exacta quan el seu residu sigui igual a zero, en 
cas contrari parlarem de divisió inexacta o entera. 

 

 

 No es pot dividir un nombre entre 0 
Perquè no existeix cap quocient que multiplicat per 0 sigui igual a un 
dividend diferent de zero. 
 

Per a efectuar divisions exactes mentalment, com ara 18:3, podem 
utilitzar la prova de la divisió i transformar la divisió en un producte. 
Per exemple, en aquest cas, pensaríem en quin nombre cal multiplicar 
el 3 per a obtenir 18: 
 

Divisió Producte 

18 : 3 = ? 3 · ? = 18 
 

 

4.1. Ús de la prova de la divisió 

Quan el divisor de la divisió sigui un múltiple fàcilment factoritzable, 
el factoritzarem i dividirem el dividend per cadascun dels factors. 
Per exemple: 

a) 72 : 6 
Com que la factorització del 6 és 2·3, per a dividir un nombre 
entre 6 el dividirem per 2 i el resultat per 3 (o a l’inrevés): 

72 : (2 · 3) = (72 : 2) : 3 = 36 : 3 = 12 
 

b) 136 : 8 
Com que la factorització del 8 és 2·2·2, per a dividir un nombre 
entre 8 el dividirem tres cops per 2: 

136 : (2· 2 · 2) = ((136 : 2) : 2) : 2 = (68 : 2) : 2 = 34 : 2 = 17 
 

4.2. Factorització del divisor 
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40.  Calcula mentalment les divisions que et proposem a la primera columna 

d’aquest quadre. Per fer-ho, pots ajudar-te factoritzant el divisor com 

s’indica a l’exemple: 

  

 Divisió Factorització del divisor Resultat  

a) 460 : 20 2 · 10 23 

b) 108 : 9   

c) 104 : 8   

d) 78 : 6   

e) 90 : 6   

f) 126 : 18   

g) 54 : 6   

h) 32 : 4   

i) 128 : 16   

j) 105 : 21   

k) 42 : 14   

l) 135 : 9   

m) 360 : 30   

n) 420 : 20   

o) 84 : 12   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.  Utilitzant l’estratègia que acabes de descriure, calcula mentalment les 

següents divisions (que no tenen perquè ser enteres!):  

a) 44 : 5 = k) 50 : 5 = 
b) 95 : 5 = l) 103 : 5 = 
c) 43 : 5 = m) 41 : 5 = 
d) 82 : 5 = n) 92 : 5 = 
e) 12 : 5 = o) 130 : 5 = 
f) 26 : 5 = p) 33 : 5 = 
g) 65 : 5 = q) 240 : 5 = 
h) 36 : 5 = r) 105 : 5 = 
i) 19 : 5 = s) 90 : 5 = 
j) 33 : 5 = t) 51 : 5 = 

 

42.  Pensa i escriu una estratègia per a dividir mentalment de forma senzilla un 

nombre entre 25. Posa’n exemples.  

 

 

Hem dividit 460 

entre 2 i entre 10 

(els factors del 20). 

4.3. Divisió entre 5 

Observa com s’han resolt les següents divisions i completa 
l’estratègia que s’ha portat a terme:  

75 : 5 = (75 · 2) : 10 = 150 : 10 = 15                

85 : 5 = (85 · 2) : 10 = 170 : 10 = 17 
 

 

 

34 : 5 = (34 · 2) : 10 = 68 : 10 = 6,8 

16 : 5 = (16 · 2) : 10 = 32 : 10 = 3,2 
 

Per dividir un nombre entre 5 és aconsellable ...... 
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43.  Aplica l’estratègia que has deduït per a completar la taula següent:  
 

 : 10 : 100 : 1.000 : 10.000 : 100.000 

7,01      

280      

37,018      

0,6      

87.229,4      

3,15      

29.007,17      

68,001      

11.755,58      

999,1      

53.734,75      

19.751      

0,233      

 

