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1. PRESENTACIÓ 
 
L’última edició de PISA, de l’any 2012, tenia la competència matemàtica com a àrea 
prioritària d’avaluació. Els resultats obtinguts per l’alumnat de Catalunya indiquen que, 
tot i que s’assoleixen els coneixements i les habilitats elementals per a la vida, 
s’haurien de continuar estudiant i millorant els processos d’ensenyament i 
aprenentatge de les matemàtiques. L’objectiu d’aquest document és ajudar els 
alumnes a familiaritzar-se amb el tipus d’activitats plantejades a PISA, així com 
possibilitar que els centres puguin detectar els àmbits en què l’alumnat es desenvolupa 
favorablement o aquells en què cal posar-hi més atenció. 
 
Aquest document conté un recull de 78 unitats d’avaluació de matemàtiques que van 
aplicar-se en les edicions dels anys 2000, 2003, 2006 i 2012, així com altres unitats 
que van utilitzar-se en els pilotatges previs a aquestes edicions. Aquesta relació es 
basa en les unitats publicades a Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA 
Assessments (2009) i PISA 2012 Released Mathematics Items (2013), documents 
elaborats per l’OCDE que tenen la finalitat de posar algunes de les unitats d’avaluació 
utilitzades per PISA a disposició de la comunitat educativa. En qualsevol cas, s’ha de 
tenir en compte que la mostra d’unitats d’aquest document no és exhaustiva, ja que a 
les properes edicions de PISA s’utilitzaran unitats d’ancoratge de les edicions anteriors 
(que no han estat alliberades), així com unitats d’avaluació noves.  
 
Cal destacar que algunes de les unitats d’avaluació d’aquest document ja s’havien 
publicat als números 01, 02, 03 i 18 de la col·lecció “Documents” o al número 18 de la 
col·lecció “Informes d’avaluació” del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
(CSASE). 
 
Aquest document s’organitza en els apartats següents: 
 
− Una síntesi del marc conceptual de la competència matemàtica emprat en les 

diferents edicions de PISA (CSASE 2004, 2011). 
− Quadres on s’organitzen els ítems segons les unitats d’avaluació a què pertanyen, 

els coneixements matemàtics, els processos matemàtics i els nivells de dificultat (no 
hi ha dades del percentatge d'encert de les unitats aplicades en els pilotatges de 
PISA 2006 i PISA 2012). 

− Les unitats d’avaluació i els ítems corresponents. 
− Les guies de correcció dels ítems. 
− La proposta d’una graella per recollir el percentatge d’encert i la puntuació de 

l’alumnat a cada ítem. 
− Bibliografia amb fonts d’informació sobre l’avaluació. 
 
A la graella que recull el percentatge d’encert i la puntuació de l’alumnat a cada ítem, 
el resultat obtingut es relaciona amb les unitats d’avaluació d’aquesta publicació. No 
representa necessàriament la puntuació que s’obtindria en una edició de PISA.  
 
Fins ara, les diferents edicions de PISA s’han basat en una prova en suport paper de 
dues hores de durada, on el conjunt d’ítems es distribueix en diferents quaderns 
vinculats entre ells, de manera que, en una classe amb 35 alumnes, menys de tres 
alumnes tenen el mateix quadern. Els alumnes també responen un qüestionari de 
context d’uns 30 minuts de durada.  
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Finalment, cal destacar que aquest document és el segon d’un conjunt de tres 
documents que relacionen totes les unitats d’avaluació de PISA publicades. Els altres 
dos documents recullen les unitats d’avaluació de la competència científica (el número 
26 de la col·lecció “Documents”) i de la comprensió lectora. 
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2. MARC CONCEPTUAL DE COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  
 
Definició 
 
El coneixement de les matemàtiques és clau per preparar els joves per a la vida en la 
societat moderna . Una proporció cada vegada més gran dels problemes i situacions 
de la vida diària, incloent-hi situacions laborals i professionals, requereix un cert nivell 
de comprensió matemàtica i  de raonament matemàtic i l’ús d’eines matemàtiques per 
poder ser entesos i poder-los abordar correctament. El domini de les matemàtiques és 
cabdal per a la gent jove a l’hora d’afrontar temes i reptes personals, professionals, 
socials i científics. 
 
Per als objectius de PISA, la competència matemàtica  és la capacitat d’un individu 
per formular, utilitzar i interpretar les matemàtiques en una varietat de contextos. Inclou 
tant raonaments matemàtics com l’ús de conceptes, procediments, fets i eines 
matemàtics per descriure, explicar i predir els fenòmens. Permet a l’alumnat entendre 
el paper que juguen les matemàtiques al món, així com raonar i prendre decisions que 
necessita per esdevenir un ciutadà constructiu, compromès i reflexiu. 
 
De cara a l’avaluació, la definició de competència matemàtica es pot analitzar a partir 
de tres aspectes interrelacionats: 
 

1) El contingut matemàtic previst per ser utilitzat en els ítems d’avaluació. 
2) Els processos matemàtics que descriuen allò que fan els individus per 

connectar el context del problema amb les matemàtiques i resoldre’l. 
3) Els contextos en què se situen les unitats d’avaluació. 

 
La relació de continguts matemàtics  s’adapta als requisits del desenvolupament 
històric de les matemàtiques, plasma les línies principals dels currículums escolars i 
cobreix l’àmbit de matemàtiques i els fenòmens subjacents que en fan possible el 
desenvolupament. Els continguts matemàtics són els següents: 
 

� Canvi i relacions 
� Espai i forma 
� Quantitat 
� Incertesa 

 
Taula 2.1. Continguts matemàtics 
 

C
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 i 
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Descripció Entendre els tipus de canvi fonamentals i reconèixer quan es 
produeixen i, d’aquesta manera, utilitzar models matemàtics 
adequats per descriure i predir el canvi. Matemàticament, suposa 
modelar el canvi i les relacions amb funcions apropiades, com 
també crear, interpretar i traduir representacions o relacions 
simbòliques i gràfiques. 

Continguts  Creixement d’organismes, la música, el cicle d’estacions, les 
condicions meteorològiques, els nivells d’ocupació i les condicions 
econòmiques. Aspectes dels continguts matemàtics tradicionals de 
funcions i d’àlgebra, incloent-hi expressions algebraiques, 
equacions i desigualtats, representacions tabulars i gràfiques. 
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E
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Descripció Engloba una àmplia gamma de fenòmens molt estesos en el nostre 
món visual, com els patrons, les propietats dels objectes, les 
posicions i orientacions, les representacions d’objectes, la 
descodificació i codificació d’informació visual, la navegació i la 
interacció dinàmica amb formes reals i amb representacions. La 
geometria és la base de l’espai i la forma, però aquesta categoria va 
més enllà de la geometria tradicional en contingut, significat i 
mètode, ja que inclou elements d’altres àrees matemàtiques, com 
ara la visualització espacial, el mesurament i l’àlgebra. 

Continguts  Capacitat d’entendre la perspectiva, per exemple, en pintura o a 
l’hora de crear i llegir mapes, la de transformar formes mitjançant la 
tecnologia, la d’interpretar imatges d’escenes tridimensionals des de 
perspectives diferents i la de construir representacions de formes. 

 

Q
ua

nt
ita

t 

Descripció Incorpora la quantificació d’atributs d’objectes, relacions, situacions i 
entitats en el món i pressuposa que l’alumnat entén les diverses 
representacions d’aquestes quantificacions i que pot fer raonaments 
sobre interpretacions i arguments basats en quantitats. Per poder 
fer front a la quantificació s’han d’entendre les mesures, els 
còmputs, les unitats, els indicadors i les dimensions relatives, així 
com també les tendències i els models numèrics. 

Continguts Sentit numèric, les diferents representacions de nombres, 
l’elegància del càlcul, el càlcul mental, l’estimació i l’avaluació de la 
lògica dels resultats en una gran varietat de contextos. 

 

In
ce

rt
es

a 

Descripció Fenomen clau de l’anàlisi matemàtica i de molts problemes. Per 
tractar la incertesa, es pot recórrer a la teoria de la probabilitat i 
l’estadística, com també a les tècniques de representació i 
descripció de dades. Aquesta categoria de contingut passa per 
reconèixer el paper de la variació en els processos, per tenir 
recursos per quantificar i explicar aquesta variació, per reconèixer la 
incertesa i l’error en les mesures, i per aprendre a conèixer l’atzar. 
També inclou formar, interpretar i avaluar les conclusions que 
l’alumnat obté en situacions on la incertesa té un paper cabdal. 

Continguts Prediccions científiques, dels resultats d’enquestes, de les 
previsions meteorològiques i dels models econòmics. 

 
Tanmateix, cal basar-se en un conjunt de conceptes, procediments, fets i eines 
matemàtics  que tinguin el nivell adequat de profunditat i sofisticació: 
 
− Funcions 
− Expressions algebraiques 
− Equacions 
− Sistema de coordenades 
− Objectes geomètrics en dues i tres dimensions 
− Nombres i unitats 
− Operacions aritmètiques 
− Percentatges, ràtios i proporcions 
− Estimació 
− Recopilació i representació de dades 
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− Variabilitat i descripció de dades 
− Mostres i recollida de mostres 
− Atzar i probabilitat 
 
Els processos matemàtics que es tenen en compte en l’avaluació de PISA són els 
següents: 
 

� Formular situacions matemàticament 
� Utilitzar conceptes, fets, procediments i raonaments matemàtics 
� Interpretar, aplicar i avaluar resultats matemàtics 

 
Taula 2.2. Processos matemàtics 
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Descripció Habilitat de les persones de reconèixer i identificar oportunitats per 
utilitzar les matemàtiques i, després, proveir d’una estructura 
matemàtica un problema contextualitzat, de manera que aquest 
problema es tradueix mitjançant una fórmula matemàtica. En el 
procés de formular situacions matemàticament, els individus 
determinen d’on poden extreure les matemàtiques necessàries per 
analitzar, estructurar i resoldre un problema. Aquest procés 
consisteix a traduir i transferir un context inspirat en el món real a 
l’àmbit de les matemàtiques i donar estructura, representació i 
concreció matemàtica a un problema de la vida real. L’alumnat 
reflexiona i aprèn de les dificultats i premisses del problema. 

Continguts − Identificar els aspectes matemàtics d’un problema situat en el 
context del món real i identificar-ne les variables més 
importants. 

− Reconèixer una estructura matemàtica (que inclogui 
regularitats, relacions i normes) en problemes o situacions. 

− Simplificar una situació o problema per adequar-lo a l’anàlisi 
matemàtica. 

− Identificar les limitacions i premisses en tot tipus de model 
matemàtic, com també les simplificacions obtingudes del 
context. 

− Representar una situació matemàticament, utilitzant variables, 
símbols, diagrames i models apropiats. 

− Representar un problema d’una altra manera, cosa que inclou 
organitzar-lo d’acord amb els conceptes matemàtics, i formular 
hipòtesis apropiades. 

− Entendre les relacions entre el llenguatge específic del context 
d’un problema i el llenguatge simbòlic i formal necessari per 
representar-lo matemàticament. 

− Traduir un problema en llenguatge matemàtic o en una 
representació matemàtica, és a dir, en un model matemàtic. 

− Reconèixer els aspectes d’un problema que es corresponen 
amb problemes ja coneguts o conceptes, fets i procediments 
matemàtics. 

− Utilitzar la tecnologia (com ara un full de càlcul o l’aplicació d’un 
índex en una calculadora gràfica) per descriure una relació 
matemàtica inherent a un problema contextualitzat. 
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Descripció Habilitat de les persones d’aplicar conceptes, fets, procediments i 
raonaments matemàtics amb l’objectiu de resoldre problemes 
prèviament formulats matemàticament. En el procés d’utilitzar 
conceptes, fets, procediments i raonaments matemàtics per 
resoldre problemes, es duen a terme els procediments 
matemàtics necessaris per obtenir resultats i solucions 
matemàtiques, com per exemple fer càlculs aritmètics, solucionar 
equacions, treure deduccions lògiques de premisses 
matemàtiques, fer operacions simbòliques, extreure informació de 
taules i gràfics, representar i tractar amb formes en l’espai, i 
analitzar les dades. L’alumnat parteix d’un model de problema 
situat en el món real, l’ajusta, estableix regularitats, n’identifica 
connexions i crea arguments matemàtics. 

Continguts − Dissenyar i implementar estratègies per trobar solucions 
matemàtiques. 

− Utilitzar un llenguatge i procediments simbòlics, formals i 
tècnics per trobar solucions. 

− Utilitzar eines matemàtiques, incloent-hi la tecnologia, que 
ajudin a trobar la solució o a apropar-s’hi. 

− Aplicar regles, algoritmes i estructures matemàtiques per 
trobar solucions a problemes. 

− Operar amb nombres, dades i informació gràfica i estadística, 
expressions i equacions algebraiques i representacions 
geomètriques. 

− Realitzar diagrames, gràfics i construccions matemàtiques, i 
extreure’n informació. 

− Utilitzar diferents representacions i alternar-les per obtenir les 
solucions a un problema. 

− Redefinir i ajustar els models matemàtics mentre se soluciona 
el problema. 

− Fer generalitzacions basades en els resultats dels 
procediments matemàtics realitzats per trobar una solució. 
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Descripció Habilitats de les persones per reflexionar sobre situacions, 
resultats o conclusions matemàtiques i interpretar-los en el 
context de problemes de la vida real. Això vol dir que s’han 
d’aplicar solucions o raonaments matemàtics en el context d’un 
problema i determinar si els resultats són raonables o tenen sentit 
en aquell context. A l’alumnat que participa en aquest procés, se li 
pot demanar que desenvolupi i doni explicacions i arguments en 
el context del problema, per tal que reflexioni sobre el procés de 
modelització i els seus resultats. 

Continguts − Avaluar si una solució matemàtica és raonable en el context 
d’un problema del món real. 

− Entendre l’impacte i la interrelació del món real amb els 
resultats i càlculs d’un procediment o model matemàtic per tal 
de fer valoracions contextuals sobre com s’haurien d’aplicar o 
ajustar els resultats. 

− Reflexionar sobre els arguments matemàtics i explicar i 
justificar els resultats en el context d’un problema. 
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− Saber comunicar els passos seguits per trobar una solució i el 
seu significat tenint en compte el context del problema. 

− Entendre la dimensió i els límits dels conceptes i les solucions 
matemàtiques. 

− Criticar i identificar els límits del model utilitzat per solucionar 
el problema. 

 
Les set capacitats matemàtiques fonamentals  per al desenvolupament favorable 
dels processos matemàtics són les següents: 
 
− Comunicació 
− Matematització 
− Representació 
− Raonar i argumentar 
− Disseny d’estratègies 
− Ús de llenguatge i operacions simbòliques, formals i tècniques 
− Ús d’eines matemàtiques 
 
Els processos matemàtics utilitzats fins a PISA 2006 seguien una altra estructuració, 
anomenada grups de competència: 

� Grup de reproducció 
� Grup de connexions 
� Grup de reflexió 

 
Taula 2.3. Grups de competència 
 
Reproducció  Reproducció del coneixement practicat; s’inclouen les 

competències que s’utilitzen més freqüentment en les proves 
estandarditzades i en els llibres de text: coneixement de fets, 
representacions de problemes comuns, reconeixement 
d’equivalents, recopilació de propietats i objectes matemàtics 
familiars, execució de procediments rutinaris, aplicació d’habilitats 
tècniques i d’algoritmes habituals, el maneig d’expressions amb 
símbols i fórmules establertes i realització de càlculs. 

Connexions  Competències que es recolzen sobre les del grup de reproducció,  
que donen lloc  a situacions de resolució de problemes que ja no 
són de mera rutina, però que encara inclouen escenaris familiars 
o gairebé familiars. 

Reflexió  Competències que inclouen un element de reflexió per part de 
l’alumne sobre els processos necessaris o emprats per resoldre 
un problema. Relacionen les capacitats de l’alumnat per planificar 
estratègies de resolució i aplicar-les en escenaris de problema 
que contenen més elements i que poden ser més “originals” (o 
inusuals) que els del grup de connexions  

 
Els contextos  s’han dividit en quatre tipus: personal, professional, social i científic. Cal 
destacar que els contextos se seleccionen segons la rellevància que tenen en els 
interessos i les vides de l’alumnat i a les exigències a què haurà de fer front a mesura 
que es vagi incorporant a la societat com a ciutadà constructiu, compromès i reflexiu. 
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Taula 2.4. Contextos 
 

P
er

so
na

l Tipologia 
dels 
problemes 

Els problemes classificats en la categoria personal es focalitzen 
en les activitats fetes de manera individual, en família o en grup.   

Temàtica El menjar i la cuina, les compres, el joc, la salut, el transport, els 
esports, els viatges, l’horari individual o les finances personals. 

