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1. MÚLTIPLES I DIVISORS 

* Dos nombres a i b estan emparentats per la relació de divisibilitat quan el seu quocient és exacte. 
* Si la divisió a : b és exacta, es diu que el nombre a és múltiple del nombre b i també que el nombre b és 
divisor del nombre a. 
Exemples: 
 
1.-  Quins dels següents nombres són múltiples de 6? 
 
 33,  54,  9,  88,  68,  6, 89,  53,  73,  77,  42,  3. 
 
Solució:  Són múltiples: 54,  6,  42. 
     No són múltiples: 33, 9,  88, 68,  89, 53, 73, 77, i 3. 
 
* Un nombre té infinits múltiples i s’obtenen multiplicant-ho per qualsevol altre nombre natural. 
* Tot nombre és múltiple de si mateix i de la unitat. 
* La suma de dos múltiples d’un nombre a és un altre múltiple de a. 
 
Exemples: 
 
2.-  Busca els 9 divisors de 36. 
 
Solució: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, i 36 
 
3.- Quins dels següents nombres són divisors de 48? 
 
 4, 7, 6, 35, 10, 8, 24, 1, 3, 17, 21, 12. 
 
Solució:  Són divisors:  4, 6, 8, 24, 1, 3, 12. 
     No són divisors: 7, 35, 10, 17, 21. 
 
* Un nombre a té una quantitat finita de divisors. Per a obtindre has de saber que almenys té dos divisors: ell 
mateix i la unitat. La resta de divisors de a s’obtenen dividint el nombre a per nombres menors que ell per a 
veure si la divisió és exacta. 
 
* Si             , llavors b i c són divisors de a. Es diu que els divisors de a van emparellats. 
 
* Per a conéixer els divisors d’un nombre "a" pots utilitzar el WIRIS. Escriu DIVISORES(a). 
 
Exemples:   
 
4.- El nombre 74652, és divisible per 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11? 
 Solució:      És divisible per 2, 3, 4, i 6. 
         No és divisible per  5, 8, 9, 10, i 11. 
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2. CRITERIS DE DIVISIBILITAT 
 
* Els criteris de divisibilitat són una sèrie de regles, molt simples, que permeten descobrir amb rapidesa si un 

nombre és múltiple de 2, 3, 5, ... 

* Un nombre és múltiple de 2 quan acaba en 0, 2, 4, 6 u 8. 

* Un nombre és múltiple de 5 si acaba en 0 o en 5. 

* Un nombre és múltiple de 10 si acaba en 0. 

* Un nombre és múltiple de 3 si la suma de les seues xifres és múltiple de 3. 

* Un nombre és múltiple de 9 si la suma de les seues xifres és múltiple de 9. 

* Un nombre és divisible per 11, si la diferència entre la suma de les xifres que ocupen els llocs parells i els 

dels imparells és 0 o múltiple d’11. 

* Hi ha més criteris de divisibilitat: per al 7, el 8, etc. Busca’ls per internet. 

Exemples: 

 
ERV: 1, 2, del 7 al 17 
3. NOMBRES PRIMERS I COMPOSTOS 

* Un nombre és primer si té exactament dos divisors: l’1 i ell mateix. Un nombre primer no es pot 

descompondre en factors. Hi ha infinits nombres primers. 

* Un nombre és compost si té més de dos divisors. Un nombre compost es pot descompondre en factors. 

* El nombre 1 no es considera ni primer ni compost. Observa que només té un divisor, el propi 1. 

* Els nombres primers menors que 100 són: 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 i 97. 

* Per a saber si un nombre "a" és primer pots utilitzar el WIRIS. Escriu DIVISORES(a). 

Exemples: 

    5.-  Indica si aquests nombres són primers o compostos. 
 
 76, 51, 23, 60, 72, 47, 36, 64, 21, 30, 53, 49. 
  
Solució: 
   Són primers: 23, 47, 53. 
   Són compostos: 76, 51, 60, 72, 36, 64, 21, 30 i 49. 
 
 
ERV: 3, del 18 al 21 
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4. FACTORITZACIÓ O DESCOMPOSICIÓ D ’UN NOMBRE EN FACTORS PRIMERS 

* La factorització d’un nombre consistix a expressar-ho com a producte de nombres primers. 

* Si el nombre és xicotet, el procediment per a descompondre és senzill i es fa mentalment. 