 

 

 

 

 
 

 

44.  Calcula mentalment les divisions que et proposem seguint l’estratègia que 

t’acabem de presentar:  

a) 8.500 : 5 =  f) 1.200 : 3 = k) 1.440 : 12 = 
b) 280 : 4 = g) 3.600 : 9 = l) 600 : 15 = 
c) 350 : 7 = h) 500 : 25 = m) 2.560 : 4 = 
d) 1.210 : 11 = i) 840 : 4 = n) 600 : 12 = 
e) 4.900 : 7 = j) 42.000 : 6 = o) 270 : 9 = 

 

 

 

45.  Calcula mentalment:  

a) 3.300 : 11 =  f) 790 : 10 = k) 1.350 : 9 = 
b) 800.000 : 20 = g) 4.200 : 100 = l) 900 : 20 = 
c) 6.000 : 5 = h) 800 : 10 = m) 6.400 : 4 = 
d) 5.400 : 100 = i) 9.500 : 100 = n) 2.550 : 150 = 
e) 120 : 4 = j) 64.000 : 8 = o) 240 : 30 = 

 

 

Calcula, amb l’ajut de la calculadora, les divisions següents: 

31 : 100 =     17.350,45 : 10 = 

43,26 : 100 =    20,7 : 1.000 =  

En vista dels resultats obtinguts, quina creus que és l’estratègia per a 
calcular mentalment divisions entre la unitat seguida de zeros? 

4.4. Divisió entre la unitat seguida de zeros 

Per a dividir un múltiple de 10 (nombre acabat per un o més zeros), el 
dividirem sense tenir en compte els zeros i després afegirem els zeros 
al quocient. 

Exemples: 

120 : 4 = (12 : 4) · 10 = 30     

6.400 : 32 = (64 : 32) · 100 = 200   

340 : 4 = (34 : 4) · 10 = 85    

 

4.5. Dividends múltiples de 10 
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5.Les potències i arrels 

Una potència és el resultat de multiplicar un nombre (la base) per ell mateix 

varies vegades (exponent). 

L’arrel d’un nombre és un altre nombre que, pres un cert nombre de vegades 

com a factor, dóna el nombre inicial. Concretament, s’anomena arrel quadrada 

d’un nombre a qualsevol altre que, elevat al quadrat, és igual al primer. 

S’anomena arrel cúbica d’un nombre a qualsevol altre que, elevat al cub, és 

igual al primer. 

 
 

A continuació farem algunes reflexions en relació al càlcul d’aquestes 
operacions i treballarem diversos mètodes útils per tenir agilitat en el càlcul 
mental d’algunes potències i arrels. 
 

46.  Respon a les següents qüestions.   

a) S’anomena quadrat perfecte a qualsevol nombre que és el quadrat d’un 
altre. Les unitats dels quadrats perfectes només poden ser 6 diferents. 
Amb l’ajut de la calculadora, escriu quines són: 

 

 

b) Sense fer cap càlcul, encercla els nombres que segur que no són quadrats 
perfectes. 

a) 7.056 f) 4.225 
b) 2.588 g) 19.600 
c) 6.137 h) 3.578 
d) 16.129 i) 2.561 
e) 4.621 j) 1.184 
 

c) Ara, amb l’ajut de la calculadora, indica quins (dels nombres de l’apartat 
anterior) sí són quadrats perfectes. 

d) Fixa’t que els quadrats de tots els nombres acabats en 0 també acaben 
en 0, els dels acabats en 1 també acaben en 1, els dels acabats en 2 
acaben en 4,... Amb l’ajut de la calculadora, completa aquesta taula que 
conté totes les possibles terminacions dels quadrats perfectes: 

 

Unitats del 
nombre 

Terminació 
dels quadrats 

0 0 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

e) Sabies que per a qualsevol nombre que elevem succeeix el mateix? 
Completa la taula de terminacions dels cubs. 
 

