
 

SOLUCIONS SETMANA 23 AL 29 DE MARÇ 

 

 

Lectura: “Objectius del desenvolupament sostenible” 

1) Resposta personal. A manera de exemple: sostenible es un adjectiu usat especialmente en medi ambient, 
que vol dir, que es pot mantenir indefinidament sense afectar l’equilibri ecològic. 

2) Resposta personal. A manera de exemple: el planeta ens ha donat la natura, és a dir, les plantes, els 
animals, el mar, els boscos, les muntanyes... Li hem de tornar tot el que ens ha donat, tenint cura de la 
natura; per exemple, quan anem a la platja, al bosc o al parc hem de recollir totes les escombraries que 
produím i reciclar-les. També hem de tenir cura dels animals i de les plantes perquè són éssers vius. 

3) Si. Resposta personal. A manera de exemple:  Quan deixaven un lloc on havien estat vivint i se’n anaven a 
un altre, agraïen al bosc tot el que els havia donat com, fruits, llenya, peixos, cèrvols,... A més deixaven en el 
centre on havien plantat el seu tipi, un grapat de fruits i llavors, com agraïment a la natura. 

4) Resposta personal. A manera de exemple: reciclar a casa i al col.legi, utilitzar el transport públic, anar a 
comprar amb bosses de tela per evitar l’ús de plàstic, tancar l’aixeta d’aigua una vegada l’hem emprat, tancar 
els llums de casa o de l’escola... 

 

 

Pàgina 83 

1) Són matèria: una taula, una bola de neu i un arbre. No són materia: la bondat i la il.lusió. 

2) Ordinador, camió, cavall i balena. 

3) Si mescles oli amb aigua, l’oli queda sobre l’aigua perquè té una densitat menor, per la qual cosa sura. 

4) Resposta personal: Els vaixells, independement del material amb que s’hagen fabricat, contenen enormes 
espais plens d’aire, substància que resulta menys densa que l’aigua i permet que aquesta gran construcció 
es mantinga surant. En altres paraules, a causa d’aquests grans espais d’aire, la densitat total dels vaixells és 
menor que la de l’aigua, la qual cosa permet als vaixells desplaçar-se sobre la superfície de l’aigua. 

5) La densitat del gel és menor, però molt semblant a la de l’aigua, per la qual cosa s’enfonsa poc. En canvi, 
com la boleta de crom com la de plom s’enfonsen del tot, perquè la seua densitat és molt superior a la de 
l’aigua. 

  

 



 

 

Pàgina 103 

1)  80.097  =  8 DM + 9 D + 7 U  =  80.000 + 90 + 7 

       712.800  =  7 CM + 1 DM + 2 UM + 8 C  =  700.000 + 10.000 + 2.000 + 800 

       3.091.002  =  3 U. de milió + 9 DM + 1 UM + 2 U  =  3.000.000 + 90.000 + 1.000 + 2 

       407.070.109  =  4 C. de milió + 7 U. de milió + 7 DM + 1 C + 9 U  =   

                                = 400.000.000 + 7.000.000 + 70.000  + 100 + 9 

 

2)         * 52.349    * 666.225 
* 90.296           * 2.668.506 
* 59.772      * q = 117,  r = 47 
* 65.024             * q = 1.295, r = 133 

 

3)   Divisible per 2: 30, 12, 18, 70, 22, 90 i 24 

       Divisible per 3: 30, 15, 12,18,21, 90 i 24 

       Divisible per 5: 30, 15, 70, 65 i 90 

 

4)  Sis novens / Set desens / Dos onzens / Cinc dotzens / Tretze dessetens / Quinze vintens. 

 

5)      * 210     * 738 

          * 1.602     * 3.640 

6)  

 



Pàgina 103. PROBLEMES  

(Les operacions les heu de fer en vertical, encara que jo les pose en horizontal, perquè en l’ordinador me 
costa ficar-les en vertical). 

7) Operacions: 

     1.256 – 248 = 1.008 

     1.008 : 2 = 504 

   Solució: Ha recorregut en l’anada del segon viatge 504 Km. 

 

8) Operacions:  

     30 x 12 = 360  360 – 75 = 285  285 : 15 = 19 

    Solució: Van omplir 19 bosses 

 

9) Operacions: 

12 x 3 = 36  432 : 36 = 12 

1ª Solució: Hi deixa 12 caixes de llandes. 

 

Operacions: 

56 - 12 = 44  44 x 36 = 1.584  

2ª Solució:  A la camioneta queden 1.584 llandes.     

 

10) Operacions: 

   

Solució: Hi havia exposat 105 fotografies, 160 dibuixos i 15 maquetes. 

 

11) Operacions: 

      



  

 

TRANSVASAMENTS ENGINYOSOS 

 

1) Si omplim el poal de 7 litres i després aboquem l’aigua al poal de 4 litres, ens quedaran 3 litres. 
2) Si omplim el poal de 8 litres i després l’aboquem al de 5 litres, ens quedaran 3 litres. 

Tornem a omplir el poal de 8 litres més els 3l. que ja teniem seran 11 litres. 
3) Si omplim tres vegades el poal de 4 litres i els anem abocant al poal de 9 litres, quan ja no se podrà      

posar més aigua, ens quedaran tres litres. 
4) Si aboquem el poal de 9 l. al de 5 l., ens quedaran 4 l. 

Tornem a omplir el poal de 9 l.  més els 4 l. que ja teniem seran 13 l. 
5) Si omplim tres vegades el poal de 3 l. i els anem abocant al poal de 8 l., quan ja no se podrà posar 

més aigua, ens quedarà 1 l. 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta personal. 

Recorda que el text de valencià l’has d’escriure en un word en l’ordinador i envia-me’l al nostre 
correu   supercinque27@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PULSERA.  

1) Respuesta personal. 

 

LA ROSA Y EL SAPO 

1) 

DETERMINANTES SUSTANTIVOS ADJETIVOS VERBOS 
Su, aquella, sus, su Amiga, flor, rastro, 

belleza, meses, pétalos, 
tallo 

Bonita, marchita, 
agujereados, caído 

Estaba, quedaba, 
había tenido, 
estaban 

 

 2) Su (amiga):  posesivo, un solo poseedor, tercera persona, femenino, singular. 

      Aquella (flor): demostrativo, lejanía, femenino, singular. 

      Sus (pétalos):  posesivo, un solo poseedor,tercera persona, masculino, plural. 

      Amiga:  sustantivo común, individual, concreto, femenino, singular. 

      Belleza:  sustantivo común, individual, abstracto, femenino, singular. 

      Pétalos:  sustantivo común, individual, concreto, masculino, plural. 

      Bonita:  adjetivo (grado positivo), femenino, singular. 

      Marchita:  adjetivo (grado positivo), femenino, singular. 

      Agujereados: adjetivo (grado positivo), masculino, plural. 

(Tu puedes haber analizado otras palabras, estas son a modo de ejemplo) 

 

LAS ESTRELLAS DE MAR 

1)Respuesta personal. (Una respuesta podría ser: si cada uno aportamos nuestro granito de arena, entre 
todos podemos hacer grandes cosas). 

2) Respuesta personal. 

3) Respuesta personal. (Una respuesta podría ser: si cada uno de nosotros diariamente hacemos pequeñas 
acciones como, no malgastar agua, apagar las luces cuando no se estan usando, reciclar la basura, utilizar el 
transporte público,... entre todos ayudaremos a mejorar nuestro medio ambiente). 

4) Responsabilidad, compromiso, esfuerzo,...(Pueden ser otros). 