Per exemple: 6 = 2  3,     12 = 22
  3 

* Si el nombre és gran, el procediment per a descompondre és el següent: 

a) S’escriu el nombre i, a la seua dreta, es posa una ratlla vertical. 

b) Si el nombre acaba en zeros, es pot dividir per 10 = 2 • 5. A la dreta de la ratlla vertical, es posa 

2 • 5 elevat, cada un d’ells, al nombre de zeros finals que tinga el nombre. 

c) Es continua dividint cada quocient obtingut pel menor nombre primer, 2, 3, 5, que siga divisor, tantes 

vegades com es puga. 

d) S’acaba quan de quocient s’obtinga 1. 

* Cada un dels múltiples d’un nombre conté, almenys, tots els factors primers del dit nombre. 

* Els divisors d’un nombre estan formats per alguns dels factors primers del dit nombre. 

* Per a factorizar un nombre "a" amb WIRIS escriu FACTORIZAR(a) 

Exemples: 

   6.-   Descomposició factorial del nombre 31164 
 
 Solució:   31164 = 22 . 3 . 72 . 53. 
 
 
ERV: 4, del 22 al 25 
 
5. MÀXIM COMÚ DIVISOR DE DOS O MÉS NOMBRES 

* El màxim comú divisor de diversos nombres, a, b, c, ... s’el major dels seus divisors comuns, i s’escriu 

així:  MCD(a,b,c, ...) 

* Si els nombres són xicotets, el procediment per a trobar el MCD és senzill i es fa mentalment buscant el 

major  divisor comú d’ells. 

Per exemple: MCD (4,6)  = 2 , perquè 2 és el major divisor de 4 i 6 al mateix temps. 

* Si els nombres són grans, el procediment per a trobar el MCD és el següent: 

a) Es descomponen els nombres a, b, c ... factorialment. 

b) El MCD(a,b,c,...) és el resultat de multiplicar els factors primers comuns en totes les descomposicions 

factorials anteriors, elevat cada un al menor exponent amb què apareix. 

* Dos nombres a i b es diu que són primers entre si no té divisors comuns i per tant si MCD (a, b) = 1 

* Para trobar MCD(a,b,c, ...) amb WIRIS escriu MCD(a,b,c, ...) 
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Exemples: 

       7.-  Troba el mcd de 64 i 100 

  La seua descomposició en factors:  64 = 26 

                100 = 22 . 52  

                       Solució : mcd (64, 100) =  22 = 4 

 

6. MÍNIM COMÚ MÚLTIPLE DE DOS O MÉS NOMBRES 

* El mínim comú múltiple de diversos nombres, a, b, c, ... s’el menor dels seus múltiples comuns, i s’escriu 

així: mín.c.m. {a, b, c, ...) 

* Si els nombres són xicotets, el procediment per a trobar el MCM és senzill i es fa mentalment buscant el 

menor múltiple comú d’ells. 

Per exemple: MCM (4,6) = 12 , perquè 12 és el menor múltiple de 4 i 6 al mateix temps. 

* Si els nombres són grans, el procediment per a trobar el MCM és el següent: 

a) Es descomponen els nombres a, b, c ... factorialment. 

b) El MCM (a,b,c,...) és el resultat de multiplicar els factors primers comuns en les descomposicions 

factorials  anteriors, elevat cada un al major exponent amb què apareix i els factors primers no comuns. 

* Se verifica que MCD (a, b)  MCM (a, b) = a b i per tant, si dos nombres a i b són primers entre si llavors  

MCM (a, b) = a b perquè és MCD (a, b) = 1 

* Para trobar MCM(a,b,c, ...) amb WIRIS escriu MCM(a,b,c, ...) 

Exemples: 

      8.-    Troba el  mínim comú múltiple de 6 i 8. 

  La seua descomposició factorial:  6 = 2 . 3 

              8 = 23 

     Solució : mcm (6, 8) = 24 

     

     9.-    Troba el  mínim comú múltiple de 15, 9  i 10. 

  La seua descomposició factorial:  15 =  3 . 5 

              9 = 32 

              10 = 2 . 5  

     Solució : mcm (15, 9, 10) = 2 . 32 . 5 = 90 

  10.-  Calcula el mcd i el mcm de 15 i 18, després multiplica'ls. Efectua també el producte 15 . 18, què hi  

           observes? 

  Solució : mcd (15, 18) = 3 
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      El seu producte  18 . 15 = 270 

      El producte del seu mcd pel seu mcm = 3 . 90 = 270 

11.- Els nombres 8 i 21 no tenen divisors comuns, són primers entre sí. Quin és el seu mcm? 

  Solució:  Si no tenen factors comuns, el seu mcd és 1. 

       El seu mcm és el producte = 8 . 21 = 168 

12.- Troba dos nombres primers entre sí el producte dels quals siga 72. 

  Solució: Si no tenen factors comuns, el seu mcd és 1. 