Unitats del 
nombre 

Terminació 
dels cubs 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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47.  Calcula mentalment els següents quadrats:  

a) 842, sabent que 802 = 6.400. 
 

b) 292, sabent que 202 = 400. 
 

c) 172, sabent que 102 = 100. 
 

d) 312, sabent que 302 = 900. 
 

e) 782, sabent que 702 = 490. 
 
f) 132, sabent que 102 = 100. 
 
g) 242, sabent que 202 = 400. 
 
h) 192, sabent 102 = ...... 
 
i) 262, sabent 202 = ...... 
 
j) 462, sabent 402 = ...... 
 
k) 612, sabent 602 = ...... 
 
l) 342, sabent 302 = ...... 
 
m) 542 = 
 
n) 922 = 
 
o) 152 = 

“La distància o diferència entre dos nombres consecutius al quadrat 
és igual a la suma d’ambdós” 

Per exemple: 62 = 36 i 72 = 49. Efectivament, 49 - 36 =13 que coincideix 
amb 6 + 7 = 13. 

Posa un parell d’exemples: 

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

Si generalitzem l’afirmació anterior, tenim: 

“La distància o diferència entre dos nombres qualsevols al quadrat 
és igual a la suma d’ambdós per la seva diferència” 

Per exemple: 62 = 36 i 92 = 81. Efectivament, 81 - 36 = 45 que equival a 
(9 + 6)·(9 - 6) = 45. 

Escriu a quina coneguda fórmula matemàtica fa referència aquesta 
afirmació: 

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

 

Fixa’t que aquesta fórmula ens permet determinar quadrats a partir 
d’altres ja coneguts. Per exemple: 
 

Calcularem 372, sabent que 302 = 900. 

Com que 37 + 30 = 67  i  37 - 30 = 7; 
si multipliquem 67·7 i li afegim 302 obtenim 1.369. 
 

Per tant: 372 = 1.369 

5.1. Càlcul del quadrat d’un nombre 
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48.  Calcula mentalment els següents quadrats aplicant l’estratègia que acabes 

de definir:  

a) 852 =  f) 752 = 
b) 252 = g) 652 = 
c) 352 = h) 552 = 
d) 452 = i) 152 = 
e) 952 =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

49.  Calcula, seguint aquest mètode de càlcul d’arrels quadrades:  

a) √676 =  
 

h) √1.225 = 

b) √7.056 = 
 

i) √3.481 = 

c) √3.364 = 
 

j) √961 = 

d) √4.624 = 
 

k) √7.921 = 

e) √5.329 = 
 

l) √2.116 = 

f) √361 = 
 

m) √441 = 

g) √4.489 = 
 

n) √1.296 = 

 

Calcular el quadrat de nombres de dues xifres acabats en 5 és senzill. 
Fixa’t en els següents i descriu una estratègia per a calcular-los 
mentalment: 

152 = 225 
452 = 2.025 
852 = 7.225 

1052 = 11.025 
Estratègia: 

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

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

5.2. El quadrat de nombres de dues xifres acabats en 5 

Suposem que volem calcular quina és l’arrel quadrada de 2.916. La 
trobarem en dos passos: 

1) Com que la xifra de les unitats és 6, sabem que les unitats del 
nombre que busquem serà 4 ó 6 (veure exercici 45 apartat d)). 

2) Trobarem les desenes del nombre per tanteig: 
402 = 1.600 
502 = 2.500 
602 = 3.600 

   Observem que 502 < √2.916 < 602. Aleshores, per a saber si √2.916 
és 54 ó 56: 

552 = 3.025 
  Com que 502 < √2.916 < 552, podem concloure que √2.916 = 54. 
 