 

P
ro

fe
ss

io
na

l
 Tipologia 

dels 
problemes 

Els problemes classificats en la categoria professional es 
focalitzen en el món laboral. 
 
 

Temàtica Els problemes classificats en la categoria professional es 
focalitzen en el món laboral. 
 

 

S
oc

ia
l 

Tipologia 
dels 
problemes 

Els problemes classificats en la categoria social  es focalitzen en 
el concepte de comunitat, que pot ser local, nacional o global.  

Temàtica El sistema de votació, el transport públic, el govern, les polítiques 
públiques, les estadístiques demogràfiques o nacionals, la 
publicitat o l’economia. 

 

C
ie

nt
ífi

c
 Tipologia 

dels 
problemes 

Els problemes classificats en la categoria científica  es focalitzen 
en la relació entre les matemàtiques i el món de la naturalesa o 
en les qüestions i temes de la ciència i la tecnologia. 

Temàtica El temps, el clima, l’ecologia, la medicina, les ciències de l’espai, 
la genètica, el mesurament o el món de les matemàtiques. 

 
 
Estructura 

D’acord amb la definició de competència matemàtica, cadascuna de les unitats 
d’avaluació requereix l’ús de coneixements i d’habilitats dins d’un context determinat.  
 
Això implica l’aplicació del coneixement matemàtic i posa de manifest aspectes de 
l’actitud de l’alumnat envers els temes matemàtics. Una unitat d’avaluació està 
formada per un material d’estímul específic, que pot ser un escrit breu o bé un text que 
acompanya una taula, un gràfic o un diagrama. Després vénen els exercicis, que són 
un grup de preguntes (ítems)  de diversos tipus, puntuades de manera independent. 
 
Les unitats d’avaluació incorporen fins a cinc ítems cognitius . Cada ítem implica l’ús 
predominant d’un dels processos matemàtics i requereix l’ús de coneixement 
matemàtic. En la majoria de les unitats, s’avalua més d’una habilitat i més d’una 
categoria de coneixement.  
 
Tot i que la majoria dels ítems obtenen una puntuació  de forma dicotòmica, alguns 
dels ítems de resposta oberta impliquen una puntuació parcial. Per a cada ítem 
d’aquest tipus, es proporcionen unes instruccions de puntuació detallades. 
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Cal destacar que la dificultat dels ítems varia per a cadascuna de les unitats, i que el 
nivell d’assoliment de l’alumnat varia en funció de la dificultat dels ítems. 

Taula 2.5. Descripció  dels nivells de l’e scala de competència matemàtica  
 
Nivell 6. L’alumnat d’aquest nivell pot conceptualitzar, generalitzar i utilitzar la 
informació basada en les seves pròpies investigacions i fer modelitzacions de 
situacions problemàtiques complexes. Pot associar informacions de fonts i de 
representacions diverses i relacionar-les les unes amb les altres. Pot fer raonaments 
matemàtics avançats. Pot aplicar-los conjuntament amb operacions matemàtiques 
formals i simbòliques de nivell avançat per desenvolupar noves estratègies per 
enfrontar-se a situacions noves. Pot formular i comunicar amb precisió les seves 
accions i reflexions sobre les seves descobertes, interpretacions, argumentacions, i 
pot justificar que s’adeqüen a les situacions originals. 
 
Nivell 5. L’alumnat pot desenvolupar models adequats a situacions complexes i 
treballar-hi, tot identificant limitacions i especificant suposicions. Pot seleccionar, 
comparar i avaluar estratègies de resolució de problemes apropiades i aplicar-les a 
problemes complexos relacionats amb aquests models. Pot treballar de manera 
estratègica utilitzant habilitats de raonament i pensament àmplies i complexes, 
representacions associades adequadament, caracteritzacions simbòliques i formals i 
pot aprofundir en aquestes situacions. Pot reflexionar sobre les seves accions i 
formular i comunicar les seves interpretacions i raonaments. 
 
Nivell 4. L’alumnat pot treballar de manera efectiva amb models explícits adequats a 
situacions concretes complexes que puguin implicar limitacions o requereixin fer 
suposicions. Pot seleccionar i integrar diferents representacions, fins i tot simbòliques, 
associant-les directament a aspectes de situacions reals. Pot utilitzar habilitats ben 
desenvolupades i raonar de manera flexible, amb un cert nivell d’aprofundiment en 
aquests contextos. Pot construir i comunicar explicacions i arguments basats en les 
seves interpretacions, arguments i accions. 
 
Nivell 3. L’alumnat pot executar procediments descrits de manera clara, incloent-hi 
aquells que requereixen decisions seqüencials. Pot seleccionar i aplicar senzilles 
estratègies de resolució de problemes. Pot interpretar i utilitzar representacions 
basades en diferents fonts d’informació i fer raonaments de manera directa. És capaç 
de desenvolupar comunicacions curtes que informen sobre les seves interpretacions, 
resultats i raonaments. 
 
Nivell 2 . L’alumnat pot interpretar i reconèixer situacions en contextos que només 
requereixen la inferència directa. Pot extreure informació rellevant d’una sola font i 
utilitzar un sol tipus de representació. Pot utilitzar algoritmes, fórmules, procediments 
o convencions de nivell bàsic. Pot dur a terme raonaments directes i interpretacions 
literals de resultats. 
 
Nivell 1 . L’alumnat pot respondre preguntes que fan referència a contextos familiars, 
la informació rellevant dels quals està presentada de manera explícita i les preguntes 
definides de manera clara. Pot identificar informació i dur a terme processos rutinaris 
seguint instruccions directes en situacions explícites. Pot dur a terme accions que són 
òbvies i segueixen de manera immediata els estímuls rebuts. 
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3. RELACIÓ DE LES UNITATS D’AVALUACIÓ 
 

Unitat d'avaluació (i nombre d'ítems) 
Edició 
PISA 

original 

Pàgina 
unitat 

Pàgina 
correcció 

Unitat 1:  LES GRANGES (2) PISA 2000 18 132 
Unitat 2:  CAMINANT (2) PISA 2000 19 132 
Unitat 3:  LES POMES (3)  PISA 2000 20 134 
Unitat 4:  DAUS (1) PISA 2000 22 136 
Unitat 5:  L'ANTÀRTIDA. LA SUPERFÍCIE D'UN CONTINENT (1) PISA 2000 23 137 
Unitat 6:  CREIXENT (3) PISA 2000 24 138 
Unitat 7:  LA VELOCITAT D'UN COTXE DE CARRERES (4) PISA 2000 25 139 
Unitat 8:  ELS TRIANGLES (1) PISA 2000 27 140 
Unitat 9:  ROBATORIS (1) PISA 2000 28 141 
Unitat 10:  EL FUSTER (1) PISA 2000 29 142 
Unitat 11:  XATEJAR (2) PISA 2003 30 143 
Unitat 12:  TIPUS DE CANVI (3) PISA 2003 31 143 
Unitat 13:  EXPORTACIONS (2) PISA 2003 32 145 
Unitat 14:  CARAMELS DE COLORS (1) PISA 2003 33 145 
Unitat 15:  EXÀMENS DE CIÈNCIES (1) PISA 2003 34 145 
Unitat 16:  PRESTATGERIES (1) PISA 2003 35 146 
Unitat 17:  ESCOMBRARIES (1) PISA 2003 36 146 
Unitat 18:  TERRATRÈMOL (1) PISA 2003 37 147 
Unitat 19:  ELECCIONS (1) PISA 2003 38 147 
Unitat 20:  PUNTUACIONS EN UN EXAMEN (1) PISA 2003 39 147 
Unitat 21:  MONOPATÍ (3) PISA 2003 40 148 
Unitat 22:  ESCALA (1) PISA 2003 42 149 
Unitat 23:  DAUS (1) PISA 2003 43 149 
Unitat 24:  SUPORT AL PRESIDENT (1) PISA 2003 44 149 
Unitat 25:  EL MILLOR COTXE (2) PISA 2003 45 150 
Unitat 26:  ESQUEMA D'ESCALA (1) PISA 2003 46 150 
Unitat 27:  LÍQUENS (2) PISA pilot 47 151 
Unitat 28:  MONEDES (1) PISA pilot 48 153 
Unitat 29:  LA PIZZA (1) PISA pilot 49 153 
Unitat 30:  FIGURES (3) PISA pilot 50 154 
Unitat 31:  FRENADA (5) PISA pilot 51 156 
Unitat 32:  PATI (1) PISA pilot 54 157 
Unitat 33:  CONCENTRACIONS D'UN FÀRMAC (3) PISA pilot 55 158 
Unitat 34:  CONSTRUCCIÓ DE BLOCS (4) PISA pilot 57 159 
Unitat 35:  TEMPS DE REACCIÓ (2) PISA pilot 59 160 
Unitat 36:  EL DIPÒSIT D'AIGUA (1) PISA pilot 61 160 
Unitat 37:  FIRA (1) PISA pilot 62 161 
Unitat 38:  EL GRONXADOR (1) PISA pilot 63 161 
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Unitat 39:  ESTATURA DE L'ALUMNAT (1) PISA pilot 64 161 
Unitat 40:  PAGAMENTS PER SUPERFÍCIE (2) PISA pilot 65 161 
Unitat 41:  SABATES INFANTILS (1) PISA pilot 66 162 
Unitat 42:  CAMPIONAT DE PING-PONG (1) PISA pilot 67 162 
Unitat 43:  EL FAR (3) PISA pilot 68 163 
Unitat 44:  ELS NIVELLS DE CO2 (3) PISA pilot 70 164 
Unitat 45:  EDIFICI RECARGOLAT (4) PISA pilot 72 165 
Unitat 46:  BATECS DEL COR (2) PISA pilot 74 167 
Unitat 47:  VOL ESPACIAL (1) PISA pilot 75 168 
Unitat 48:  EL CONCERT DE ROCK (1) PISA pilot 76 168 
Unitat 49:  PASSAREL·LES MÒBILS (1) PISA pilot 77 168 
Unitat 50:  TARIFES POSTALS (2) PISA pilot 78 169 
Unitat 51:  LA CONDUCCIÓ D'UN COTXE (3) PISA 2006 80 169 
Unitat 52:  ALÇADA (3) PISA 2006 81 170 
Unitat 53:  CREACIÓ D'UN QUADERN (1) PISA 2006 82 171 
Unitat 54:  BICICLETES (3) PISA 2006 84 172 
Unitat 55:  MIRAR LA TORRE (1) PISA 2006 86 173 
Unitat 56:  COMPRAR UN PIS (1) PISA 2012 88 173 
Unitat 57:  RITME DE DEGOTEIG (2) PISA 2012 89 174 
Unitat 58:  LLISTES D'ÈXITS (3) PISA 2012 91 175 
Unitat 59:  VAIXELLS AMB ESTEL (3) PISA 2012 93 175 
Unitat 60:  SALSA (1) PISA 2012 95 176 
Unitat 61:  RODA DE FIRA (2) PISA 2012 96 177 
Unitat 62:  PUJANT DALT DEL MONT FUJI (3) PISA 2012 97 177 
Unitat 63:  HELENA, LA CICLISTA (3) PISA 2012 99 178 
Unitat 64:  QUIN COTXE? (3) PISA 2012 101 179 
Unitat 65:  GARATGE (2) PISA 2012 103 180 
Unitat 66:  PORTA GIRATÒRIA (3) PISA 2012 105 181 
Unitat 67:  LLAPIS DE MEMÒRIA (2) PISA pilot 107 181 
Unitat 68:  REPRODUCTORS DEFECTUOSOS (3) PISA pilot 109 182 
Unitat 69:  GELATERIA (3) PISA pilot 112 183 
Unitat 70:  TACA DE PETROLI (1) PISA pilot 114 184 
Unitat 71:  REPRODUCTORS D'MP3 (3) PISA pilot 115 185 
Unitat 72:  PINGÜINS (4) PISA pilot 117 185 
Unitat 73:  LA POTÈNCIA DEL VENT (4) PISA pilot 120 186 
Unitat 74:  ESTRUCTURA AMB DAUS (1) PISA pilot 123 188 
Unitat 75:  APARTAMENT DE VACANCES (2) PISA pilot 124 188 
Unitat 76:  LLOGUER DE DVD (2) PISA pilot 126 189 
Unitat 77:  TELEVISIÓ DE PAGAMENT (2) PISA pilot 127 190 
Unitat 78:  VENDRE DIARIS (3) PISA pilot 129 191 



CONEIXEMENTS ÍTEMS N 

Canvi i relacions 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.4, 11.1, 11.2, 25.1, 25.2, 27.1, 27.2, 29.1, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 
31.5, 33.1, 33.2, 33.3, 36.1, 38.1, 40.1, 41.1, 43.1, 43.3, 46.1, 46.2, 49.1, 51.3, 54.3, 57.1, 57.2, 59.3, 
62.2, 63.1, 63.2, 63.3, 71.3, 72.3, 73.1, 73.2, 73.4, 78.1, 78.2, 78.3  

50 

Espai i forma 1.1, 1.2, 4.1, 5.1, 8.1, 10.1, 22.1, 23.1, 28.1, 30.1, 30.2, 30.3, 32.1, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 45.1, 45.2, 
45.3, 45.4, 53.1, 55.1, 56.1, 59.2, 61.1, 61.2, 65.1, 65.2, 66.1, 66.2, 69.1, 69.2, 69.3, 70.1, 73.3, 74.1 37 

Quantitat 
7.1, 7.2, 7.3, 12.1, 12.2, 12.3, 16.1, 19.1, 21.1, 21.2, 21.3, 26.1, 35.1, 35.2, 40.2, 43.2, 44.1, 44.2, 
44.3, 47.1, 48.1, 50.2, 51.1, 51.2, 54.1, 54.2, 59.1, 60.1, 62.1, 62.3, 64.2, 64.3, 66.3, 67.1, 67.2, 71.1, 
71.2, 72.1, 72.2, 75.1, 76.1, 76.2  

42 

Incertesa 9.1, 13.1, 13.2, 14.1, 15.1, 17.1, 18.1, 20.1, 24.1, 37.1, 39.1, 42.1, 50.1, 52.1, 52.2, 52.3, 58.1, 58.2, 
58.3, 64.1, 68.1, 68.2, 68.3, 72.4, 75.2, 77.1, 77.2 27 

 Total ítems: 156 
 

GRUPS DE 
COMPETÈNCIA ÍTEMS N 

Reproducció 1.1, 2.1, 4.1, 6.1, 6.3, 7.2, 7.3, 8.1, 12.1, 12.2, 13.1, 14.1, 15.1, 21.1, 21.2, 21.3, 22.1, 25.1, 26.1, 27.1, 
27.2, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 33.2, 34.1, 34.2, 35.1, 35.2, 41.1, 41.2 33 

Connexions 
1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 6.2, 7.1, 7.4, 9.1, 10.1, 11.1, 13.2, 16.1, 19.1, 20.1, 23.1, 24.1, 28.1, 29.1, 30.1, 
30.2, 30.3, 32.1, 33.1, 33.3, 34.3, 36.1, 37.1, 38.1, 40.1, 40.2, 43.1, 43.2, 44.1, 44.2, 45.1, 45.2, 45.3, 
45.4, 46.1, 46.2, 47.1, 48.1, 50.1, 50.2, 51.1, 51.2, 52.1, 54.1, 54.2, 54.3 

51 

Reflexió 3.3, 11.2, 12.3, 17.1, 18.1, 25.2, 34.4, 39.1, 43.3, 44.3, 49.1, 51.3, 52.2, 52.3, 53.1 15 
 Total ítems: 99 
 
  

15 
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PROCESSOS ÍTEMS N 
Formular 56.1, 59.3, 60.1, 61.1, 61.2, 62.1, 62.2, 66.2, 66.3, 68.1, 68.3, 71.3, 72.2, 72.3, 76.2, 78.1, 78.2 17 
Interpretar 58.1, 58.2, 64.1, 65.1, 67.1, 67.2, 68.2, 71.2, 72.4, 73.1, 74.1, 75.2, 77.1, 77.2, 78.3  15 

Utilitzar 55.1, 57.1, 57.2, 58.3, 59.1, 59.2, 62.3, 63.1, 63.2, 63.3, 64.2, 64.3, 65.2, 66.1, 69.1, 69.2, 69.3, 70.1, 
71.1, 72.1, 73.2, 73.3, 73.4, 75.1, 76.1  25 

 Total ítems: 57 
 

 

DIFICULTAT (%) 
Número d'ítem 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 6 .1 6.2 6.3 7.1 7.2 
Dificultat OCDE (%) 61,0% 55,2% 34,0% 19,0% 49,0% 25,0% 13,0% 58,0% 19,0% 61,0% 46,0% 69,0% 67,0% 83,0% 

Número d'ítem 7.3 7.4 8.1 9.1 10.1 11.1 11.2 12.1 1 2.2 12.3 13.1 13.2 14.1 15.1 
Dificultat OCDE (%) 83,0% 28,0% 58,0% 26,0% 20,0% 54,0% 29,0% 80,0% 74,0% 40,0% 79,0% 48,0% 50,0% 47,0% 

Número d'ítem 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 21.2 21 .3 22.1 23.1 24.1 25.1 25.2 26.1 
Dificultat OCDE (%) 61,0% 52,0% 46,5% 48,8% 32,2% 66,7% 45,5% 49,8% 78% 63% 35,7% 72,9% 25,4% 66,2% 

DIFICULTAT ÍTEMS N 
% d'encert baix 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 5.1, 7.4, 9.1, 10.1, 11.2, 20.1, 25.2                   11 
% d'encert mitjà 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 6.1, 6.2, 8.1, 11.1, 12.3, 13.2, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 21.2, 21.3, 23.1, 24.1 20 
% d'encert alt 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 12.1, 12.2, 13.1, 21.1, 22.1, 25.1, 26.1                   11 
Nota: no es disposa del percentatge d'encert de les unitats aplicades en els pilotatges, PISA 2006 i PISA 2012. Total ítems:  42 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. UNITATS D’AVALUACIÓ I ÍTEMS 

17 
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UNITAT 1: LES GRANGES  
Aquí tens una fotografia d’una casa de camp amb la teulada en forma de piràmide. 