      El seu mcm és el seu producte = 8 . 9 = 72  

ERV: 5, 6 del 26 al 84 
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EXERCICIS RESOLTS EN VÍDEO 

 
EXERCICIS TEÒRICS BÀSICS SOBRE DIVISIBILITAT (de l’ 1al 6 ) 

1. (1r ESO) La relació de divisibilitat. 
a) Explica la relació de divisibilitat entre nombres naturals. 
b) Explica amb claredat perquè 518 és múltiple de 37. 
c) Explica amb claredat perquè 23 és divisor de 345. 
d) Troba, almenys, quatre parelles de nombres emparellats per la relació de divisibilitat entre els 
nombres: 420, 12, 70, 90, 11, 9, 18, 156, 6, 21. 
e) Busca entre estos nombres: 5, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 60, 75, 90. 
e1) Tots els que siguen divisors de 90. 
e2) Tots els que siguen múltiples de 3. 

2. (1r ESO) Criteris de divisibilitat.  
a) Què són els criteris de divisibilitat? 
b) Explica els criteris de divisibilitat per 2, 3, 5, 6, 9, 10 i 11 
c) Entre els nombres 77, 108, 120, 162, 215, 247, 315, 328, 370, 416, 455, 495 busca els nombres: 
c1) múltiples de 2 c2) múltiples de 3 c3) múltiples de 5 c4) múltiples de 9 c5) múltiples d’11 

3. (1r ESO) nombres primers i nombres compostos. 
a) Quan un nombre és primers?, quan un nombre és compost? 
b) Classifica en primers o compostos els nombres: 5, 8, 11, 15, 21, 28, 31, 33, 45, 49. 
c) Busca informació fiable en internet i esbrina per a què s’utilitzen hui en dia els nombres primers. 
d) Descompon el nombre 100: 
d1) en dos factors d2) en 3 factors d3) en el nombre màxim de factors que siga possible. 

4. (1r ESO) Descomposició d’un nombre en els seus factors primers. 
a) Què significa descompondre (factorizar) un nombre en factors primers?. Explica el procediment. 
b) Descompon factorialment el nombre 792. 
c) Descompon mentalment en factors primers els nombres: 4, 6, 8, 9, 10, 18, 24, 30, 45 
d) Quin nombre té la següent descomposició 752 2 ⋅⋅ ? 
e) Escriu tots els divisors de 360 descomponent factorialment abans eixe nombre. 

5. (1r ESO) Máximo comú divisor 
a) Que significa que un nombre és el màxim comú divisor de diversos nombres? 
b) Troba tots els nombres que siguen divisors de 12 i 18 al mateix temps. Quin és el màxim comú 
divisor de 12 i 18?, per què? 
c) Explica l’algoritme que et permet trobar el màxim comú divisor de diversos nombres. Utilitza-ho 
per a trobar el mcd de 60 i 40. 
d) Calcula el màxim comú divisor de 420, 180 i 264 
e) Calcula mentalment: 
e1) mcd(4,8) e2) mcd (4,5) e3) mcd (6,9) e4) mcd (2,6,8) e5) mcd (3,10,15,20) 
f) Quan dos nombres són primers entre si?. Escriu diverses parelles de nombres primers entre si. 
g) Dos nombres primers entre si són necessàriament primers?. Dos nombres primers distints són 
necessàriament primers entre si?. Raona les respostes 

6. (1r ESO) Mínim comú múltiple. 
a) Que significa que un nombre és el mínim comú múltiple de diversos nombres? 
b) Troba 5 nombres que siguen múltiples de 4 i 6 al mateix temps. Quin és el mínim comú múltiple de 
4 i 6?, per què? 
c) Explica l’algoritme que et permet trobar el mínim comú múltiple de diversos nombres. Utilitza-ho 
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per a trobar el mcm de 75 i 90. 
d) Calcula el mínim comú múltiple de 18, 24 i 30 
e) Calcula mentalment: 
e1) mcm(4,8) e2) mcm(4,5) e3) mcm(6,9) e4) mcm(2,6,8) e5) mcm(3,10,15,20) 
f) Si dos nombres són primers entre si, quant val el mínim comú múltiple d’ells? 

Múltiples i divisors 

7. Còpia i completa amb múltiple o divisor: 
a) 8 és __________ de 4 b) 7 és ________ de 49 
c) 5 és __________ de 35 d) 72 és ___________ de 9 

8. Troba quatre parelles múltiple-divisor entre els nombres següents: 
143, 12, 124, 364, 180, 31, 52, 13 

9. Respon justificant la teua resposta. 
a) És 132 múltiple d’11? 
b) És 11 divisor de 132? 
c) És 574 múltiple de 14? 
d) És 27 divisor de 1542? 