 

5.3. Arrels quadrades exactes de nombres de dues xifres 
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50.  Calcula, seguint aquest mètode de càlcul d’arrels cúbiques:  

a) √       
 

   
 

h) √      
 

  

b) √      
 

  
 

i) √      
 

   

c) √      
 

   
 

j) √       
 

  

d) √       
 

   
 

k) √      
 

  

e) √     
 

   
 

l) √       
 

   

f) √      
 

  
 

m) √     
 

  

g) √     
 

   
 

n) √       
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

  

Suposem que ara volem calcular quina és l’arrel cúbica de 46.656. La 
trobarem en dos passos: 

1) Com que la xifra de les unitats és 6, sabem que les unitats del 
nombre que busquem serà 6 (veure exercici 45 apartat e)). 

2) Seguidament trobarem les desenes del nombre per tanteig: 
 

303 = 27.000 
403 = 64.000 
503 =125.000 

 

   Observem que 303 < √      
 

 < 403. Aleshores, podem concloure 

que √      
 

 = 36. 
 

 

5.4. Arrels cúbiques exactes de nombres de dues xifres 
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Càlcul mental aproximat 
 

Hi ha càlculs que no requereixen d’una resposta exacta. Aleshores, per 
resoldre’ls, és suficient amb estimar o esbrinar aproximadament quin és el seu 
resultat. Hi ha dues tècniques per a obtenir resultats aproximats: 
l’arrodoniment i el truncament. 
 

1. L’arrodoniment 

Una forma ràpida i senzilla d’estimar el resultat d’una operació consisteix a 
arrodonir cada nombre i després operar-los. 

Arrodonir és la substitució, a partir d’un cert lloc, de totes les xifres per zeros. 
Cal tenir en compte si la primera xifra que es substitueix és 5 o major que 5, en 
aquest cas s'augmenta en una unitat la xifra anterior a la substituïda. 

Quan arrodonim el resultat que obtindrem no serà exacte però, en alguns 
casos, serà el suficientment proper. Per exemple, si estem a una botiga on hem 
comprat dos articles de valor 18 i 54 euros respectivament, per tenir una idea 
aproximada de quant haurem de pagar faríem:  

18 + 54 ≈ 20 + 50 = 70 

Hem arrodonit el 18 a 20 i el 54 a 50 i hem obtingut 70, quan el càlcul exacte és 

72. 

Fixa’t que l’estimació és un recurs que pot ser útil per anticipar i controlar 

resultats de càlculs obtinguts mitjançant una altra estratègia. 

1. Estima el resultat arrodonint a la desena més propera:, com has vist a 
l’exemple:  

a) 18 + 23 = i) 47 · 76 = q) 62 - 48 = 
b) 57 + 72 = j) 67 · 34 = r) 74 - 63= 
c) 69 + 44 = k) 68 · 44 = s) 87 - 12= 

d) 22 + 87 = l) 83 · 74 = t) 98 - 64= 
e) 93 + 46 = m) 57 · 27 = u) 87 - 54 
f) 25 + 87 = n) 47 · 62 = v) 58 - 29 = 
g) 52 + 34 = o) 31 · 43 = w) 89 - 46 = 
h) 81 + 16 = p) 52 · 48 = x) 66 - 41 = 

 

2. Estima el resultat arrodonint a la centena més propera.  

a) 710 + 678 = i) 546 · 345 = q) 187 – 41 = 
b) 819 + 342 = j) 234 · 34 = r) 294 – 63 = 
c) 991 + 653 = k) 989 · 89 = s) 148 – 25 = 
d) 703 + 467 = l) 984 · 567 = t) 320 – 64 = 
e) 369 + 482 = m) 766 · 22 = u) 924 – 32 = 
f) 631 + 776 = n) 892 · 31 = v) 412 – 26 = 
g) 675 + 560 = o) 585 · 18 = w) 564 – 112 = 
h) 367 + 141 = p) 697 · 23 = x) 798 – 251 = 

 

3. Encercla el resultat que es demana en cada cas: 

a) En Joan ha comprat una tableta digital per 524€ i un Smartphone per 187€. 