 
A sota hi ha un model matemàtic de la teulada  de la casa amb les mesures 
corresponents. 

 
En el model, la planta de l’àtic ABCD és un quadrat. Les bigues que suporten la 
teulada són les arestes d’un bloc (prisma rectangular) EFGHKLMN. E és el punt mitjà 
d’AT, F és el punt mitjà de BT, G és el punt mitjà de CT i H és el punt mitjà de DT. 
Totes les arestes de la piràmide tenen 12 m de longitud. 

 
PREGUNTA 1.1 

Calcula l’àrea total de la planta de l’àtic ABCD. 

L’àrea de la planta de l’àtic és igual a ............................. m2. 

 

PREGUNTA 1.2 

Calcula la longitud d’EF, una de les arestes horitzontals del bloc. 

La longitud d’EF és igual a  .............................. m. 
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UNITAT 2: CAMINANT  

La fotografia mostra les petjades d’un home caminant. La longitud del pas P és la 
distància entre els extrems posteriors de dues petjades consecutives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per als homes, la fórmula n/P=140 dóna una relació aproximada entre n i P on: 
 
n = nombre de passes per minut, i  
 
P = longitud del pas en metres 
 

PREGUNTA 2.1 

Si s’aplica la fórmula a l’Enric i aquest fa 70 passes per minut, quina és la longitud del 
pas de l’Enric? Explica com ho calcules. 

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

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

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

 

PREGUNTA 2.2 

El Bernat sap que les seves passes són de 0,80 metres. Aplica la fórmula a les passes 
del Bernat. 
 
Calcula la velocitat a què camina el Bernat en metres per minut i en quilòmetres per 
hora. Explica com ho calcules. 
 

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

 .................................................................................................................................  
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UNITAT 3: LES POMES 
Un pagès planta pomeres en un terreny quadrat. Per tal de protegir les pomeres del 
vent, planta coníferes al voltant de l’hort. 
 
A continuació pots veure un esquema d’aquesta situació on es pot apreciar la 
col·locació de les pomeres i les coníferes per a qualsevol nombre de files de pomeres 
(n): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA 3.1 

Completa la taula: 

n  Nombre de pomeres  Nombre de coníferes  
1 1 8 
2 4  
3   
4   
5   
 

PREGUNTA 3.2 

Per calcular el nombre de pomeres i el de coníferes amb el plantejament descrit 
anteriorment es poden utilitzar dues fórmules: 

Nombre de pomeres=  i nombre de coníferes = , 

on “n” és el nombre de files de pomeres. 

Hi ha un valor de “n” per al qual el nombre de pomeres coincideix amb el de coníferes. 
Troba aquest valor i mostra el mètode utilitzat per calcular-lo. 

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

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

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

2n n8
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PREGUNTA 3.3 

Suposa que el pagès vol plantar un hort molt més gran, amb moltes files d’arbres. A 
mesura que vagi creixent la grandària de l’hort, què augmentarà més de pressa: el 
nombre de pomeres o el de coníferes? Explica com has trobat la resposta. 

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

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

 .................................................................................................................................  
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UNITAT 4: DAUS  

PREGUNTA 4.1 
A continuació hi ha una fotografia amb sis daus, etiquetats de la (a) a la (f).  

Els daus són cubs amb un sistema especial de numeració en els quals s'aplica la regla 
següent:  

El nombre total de punts en dues cares oposades és sempre 7. 

 
Escriu a les caselles de la dreta el nombre de punts que hi ha a la cara inferior (que no 
es pot veure) de cadascun dels daus. 
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UNITAT 5: L’ANTÀRTIDA. LA SUPERFÍCIE D’UN 
CONTINENT 

A continuació es mostra un mapa de l’Antàrtida: 

PREGUNTA 5.1 

Fes una estimació de l’àrea de l’Antàrtida utilitzant l’escala del mapa. Explica com has 
fet el càlcul (dibuixa al mapa si creus que és necessari).  
 

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

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

 .................................................................................................................................  
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UNITAT 6: CREIXENT 

El jovent cada cop creix més 
 
En el gràfic següent es representa l’alçada mitjana dels nois i de les noies dels Països 
Baixos l’any 1998. 
 

PREGUNTA 6.1 

Des de 1980, l’alçada mitjana de les noies de 20 anys ha augmentat 2,3 cm, fins 
arribar als 170,6 cm. Quina era l’alçada mitjana de les noies de 20 anys el 1980? 

Resposta:  .............................................  cm. 

 
PREGUNTA 6.2 

Explica com es reflecteix al gràfic que la taxa de creixement de l’alçada mitjana de les 
noies disminueix a partir dels 12 anys. 

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

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

PREGUNTA 6.3 

Segons aquest gràfic, a quin període de la vida l'alçada mitjana de les noies supera la 
dels nois de la mateixa edat? 

Resposta: ...................................... 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

190 

180 

170 

160 

150 

130 

140 

Alçada 
(cm) Alçada mitjana dels nois el 1998 

Alçada mitjana de les noies el 1998 

Edat 
(Anys) 
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UNITAT 7: LA VELOCITAT D’UN COTXE DE 
CARRERES 

 
El gràfic següent mostra com varia la velocitat d’un cotxe de carreres al llarg d’una 
pista plana de 3 km durant la segona volta. 

 
PREGUNTA 7.1 

Quina és la distància aproximada des de la línia de sortida fins al començament del 
tram recte més llarg que hi ha a la pista? 

A 0,5 km. 
B 1,5 km. 
C 2,3 km. 
D 2,6 km. 
 
PREGUNTA 7.2 

Durant la segona volta, en quin punt del circuit la velocitat del cotxe era més baixa? 

A   A la línia de sortida. 
B   Aproximadament en el km 0,8. 
C   Aproximadament en el km 1,3. 
D   A la meitat del recorregut. 
 
PREGUNTA 7.3  

Què es pot dir sobre la velocitat del cotxe entre el km 2,6 i el 2,8? 

A   La velocitat del cotxe és constant. 
B   La velocitat del cotxe és creixent. 
C   La velocitat del cotxe és decreixent. 
D   No és possible determinar la velocitat d’aquest cotxe a partir d’aquest gràfic. 

Velocitat 
(km/h) 

180 

160 
140 

120 

100 

80 
60 

40 

20 

0 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 

0.5 1.5 2.5 

Línia de sortida Distància recorreguda a la pista  

Velocitat d’un cotxe de carreres al llarg d’una pista de 3 km       
(segona volta) 
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PREGUNTA 7.4 

A continuació hi ha dibuixades cinc pistes: 

Quina d’aquestes pistes correspondria al gràfic de velocitat mostrat anteriorment? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 

E 

S: punt de sortida 
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UNITAT 8: ELS TRIANGLES 

PREGUNTA 8.1 

Encercla la figura de sota que s’ajusti a la descripció següent: 

El triangle PQR és un triangle rectangle amb l’angle recte a R. El costat RQ és menor 
que el costat PR. M és el punt mitjà del costat PQ i N és el punt mitjà del costat QR. S 
és un punt de l’interior del triangle. El segment MN és major que el segment MS. 
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UNITAT 9: ROBATORIS 
 

PREGUNTA 9.1 

Un periodista de TV va mostrar aquest gràfic i va dir: 

“El gràfic mostra que el nombre de robatoris ha augmentat enormement des del 1998 
fins l’any 1999”.  

 

Consideres que l’afirmació del periodista és una interpretació raonable del gràfic? 
Explica-ho breument de manera raonada. 

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

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

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

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

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

Nombre de 
robatoris per any 

Any 1999 

Any 1998 

505 

510 

515 

520 
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UNITAT 10: EL FUSTER 
 

PREGUNTA 10.1 

Un fuster té 32 metres de fusta i vol construir un parterre al jardí. Per fer-ho, imagina 
els dissenys següents: 

Encercla "Sí" o "No" per a cada disseny segons si es pot cobrir o no el parterre amb 
els 32 metres de fusta. 

Disseny del parterre Amb els 32 metres de fusta, es pot cobrir el parter re 
d’aquest disseny? 

Disseny A Sí / No 

Disseny B Sí / No 

Disseny C Sí / No 

Disseny D Sí / No 

 

A B 

C D 

10 
m 

6 m 

10 
m 

10 
m 

10  

6 m 

6 m 6 m 
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UNITAT 11: XATEJAR 
El Mark (de Sidney, Austràlia) i el Hans (de Berlín, Alemanya) es comuniquen sovint a 
través d'internet mitjançant el xat. Per poder xatejar han de connectar-se a Internet tots 
dos alhora.  

Per trobar una hora apropiada per al xat, el Mark va buscar un mapa horari mundial i 
va trobar el següent: 

 

 

 

 
 
 

PREGUNTA 11.1 

Quan són les 7:00 de la tarda a Sidney, quina hora és a Berlín? 

Resposta: .......................................... 

 

PREGUNTA 11.2 

El Mark i el Hans no poden xatejar entre les 9:00 del matí i les 4:30 de la tarda de les 
seves respectives hores locals perquè han d'anar al col·legi. Tampoc no ho poden fer 
des de les 11:00 de la nit fins a les 7:00 del matí de les seves respectives hores locals 
perquè estan dormint.  
 
A quines hores podrien xatejar el Mark i el Hans? Escriu les hores locals respectives a 
la taula. 
 

Lloc Hora 

Sidney  

Berlín  

Greenwich 12:00 de la nit Berlín 01:00 de la nit Sidney 10:00 del matí 
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UNITAT 12: TIPUS DE CANVI 

Mei-Ling, de Singapur, s'estava preparant per anar a Sudàfrica com a estudiant 
d'intercanvi durant 3 mesos. Necessitava canviar uns quants dòlars de Singapur (SGD) 
en rands sud-africans (ZAR). 
 
PREGUNTA 12.1 
 
Mei-Ling es va assabentar que el tipus de canvi entre els dòlars de Singapur i els 
rands sud-africans era de: 
 
1 SGD = 4,2 ZAR 
 
Mei-Ling va canviar 3.000 dòlars de Singapur en rands sud-africans amb aquest tipus 
de canvi. 
 
Quants diners va rebre Mei-Ling en rands sud-africans? 
 
Resposta: .................................................. 
 
 
PREGUNTA 12.2 
 
En tornar a Singapur, 3 mesos després, a Mei-Ling li quedaven 3.900 ZAR. Els va 
canviar en dòlars de Singapur i es va adonar que el tipus de canvi havia canviat a: 
 
1 SGD = 4,0 ZAR 
 
Quants diners va rebre en dòlars de Singapur? 
 
Resposta: .................................................. 
 
 
PREGUNTA 12.3 
 
Durant aquests 3 mesos, el tipus de canvi havia passat de 4,2 a 4,0 ZAR per 1 SGD.  

 
Va afavorir a Mei-Ling que el tipus de canvi fos de 4,0 ZAR en lloc de 4,2 ZAR quan va 
canviar els rands sud-africans per dòlars de Singapur? Dóna una explicació que 
justifiqui la teva resposta. 
 

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

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

 ................................................................................................................................  
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UNITAT 13: EXPORTACIONS 

Els diagrames següents mostren informació sobre les exportacions de Zedlàndia, un país 
la moneda del qual és el zed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 13.1 

Quin va ser l'import total (en milions de zeds) de les exportacions de Zedlàndia el 
1998? 

Resposta: .................................................. 

 

PREGUNTA 13.2 

Quin va ser l'import dels sucs de fruita exportats per Zedlàndia l'any 2000? 

A 1,8 milions de zeds. 
B 2,3 milions de zeds. 
C 2,4 milions de zeds. 
D 3,4 milions de zeds. 
E 3,8 milions de zeds. 
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UNITAT 14: CARAMELS DE COLORS 

La mare del Robert li deixa agafar un caramel d'una bossa. Ell no pot veure els 
caramels. El nombre de caramels de cada color que hi ha a la bossa es veu al gràfic 
següent. 

PREGUNTA 14.1 

Quina és la probabilitat que el Robert agafi un caramel vermell? 

A 10%. 
B 20%. 
C 25%. 
D 50%. 
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UNITAT 15: EXÀMENS DE CIÈNCIES 

PREGUNTA 15.1 

Al col·legi de la Irene, la professora de ciències fa exàmens que puntuen de 0 a 100. 
La Irene té una mitjana de 60 punts en els seus primers quatre exàmens de ciències. 
En el cinquè examen va treure 80 punts. 
 
Quina és la mitjana de les seves notes en ciències després dels cinc exàmens? 
 
Mitjana: .................................................. 
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UNITAT 16: PRESTATGERIES 

Per construir una prestatgeria, un fuster necessita els elements següents: 

4 plafons llargs de fusta 

6 plafons curts de fusta 

12 clips petits  

2 clips grossos 

14 cargols 

 

PREGUNTA 16.1 

El fuster té al magatzem 26 plafons llargs de fusta, 33 plafons curts de fusta, 200 clips 
petits, 20 clips grossos i 510 cargols.  

Quantes prestatgeries senceres pot construir el fuster? 

 

Resposta: .................................................. prestatgeries. 
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UNITAT 17: ESCOMBRARIES 

PREGUNTA 17.1  

Per fer un treball sobre el medi ambient, uns alumnes han recollit informació sobre el 
temps de descomposició de diversos tipus d'escombraries que la gent llença: 

Tipus d'escombraries Temps de descomposició 

Pela de plàtan 1–3 anys 

Pela de taronja 1–3 anys 

Capses de cartró 0,5 anys 

Xiclets 20–25 anys 

Diaris Uns pocs dies 

Gots de plàstic  Més de 100 anys 

Un alumne pensa com representar els resultats mitjançant un diagrama de barres. 

Dóna una raó per la qual no és adequat representar aquestes dades mitjançant un 
diagrama de barres. 

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

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

 ................................................................................................................................  
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UNITAT 18: TERRATRÈMOL 

PREGUNTA 18.1  

Es va emetre un documental sobre terratrèmols i la freqüència amb què aquests 
ocorren. El documental incloïa una discussió sobre la possibilitat de predir els 
terratrèmols.  
 
Un geòleg va dir: "En els pròxims vint anys, la possibilitat que ocorri un terratrèmol a la 
ciutat de Zed és de dos sobre tres". 
 
Quina de les opcions següents reflecteix millor el significat de l'afirmació del geòleg? 
 
A 2/3 x 20 = 13,3, així que entre 13 i 14 anys a partir d'ara hi haurà un terratrèmol 
a  la ciutat de Zed.  
 
B 2/3 és més gran que 1/2, per la qual cosa es pot estar segur que hi haurà un 
 terratrèmol a la ciutat de Zed en algun moment en els pròxims 20 anys.  

 
C La probabilitat que hi hagi un terratrèmol a la ciutat de Zed en algun moment en 
 els pròxims 20 anys és més gran que la probabilitat que no n’hi hagi cap.  

 
D No es pot dir què passarà, perquè ningú no pot estar segur de quan tindrà lloc 
 un terratrèmol. 
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UNITAT 19: ELECCIONS 

PREGUNTA 19.1  

En una pizzeria es pot escollir una pizza bàsica amb dos ingredients: formatge i 
tomàquet. A més, els clients poden triar els ingredients addicionals  de la seva pròpia 
pizza. Es poden escollir d'entre quatre ingredients addicionals diferents: olives, pernil, 
xampinyons i salami. 
 