10. (1r ESO) a) Escriu els huit primers múltiples de 5. 
b) Escriu els tres primers múltiples de 27. 
c) Escriu els divisors de 24. 
d) Escriu els divisors de 63. 
e) És 25 divisor de 5? 
f) Troba tots els múltiples de 24, compresos entre 240 i 384. 
e) Rodeja amb un circule els nombres que siguen múltiples de 4: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 

11. Calcula. 
a) Els cinc primers múltiples de 10. 
b) Els cinc primers múltiples de 13. 
c) Els cinc primers múltiples de 31.  

12. Calcula. 
a) Tots els divisors de 18. 
b) Tots els divisors de 23. 
c) Tots els divisors de 32.  

13. Còpia estos nombres i selecciona: 
66, 71, 90, 103, 105, 156, 220, 315, 421, 708 
a) Els múltiples de 2. 
b) Els múltiples de 3. 
c) Els múltiples de 5. 

14. Còpia estos nombres, rodeja amb un cercle els múltiples de 3 i tatxa els múltiples de 9: 
33, 41, 54, 87, 108, 112, 231, 341, 685 

15. (1r ESO) Dels nombres següents: 320, 63, 75, 420, 35, 33, 840 assenyala els que són divisibles: 
a) Per 2 i per 3 
b) Per 2 i per 5 
c) Per 3 i per 5 
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16. (1r ESO) a) Daus els nombres 1524, 2535, 32440, esbrina si són divisibles per 2, per 3, per 5, per 9 o 
per 10 
b) Daus els nombres 2390, 24555, 1329, esbrina si són divisibles per 2, per 3, per 5, per 9 o per 10 
c) Daus els nombres 489, 12367, 940, esbrina si són divisibles per 2, per 3, per 5, per 9 o per 10 

17. (1r ESO) a) Completa el nombre 9761_ perquè siga divisible per 11 
b) Completa el nombre 456_ perquè siga divisible per 2 i per 5 al mateix temps 

Nombres primers i compostos 

18. Escriu. 
a) Els deu primers nombres primers. 
b) Els nombres primers compresos entre 50 i 60. 
c) Els nombres primers compresos entre 80 i 100. 
d) Els tres primers primers majors que 100. 

19. Mentalment, sense llapis ni paper, separa els nombres primers dels compostos: 
4, 7, 10, 15, 17, 24, 31, 41, 51, 67 

20. (1r ESO) Assenyala els nombres primers i compostos de la llista següent: 7, 12, 13, 25, 31, 43 

21. (1r ESO) Busca tots els divisors d’11. Busca tots els divisors de 14 i comprova si tots els divisors 
d’11 ho són també de 14 

22. Descompon, mentalment, en el màxim nombre de factors les quantitats següents: 
6, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 24, 25, 27, 30, 42 

23. Descompon en factors primers. 
a) 48 b) 54 c) 90 d) 105 e) 120 f) 135 g) 180 h) 200 

24. Descompon en el màxim nombre de factors: 
a) 378 b) 1 144 c) 1 872 

25. (1r ESO) a) Troba un nombre que siga múltiple de 2, 3 i 5. 
b) Troba un nombre que siga múltiple de 2, 6 i 5. 
c) Descompon el nombre 88 en factors primers. 
d) Descompon el nombre 812 en factors primers. 
e) És possible que la descomposició factorial d’un nombre siga ? 

Mínim comú múltiple i màxim comú divisor 

26. Calcula. 
a) Els deu primers múltiples de 10. 
b) Els deu primers múltiples de 15. 
c) Els primers múltiples comuns de 10 i 15. 
d) El mínim comú múltiple de 10 i 15. 

27. Calcula mentalment. 
a) mín.c.m. (2, 3) b) mín.c.m. (6, 9) c) mín.c.m. (4, 10) d) mín.c.m. (6, 10) 
e) mín.c.m. (6, 12) f) mín.c.m. (12, 18) 

28. Calcula, 
a) mín.c.m. (12, 15) b) mín.c.m. (24, 60) c) mín.c.m. (48, 54) d)mín.c.m. (90, 150) 
e) mín.c.m. (6, 10, 15) f) mín.c.m. (8, 12, 18) 

29. Escriu. 
a) Tots els divisors de 18. 
b) Tots els divisors de 24. 
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c) Els divisors comuns de 18 i 24. 
d) El màxim comú divisor de 18 i 24. 