Arrodonint a la centena més propera, quina és la millor estimació del preu 

total? 

a) 800 b) 700 c) 600 d) 1.000   
 

b) Quin dels següents nombres dóna una estimació més propera a 87 + 34 a 

l’arrodonir a la desena més propera? 

a) 120 b) 130 c) 140 d) 110   
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2. El truncament 

El truncament consisteix a eliminar decimals, que sempre fan més 

difícil els càlculs. És a dir, per truncar un nombre en certa xifra 

decimal, eliminarem les xifres decimals següents.  Per exemple, si 

trunquem el nombre π = 3,1415... a les centèsimes tindríem 3,14. 

4. Completa el quadre següent amb els dos mètodes de càlcul aproximat que 

hem estudiat: 

 Aproximació per 
truncament 

Aproximació per 
arrodoniment 

Aproximar a la deumil·lèsima 
3,1415926534 

  

Aproximar a la mil·lèsima 
9,567518 

  

Aproximar a la centèsima 
5,2783256 

  

Aproximar a la deumil·lèsima 
0,1211136 

  

Aproximar a la mil·lèsima 
8,2547893 

  

Aproximar a la dècima 
7,5462102 

  

Aproximar a la centèsima 
14,684579 

  

Aproximar a la deumil·lèsima 
2,4516798 

  

Aproximar a la mil·lèsima 
0,3685711 

  

 

 

5. Completa: 

El truncament només pot donar-se en nombres ............... i consisteix a 

............... les xifres a partir d’aquelles per a les quals es realitza el truncament. 

En el cas del truncament per la unitat, s’eliminen ......................................... 

Per exemple, 122,3434 es trunca com 122. 

En el cas del truncament per la dècima, tan sols ........................................... 

Per exemple, 122,3434 es trunca com 122,3. 

En el cas del truncament per la centèsima, tan sols ....................................... 

Per exemple, 122,3434 es trunca com 122,34. 

I així successivament. 

 

6. Arrodoneix a les centèsimes els següents nombres: 

a) 2,71828... 

b)     ̂ 

c) 0,342 

d)     ̂ 

e) 12,455 

f) π 

Si enlloc d’arrodonir haguessis truncat els nombres anteriors, al fer un 

càlcul amb ells, amb quina forma d’aproximació cometries un error menor? 

Raona-ho. 
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Operacions amb calculadora 
 

En aquest apartat treballarem l’aplicació d’algunes tecles de la 
calculadora científica i el seu funcionament. 

Recorda que descriurem el funcionament de manera general, ja 
que no podem mostrar com s’utilitzen tots els models diferents de 
calculadores  científiques  que  hi  ha  al mercat. Et recomanem que 

quan tinguis un dubte, consultis el manual d’ús de la teva calculadora. 
 

 

1. La calculadora científica 

 

 

 

 

 
 

1. Respon a les següents qüestions:  
a) La tecla √ serveix per fer arrels quadrades i la tecla x2 per elevar al 

quadrat. 
Identifica-les a la teva calculadora i resol: 
√54.360 =   6752 = 
√89.225 =   8642 = 
√10.609 =   (-913)2 = 
 

b) La tecla xy serveix per fer qualsevol potència. 
Identifica-la a la teva calculadora i resol: 
1353 =   8744 = 
(-89.204)2 =  (-247)3 = 
9375 =   4285 = 

c) La tecla EXP indica en quants zeros acaba el nombre. 
Per exemple, podríem escriure 8.000 teclejant 8 EXP 3 o veure com 34 
EXP 10 ó 3,4 EXP 11 equival a 340.000.000.000. 
Escriu les equivalències: 
15 EXP 4 =   70.000.000 = 
2,75 EXP 8 =   56.000 = 
5,2 EXP 4 =   -42.000.000 = 
 

d) Saps com funciona la memòria de la teva calculadora? Experimenta i 
relaciona cada tecla amb el seu funcionament: 
 

a) Recupera el contingut de la memòria i l’escriu per pantalla 
(Memory Recall). 