El Jaume vol encarregar una pizza amb dos ingredients addicionals  diferents. 
 
Quantes combinacions diferents podria escollir el Jaume? 

Resposta:  .............................................  combinacions. 
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UNITAT 20: PUNTUACIONS EN UN EXAMEN 

PREGUNTA 20.1  

El diagrama següent mostra els resultats en un examen de ciències per a dos grups 
d'alumnes, anomenats Grup A i Grup B. 

La puntuació mitjana del Grup A és 62,0 i la mitjana del Grup B és 64,5. Els alumnes 
aproven aquest examen quan la seva puntuació és 50 o més. 

 

Observant el diagrama, el professor afirma que, en aquest examen, el Grup B va ser 
millor que el Grup A.  
 
Els alumnes del Grup A no hi estan d'acord. Intenten convèncer el seu professor que el 
Grup B no ha estat necessàriament el millor en aquest examen. 

Dóna un argument matemàtic, utilitzant la informació del diagrama, que els alumnes 
del Grup A puguin fer servir per convèncer el professor. 

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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UNITAT 21: MONOPATÍ 
 
El Marc és un gran fan del monopatí. Entra en una botiga anomenada PATINADORS 
per comprovar alguns preus. 
 
En aquesta botiga pots comprar un monopatí complet. Però també pots comprar una 
fusta, un joc de 4 rodes, un joc de 2 eixos i un conjunt de peces per muntar i fer-te tu 
mateix el monopatí. 

Els preus dels productes de la botiga són: 

Producte Preu en 
zeds 

 

Monopatí complet 82 o 84 
 

Fusta 40, 60 o 
65  

 
 
Un joc de 4 rodes  

 
 
14 o 36 

 

 
Un joc de 2 eixos 

 
16 

 

Un conjunt de peces per 
muntar (coixinets, coixins de 
goma, cargols i femelles) 

 
 
10 o 20 

 

 

PREGUNTA 21.1  

El Marc vol muntar el seu propi monopatí. Quin és el preu mínim i el preu màxim dels 
monopatins muntats per un mateix amb les peces d’aquesta botiga? 

(a) Preu màxim:  .................................... zeds. 

(b) Preu mínim:   .................................... zeds. 
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PREGUNTA 21.2  

La botiga ofereix tres fustes diferents, dos jocs de rodes diferents i dos conjunts 
diferents de peces per muntar. Només hi ha un joc d'eixos per triar.  
 
Quants monopatins diferents pot construir el Marc? 

A 6. 
B 8. 
C 10. 
D 12. 
 

PREGUNTA 21.3  

El Marc té 120 zeds per gastar i vol comprar el monopatí més car que pugui. 
 
Quants diners hauria de gastar el Marc en cadascun dels 4 components? Posa la teva 
resposta a la taula de sota. 

 

Component Quantitat (zeds) 

Fusta  

Rodes  

Eixos  

Peces per muntar  
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UNITAT 22: ESCALA 

PREGUNTA 22.1  

L'esquema següent il·lustra una escala de 14 esglaons i una alçada total de 252 cm: 

  

Quina és l’alçada de cadascun dels 14 esglaons? 

Alçada = ................................................ cm. 

Alçada esglaó 

Profunditat esglaó  Alçada total 252  cm 
cmcm  

Profunditat total 400 cm  

Replà  
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UNITAT 23: DAUS 

PREGUNTA 23.1 

A la dreta, hi ha un dibuix de dos daus. 

Els daus són cubs amb un sistema especial de numeració 
en els quals s'aplica la regla següent: 

La suma total de punts en dues cares oposades és 
sempre set. 

Pots construir un dau senzill tallant, doblegant i enganxant cartró. Aquests daus es 
poden fer de moltes maneres. Al dibuix següent pots veure quatre retalls que es poden 
utilitzar per fer daus, amb punts a les cares. 

Quina de les figures següents es pot doblegar per formar un dau que segueixi la regla 
que la suma de cares oposades sigui 7? Per a cada figura, envolta amb un cercle la 
resposta "Sí" o "No" de la taula de sota. 

 

 

Forma La forma segueix la regla que la 
suma de  les cares oposades és 7?  

I Sí / No 

II Sí / No 

III Sí / No 

IV Sí / No 

I II III IV 
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UNITAT 24: SUPORT AL PRESIDENT 

PREGUNTA 24.1  

 
A Zedlàndia es van realitzar diversos sondeigs d'opinió per conèixer el nivell de suport 
al president a les properes eleccions. Quatre diaris van fer diferents sondeigs per al 
conjunt del país. Els resultats dels sondeigs dels quatre diaris es mostren a 
continuació: 
 
Diari 1: 36,5% de suport (sondeig realitzat el 6 de gener, amb una mostra de 500 
ciutadans triats a l'atzar i amb dret a vot). 
 
Diari 2: 41,0% de suport (sondeig realitzat el 20 de gener, amb una mostra de 500 
ciutadans triats a l'atzar i amb dret a vot). 
 
Diari 3: 39,0% de suport (sondeig realitzat el 20 de gener, amb una mostra de 1.000 
ciutadans triats a l'atzar i amb dret a vot). 
 
Diari 4: 44,5% de suport (sondeig realitzat el 20 de gener, amb 1.000 lectors que van 
trucar per telèfon per votar). 

Si les eleccions se celebren el 25 de gener, quin dels resultats dels diaris és més 
probable que sigui la millor predicció del nivell de suport al president? Dóna dues 
raons que justifiquin la teva resposta. 

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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UNITAT 25: EL MILLOR COTXE 
 
Una revista de cotxes utilitza un sistema de puntuacions per avaluar els nous cotxes i 
concedeix el premi "El millor cotxe de l'any" al cotxe amb la puntuació total més alta. 
S'estan avaluant cinc cotxes nous. Les seves puntuacions es mostren a la taula 
següent: 

Cotxe Seguretat  

(S) 

 

Estalvi de 
combustible 

(C) 

 

Disseny 
exterior 

(D) 

Habitacle 
interior (H) 

Ca 3 1 2 3 
M2 2 2 2 2 
Sp 3 1 3 2 
N1 1 3 3 3 
XK 3 2 3 2 

Les puntuacions s'interpreten de la manera següent: 

 3 punts = Excel·lent 
 2 punts = Bo 
 1 punt = Acceptable 

PREGUNTA 25.1   

Per calcular la puntuació total d'un cotxe, la revista utilitza la regla següent, que dóna 
una suma ponderada de les puntuacions individuals: 
 

Puntuació total = (3 x S) + C + D + H 
 
Calcula la puntuació total del cotxe "Ca". Escriu la teva resposta a l'espai. 

Puntuació total de "Ca" = ................. 

PREGUNTA 25.2  

El fabricant del cotxe "Ca" va pensar que la regla per obtenir la puntuació total no era 
justa.  
 
Escriu una regla per calcular la puntuació total de manera que el cotxe "Ca" sigui el 
guanyador. 
 
La teva regla ha d'incloure les quatre variables. Has d’escriure la regla omplint amb 
nombres positius els quatre espais de l'equació següent.  
 

Puntuació total = ……… x S + ……… x C + ……… x D + ……… x H. 
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UNITAT 26: ESQUEMA D'ESCALA 

PREGUNTA 26.1  

El Robert construeix un esquema d'una escala fent servir quadrats. Heus aquí els 
passos que segueix: 

 

Com pots veure, utilitza un quadrat per al nivell 1, tres quadrats per al nivell 2 i sis 
quadrats per al nivell 3. 

Quants quadrats haurà de fer servir per construir el nivell 4? 

Resposta: ..............................................  quadrats. 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 
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UNITAT 27: ELS LÍQUENS 
A causa de l’escalfament global del planeta, el gel d’algunes glaceres s’està desfent. 
Dotze anys després d’haver desaparegut el gel, unes plantes diminutes anomenades 
líquens començaran a créixer a les roques.  
 
Els líquens, en créixer, van adquirint aproximadament la forma d’un cercle. La relació 
entre el diàmetre del cercle i l’edat del liquen es pot calcular aproximadament 
mitjançant la fórmula: 

12120,7 ≥−×= tapertd  

on d és el diàmetre del liquen en mil·límetres i t el nombre d’anys transcorreguts des 
que el gel ha desaparegut. 
 

PREGUNTA 27.1 

Usant la fórmula, calcula el diàmetre que tindrà un liquen 16 anys després que el gel 
hagi desaparegut. 

Resposta: ......................................................................................................................... 

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

 

PREGUNTA 27.2 
 
L’Anna ha mesurat el diàmetre d’un liquen i fa 35 mil·límetres. 

Quants anys han passat des que el gel va desaparèixer d’aquest lloc? 

Mostra els teus càlculs: 

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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UNITAT 28: MONEDES 
Et demanen que dissenyis un nou conjunt de monedes. Totes les monedes han de ser 
circulars i de color platejat, però de diferents diàmetres. 
 

 

 
 

 
Els investigadors han arribat a la conclusió que un sistema ideal de monedes ha de 
complir els requisits següents: 

• Els diàmetres de les monedes no han de ser més petits de 15 mm ni més grans de 
45 mm. 

• El diàmetre de cada moneda ha ser almenys un 30% major que l’anterior. 

• La maquinària d’encunyar només pot produir monedes, els diàmetres de les quals 
estiguin expressats en un nombre enter de mil·límetres (per exemple 17 mm és 
vàlid, però 17,3 no). 

 

PREGUNTA 28.1 

Dissenya un conjunt de monedes que satisfacin els requisits anteriors. Has de 
començar amb una moneda de 15 mm i el conjunt ha de tenir el major nombre de 
monedes possible. 

Quins serien els diàmetres de les monedes del teu conjunt? 

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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UNITAT 29: LA PIZZA 
 
Una pizzeria serveix dos tipus de pizzes igual de gruixudes però amb mides diferents. 
La petita té un diàmetre de 30 cm i costa 30 zeds. La gran té un diàmetre de 40 cm i 
costa 40 zeds. 
 

PREGUNTA 29.1 

Quina pizza surt més a compte econòmicament? Raona la teva resposta. 
 
...........................................................................................................................................

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

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

........................................................................................................................................... 
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UNITAT 30: FIGURES 
 

 
 
        A    B       C  

PREGUNTA 30.1 

Quina de les figures té l’àrea més gran? Explica el teu raonament. 

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

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

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

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

PREGUNTA 30.2 

Descriu un mètode per trobar l’àrea de la figura C. 

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

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

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

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

 

PREGUNTA 30.3 

Descriu un mètode per trobar el perímetre de la figura C. 

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

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

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

...........................................................................................................................................
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UNITAT 31: FRENADA 

La distància aproximada per parar un vehicle en moviment és la suma de: 
 

• la distància recorreguda durant el temps que passa fins que el conductor 
comença a frenar (distància de reacció)  

 
• la distància recorreguda mentre es frena (distància de frenada) 

 
El diagrama de cargol que es veu a sota mostra la distància teòrica de parada per a un 
vehicle quan les condicions per a la frenada són bones (un conductor concentrat, frens 
i pneumàtics en perfectes condicions, una carretera seca amb un bon paviment) i com 
aquesta distància depèn de la velocitat. 
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PREGUNTA 31.1 

Si un vehicle circula a 110 km/h, quina distància recorre durant el tems de reacció del 
conductor? 

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

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

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

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

PREGUNTA 31.2 

Si un vehicle circula a 110 km/h, quina distància total recorre abans d’aturar-se? 
 
...........................................................................................................................................

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

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

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

PREGUNTA 31.3 

Si un vehicle circula a 110 km/h, quant de temps es triga a parar-lo completament? 

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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PREGUNTA 31.4  
 
Si un vehicle circula a 110 km/h, quina és la distància recorreguda mentre els frens 
s’estan accionant? 
 

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

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

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

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

 

PREGUNTA 31.5 
 
Un segon conductor, circulant en bones condicions, recorre en total 70,7 metres fins 
aturar el seu vehicle. A quina velocitat estava circulant el vehicle abans que 
s’accionessin els frens? 
 

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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UNITAT 32: PATI 

PREGUNTA 32.1 

El Joan vol pavimentar el pati rectangular de la seva casa nova. El pati mesura 5,25 
metres de llarg i 3,00 metres d’ample. El Joan necessita 81 maons per metre quadrat. 
 
Calcula quants maons necessitarà el Joan per pavimentar tot el pati. 

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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UNITAT 33: CONCENTRACIONS D’UN FÀRMAC 

PREGUNTA 33.1 

A una dona ingressada en un hospital li posen una injecció de penicil·lina. El seu cos 
va eliminant gradualment la penicil·lina de manera que, una hora després de la 
injecció, només el 60% de la penicil·lina queda activa. 
 
Aquesta pauta continua: al final de cada hora només queda actiu el 60% de la 
penicil·lina present al final de l'hora anterior. 
 
Suposa que a la dona se li administra una dosi de 300 mil·ligrams de penicil·lina a les 
8 del matí.  
 
Completa aquesta taula escrivint el total de penicil·lina que quedarà activa a la sang de 
la dona a intervals d'una hora des de les 08:00 fins a les 11:00 hores. 
 
Hora 8:00 9:00 10:00 11:00 
Penicil·lina 
(mg) 

    

 

PREGUNTA 33.2 

El Pere ha de prendre 80 mg d'un fàrmac per controlar la seva pressió sanguínia. El 
gràfic següent mostra la quantitat inicial del fàrmac i la quantitat que queda activa a la 
sang del Pere després d'un, dos, tres i quatre dies. 
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Quina quantitat de fàrmac queda activa al final del primer dia? 

A   6 mg. 
B  12 mg. 
C  26 mg. 
D  32 mg. 

PREGUNTA 33.3 

En el gràfic de la pregunta precedent es pot veure que, cada dia, queda activa a la 
sang del Pere aproximadament la mateixa proporció de fàrmac del dia anterior. Al final 
de cada dia, quina de les xifres següents representa el percentatge aproximat de 
fàrmac del dia anterior que queda actiu? 
 
A  20%. 
B  30%. 
C  40%. 
D  80%. 
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UNITAT 34: CONSTRUCCIÓ DE BLOCS 
A la Susanna li agrada construir blocs amb cubs petits com el que es mostra a 
la figura següent: 
 
 

 
         Cub petit 
 
 
 
La Susanna té molts cubs petits com aquest. Utilitza goma d'enganxar per unir 
els cubs i construir altres blocs. 
 
Primer, la Susanna enganxa vuit cubs per fer el bloc que es mostra a la figura A: 
 

 
     Figura A 
 
 
Després, la Susanna fa els blocs massissos que es mostren a les figures B i C 
següents: 
 

 
 
     Figura B           Figura C  
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PREGUNTA 34.1 

Quants cubs petits necessitarà la Susanna per fer el bloc que es mostra a la figura B? 
 
........................................................................................................................................... 

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

 

PREGUNTA 34.2 

Quants cubs petits necessitarà la Susanna per fer el bloc massís que es mostra a la 
Figura C? 
 
........................................................................................................................................... 

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

PREGUNTA 34.3 

La Susanna s'adona que ha d’utilitzar més cubs petits dels que realment necessitava 
per fer un bloc com el que es mostra a la figura C. S'adona que podia haver construït 
un bloc com el de la figura C enganxant els cubs petits, però deixant-lo buit per dins. 
 
Quin és el mínim nombre de cubs que necessita per fer un bloc com el que es mostra 
a la figura C, però buit? 
 
........................................................................................................................................... 

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

 

PREGUNTA 34.4 

Ara la Susanna vol construir un bloc que sembli un bloc massís i que tingui 6 cubs 
petits de llarg, 5 d'ample i 4 d'alt. Vol usar el menor nombre possible de cubs deixant el 
major buit possible a l'interior. Quin és el mínim nombre de cubs que necessitarà la 
Susanna per fer aquest bloc? 
 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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UNITAT 35: TEMPS DE REACCIÓ  
 
En una carrera de velocitat, el temps de reacció és el 
temps que transcorre entre el tret de sortida i l'instant 
que l'atleta abandona el tac de sortida. El temps final 
inclou tant el temps de reacció com el temps de 
carrera. 
 
A la taula següent figura el temps de reacció i el temps 
final de 8 corredors en una carrera de velocitat de 100 
metres. 
 

Carrer  Temps de reacció 
(segons) 

Temps finals (segons)  

1 0,147 10,09 
2 0,136 9,99 
3 0,197 9,87 
4 0,180 No va acabar la cursa 
5 0,210 10,17 
6 0,216 10,04 
7 0,174 10,08 
8 0,193 10,13 

 
 

PREGUNTA 35.1 

Identifica els corredors que van guanyar les medalles d'or, plata i bronze en aquesta 
carrera. Completa la taula següent amb el seu número de carrer, el seu temps de 
reacció i el seu temps final. 
 