30. Calcula mentalment. 
a) màx.c.d. (4, 8) b) màx.c.d. (6, 9) c) màx.c.d. (10, 15) d) màx.c.d. (12, 16) 
e) màx.c.d. (16, 24) f) màx.c.d. (18, 24) 

31. Calcula. 
a) máxc.d. (36, 45) b) màx.c.d. (105, 120) c) màx.c.d. (8, 12, 16) 
d) máxc.d. (48, 72) e) màx.c.d. (135, 180) f) màx.c.d. (45,60,105) 

32. (1r ESO) Calcula el M.C.D. i el m.c.m. de: 
a) 8, 12 i 20 b) 32, 54 i 90 c) 60, 80 i 120 d) 98, 392 i 441 

33. (1r ESO) Calcula el MCD i el MCM dels nombres 25, 170 i 540. 

34. Quins dels següents parelles de nombres són primers entre si? 
a) 4 i 7 b) 6 i 9 c) 8 i 10 d) 13 i 14 

35. (1r ESO) Indica si els següents nombres són primers entre si: 
3 i 7, 11 i 22, 45 i 34. 

36. Donats els nombres 600 i 840, comprova que el producte del seu M.C.D. pel seu m.c.m. s’igual al 
producte d’ambdós nombres. 

37. El M.C.D. de dos nombres és 36, i el seu producte, 45360. Troba el m.c.m. d’ambdós nombres. 

38. Se sap que el M.C.D.(96, x) = 16 i que el m.c.m.(96, x) = 672. Troba el valor de x 

Problemes 

39. (1º ESO) Pedro acudix al metge cada 6 dies per a posar-se una injecció i Elena va cada 15 dies a fer 
recuperació en el mateix hospital. Si hui s’han vist, calcula quan tornaran a coincidir. 

40. (1r ESO) En una bossa hi ha entre 30 i 40 caramels. Podem fer grups de 4 caramels sense que sobre 
cap. Si fem grups de 6 caramels tampoc sobra cap. Quants caramels hi ha en la bossa? 

41. (1r ESO) Un semàfor es posa roig cada 2 minuts i un altre cada 3. Si a les tres de la vesprada es posen 
rojos al mateix temps, a quina hora tornaran a posar-se rojos els dos al mateix temps? Quantes 
vegades es posaran rojos al mateix temps en una hora? 

42. (1r ESO) En una classe hi ha 48 alumnes i volen fer grups iguals. De quantes maneres diferents 
podran fer-ho? 

43. (1r ESO) Rosa vol repartir 24 retoladors rojos i 32 verds en diversos pots, de manera que hi haja el 
mateix nombre de retoladors de cada color en cada pot. Com ho ha de fer perquè el nombre de pots 
siga el màxim possible? Quants retoladors tindrà cada pot? 

44. (1r ESO) Tenim 8 litres de taronjada i 12 litres de cola per a fer una festa, i volem portar-los sense 
mesclar en recipients que tinguen el mateix nombre de litres i que siguen el més grans possible. De 
quants litres han de ser els recipients? És possible portar-los en recipients d’1 litre? I de 2 litres? És 
possible portar-los en recipients de 3 litres? I de 4 litres? 

45. (1r ESO) En una granja tenen 264 gallines i 450 pollastres. S’han de transportar en gàbies, sense 
mesclar-los, el més gran possibles de manera que en totes hi haja el mateix nombre d’animals. Quants 
animals aniran en cada gàbia? 
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46. (1r ESO) Óscar i Sonia estan muntant en els karts d’un parc d’atraccions. Sonia tarda 4 minuts a fer 
una volta a la pista, i Óscar, 6 minuts. Si partixen els dos junts de la línia d’eixida, quants minuts 
tardaran a tornar a coincidir en la meta? 

47. (1r ESO) En un taller han de fer peces de metall amb forma de rectangle de 12 cm2 de superfície. El 
llarg i l’ample han de ser unitats senceres. Quantes peces distintes es poden fer? 

48. (1r ESO) L’equip d’handbol del centre escolar entrena una de cada 3 vesprades i el de futbol ho fa 
una de cada 2. Coincidixen en el centre un dimarts. Quan tornaran a coincidir si no comptem 
dissabtes i diumenges? 

49. (1r ESO) L’amo d’una sabateria realitza encàrrecs a tres fabricants distints. De cada proveïdor rep la 
comanda cada 20, 15 i 24 dies respectivament. Els dies que rep gènere dels tres proveïdors, el seu 
germà ha d’anar a tirar-li una mà. Al llarg de l’any, quants dies necessita l’ajuda del seu germà? 
Sol: 3 dies 

50. (1r ESO) María té menys de 500 segells. Si els guarda en un àlbum, en pàgines de 18, 20 o 24 segells, 
no li sobra cap. Quants segells té? 
Sol: 360 segells 

51. (1r ESO) Tres amics corren en una pista d’atletisme. Juan fa el recorregut en 12 minuts, Pedro en 9 i 
Miguel en 18. Si entrenen durant 2 hores, quantes vegades coincidixen?, en quins minuts? 
Sol: coincidixen 3 vegades. En el minut 36, en el 72 i en el 108.  