b) Emmagatzema a la memòria la dada que hi ha a la pantalla 
substituint el què hi hagués emmagatzemat. Al polsar-la, 
apareix una M a la pantalla. 

c) Intercanvia la dada que hi ha a la pantalla amb el contingut 
de la memòria. 

d) Emmagatzema a la memòria la dada que hi ha a la pantalla 
amb el mateix signe i ho suma al que hi ha en memòria. 

e) Emmagatzema a la memòria la dada que hi ha a la pantalla 
amb el signe canviat i ho suma al que hi ha en memòria. 

f) Esborra solament la dada que hi ha a la pantalla. 

g) Esborra la dada que hi ha a la pantalla i anul·la les 
operacions teclejades. 

 

e) Resol, sense apuntar cap resultat parcial, fent ús de la memòria de la 
calculadora: 
I)     (     )       (     )    (       )   

 

II)         (      )    (         )   
 

III)       (
     

   
)   

C 

 
AC 

 
Min 

 
MR 

 
M+ 

 
M- 

 
X↔M 

 

La principal diferència d’aquestes calculadores respecte les calculadores 
estàndards és que les operacions es realitzen respectant la seva jerarquia. A 
més, moltes tecles serveixen per realitzar dues o més accions (per activar la 
segona acció s’ha de prémer primer la tecla SHIFT o una altra tecla de cert 
color). Fixa’t que en algunes calculadores primer es prem el número i 
després l’acció i en d’altres primer l’acció i després el número. 
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2. La prioritat de les operacions 

 
 
 
 
 
 
 

2. Ordena de l’1 al 4 d’acord a l’ordre de prioritat (o jerarquia) de les 
operacions: 
 

..... Resoldre les sumes i restes 

..... Desenvolupar els claudàtors i parèntesis 

..... Resoldre les multiplicacions i divisions 

..... Resoldre les potències i arrels 
 

3. Resol les expressions següents amb la calculadora i tenint en compte la 
jerarquia de les operacions: 
 
a)    (      ((  )     ))   

 

b) 
 

 
(   )   

 

c) (   (       ))  (  (     ))    (     )   
 

d)                                
 

e) 
   

 
(    )  (  (  ) )   

 

f) (  )  (  )  
 

 
(    )   

 

4. Resol amb la calculadora i encercla la solució correcta: 
 

I) 
       

       
  

 

a) 7 b) 14,11 c) 1,15 d) Cap de les anteriors 
 

II) 
       

 
  

 

a) 11 b) 13 c) 4 d) Cap de les anteriors 
 

III) √   (  )   
 

a) -1 b) 5 c) 1 d) No té solució 
 

IV) 
   √       

      
  

 

a) 0,33 b) 1,65 c) 2,11 d) Cap de les anteriors 
 

V) 
  √

  

 
   

(
 

  
 
 

  
)
   

a) 2 b) 2,4 c) 2,8 d) Cap de les anteriors 
 

VI) √(  )      
 

a) √6 b) √-16 c) 26  d) 6 
 

 

 

(    )    (      )  (      )    (     )   

Recordes en quin ordre s’ha de resoldre una operació combinada com 
aquesta? 
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3. La notació científica 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Completa el quadre següent: 
 

Expressió matemàtica Seqüència a la calculadora Valor 

3,56 · 10-5   

  8.500.000 

 9,72 EXP 10  

 2,54 EXP 6 +/-  

4 · 10-6   

6. Resol amb la calculadora i anota el resultat en notació científica: 
a)                   

 

b) 
                    

          
  

 

c) 
           

           
  

 

d) 
           √            

 

     
  

 

7. Resol aplicant el factor de conversió corresponent i escriu el resultat en 
notació científica. 
a) Quina edat tindria un individu que hagués viscut mil dos-cents quaranta 

mil milions de segons? 
 