Medalla  Carrer  Temps de reacció 
(segons) 

Temps final 
(segons) 

Or    
Plata    

Bronze     
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PREGUNTA 35.2 

Fins avui, ningú no ha estat capaç de reaccionar al tret de sortida en menys de 0,110 
segons. 
 
Si el temps de reacció registrat per un corredor és inferior a 0,110 segons, llavors es 
considera que s'ha produït una sortida falsa perquè el corredor deu haver sortit abans 
de sentir el senyal. 
 
Si el temps de reacció del corredor que ha guanyat la medalla de bronze hagués estat 
menor, podria haver guanyat la medalla de plata? Justifica la teva resposta. 
 
........................................................................................................................................... 

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

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

........................................................................................................................................... 
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UNITAT 36: EL DIPÒSIT D’AIGUA 

PREGUNTA 36.1 

Un dipòsit d'aigua té la forma i dimensions que es mostren al dibuix. Inicialment el 
dipòsit està buit. 

Després s’omple d’aigua a raó d'un litre per segon. 

 

 

 

 

 

 

 

Quin dels gràfics següents mostra com va canviant el nivell de l'aigua a la cisterna a 
mesura que passa el temps? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITAT 37: FIRA 

Alçada Alçada Alçada 

Alçada Alçada 

Temps Temps Temps 

Temps Temps 
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UNITAT 37: FIRA 

PREGUNTA 37.1 

En un joc d'una caseta de fira s'utilitza en primer lloc una ruleta. Si la ruleta s’atura en 
un nombre parell, es permet al jugador treure una bala d'una bossa. La ruleta i les 
bales de la bossa es representen als dibuixos de sota. 

 

 

 

 

 

 

Qui treu una bala negra, guanya un premi. La Daniela juga una vegada.  

Quina probabilitat hi ha que la Daniela guanyi un premi? 

A És impossible. 
B És poc probable. 
C Hi ha aproximadament el 50% de probabilitat. 
D És molt probable. 
E Segur que guanya. 
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UNITAT 38: EL GRONXADOR 

PREGUNTA 38.1 

El Mohammed està assegut en un gronxador. Comença a gronxar-se. Intenta arribar 
tan amunt com pot. 
Quin d'aquests gràfics representa millor l’alçada dels seus peus per damunt del terra 
mentre es gronxa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alçada dels peus 

Alçada dels peus 

Alçada dels peus 

Alçada dels peus 
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UNITAT 39: ESTATURA DE L’ALUMNAT 

PREGUNTA 39.1 

Un dia, a la classe de matemàtiques, es mesura l’alçada de tot l'alumnat. L'estatura 
mitjana dels nois és de 160 cm i l'estatura mitjana de les noies és de 150 cm. L'Elena 
és la més alta: mesura 180 cm. El Zdenek és el més baix: mesura 130 cm.  

Dos estudiants van faltar a classe aquell dia, però eren a classe l'endemà. Es van 
mesurar les seves estatures i es van tornar a calcular les mitjanes. Sorprenentment, 
l'estatura mitjana de les noies i l'estatura mitjana dels nois no va canviar. 

Quines de les conclusions següents poden deduir-se d'aquesta informació?  

Encercla la paraula “Sí” o “No” per a cada conclusió. 

Conclusió Es pot deduir la conclusió? 

Els dos alumnes són noies. Sí  /  No 

Un dels estudiants és un noi i l'altre és una noia. Sí  /  No 

Els dos estudiants tenen la mateixa estatura. Sí  /  No 

L'estatura mitjana dels alumnes no va canviar. Sí  /  No 

El Zdenek continua sent el més baix. Sí  /  No 
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UNITAT 40: PAGAMENTS PER SUPERFÍCIE 
Els habitants d'un edifici de pisos decideixen comprar l'edifici. Posaran els diners entre 
tots de manera que cadascun pagui una quantitat proporcional a la grandària del seu 
pis.  

Per exemple, una persona que viu en un pis que ocupa la cinquena part de la 
superfície del conjunt de pisos, haurà de pagar la cinquena part del preu total de 
l'edifici. 
 
 
 

PREGUNTA 40.1 

Encercla la paraula “Correcta” o “Incorrecta” per a cada una de les afirmacions 
següents: 

 

 

PREGUNTA 40.2 

A l'edifici hi ha tres pisos. El més gran, el pis 1, té una superfície total de 95 m2. Els 
pisos 2 i 3 tenen superfícies de 85 m2 i 70 m2, respectivament. El preu de venda de 
l’edifici és de 300.000 zeds. 

Quant haurà de pagar el propietari del pis 2? Mostra els càlculs que has fet. 

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

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

Afirmació 
Correcta o 

incorrecta? 
La persona que viu al pis més gran pagarà més diners 
per cada metre quadrat del seu pis que la persona que 
viu al pis més petit. 

Correcta / Incorrecta 

Si es coneixen les superfícies de dos pisos i el preu d’un 
d'ells, llavors es pot calcular el preu de l’altre. Correcta / Incorrecta 

Si es coneix el preu de l'edifici i quant pagarà cada 
propietari, llavors es pot calcular la superfície total de tots 
els pisos. 

Correcta / Incorrecta 

Si el preu total de l'edifici es reduís un 10%, cadascun 
dels propietaris pagaria un 10% menys. Correcta / Incorrecta 
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UNITAT 41: SABATES INFANTILS 
La taula següent mostra els números de sabata recomanats a Zedlàndia per a 
diverses mides de peus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA 41.1 
 
El peu de la Marina fa 163 mm de llargada. Fes servir la taula per determinar quina és 
la talla de sabates de Zedlàndia que la Marina hauria d’emprovar-se. 

Resposta: ……………………………. 

Taula de conversió per a talles de sabates 
infantils a Zedlàndia 

Des de 
(en mm) 

Fins a  
(en mm) 

Talla de la 
sabata 

107 115 18 

116 122 19 

123 128 20 

129 134 21 

135 139 22 

140 146 23 

147 152 24 

153 159 25 

160 166 26 

167 172 27 

173 179 28 

180 186 29 

187 192 30 

193 199 31 

200 206 32 

207 212 33 

213 219 34 

220 226 35 
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UNITAT 42: CAMPIONAT DE PING-PONG 
 
 

 
 
 
 

PREGUNTA 42.1 
 
El Tomàs, el Ricard, el Lluís i el David han format un grup d'entrenament en un club de 
ping-pong. Cada jugador vol jugar una vegada contra cadascun dels altres jugadors. 
Han reservat dues taules de ping-pong per a aquests partits. 
 
Completa la plantilla següent escrivint els noms dels jugadors que juguen a cada partit: 
 

 Taula 1 Taula 2 

1a ronda  Tomàs - Ricard   Lluís - David 

2a ronda  …………… - …………… …………… - …………… 

3a ronda  …………… - …………… …………… - …………… 
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UNITAT 43: EL FAR 
 
Els fars són torres amb un focus lluminós a la part superior.  

Els fars ajuden els vaixells a seguir el seu rumb durant la nit quan 
naveguen prop de la costa.  

Un far emet raigs de llum segons una seqüència regular fixa. 
Cada far té la seva pròpia seqüència. 

 
En el diagrama següent es pot veure la seqüència d'un far. Els raigs de llum s’alternen 
amb períodes de foscor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
És una seqüència regular. Després d’un temps, la seqüència es repeteix. El temps que 
dura un cicle complet, abans que comenci a repetir-se, es diu període. Quan es 
descobreix el període d’una seqüència és fàcil ampliar el diagrama als propers segons, 
minuts o fins i tot, hores. 
 
 

PREGUNTA 43.1 
Quant dura el període de la seqüència d'aquest far? 
 
A Dos segons. 
B Tres segons. 
C Cinc segons. 
D Dotze segons. 

 
 

PREGUNTA 43.2 
Durant quants segons emet raigs de llum el far al llarg d'1 minut? 
 
A 4. 
B 12. 
C 20. 
D 24. 

Llum 

Foscor 

Temps 
(segons) 
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PREGUNTA 43.3 
A la quadrícula de sota, dibuixa el gràfic d'una possible seqüència de raigs de llum 
d'un far que emeti raigs de llum durant 30 segons cada minut. El període de la 
seqüència ha de ser de sis segons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llum
m 

Foscor 

Temps 
(segons) 
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UNITAT 44: ELS NIVELLS DE CO 2 
 
Molts científics temen que l'augment del nivell de gas CO2 a l’atmosfera estigui 
provocant un canvi climàtic. 
 
El diagrama següent mostra els nivells d'emissió de CO2 el 1990 (les barres clares) per 
a diversos països, els nivells d'emissió el 1998 (les barres fosques) i la variació 
percentual en els nivells d'emissió entre el 1990 i el 1998 (les fletxes amb 
percentatges). 
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PREGUNTA 44.1 
En el diagrama es pot llegir que l'augment d'emissions de CO2 als Estats Units, entre 
1990 i 1998, va ser de l'11%. 

Escriu els càlculs per demostrar com s'obté l'11%. 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
 

PREGUNTA 44.2 
La Lluïsa ha analitzat el diagrama i afirma que ha descobert un error en la variació 
percentual dels nivells d'emissió: "el descens del percentatge d'emissió a Alemanya 
(16%) és més gran que el descens del percentatge d'emissió a tota la Unió Europea 
(total de l'UE, 4%). Això no és possible, ja que Alemanya forma part de la Unió 
Europea". 

Estàs d'acord amb la Lluïsa quan diu que això no és possible? Dóna una explicació 
que justifiqui la teva resposta. 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
 

PREGUNTA 44.3 
 
La Lluïsa i l’Antoni discuteixen sobre quin país va experimentar un augment més gran 
d’emissions de CO2. 

Cadascú  arriba a conclusions diferents basant-se en el diagrama. 

Dóna dues possibles respostes "correctes" a aquesta pregunta i explica com es pot 
obtenir cadascuna. 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
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UNITAT 45: L’EDIFICI RECARGOLAT  
 
A l’arquitectura moderna, els edificis sovint tenen formes inusuals. La imatge següent 
mostra un model dissenyat per ordinador d’un “edifici recargolat” i un plànol de la 
planta baixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la planta baixa de l'edifici hi ha l'entrada principal i un espai per a botigues. Sobre la 
planta baixa, hi ha 20 pisos d'habitatges.  

El plànol de cada planta és similar al de la planta baixa, però l'orientació de cada 
planta és lleugerament diferent de la de la planta immediatament inferior. En el cilindre 
hi ha el forat de l'ascensor i un vestíbul per a cada planta.  

 
 

PREGUNTA 45.1 
Calcula l’alçada total de l'edifici en metres. Explica com has obtingut la resposta. 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
 
 

O 
O 
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PREGUNTA 45.2 
Les imatges següents són vistes laterals de l'edifici cargolat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des d'on s'ha obtingut la vista lateral 1? 
 
A Des del nord. 
B Des de l’oest. 
C Des de l’est. 
D Des del sud. 
 
 

PREGUNTA 45.3 
Des de quina orientació s'ha obtingut la vista lateral 2? 
 
A Des del nord-oest. 
B Des del nord-est. 
C Des del sud-oest. 
D Des del sud-est. 
 
 

PREGUNTA 45.4 
Cada planta dels habitatges té certa "torsió" comparada amb la planta baixa. La planta 
més alta (la vintena planta per sobre de la planta baixa) forma un angle recte amb la 
planta baixa. La figura de sota representa la planta baixa.  
 
Dibuixa a la figura següent el pla de la desena planta, mostrant com queda situada 
respecte a la planta baixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista lateral 1 Vista lateral 2 
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UNITAT 46: BATECS DEL COR  
 
Per raons de salut, les persones haurien de limitar els seus esforços, quan fan esport 
per exemple, per no superar una determinada freqüència cardíaca.  

Durant anys, la relació entre la màxima freqüència cardíaca recomanada per a una 
persona i la seva edat s’ha descrit mitjançant la fórmula següent:  

Freqüència cardíaca màxima recomanada = 220 – edat  

Investigacions recents han demostrat que aquesta fórmula hauria de modificar-se 
lleugerament. La nova fórmula és la següent: 

Freqüència cardíaca màxima recomanada = 208 – (0,7 × edat) 

 
 

PREGUNTA 46.1 
Un article de diari afirma: “el resultat d'usar la nova fórmula en comptes de l'antiga és 
que el nombre màxim recomanat de batecs cardíacs per minut disminueix 
lleugerament per als joves i augmenta lleugerament per als més grans.”  

A partir de quina edat augmenta la freqüència cardíaca màxima recomanada com a 
resultat d'introduir la nova fórmula? Mostra els teus càlculs. 

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

PREGUNTA 46.2 
La fórmula per a la freqüència cardíaca màxima recomanada = 208 – (0,7 × edat) es fa 
servir també per determinar quan és més eficaç l'exercici físic. Les investigacions han 
demostrat que l'exercici físic és més eficaç quan els batecs cardíacs arriben al 80% de 
la freqüència cardíaca màxima recomanada.  

Escriu una fórmula que calculi la freqüència cardíaca recomanada perquè l'exercici 
físic sigui al més efectiu possible, expressada en termes d'edat. 

........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
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UNITAT 47: VOL ESPACIAL  
 
L'estació espacial Mir va romandre en òrbita 15 anys i durant aquest temps va girar al 
voltant de la Terra unes 86.500 vegades. 

L'estada més llarga d'un astronauta a la Mir va ser aproximadament de 680 dies. 

 

PREGUNTA 47.1 
La Mir girava al voltant de la Terra a una alçada aproximada de 400 quilòmetres. El 
diàmetre de la Terra és aproximadament de 12.700 km i la seva circumferència és 
d'uns 40.000 km. (Π x 12.700). 

Calcula la distància total aproximada que va recórrer la Mir durant les seves 86.500 
voltes a la Terra mentre va estar en òrbita. Arrodoneix el resultat al múltiple de 10 
milions més proper. 

........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
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UNITAT 48: EL CONCERT DE ROCK  
 

PREGUNTA 48.1 
En un concert de rock es va reservar per al públic un terreny rectangular d’unes 
dimensions de 100 m per 50 m. Es van vendre totes les entrades i el terreny es va 
omplir de fans, que estaven drets.  

Quina de les xifres següents constitueix la millor estimació del nombre total 
d'assistents al concert? 

A 2.000. 
B 5.000. 
C 20.000. 
D 50.000. 
E 100.000. 
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UNITAT 49: PASSAREL·LES MÒBILS  
 
 

PREGUNTA 49.1 
A la dreta hi ha una fotografia de 
passarel·les mòbils.  
 
El gràfic següent de distància-temps permet 
una comparació entre “caminar sobre la 
passarel·la mòbil” i “caminar sobre el terra al 
costat de la passarel·la mòbil”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suposant que, en el gràfic anterior, el ritme del pas és aproximadament el mateix per a 
les dues persones, afegeix una línia al gràfic que representi la distància i el temps per 
a una persona que s’està quieta sobre la passarel·la mòbil. 
 

Distància des de l’inici 
de la passarel·la mòbil 

Una persona que camina 
per la passarel·la mòbil 

Una persona que camina 
pel terra 

Temps 
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UNITAT 50: TARIFES POSTALS  
 
Les tarifes postals de Zedlàndia estan basades en el pes dels paquets (arrodonit al 
gram més proper), com es mostra a la taula següent: 
 
 

Pes                                          
(arrodonit al gram més 

proper) 
Tarifes 

Fins a 20 g 0,46 zeds 
21 g – 50 g 0,69 zeds 
51 g – 100 g 1,02 zeds 

101 g – 200 g 1,75 zeds 
201 g – 350 g 2,13 zeds 
351 g – 500 g 2,44 zeds 
501 g – 1000 g 3,20 zeds 

1001 g – 2000 g 4,27 zeds 
2001 g – 3000 g 5,03 zeds 
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PREGUNTA 50.1 
Quin dels gràfics següents és la millor representació de les tarifes postals a Zedlàndia? 
(l'eix horitzontal mostra el pes en grams i l'eix vertical mostra el preu en zeds.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 50.2 
El Jan vol enviar a un amic dos objectes que pesen 40 grams i 80 grams, 
respectivament.  

Segons les tarifes postals de Zedlàndia, decideix si és més barat enviar els dos 
objectes en un únic paquet o enviar els objectes en dos paquets separats. Escriu els 
càlculs que has fet per trobar el cost en els dos casos. 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
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UNITAT 51: LA CONDUCCIÓ D’UN COTXE 
 
La Maria va anar a donar una volta amb el cotxe. Mentre conduïa, un gat es va posar 
davant del cotxe. La Maria va trepitjar el fre i va perdre de vista el gat. 
 