52. (1r ESO) Hi ha tres companyies aèries que realitzen el trajecte Madrid-Pekín. Una ho realitza cada 3 
dies; una altra cada 6 i una altra cada 9. El 10 de novembre hi ha hagut vol de les tres companyies. 
Juan ha comprat un bitllet per al dia 28, però no ha pogut prendre el vol per overbooking. La 
companyia li ha assegurat que eixe mateix dia podrà eixir, però en una altra companyia. És cert? 
Sol: Sí, és cert.  

53. (1r ESO) Una sala d’exposicions mesura 40 m de llarg per 15 d’ample. Es vol forrar amb planxes 
quadrades que tinguen la major grandària possible. Quant ha de mesurar el costat de cada planxa 
perquè no siga necessari partir cap? 
Sol: 5m 

54. (1r ESO) Almudena i Carlos desitgen construir una torre amb les peces cúbiques del joc de 
construccions del seu germà menut. Volen que la torre mesure 48 cm. d’alt, 30 de llarg i 18 d’ample. 
Quant ha de mesurar l’aresta dels cubs perquè siguen de la major dimensió possible? Quantes peces 
empraran al llarg, ample i alt? 
Sol: L’aresta ha de mesurar 6 cm. Llarg 5 peces; Ample 3 i Alt 8 peces 

55. (1r ESO) En un mercat tenen 60 kg de pomes i 80 kg de taronges. Es volen envasar per separat en 
caixes que pesen el mateix i que continguen el nombre més gran possible de quilos, però sense que 
sobre cap. Quants quilos de fruita contindrà cada caixa? 
Sol: 20 kg 

56. (1r ESO) Tenim una caixa amb 100 xocolatines i una altra amb 75 caramels. Si volem empaquetar-los 
en bosses amb igual contingut en cada una d’elles i fer el nombre més gran de paquets possible, 
quantes bosses necessitem? 
Sol: 7 bosses 

57. (1r ESO) Un pescater ha comprat en la llotja 96 kg de llagostins i 72 de gambes. Per a transportar-los 
fins a la pescateria, els llagostins els distribuïx en 4 caixes i les gambes en tres. A l’arribar a la 
pescateria ha de distribuir-los en el mostrador però no vol que les caixes siguen tan grans. De quantes 
maneres diferents pot fer-ho perquè en cada caixa hi haja el mateix nombre de kg, però que este 
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nombre siga major que 6? Quantes caixes necessitarà?. 
Sol: Caixes de 8 kg: 12 de llagostins i 9 de gambes. Caixes de 12 kg: 8 de llagostins i 6 de gambes 

58. (1r ESO) S’han construït dos torres, una apilant cubs de 30 cm i una altra apilant cubs de 40 cm 
d’aresta. Ambdós són de la mateixa altura i superen els dos metres, però sense aconseguir els tres. 
Quants cubs s’han utilitzat de cada una?  
Sol 8 de 30 i 6 de 40 

59. (1r ESO) Roberto vol canviar algunes de les seues boletes per alguns dels pins d’Amaya. Si una 
boleta costa 18 cèntims d’euro i un pin 20 cèntims, quantes boletes com a mínim entregarà Roberto i 
quants pins Amaya si l’import és el mateix? 
Sol: 10 boletes i 9 pins 

60. (1r ESO) Tenim dos cintes de 160 i 180 cm respectivament i volem partir-les en trossos iguals, el més 
llargs possible, sense desperdiciar cap tros. Quant ha de mesurar cada tros? 
Sol: 20 cm 

61. En el meu col·legi hi ha dos classes de 2.° ESO: 2.° A, amb 24 estudiants, i 2.° B, amb 30. 
Hem de fer equips amb el mateix nombre de membres, però sense mesclar de les dos classes. 
Descriu totes les formes possibles de fer els equips. 

62. En un aquarterament hi ha 3007 soldats. Es poden col·locar en formació, amb un nombre exacte de 
files i columnes? Justifica la resposta. 

63. Un grup de 20 persones es poden organitzar en un nombre exacte de files i columnes. Per exemple, 
quatre files i cinc columnes. No obstant això, no es pot fer el mateix amb un grup de 13 persones, que 
només es poden posar en una única fila. Busca tots els nombres compresos entre 150 i 170 que només 
es puguen organitzar en una fila única. 

64. De quantes formes distintes es poden envasar 80 pots de melmelada en caixes iguals? 
Indica, en cada cas, el nombre de caixes necessàries i el nombre de pots per caixa. 