 

b) Una molècula d’hidrogen pesa 3,3·10-24 g. Quantes molècules hi ha en 
un gram d’hidrogen? 
 
 

c) Si una persona té 5 litres de sang i aproximadament 4.500.000 glòbuls 
vermells a cada mil·límetre cúbic d’aquesta, calcula en notació científica 
el nombre aproximat de glòbuls vermells. 
 
 

d) La velocitat de la llum és 3·108 m/s. Quina distància recorre la llum en un 
any? 
 

 
 

𝑚𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎                                    𝑘𝑔 

𝑚𝑒𝑙𝑒𝑐                                   𝑔 

La massa de la terra és: 

 
I la d’un electró: 

 

Com pots observar, cap d’aquests nombres cap a la pantalla de la 
calculadora perquè tenen massa dígits. No obstant, per poder mostrar-los, la 
calculadora utilitza la notació científica. En aquest cas: 
 

𝑚𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎          
   𝑘𝑔    i     𝑚𝑒𝑙𝑒𝑐         

    𝑔 
 
Una quantitat expressada en notació científica consisteix en un producte 
d’un nombre enter de l’1 al 9 (o un decimal que té com a part entera un dígit 
de l’1 al 9) multiplicat per una potència de 10 amb exponent positiu o 
negatiu. 
Per a introduir la massa de la terra a la calculadora, directament en notació 
científica, haurem de teclejar 5,974 EXP 24. 
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6. Valoracions del treball 

La idea d’aquest projecte sorgeix d’una entrada publicada al web del Creamat7 que té 
com a títol “Saber vivir” sense “saber calcular”. Fa referència a la secció “Saber vivir” del 
programa La mañana de La 1, emès el 5 de novembre de 2013, en la qual expliquen com 
calcular l’índex de massa corporal (IMC) però, quan la presentadora i el col·laborador del 
programa intenten exemplificar-ho, no se’n surten. La presentadora pretén calcular el seu IMC 
i, per fer-ho, realitza diversos càlculs amb calculadora sense aconseguir el resultat correcte en 
cap cas (s’observen errors en la prioritat de les operacions, lectura errònia de la calculadora i la 
no intuïció del resultat aproximat). Per altra banda, el col·laborador, amb esperit crític, 
descarta els diversos resultats de la presentadora del programa i efectua un càlcul mental 
aproximat del que seria el resultat correcte. 

 
Indistintament, tutora del centre i directora del projecte, van mostrar des d’un principi 

bona rebuda pel tema. De fet, podríem dir que el video exemplifica molt bé el què podria 
tractar-se d’una situació viscuda a les aules. 

 
Des de la meva experiència professional i personal valoro molt el fet de treballar als 

centres certes metodologies de càlcul que tenen una clara aplicabilitat en assumptes de la vida 
quotidiana i on, sobretot, intervinguin el càlcul mental exacte i estimatiu i la lectura crítica dels 
resultats obtinguts, ja sigui amb la calculadora o amb alguna altra eina de càlcul. De fet, quan 
vaig començar a documentar-me sobre el tema vaig prendre consciència de que avui dia 
internet està ple d’activitats per a que els alumnes de totes les edats i nivells puguin exercitar 
la ment per al càlcul i assolir rapidesa en la resolució, “de cap”, d’operacions aritmètiques 
bàsiques però, si bé és cert que no és fàcil trobar recursos per tal que els alumnes puguin 
aprendre metodologies que els ensenyin a resoldre mentalment i de forma àgil aquestes 
operacions. 