Com que es trobava una mica marejada, la Maria va decidir tornar a casa. 
 
El gràfic següent és una representació simplificada de la velocitat del cotxe durant el 
trajecte. 
 
 

 
 
 
 

PREGUNTA 51.1  

Quina va ser la velocitat màxima del cotxe durant el trajecte? 
 
Velocitat màxima: .................................................. km/h. 

 

PREGUNTA 51.2  

Quina hora era quan la Maria va trepitjar el fre per no atropellar el gat? 
 
Resposta: .................................................. 
 

PREGUNTA 51.3  

El camí que la Maria va agafar per tornar a casa era més curt que la distància que 
havia recorregut des de casa fins al lloc on va succeir l’incident amb el gat? Argumenta 
la teva resposta fent servir informació del gràfic.  
 
 ................................................................................................................................ ...... 

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

Temps 
(minuts) 

Velocitat 
(km/h) 
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UNITAT 52: ALÇADA 
 
A classe hi ha 25 noies. L’alçada mitjana de les noies és 130 cm. 
 
 
PREGUNTA 52.1  

Explica com s’ha calculat l’alçada mitjana. 
 
 ................................................................................................................................ ...... 

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

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

 
PREGUNTA 52.2  

Encercla si els enunciats següents són “Verdaders” o “Falsos”. 
 

Enunciats             Verdader o Fals 

Si a classe hi ha una noia que fa 132 cm  
d’alçada, ha d’haver-hi una noia que faci 
128 cm d’alçada. 

             Verdader / Fals 

La majoria de les noies han de fer 130 cm  
d’alçada              Verdader / Fals 

Si s’ordenen totes les noies des de la més 
baixa fins a la més alta, la noia del mig tindrà 
una alçada de 130 cm. 

             Verdader / Fals 

La meitat de les noies de la classe tindran 
una alçada inferior a 130 cm i l’altra meitat 
tindran una alçada superior a 130 cm. 

            Verdader / Fals 

 
 
PREGUNTA 52.3  

Es va detectar una errada en l’alçada d’una de les alumnes. Hauria d’haver estat de 
120 cm en comptes de 145 cm. Quina és l’alçada mitjana real de les noies de la 
classe? 
 
A 126 cm.  
B 127 cm. 
C 128 cm.  
D 129 cm. 
E 144 cm. 
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UNITAT 53: CREACIÓ D’UN QUADERN  
 

Figura 1 

 
 

La Figura 1 mostra com crear un quadern petit. Les instruccions es donen a 
continuació: 

• S’agafa un paper i es doblega dues vegades. 

• Es grapa la vora a. 

• Es tallen les dues vores b. 

El resultat és un quadern petit de vuit pàgines. 

Figura 2 

 
 

La Figura 2 mostra una de les cares del paper que s’ha utilitzat per fer el quadern. Els 
números de les pàgines s’han escrit en el paper amb anterioritat. 

La línia gruixuda indica on es talla el paper abans de doblegar-lo. 
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PREGUNTA 53.1 

Escriu els números 1, 4, 5 i 8 en els requadres correctes del diagrama següent per 
mostrar quin número de pàgina es troba directament al darrere de cadascun dels 
números de pàgina 2, 3, 6 i 7.  
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UNITAT 54: BICICLETES 

El David, l’Eva i l’Omar van amb bicicletes de diferents mides. La taula següent mostra 
la distància que fan les seves bicicletes per cada gir complet de les rodes. 

 Distància que fan les bicicletes en cm 
Gir 1 Gir 2 Gir 3 Gir 4 Gir 5 Gir 6 

David 96 192 288 384 480 ... 
Eva 160 320 480 640 800 ... 
Omar 190 380 570 760 950 ... 

PREGUNTA 54.1 

El David impulsa la seva bicicleta amb tres girs complets de les rodes. Si l’Omar fes el 
mateix amb la seva bicicleta, quanta distància faria de més la bicicleta de l’Omar 
respecte de la bicicleta del David? Dóna la teva resposta en centímetres. 

 

 

Resposta: ................................. cm 

PREGUNTA 54.2 

Quants girs fan les rodes de la bicicleta de l’Eva per fer una distància de 1.280 cm? 

 

 

Resposta: ................................. girs 
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PREGUNTA 54.3 

La circumferència de la roda del David és de 96 cm (o 0,96 m). És una bicicleta de tres 
marxes amb velocitat baixa, mitjana i alta. Les ràtios de velocitat de la bicicleta d’en 
David són: 

Baixa       3:1 Mitjana       6:5 Alta       1:2 
 
Nota: una ràtio de velocitat de 3:1 significa que 3 girs de pedal complets produeixen 1 
gir de roda complet. 
 

Quants girs de pedal hauria de fer el David per fer una distància de 960 metres a una 
velocitat mitjana? Mostra els càlculs. 

 

 

Resposta: ................................. girs de pedal 
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UNITAT 55: MIRAR LA TORRE 
 
PREGUNTA 55.1  

A les figures 1 i 2 que es mostren a continuació pots veure dos dibuixos de la mateixa  
torre. A la figura 1 pots veure tres  cares de la teulada de la torre. A la figura 2 pots 
veure quatre  cares. 
 
                          Figura 1                                                            Figura 2 
 

 
 
Al diagrama següent es mostra la vista de la teulada de la torre des de dalt. Al 
diagrama es mostren 5 posicions. Cadascuna es marca amb una creu (x) i estan 
identificades com a P1 – P5. 
 
Des de cadascuna d’aquestes posicions, una persona que miri la torre podria veure un 
nombre de cares a la teulada de la torre. 
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A la taula següent, encercla el nombre de cares que es poden veure des de 
cadascuna d’aquestes posicions. 
 

Posició  Nombre de cares que es poden veure des de 
cada posició (encercla el número correcte) 

P1 1             2             3             4             més de 4    
P2 1             2             3             4             més de 4    
P3 1             2             3             4             més de 4    
P4 1             2             3             4             més de 4    
P5 1             2             3             4             més de 4    
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UNITAT 56: COMPRAR UN PIS  
 
Aquest és el plànol del pis que els pares del Jordi volen comprar a través d’una 
agència immobiliària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA 56.1 

Per fer una estimació de la superfície (l’àrea) total del pis (inclosa la terrassa i les 
parets), pots mesurar la mida de cada habitació, calcular la superfície de cadascuna i 
després sumar-les totes.   
 
Tot i això, hi ha un mètode més eficaç per fer una estimació de la superfície total, en 
què només has de mesurar quatre longituds. Al mapa de dalt, marca-hi les quatre  
longituds  que calen per fer una estimació de la superfície total del pis. 

 
 

Menjador 

Terrassa 

Dormitori 

Lavabo 
Cuina 

Escala:  
1 cm representa 1 m 
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UNITAT 57: RITME DE DEGOTEIG  

 
El sèrum intravenós s’utilitza per proporcionar líquids i medicaments als pacients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les infermeres han de calcular la quantitat de sèrum, S, que necessita cada pacient en 
gotes per minut.  

Fan servir la fórmula: S =                   , on 

 d és el factor de degoteig, que es mesura en gotes per mil·lilitre (ml);  

 v és el volum en ml de la quantitat de sèrum; i 

 n és el nombre d’hores que cal subministrar el sèrum.  

 

PREGUNTA 57.1 

Una infermera vol doblar el temps de subministrament del sèrum.  
 
Descriu exactament com canvia S si es dobla n, però d i v no canvien. 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 

d · v 
60 · n 
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PREGUNTA 57.2  

Les infermeres també han de calcular el volum en ml de la quantitat de sèrum que cal 
subministrar, v, a partir de la quantitat total, S.  

Cal subministrar una dosi de sèrum a un pacient durant 3 hores i la quantitat de sèrum 
és de 50 gotes per minut. Per a aquesta dosi, el factor de degoteig és de 25 gotes per 
mil·lilitre.  

Quin és el volum en ml de la dosi?  

 

 

Volum de la dosi: ............................ ml. 
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UNITAT 58: LLISTES D’ÈXITS  
Al mes de gener van sortir a la venda els nous CD dels grups Rock+2+1 i Els cangurs 
perillosos. Al febrer van sortir els CD dels grups Jo sóc jo i Els Metafolks. El gràfic 
següent mostra les vendes de CD dels quatre grups des del gener al juny.  

 

 

 

 

PREGUNTA 58.1  

A l’abril, quants CD va vendre el grup Els Metafolks?  

A 250. 
B 500. 
C 1.000. 
D 1.270. 
 

Mes 

 

0 

250 

750 

2.000 

2.250 

1.750 

1.500 

1.000 

1.250 

500 

Maig Juny Abril Març Gener
  

Febrer 

Rock+2+1 

Els cangurs perillosos 
 
 
Jo sóc jo 

Els Metafolks 

N
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Vendes de CD per mes 
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PREGUNTA 58.2  

En quin mes el grup Jo sóc jo va vendre més CD que el grup Els cangurs perillosos 
per primera vegada?  

A En cap mes. 
B Març. 
C Abril. 
D Maig. 
 
 

PREGUNTA 58.3  

El mànager del grup Els cangurs perillosos està preocupat perquè el nombre de CD 
que va vendre el grup va disminuir del febrer al juny.  

Quin és el volum de vendes que s’estima per al mes de juliol si continua la mateixa 
tendència negativa?  
 
A 70 CD. 
B 370 CD. 
C 670 CD. 
D 1.340 CD. 
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UNITAT 59: VAIXELLS AMB ESTEL 
 

El noranta-cinc per cent del comerç mundial 
es transporta per mar, aproximadament amb 
50.000 vaixells cisterna, vaixells de càrrega a 
granel i vaixells de càrrega. La majoria 
d’aquests vaixells fan servir gasoil.  

Els enginyers es plantegen desenvolupar una 
ajuda per als vaixells a base d’energia eòlica. 
Proposen subjectar un estel de tracció al 
vaixell i fer servir la potència del vent per 
reduir el consum de gasoil i l’impacte del 
combustible sobre el medi ambient.  

PREGUNTA 59.1  

Un dels avantatges de fer servir un estel de tracció és que vola a una altura de 150 m. 
A aquesta altura, la velocitat del vent és aproximadament un 25% superior en 
comparació amb la que hi ha a la coberta del vaixell.  

A quina velocitat aproximada bufa el vent a l’estel de tracció quan s’ha mesurat una 
velocitat del vent de 24 km/h a la coberta del vaixell de càrrega? 

A 6 km/h. 
B 18 km/h. 
C 25 km/h. 
D 30 km/h. 
E 49 km/h. 

 
 

PREGUNTA 59.2  
 
Pots utilitzar la fórmula següent per calcular la tracció, F, amb què un estel de tracció 
com l’anterior arrossega un vaixell: 

F	=	
c · p · A

2
� 	v2 

c: coeficient de l’impuls de l’estel de tracció 
p: densitat de l’aire 
A: superfície de l’estel de tracció  
v: velocitat del vent a l’estel de tracció 

De quina manera canvia la tracció, F, si es dobla la velocitat del vent, v, a l’estel de 
tracció?  

A F es dobla. 
B F es triplica. 
C F es multiplica per quatre. 
D F es multiplica per cinc. 

© Skysails 
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PREGUNTA 59.3  

Com que el cost del gasoil és molt elevat, de 0,42 zeds per litre, els propietaris del 
vaixell Nova onada s’estan plantejant equipar el vaixell amb un estel de tracció.  

S’estima que un estel de tracció com el que has estudiat té el potencial de reduir el 
consum de gasoil en un 20% en total.  

 

El cost d’equipar el Nova onada amb un estel de tracció és de 2.500.000 zeds.  

Després de quants anys, aproximadament, els estalvis de gasoil hauran cobert el cost 
de l’estel de tracció? Indica les operacions que has hagut de fer per arribar a la 
resposta. 

 

 

 

 

Nombre d’anys: .............................. 

Nom: Nova onada 

 

Tipus: vaixell de càrrega 
Llargada: 117 metres  
Amplada: 18 metres 
Capacitat de càrrega: 12.000 tones 
Velocitat màxima: 19 nusos 

Consum de gasoil per any sense estel de tracció: aproximadament 3.500.000 litres  
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UNITAT 60: SALSA 
 

A l’hora de cuinar es fan servir molts tipus de salses.  

 

 

 

 

PREGUNTA 60.1  

Estàs fent la teva pròpia salsa per a una amanida.  

Aquí pots veure una recepta per fer 100 mil·lilitres (ml) d’amaniment.  

Oli d’oliva: 60 ml 

Vinagre: 30 ml 

Salsa de soja: 10 ml 

Quants mil·lilitres (ml) d’oli d’oliva calen per fer 150 ml d’aquest amaniment?  

 

Resposta: ............................. ml. 
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UNITAT 61: RODA DE FIRA 
 

A la riba d’un riu hi ha una roda de fira gegant. A continuació pots veure una fotografia 
i un diagrama de la roda.  

 

 

La roda de fira té un diàmetre exterior de 140 metres i el seu punt més alt es troba a 
150 metres per sobre del llit del riu. Gira en la direcció que indiquen les fletxes.  

 
PREGUNTA 61.1  
 
La lletra M del diagrama indica el centre de la roda.  
A quants metres (m) per sobre del llit del riu es troba el punt M?  

 

Resposta: ............................... m 

PREGUNTA 61.2  

La roda gira a una velocitat constant. La roda fa una volta completa en exactament 40 
minuts.  

El Joan comença el seu viatge a la roda al punt d’embarcament, P.  

On estarà el Joan després de mitja hora?  

A Estarà al punt R. 
B Estarà entre els punts R i S. 
C Estarà al punt S. 
D Estarà entre els punts S i P. 

P 

M S 

R 

Q 

Plataforma d’embarcament 

Llit del riu  

150 m 

10 m 
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UNITAT 62: PUJANT DALT DEL MONT FUJI 
El Mont Fuji és un famós volcà inactiu que hi ha al Japó.  

 

 

PREGUNTA 62.1  

El Mont Fuji només està obert al públic perquè la gent hi pugi de l’1 de juliol al 27 
d’agost de cada any. Aproximadament, 200.000 persones pugen dalt del Mont Fuji 
durant aquest període. 

De mitjana, quanta gent puja dalt del Mont Fuji cada dia?  

A 340. 
B 710. 
C 3.400. 
D 7.100. 
E 7.400. 
 

PREGUNTA 62.2  

El camí de Gotemba, que puja cap al Mont Fuji, té uns 9 quilòmetres (km) de llarg.  

Els excursionistes han de tornar de l’excursió de 18 km a les 20 h.  

El Toshi estima que pot pujar dalt de la muntanya a 1,5 quilòmetres per hora de 
mitjana i que pot baixar a una velocitat dos cops superior. Amb aquestes velocitats, pot 
fer aturades per menjar i descansar.  

Fent servir les velocitats estimades pel Toshi, quina és l’hora límit en què pot 
començar l’excursió per tal que pugui tornar a les 20 h?  
 
 
 
 
 
Resposta: ............................... 
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PREGUNTA 62.3  

El Toshi duia un podòmetre per comptar les passes que feia mentre recorria el camí de 
Gotemba.  

El podòmetre deia que havia fet 22.500 passes en el camí de pujada.  

Fes una estimació de la longitud mitjana de les passes del Toshi en els 9 km de pujada 
pel camí de Gotemba. Dóna la teva resposta en centímetres (cm).  
 
 
 
 
 
Resposta: ............................... cm. 
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UNITAT 63: HELENA, LA CICLISTA 
 

 

 

L’Helena s’acaba de comprar una bicicleta nova. Té un velocímetre al manillar.  

El velocímetre permet a l’Helena saber la distància que recorre i la velocitat mitjana 
d’un viatge.  

PREGUNTA 63.1  

En un viatge, l’Helena va recórrer 4 km els primers 10 minuts i 2 km durant els 5 
minuts següents.  

Quina de les afirmacions següents és correcta?  

A La velocitat mitjana de l’Helena era superior durant els 10 primers minuts que 
durant els 5 minuts següents.  

B La velocitat mitjana de l’Helena era la mateixa durant els 10 primers minuts que 
durant els 5 minuts següents.  

C La velocitat mitjana de l’Helena era inferior durant els 10 primers minuts que durant 
els 5 minuts següents.  

D A partir de la informació que s’ha donat no és possible dir res sobre la velocitat 
mitjana de l’Helena.  
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PREGUNTA 63.2  
L’Helena va recórrer 6 km fins a casa de la seva tieta. El velocímetre li va indicar que 
va fer una mitjana de 18 km/h durant el viatge.  

Quina de les afirmacions següents és correcta?  

A L’Helena va necessitar 20 minuts per arribar a casa de la seva tieta. 
B L’Helena va necessitar 30 minuts per arribar a casa de la seva tieta. 
C L’Helena va necessitar 3 hores per arribar a casa de la seva tieta. 
D No és possible dir quant de temps va necessitar l’Helena per arribar a casa de la 

seva tieta. 