65. Marta ha comprat diversos balons per 69 €. 
El preu d’un baló era un nombre exacte d’euros, sense decimals. 
Quants balons ha comprat i quant costava cada baló? 

66. Un magatzemista ha de col·locar 2480 pots en files, columnes i capes, formant un bloc el més 
compacte possible. Com ho faries tu? 

67. En una fàbrica de productes esportius s’empaqueten les pilotes de tenis de la manera següent: 
* Tres pilotes en cada pot. 
* Sis pots en cada caixa. 
* Una quantitat fixa de caixes en cada palé. 
a) Quin o quines d’estes quantitats poden ser el nombre de pilotes d’un palé? 
2000, 2400, 3600, 4000, 9000, 10000 
b) Sabent, a més, que les caixes d’un palé es distribuïxen en capes de huit files, quin és definitivament 
el nombre de pilotes d’un palé? 

68. Un rotllo de cable mesura més de 150 m’i menys de 200 m. Quina és la seua longitud exacta, sabent 
que es pot dividir en trossos de 15 m’i també en trossos de 18 m? 

69. D’una certa parada d’autobús partixen dos línies, A i B, que inicien la seua activitat a les 7 h del matí. 
La línia A presta un servici cada 24 minuts, i la línia B, cada 36 minuts. A quina hora tornen a 
coincidir en la parada els autobusos d’ambdós línies? 

70. Es desitja dividir dos cordes de 20 m’i 30 m en trossos iguals, el més grans que siga possible, i sense 
desperdiciar res. Quant mesurarà cada tros? 
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71. Una llebre corre fent bots de 2,5 metres, perseguida per un llebrer que fa bots de 3 metres. Cada 
quants metres cauen les empremtes del llebrer sobre les de la llebre? 

72. Per a pavimentar el sòl d’una nau de 12,3 m de llarg per 9 m d’ample, s’han empleats taulells 
quadrades, que han vingut justes, sense necessitat de tallar cap. Quina mesura tindrà el costat de cada 
taulell, sabent que s’han empleat les majors que era possible? 

73. Si apile caixes amb un grossor de 0,18 m, i al costat apile altres caixes amb un grossor de 0,2 m, a 
quina altura coincidixen ambdós torres? 

74. Julia ha format el quadrat més xicotet possible unint peces rectangulars de cartolina, de 12 cm per 18 
cm. 
a) Quant mesura el costat del quadrat? b) Quantes peces hi ha empleat? 

75. En un forn de brioxeria s’han fabricat 2400 magdalenes i 2640 mantegades, que es desitgen 
comercialitzar en bosses amb el mateix nombre d’unitats i sense mesclar ambdós productes. Quantes 
magdalenes o quantes mantegades es poden posar en cada bossa, tenint en compte que el nombre ha 
de ser superior a 15 i inferior a 30? 

76. Es desitja envasar 125 pots de conserva de tomaca i 175 pots de conserva de pimentó en caixes del 
mateix nombre de pots, i sense mesclar ambdós productes en la mateixa caixa. 
a) Quin és el mínim nombre de caixes necessàries? 
b) Quants pots aniran en cada caixa? 

77. Calcula el nombre mínim de pàgines que ha de tindre un llibre perquè es puga llegir a raó de 15 
pàgines cada dia, o bé 24 pàgines cada dia. 

78. Antonio vol posar el sòl de la cuina de llosetes quadrades de la major grandària possible sense haver 
de tallar llosetes. Si la cuina mesura 4,4 m de llarg per 3,2 m d’ample, quants centímetres ha de 
mesurar el costat de la lloseta? Quantes llosetes utilitzarà? 

79. De quantes formes es poden plantar 36 pins en un parc rectangular formant files i columnes? 

80. Pedro i Sonia són cosins. Pedro visita als seus iaios cada 28 dies, i Sonia, cada 35 dies. Si un 
determinat diumenge coincidixen, quant temps tardaran a tornar a coincidir? 

81. Els alumnes de 2° B treballen de dos en dos en classe de Matemàtiques, fan els treballs de Llengua en 
grups de 4, i els treballs de Tecnologia, en grups de 5. Si la classe té menys de 40 alumnes, quants 
alumnes són en total? 

82. Es tenen dos cordes, una de 28 m’i l’altra de 32 m. Es volen tallar en trossos iguals de la major 
grandària possible. Calcula: 
a) La longitud de cada tros. b) El nombre total de trossos. 

83. Tenim 550 L d’oli d’oliva i 445 L d’oli de gira-sol, i volem envasar-los en garrafes iguals i de la 
major grandària possible. Calcula: 
a) La capacitat de cada garrafa. 
b) El nombre de garrafes que es necessiten per a envasar l’oli d’oliva. 
c) El nombre de garrafes que es necessiten per a envasar l’oli de gira-sol. 