 
Hagués estat gratificant, tant per a mi com per a la conclusió d’aquest treball, poder 

portar a la pràctica el conjunt d’activitats d’aprenentatge dissenyades, però les meves 
circumstàncies personals i el calendari de planificació de l’assignatura no ho han fet possible. 
La posada en escena d’aquestes activitats molt probablement hagués ocupat alguns minuts 
més que els exercicis tipus quinzet que ja fan alguns cursos del centre ara, però tant les parts 
implicades com jo creiem que aportarien un extra que els actuals exercicis no aporten, com ara 
la reflexió i/o discussió de les diverses metodologies de càlcul mental davant les mateixes 
dades, l’assimilació de noves estratègies de càlcul o l’execució d’un tipus d’activitats on els 
nombres que hi prenen part s’han de considerar com una totalitat i no com meres xifres. 

 
Queda doncs en mans del centre la decisió de posar en pràctica el material proposat 

en aquest treball durant el proper curs 2014/15 per tal de comprovar si la realització 
sistemàtica d’aquest tipus d’activitats causa un canvi en la forma de reflexionar dels alumnes 
davant d’una operació a resoldre i una millora tant en la seva habilitat de càlcul mental com en 
la resolució d’operacions amb calculadora.  

 
 

 

  

                                                           
7
 Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemàtiques (srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla). 
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7. Conclusions 

Vivim en una època en què disposem de calculadores i ordinadors que poden alliberar 
les persones de la realització d’algorismes que avui no tenen sentit. Un cop l’alumne ha 
interioritzat el significat d’una certa operació aritmètica, la forma d’operar-la no té perquè 
continuar essent prendre paper i llapis i formar a “màquines de càlcul humanes” sino que 
podria enfocar-se a fer més èmfasi en el càlcul mental i en el bon ús de la calculadora que és el 
que, al cap i a la fi, aquests alumnes usaran en la seva pràctica quotidiana. 

 
La tipologia d’exercicis que s’ha proposat consisteix a calcular, majoritàriament, 

nombres petits ja que creiem que és on el càlcul mental ha d’anar enfocat per a que els 
alumnes guanyin rapidesa, seguretat i desenvolupin el gust pel càlcul. El desenvolupament 
d’aquesta habilitat pensem que els ajudarà a fer front a problemes matemàtics de major 
dificultat i a tenir esperit crític davant resultats obtinguts mitjançant, per exemple, càlculs amb 
ordinador. 

 
Amb l’elaboració d’aquest material didàctic s’espera crear un ambient de 

concentració, de predisposició per l’aprenentatge i que potencia el rigor, la memòria, la 
creativitat, el raonament i l’agilitat mental de l’alumnat a partir d’activitats que els faran 
descomposar els nombres de forma diferent a la tradicional, agrupar-los i manipular-los de 
forma que obtinguin un càlcul de resolució més simple i que poden compartir amb altres 
companys. D’aquesta manera es pretén potenciar l’habilitat social i comunicativa dels 
estudiants, alhora que s’adquireix coneixement i es contribueix a l’adquisició de les 
competències bàsiques. 

 
De cara a futures actuacions dir que aquest material podria ampliar-se amb activitats 

sobre altres operacions, com ara el càlcul de percentatges o de logaritmes, així com càlculs 
amb nombres enters i fraccionaris per tal de cobrir tot el currículum de l’ESO i, perquè no, del 
Batxillerat. 

 
Apuntar que les matemàtiques no només són càlcul mental. Són geometria, resolució 

de problemes, lògica, interpretació de gràfics i conjunts de dades, i un llarg etcètera. No 
obstant, val a dir que el càlcul mental aporta habilitats i desenvolupa certes competències 
matemàtiques que són molt útils per a l’aprenentatge de les matemàtiques. 

 
Per acabar, una pregunta que em va sorgir al llarg d’aquest projecte: Fins a quin punt 

haurien de calcular mentalment els nostres alumnes? Doncs bé, podríem dir que el què 
realment importa és el camí, és a dir, tot allò que aprenen mentre fan un càlcul. Fins a on 
arriben calculant, és relatiu. 
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