PREGUNTA 63.3  

L’Helena va anar amb bicicleta des de casa fins al riu, que és a 4 km de distància. Va 
trigar 9 minuts. Va tornar a casa prenent una ruta més curta, de 3 km. Només va trigar 
6 minuts.  

Quina va ser la velocitat mitjana de l’Helena, en km/h, per al viatge d’anada i tornada al 
riu?  
 
 
 
 
 
 
 
Velocitat mitjana del viatge: ............................... km/h 
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UNITAT 64: QUIN COTXE? 
La Cristina acaba de treure’s el carnet de conduir i vol comprar-se el seu 
primer cotxe.  

La taula següent mostra informació sobre quatre cotxes que troba en un 
concessionari de la seva ciutat.  

Model: Alfa Bolte Castel Dezal 

Any 2003 2000 2001 1999 

Preu anunciat (en 
zeds)  4.800 4.450 4.250 3.990 

Distància 
recorreguda (en 
quilòmetres)  

105.000 115.000 128.000 109.000 

Capacitat del motor 
(en litres)  1,79 1,796 1,82 1,783 

PREGUNTA 64.1  

La Cristina vol un cotxe que reuneixi totes aquestes condicions:  

• La distància recorreguda no ha de ser superior a 120.000 quilòmetres.  
• S’ha d’haver fabricat l’any 2000 o més tard.  
• El preu anunciat no ha de ser superior a 4.500 zeds.  

Quin cotxe reuneix les condicions de la Cristina?  

A Alfa. 
B Bolte. 
C Castel. 
D Dezal. 

PREGUNTA 64.2  

Quin dels cotxes té una capacitat de motor més petita?  

A Alfa. 
B Bolte. 
C Castel. 
D Dezal. 
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PREGUNTA 64.3  

La Cristina haurà de pagar un 2,5% extra sobre el cost anunciat del cotxe en concepte 
d’impostos. 

Quants diners suposen els impostos extres per a l’Alfa?  
 
 
 
 
 
 
 
Impostos extres en zeds: ............................... 
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UNITAT 65: GARATGE 
 
La gamma “bàsica” d’un fabricant de garatges inclou models amb una única finestra i 
una porta.  
 
El Jordi tria el model següent de la gamma “bàsica”. Hi pots veure la posició de la 
finestra i de la porta.  

PREGUNTA 65.1 

Les il·lustracions següents mostren com es veuen els diferents models “bàsics” des de 
darrere. Només una de les il·lustracions es correspon amb el model anterior, el que ha 
triat el Jordi.  

Quin model ha triat el Jordi? Encercla A, B, C o D.  

A B 

 

 

C D 

 

 



Consell Superior d’Avaluació                          PISA. Ítems alliberats de competència matemàtica  

 
 

105

PREGUNTA 65.2 

Els dos plànols següents mostren les dimensions, en metres, del garatge que ha triat 
el Jordi.  

 

        

Vista frontal     Vista lateral 

La teulada s’ha construït amb dues seccions rectangulars idèntiques.  

Calcula la superfície total de la teulada. Indica les operacions que has fet.  

 
 
 
 
 
 
 
Superfície total de la teulada: ...............................  

1,00 

2,40 

0,50 1,00 2,00 1,00 0,50 6,00 

2,40 

1,00 

2,50 
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UNITAT 66: PORTA GIRATÒRIA 

Les portes giratòries inclouen tres batents, que giren dins un espai que té forma 
circular. El diàmetre interior d’aquest espai és de 2 metres (200 centímetres). Els tres 
batents de la porta divideixen l’espai en tres sectors iguals. El dibuix següent mostra 
els batents de la porta en tres posicions diferents vistes des de dalt.  

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 66.1  

Quina és la mida, en graus, de l’angle format per dos batents de la porta?  

 

Mida de l’angle:  ..................................... º 

Sortida 

Entrada 

200cm 

Batents 
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Possible circulació de l’aire 
en aquesta posició  

PREGUNTA 66.2  

Les dues obertures de la porta (els arcs del dibuix marcats 
amb punts) són de la mateixa mida. Si les obertures són 
massa amples, els batents giratoris no poden proporcionar un 
espai tancat i, per aquest motiu, l’aire pot circular lliurement 
entre l’entrada i la sortida, provocant pèrdues o augments de 
calor no desitjats. El diagrama de la dreta ho mostra.  

Quina és la longitud d’arc màxima en centímetres (cm) que pot 
tenir cadascuna de les obertures de la porta per tal que l’aire no 
circuli mai lliurement entre l’entrada i la sortida?  

  

 

 

 

 

Longitud d’arc màxima: .............................. cm. 

 

PREGUNTA 66.3  

La porta fa 4 girs complets en un minut. Hi ha lloc per a dues persones en cadascun 
dels tres sectors.  

Quin és el nombre màxim de persones que poden entrar a l’edifici a través de la porta 
en 30 minuts?  

A 60. 
B 180. 
C 240. 
D 720. 
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UNITAT 67: LLAPIS DE MEMÒRIA  
 
Un llapis de memòria és un petit dispositiu portàtil d’emmagatzematge per a 
ordinadors. 
 
L’Ivan té un llapis de memòria que emmagatzema música i fotografies. El llapis de 
memòria té una capacitat de 1 GB (1000 MB). El gràfic següent mostra l’estat actual 
del disc dur del seu llapis de memòria. 
 

  
 

 

PREGUNTA 67.1  

L’Ivan vol transferir un àlbum de fotografies de 350 MB al seu llapis de memòria, però 
no hi ha prou espai lliure. Com que no vol esborrar cap de les fotos que ja té, prefereix 
eliminar dos àlbums de música. 
 
El llapis de memòria de l’Ivan té els següents àlbums de música emmagatzemats.  
 

Àlbum  Mida 
Àlbum 1 100 MB 
Àlbum 2 75 MB 
Àlbum 3 80 MB 
Àlbum 4 55 MB 
Àlbum 5 60 MB 
Àlbum 6 80 MB 
Àlbum 7 75 MB 
Àlbum 8 125 MB 

Estat del disc dur del llapis de memòria  

Música (650 MB) 

Fotografies (198 MB) 

Espai lliure (152 MB) 
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És possible que l’Ivan aconsegueixi prou espai al seu llapis de memòria per a afegir-hi 
l’àlbum de fotografies eliminant un màxim de dos àlbums de música? Encercla “Sí” o 
“No” i mostra els càlculs que has fet per argumentar la teva resposta. 
 
Resposta: Sí/No 
 
........................................................................................................................................... 

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

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

 

 

PREGUNTA 67.2  

Durant les setmanes següents, l’Ivan elimina algunes fotografies i música, però també 
hi afegeix arxius nous de fotografia i música. El nou estat del llapis de memòria es 
mostra a la taula de sota. 
 

Música 550 MB 
Fotografies 338 MB 
Espai lliure 112 MB 

 
El seu germà li dóna un nou llapis de memòria amb capacitat de 2GB (2000 MB) que 
està completament buit. L’Ivan transfereix el contingut del seu vell llapis de memòria al 
nou. 
 
Quin dels gràfics següents representa el nou estatus del llapis de memòria? Encercla 
A, B, C o D. 

Música Música 

Fotografies Fotografies 

Espai lliure Espai lliure 
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UNITAT 68: REPRODUCTORS DEFECTUOSOS 
La Companyia Electrix fabrica dos tipus d’aparells electrònics: reproductors de vídeo i 
reproductors d’àudio. Quan s’ha acabat la producció del dia, es proven els 
reproductors i els que tenen defectes se separen i s’envien a reparar.  

La taula següent mostra el nombre mitjà de reproductors de cada tipus que es 
fabriquen cada dia i el percentatge mitjà de reproductors defectuosos per dia.  

Tipus de reproductor 
Nombre mitjà de 

reproductors fabricats 
cada dia 

Percentatge mitjà de 
reproductors 

defectuosos per dia 

Reproductors de vídeo 2.000 5% 

Reproductors d’àudio 6.000 3% 

PREGUNTA 68.1  

A continuació trobaràs tres afirmacions sobre la producció diària a la Companyia 
Electrix. Les afirmacions són correctes?  

Encercla “Sí” o “No” per a cada afirmació.  

Afirmació L’afirmació és 
correcta? 

Un terç dels reproductors que es produeixen diàriament 
són reproductors de vídeo.  

Sí / No 

Per cada lot de 100 reproductors de vídeo que es 
fabriqui, exactament 5 dels reproductors seran 
defectuosos.  

Sí / No 

Si es tria a l’atzar un reproductor d’àudio de la producció 
diària per provar-lo, la probabilitat que necessiti 
reparació és del 0,03.  

Sí / No 
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PREGUNTA 68.2  

Una de les persones que prova els reproductors afirma:  

“De mitjana, cada dia s’envien a reparar més reproductors de vídeo en comparació al 
nombre de reproductors d’àudio que s’envien a reparar cada dia”.  

Decideix si l’afirmació de la persona és correcta o no. Argumenta la teva resposta 
matemàticament.  

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

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

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

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

 .......................................................................................................................................  
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PREGUNTA 68.3  

La Companyia Tronics també fabrica reproductors de vídeo i reproductors d'àudio.  

Quan s’ha acabat la producció del dia, es proven els reproductors de la Companyia 
Tronics i els que tenen defectes se separen i s’envien a reparar.  

Les taules següents comparen el nombre mitjà de reproductors de cada tipus que es 
fabriquen cada dia i el percentatge mitjà de reproductors defectuosos per dia, de totes 
dues companyies.  

Companyia 
Nombre mitjà de 

reproductors de vídeo que 
es fabriquen cada dia  

Percentatge mitjà de 
reproductors 

defectuosos per dia  

Companyia Electrix  2.000 5% 

Companyia Tronics  7.000 4% 

 

Companyia 
Nombre mitjà de 

reproductors d’àudio que 
es fabriquen cada dia 

Percentatge mitjà de 
reproductors 

defectuosos per dia 

Companyia Electrix 6.000 3% 

Companyia Tronics 1.000 2% 

 

Quina de les dues companyies, Companyia Electrix o Companyia Tronics, té el 
percentatge general més baix de reproductors defectuosos? Indica les operacions que 
has fet a partir les dades de les taules anteriors.  

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

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

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

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

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

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

 .......................................................................................................................................  
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UNITAT 69: GELATERIA 

Aquest és el plànol de la gelateria de la Mireia. Està renovant la botiga.  

La zona de servei està envoltada per la barra.  

 

 

Nota: cadascun dels quadrats de la quadrícula representa 0,5 metres x 0,5 metres.  

PREGUNTA 69.1  

La Mireia vol posar una nova coberta per tota la part superior de la barra. Quina és la 
llargada total de coberta que necessita? Indica les operacions que has fet servir. 

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

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

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

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

Llargada total: .............................  

Porta d’entrada 

Zona 
per 

seure 

Entrada 

Zona de servei 

Barra 
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Taula  

Cadires 

1,5 metres 

PREGUNTA 69.2  

La Mireia també vol posar un altre paviment a la botiga. Quina és la superfície (l’àrea) 
total de la botiga, sense comptar la zona de servei i la barra? Indica les operacions que 
has fet servir.  

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

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

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

Superfície (àrea) total de la botiga: ............................... m2 

 

PREGUNTA 69.3  

 

La Mireia vol fer conjunts d’una taula i quatre cadires, com el que hi ha a sobre, per a 
la seva botiga. El cercle representa la superfície que cal per a cada conjunt.  

Per tal que els clients tinguin prou espai quan s’asseguin, cada conjunt (tal com 
representa el cercle) hauria de disposar-se d’acord amb les restriccions següents:  

• Cada conjunt hauria de col·locar-se, com a mínim, a 0,5 metres de les parets.  
• Cada conjunt hauria de col·locar-se, com a mínim, a 0,5 metres dels altres conjunts.  

Quin és el nombre màxim de conjunts que la Mireia pot encabir dins de la zona per 
seure de la seva botiga?  

Nombre de conjunts:  .............................. 
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UNITAT 70: TACA DE PETROLI 

Un petrolier va xocar contra una roca al mar; el cop va fer un forat als dipòsits on 
s’emmagatzemava el petroli. El petrolier es trobava a uns 65 km de terra ferma. 
Després d’uns quants dies, el petroli s’havia estès, tal com mostra el mapa de sota. 

 

PREGUNTA 70.1  

Utilitzant l’escala del mapa, fes una estimació de la superfície (l’àrea) de la taca de 
petroli en quilòmetres quadrats (km2). 

 

 

Resposta: .............................. km2 

Petrolier 

Terra 
ferma 

Costa 

Mar  

1 cm representa 10 km 

  

Taca de 
petroli 
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UNITAT 71: REPRODUCTORS D’MP3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA 71.1 

L’Olívia introdueix els preus del reproductor d’MP3, dels auriculars i dels micròfons a la 
seva calculadora. 
 
El resultat que obté és 248. 
 

 
 
El resultat que ha obtingut l’Olivia és incorrecte. Ha comès un dels errors següents. 
Quin error ha comès? 
 
A Ha introduït un dels preus dues vegades. 
B S’ha oblidat d’incloure un dels tres preus. 
C S’ha descuidat l’últim dígit d’un dels tres preus. 
D Ha restat un dels preus en comptes de sumar-lo. 
 

MC Especialistes en MP3 

Reproductor 
d’MP3 

Auriculars  Micròfons  
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PREGUNTA 71.2 

MC fa rebaixes. Si compres dos o més  productes que estan d’oferta, MC et 
descompta el 20% del preu habitual d’aquests productes. 
 
El Joan té 200 zeds per gastar. 
 
A les rebaixes, què pot comprar el Joan? Encercla “Sí” o “No” per a cadascuna de les 
opcions següents. 
 
 

Productes Ho pot comprar el Joan amb 
200 zeds? 

El reproductor d’MP3 i els auriculars Sí  /  No 

El reproductor d’MP3 i els micròfons Sí  /  No 
Els tres productes: el reproductor d’MP3, els 
auriculars i els micròfons Sí  /  No 

 
 
 
 

PREGUNTA 71.3 

El preu habitual de venda dels productes inclou  un benefici del 37,5%. El preu sense 
aquest benefici s’anomena preu de venda a l’engròs. 
 
El benefici es calcula com un percentatge del preu de venda a l’engròs.  
 
Les formules següents mostren correctament la relació que hi ha entre el preu de 
venda a l’engròs, w, i el preu de venda habitual, s? Encercla “Sí” o “No” per a 
cadascuna de les fórmules següents. 
 
 

Fórmules És correcta la fórmula? 

s = w + 0,375 Sí  /  No 

w = s – 0,375s Sí  /  No 

s = 1,375w Sí  /  No 

w = 0,625s Sí  /  No 
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UNITAT 72: PINGÜINS 
 

El fotògraf d’animals Jean Baptiste va emprendre una 
expedició d’un any i va fer moltes fotografies de pingüins i 
de les seves cries. 

Particularment, l’interessava el creixement de les 
dimensions de les diferents colònies de pingüins.  

 

PREGUNTA 72.1  

Normalment, una parella de pingüins pon dos ous a l’any. Normalment 
la cria de pingüí que neix de l’ou més gran és l’única que sobreviu.  

En el cas dels pingüins emplomallats, el primer ou pesa, 
aproximadament, 78 g i el segon ou pesa, aproximadament, 110 g.  

Aproximadament, quin tant per cent pesa més el segon ou que el primer 
ou? 

A 29%. 
B 32%. 
C 41%. 
D 71%. 

PREGUNTA 72.2  

El Jean es pregunta com canviarà la grandària d’una colònia de pingüins en els 
propers anys. Per poder determinar-ho fa les suposicions següents:  

• Al començament de l’any, la colònia consta de 10.000 pingüins (5.000 parelles).  
• Cada parella de pingüins té una cria la primavera de cada any.  
• Al final de l’any, el 20% dels pingüins (adults i cries) mor.  

Al final del primer any, quants pingüins (adults i cries) hi haurà a la colònia?  
 
 
 
 
 
Nombre de pingüins: ..............................  
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PREGUNTA 72.3  

El Jean assumeix que la colònia continuarà creixent de la manera següent:  

Al principi de cada any, la colònia està formada pel mateix nombre de pingüins 
mascles i femelles que formen parelles.  

Cada parella de pingüins té una cria la primavera de cada any.  

Al final de cada any, el 20% dels pingüins (adults i cries) mor.  

Els pingüins d’un any també crien cries.  

Basant-te en les suposicions anteriors, quina de les fórmules següents descriu el 
nombre total de pingüins, P, després de 7 anys?  