84. Una finca que té forma rectangular mesura de llarg 255 m, i d’ample, 125 m. Es volen plantar anouers 
el més separats possible i a la mateixa distància. Calcula: 
a) A quina distància es plantaran. b) Quants es plantaran.
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SOLUCIONS DELS EXERCICIS RESOLTS EN VÍDEO  
1. Veure vídeo 
2. Veure vídeo 
3. Veure vídeo 
4. Veure vídeo 
5. Veure vídeo 
6. Veure vídeo 
7. a) múltiple, b) divisor, c) 

divisor, d) múltiple. 
8. Veure vídeo 
9. a) Perquè la divisió 

132:11 és exacta. Resta és 
fàcil. 

10. Veure vídeo 
11. a) 0,10,20,30,40, b) 0, 13, 

26, 39, 52, c) 0, 31, 62, 
93, 124. 

12. a) 1, 2, 3, 6, 9, 18, b) 1, 
23, c) 1, 2, 4, 8, 16, 32. 

13. a) 66, 90, 156, 220, 708, 
b) 66, 90, 105, 156, 315, 
708, c) 90, 105, 220, 315. 

14. Múltiples de 3: 33, 54, 87, 
108, 231. Múltiples de 9: 
54, 108. 

15. Veure vídeo 
16. Veure vídeo 
17. Veure vídeo 
18. Veure vídeo 
19. nombres primers: 7, 17, 

31, 41, 67. nombres 
compostos: 4, 10, 15, 24, 
51.  

20. Veure vídeo 
21. Veure vídeo 
22. 326 ⋅= , 

328= , 5210 ⋅=
, 7214 ⋅= , 5315 ⋅= , 

2318 2 ⋅= , 5220 2 ⋅= , 
3224 3 ⋅= , 

2525= , 
3327= , 53230 ⋅⋅= , 

73242 ⋅⋅=

 
23. 53248 ⋅⋅= , 

33254 ⋅= , 
52390 2 ⋅⋅= , 
753105 ⋅⋅= , 
532120 3 ⋅⋅= , 

73135 3 ⋅= , 
523180 22 ⋅⋅= , 

23 52200 ⋅=  
24. 732378 3 ⋅⋅= , 

131121144 3 ⋅⋅= , 
13321872 24 ⋅⋅=  

25. Veure vídeo 
26. a) 0, 10, 20, 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 90 
b) 0, 15, 30, 45, 60, 75. 
90, 105, 120, 135 
c) 30, 60, 90 d) 30 

27. a) 6, b) 18, c) 20, d) 30, e) 
12, f) 36 

28. a) 60, b) 120, c) 432, d) 
450, e) 30, f) 72 

29. a) 1, 2, 3, 6, 9, 18 
b) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 
c) 1, 2, 3, 6 d) 5 

30. a) 4, b) 3, c) 5, d) 4, e) 8, 
f) 6 

31. a) 9, b) 15, c) 4, d) 24, e) 
45, f) 15 

32. Veure vídeo 
33. Veure vídeo 
34. Són primers entre si: a) i 

d) 
35. Veure vídeo 
36. Veure vídeo 
37. Veure vídeo 
38. Veure vídeo 
39. Veure vídeo 
40. Veure vídeo

 
41. Veure vídeo 
42. Veure vídeo 
43. Veure vídeo 
44. Veure vídeo 
45. Veure vídeo 
46. Veure vídeo 
47. Veure vídeo 
48. Veure vídeo 
49. Veure vídeo 
50. Veure vídeo 
51. Veure vídeo 
52. Veure vídeo 
53. Veure vídeo 
54. Veure vídeo 
55. Veure vídeo 
56. Veure vídeo 
57. Veure vídeo 
58. Veure vídeo 
59. Veure vídeo 
60. Veure vídeo 
61. Veure vídeo 
62. Veure vídeo 
63. Veure vídeo 
64. Veure vídeo 
65. Veure vídeo 
66. Veure vídeo 
67. Veure vídeo 
68. Veure vídeo 
69. 8h 12min 
70. 10 m 
71. Veure vídeo 
72. Veure vídeo 
73. Veure vídeo 
74. Veure vídeo 
75. Veure vídeo 
76. a) 12 caixes b) 25 pots 
77. 120 
78. Veure vídeo 
79. Veure vídeo 
80. 140 dies 
81. Veure vídeo 
82. a) 4 m, b) 15 trossos 
83. a) 5 L, b) 110, c) 89 
84. a) 5 m, b) 1275 anouers
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