A P = 10.000 · (1,5 · 0,2)7 
B P = 10.000 · (1,5 · 0,8)7 
C P = 10.000 · (1,2 · 0,2)7 
D P = 10.000 · (1,2 · 0,8)7 
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PREGUNTA 72.4   

Quan arriba a casa després de la seva aventura, el Jean Baptiste fa un cop d’ull a 
Internet per veure quantes cries té una parella de pingüins de mitjana.  

Troba el següent diagrama de barres per a les espècies de pingüí de corona blanca, 
de pingüí emplomallat i de pingüí de Magallanes. 

 
Nombre anual de cries de pingüí per parella de ping üins 

 

                  

 

Basant-te en el diagrama anterior, les afirmacions sobre aquestes tres espècies de 
pingüins són veritables o falses?  

Encercla “Verdader” o “Fals” per a cada afirmació.  

Afirmació L’afirmació és verdadera o 
falsa?  

El 2000, el nombre mitjà de cries per parella de 
pingüí era superior a 0,6.  

Verdader/ Fals 

El 2006, menys del 80% de les parelles de 
pingüins van tenir una cria de mitjana.  

Verdader/ Fals 

Cap al 2015 aquestes tres espècies de pingüins 
s’hauran extingit.  

Verdader/ Fals 

El nombre mitjà de cries de pingüins de 
Magallanes per parella de pingüins va disminuir 
entre 2001 i 2004.  

Verdader/ Fals 

N
om

br
e 

m
itj

à 
de

 c
rie

s 
pe

r 
pa

re
lla

 d
e 

pi
ng

üi
ns

 

0 

0,8 

0,2 

0,4 

0,6 

1,0 

1,2 

Corona blanca 

2000    2001    2002    2003    2004     2005    2006    2007    2008 

Magallanes 

Emplomallat 

Anys 
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UNITAT 73: LA POTÈNCIA DEL VENT 

 

Vilazed es planteja construir plantes d’energia eòlica per 
produir electricitat.  

El consell de Vilazed ha reunit informació sobre el model 
següent.  

Model:  E-82 
Alçada de la torre: 138 metres 
Nombre d’aspes del rotor:  3 
Longitud d’una aspa del rotor: 40 metres 
Velocitat màxima de rotació:  20 rotacions per minut  
Preu de construcció:  3.200.000 zeds 
Facturació: 0,10 zeds per kwh generat 
Cost de manteniment:  0,01 zeds per kwh generat 
Rendiment: Operatiu el 97% de l’any 

 Nota: el quilowatt hora (kWh) és una unitat d’energia 
elèctrica. 
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PREGUNTA 73.1  

Decideix si les afirmacions següents sobre la planta d’energia eòlica E-82 poden 
deduir-se a partir de la informació exposada anteriorment. Encercla “Sí” o “No” per a 
cada afirmació.  

Afirmació Aquesta afirmació pot deduir-se a partir 
de la informació exposada més amunt? 

La construcció de tres plantes d’energia 
costarà més de 8.000.000 de zeds en 
total.  

Sí / No 

Els costos de manteniment per a la 
planta d’energia corresponen, 
aproximadament, al 5% de la seva 
facturació.  

Sí / No 

Els costos de manteniment de la planta 
d’energia eòlica depenen de la quantitat 
de kwh generats.  

Sí / No 

Durant exactament 97 dies l’any, la 
planta d’energia eòlica no està 
operativa.  

Sí / No 

PREGUNTA 73.2  

Vilazed vol fer una estimació dels costos i els beneficis que podrien generar-se a partir 
de la construcció d’aquesta planta d’energia eòlica.  

L’alcalde de Vilazed proposa la fórmula següent per fer una estimació dels beneficis 
econòmics, E, durant uns quants anys, a, si es construeix el model E-82.  

E = 400.000 · a – 3.200.000 

 

 

Basant-te en la fórmula de l’alcalde, quin és el nombre mínim d’anys de funcionament 
requerits per cobrir els costos de construcció de la planta d’energia eòlica?  

A 6 anys. 
B 8 anys. 
C 10 anys. 
D 12 anys. 

Costos de construcció 
de la planta d’energia 

eòlica  

Beneficis de la 
producció anual 

d’electricitat 
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PREGUNTA 73.3  

Vilazed ha decidit aixecar diverses plantes 
d’energia eòlica E-82 en un camp quadrat 
(llargada = amplada = 500 m).  

Segons les regulacions de construcció, la 
distància mínima entre les torres de dues plantes 
d’energia eòlica d’aquest model ha de ser cinc 
vegades la longitud d’una aspa del rotor.  

L’alcalde de la ciutat ha fet un suggeriment sobre 
com disposar les plantes d’energia eòlica al 
camp. Ho pots veure al diagrama que et 
mostrem.  

Explica per què el suggeriment de l’alcalde no 
compleix amb les regulacions de construcció. 
Acompanya els teus arguments amb operacions 
matemàtiques.  

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

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

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

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

PREGUNTA 73.4  

Quina és la velocitat màxima a què es mouen els extrems de les aspes del rotor de la 
planta d’energia eòlica? Indica el procés que has seguit per trobar la solució i dóna el 
resultat en quilòmetres per hora (km/h). Basa’t en la informació sobre el model E-82.  

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

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

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

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

Velocitat màxima: .............................. km/h 

250 
Importad

250 
Empresa 

� = torre de la planta d’energia eòlica  
Nota: el dibuix no és a escala 
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UNITAT 74: ESTRUCTURA AMB DAUS  

A la fotografia següent pots veure que s’ha construït una estructura amb set daus 
idèntics, les cares dels quals estan numerades de l’1 al 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan s’observa l’estructura des de dalt, només es poden veure 5 daus.  

PREGUNTA 74.1  

Quants punts es poden veure en total quan s’observa l’estructura des de dalt?  

Nombre de punts observats: ..............................  

Vista des 
de dalt 
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UNITAT 75: APARTAMENT DE VACANCES  
 
La Cristina ha trobat per internet aquest apartament de vacances a la venda. Està 
pensant si comprar l’apartament per després llogar-lo a turistes durant l’estiu.  
 
Nombre d’habitacions: 1 sala d’estar-menjador 

1 dormitori 
1 bany 

 

Dimensions: 60 metres quadrats (m2) 
Plaça d’aparcament: Sí 
Distància fins a la platja: 350 metres (m) en línia 

recta 
Ocupació mitjana de 
turistes en els darrers 10 
anys: 

315 dies l’any 

 
 
 

PREGUNTA 75.1 

Per valorar el preu de l’apartament, la Cristina ha demanat la col·laboració d’un expert. 
L’expert utilitza els criteris següents per estimar el valor d’un apartament de vacances:  
 
Preu per m 2 Preu base 2.500 zeds per m2 

Criteris 
addicionals 

Temps de 
viatge fins al 
centre del 
poble 

Més de 15 
minuts:  
+0 zeds 

De 5 a 15 
minuts: 
+10.000 
zeds 

Menys de 5 
minuts: 
+20.000 
zeds 

 

Distància fins 
a la platja (en 
línia recta) 

Més de 2 
km:              
+0 zeds 

D’1 a 2 km: 
+5.000 
zeds 

De 0,5 a 1 
km: 
+10.000 
zeds 

Menys de 
0,5 km: 
+15.000 
zeds 

Plaça 
d’aparcament 

No:              
+0 zeds 

Sí: +35.000 
zeds 

  

 
Si el valor estimat per l’expert és superior al preu de venda que apareix a l’anunci, el 
preu és considerat “molt bo” per a la Cristina, com a compradora potencial. 
 
Explica per què, d’acord amb els criteris de l’expert, el preu de venda és “molt bo” per 
a la Cristina.  
 
........................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................................................... 
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PREGUNTA 75.2 
315 dies l’any és l’ocupació mitjana de l’apartament per part de turistes durant els 
últims 10 anys. Decideix si les afirmacions següents es poden deduir d’aquesta 
informació. Encercla “Sí” o “No” per a cadascuna de les afirmacions.  
 
 

Afirmacions L’afirmació es pot deduir a 
partir de les dades? 

Es pot afirmar amb certesa que l’apartament de 
vacances va estar ocupat exactament 315 dies 
com a mínim un dels 10 últims anys. 

Sí  /  No 

Teòricament, és possible que en els últims 10 
anys l’apartament estigués ocupat més de 315 
dies cada any. 

Sí  /  No 

Teòricament, és possible que un dels 10 últims 
anys l’apartament no estigués ocupat. Sí  /  No 

 
Nota: Es considera que un any té 365 dies. 
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UNITAT 76: LLOGUER DE DVD 
La Janna treballa a una botiga on es lloguen DVD i jocs per a 
l’ordinador.  

La quota anual per fer-se soci d’aquesta botiga és de 10 zeds.  

El cost del lloguer d’un DVD és més baix per als socis que per als 
no socis, tal com s’indica a la taula següent:  

Cost del lloguer d’un 
DVD per als no socis 

Cost del lloguer d’un 
DVD per als socis 

3,20 zeds 2,50 zeds 

PREGUNTA 76.1  

L’any passat, el Toni era soci de la botiga de lloguer de DVD.  

L’any passat va gastar-s’hi un total de 52,50 zeds, inclosa la quota d’inscripció per fer-
se’n soci.  

Quant s’hauria gastat el Toni si no hagués estat soci, però hagués llogat el mateix 
nombre de DVD?  

 

 

Nombre de zeds: .............................. .....  

 

PREGUNTA 76.2  

Quin és el nombre mínim de DVD que ha de llogar un soci per cobrir els costos de la 
quota per fer-se soci? Indica les operacions que has fet.  

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

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

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

Nombre de DVD: ..............................  
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UNITAT 77: TELEVISIÓ DE PAGAMENT 

La taula següent conté informació sobre la quantitat de 
televisors que es tenen per llar a cinc països. 

També mostra el percentatge de llars que tenen televisor i 
que estan subscrites a la televisió de pagament.  

  

  

  

País 
Nombre de llars 

que tenen 
televisor  

Percentatge de llars 
que tenen 

televisor en 
comparació amb 
totes les llars  

Percentatge de llars que se 
subscriuen a la televisió de 

pagament en comparació 
amb les llars que tenen 

televisor  

Japó 48,0 milions 99,8% 51,4% 

França 24,5 milions 97,0% 15,4% 

Bèlgica 4,4 milions 99,0% 91,7% 

Suïssa 2,8 milions 85,8% 98,0% 

Noruega 2,0 milions 97,2% 42,7% 

 Font: UIT (Unió Internacional de Telecomunicacions),  
 Indicadors de les telecomunicacions mundials 2004/2005 

 UIT, Telecomunicacions mundials/ICT Informe de desenvolupament 2006 
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PREGUNTA 77.1  

La taula mostra que a Suïssa el 85,8% de les llars tenen televisor.  

Basant-te en la informació de la taula, quina és l’estimació que s’apropa més al 
nombre total de llars de Suïssa?  

A 2,4 milions. 
B 2,9 milions. 
C 3,3 milions. 
D 3,8 milions. 

 
 

PREGUNTA 77.2  

El Carles mira la informació que hi ha a la taula sobre França i Noruega.  

El Carles diu: “com que el percentatge de llars que tenen televisor és gairebé igual per 
a tots dos països, a Noruega hi ha més llars que se subscriuen a la televisió de 
pagament”.  

Explica per què aquesta afirmació és incorrecta. Argumenta la teva resposta.  

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

 .......................................................................................................................................  
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UNITAT 78: VENDRE DIARIS 

A Zedlàndia hi ha dos diaris que volen contractar venedors. Els cartells següents 
mostren com paguen els seus venedors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 78.1  

De mitjana, en Frederic ven 350 còpies del Zedlàndia actual cada setmana.  

Quants diners guanya cada setmana de mitjana?  

 

 

Quantitat en zeds:  .................................  

PREGUNTA 78.2  

La Cristina ven el Zedlàndia avui. Una setmana va guanyar 74 zeds.  

Quants diaris va vendre aquella setmana?  

 

 

 

Nombre de diaris venuts: ............................... 

ZEDLÀNDIA ACTUAL                        

NECESSITES UNS DINERS 
EXTRES? 

VEN EL NOSTRE DIARI! 

Cobraràs: 
0,20 zeds per diari per als 240 
primers diaris que venguis a la 
setmana, més 0,40 zeds per 
cada diari addicional que 
venguis.  
 

ZEDLÀNDIA AVUI  

FEINA BEN PAGADA QUE 
REQUEREIX POC TEMPS!  

 
 
Ven el Zedlàndia avui i 
aconsegueix 60 zeds a la 
setmana, més 0,05 zeds 
addicionals per cada diari que 
venguis. 
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PREGUNTA 78.3  

El Joan decideix presentar-se per venedor de diaris. Ha de triar entre el Zedlàndia 
actual i el Zedlàndia avui.  

Quin dels gràfics següents mostra una representació correcta de com els dos diaris 
paguen els seus venedors? Encercla A, B, C o D.  

A B 

 

 

 

 

 

 

C D 
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5. GUIES DE CORRECCIÓ 



Consell Superior d’Avaluació                          PISA. Ítems alliberats de competència matemàtica  

 
 

133

UNITAT 1: LES GRANGES 
 
PREGUNTA 1.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 144 (la unitat ja es dóna). 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 1.2 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 6 (la unitat ja es dóna). 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 2: CAMINANT 

PREGUNTA 2.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 0,5 o 50 cm, ½ (la unitat no és necessària). 

70/p=140 � 70=140p � 70/140 � p=0,5. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 2.2 

Puntuació màxima 

Codi 3: respostes correctes (les unitats no són necessàries) tant per 
metres/minut com per km/hora: 

• n=140 x 0,80=112. 

• Camina 112 x 0,80 metres=89,6 metres. 

• La velocitat és de 89,6 metres per minut. 

• Per tant, la velocitat és de 5,38 o 5,4 km/hora. 

Sempre que ambdues respostes siguin correctes (89,6 i 5,4), no cal que 
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l’alumne/a detalli el raonament que ha seguit. Els errors a causa de 
l’arrodoniment són acceptables. Per exemple, 90 metres per minut i 5,3 
km/hora (89 x 60) són correctes.  

• 89,6; 5,4. 

• 90; 5,376 km/hora. 

• 89,8; 5376 m/hora. 

Puntuació parcial 

Codi 2:  

• S’equivoca en multiplicar per 0,80 a l’hora de fer la conversió de passes 
per minut a metres per minut. Per exemple, la velocitat és 112 metres 
per minut i 6,72 km/hora. 

� 112; 6,72 km/hora. 

• La velocitat en metres per minut és correcta (89,6 metres per minut), 
però la conversió a km/hora és incorrecta o no hi és. 

� 89,6 metres/minut; 8960 km/hora. 

� 89,6; 5376. 

� 89,6; 53,76. 

� 89,6; 0,087 km/hora. 

� 89,6; 1,49 km/hora. 

• Metodologia correcta (es fa explícita), amb pocs errors de càlcul. 

� n=140 x 0,80=1120; 1120 x 0,80=896. Camina 896 m/min, 53,76 
km/hora. 

� n=140 x 0,80=116; 116 x 0,80=92,8.    92,8 m/min � 5,57 
km/hora. 

• Només es dóna la resposta de 5,4 km/hora, però no la de 89,6 
metres/minut (els càlculs no es mostren). 

� 5,4 

� 5,376 km/hora 

� 5376 m/hora 

Puntuació parcial 

Codi 1:  

• n=140 x 0,80 = 112. No es justifica l’explicació o bé l’explicació que es 
dóna és incorrecta. 

� 112. 

� n=112; 0,112 km/hora. 

� n=112; 1120 km/hora. 

� 112 m/minut; 504 km/hora. 
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Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 3: LES POMES 

PREGUNTA 3.1 

Completeu la taula: 

 

 

 

 

 

Puntuació màxima 

Codi 1: totes les dades són correctes. 

Cap puntuació 

Codi 0: 2 o més errors. 

• Les dades per a n=2; 3; 4 són correctes, però LES DUES caselles per a 
n=5 són incorrectes.  

• Tant el “25” com el “40” són incorrectes, la resta és correcte. 

• Altres respostes. 

PREGUNTA 3.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: respostes amb la resposta correcta, n=8, com per exemple: 

• n2 = 8n, n2 – 8n = 0, n (n-8) = 0, n = 0 i n = 8, per tant n = 8. 

• n2 = 82 = 64, 8n = 8 x 8 =64. 

• n2 = 8n. Això és n = 8. 

• 8 x 8 = 64, n = 8. 

• n = 8. 

• 8 x 8 = 82. 

• Respostes que inclouen les dues respostes: n = 8 i n = 0. 

n  Nombre de pomeres Nombre de coníferes 
1 1 8 
2 4 16 
3 9 24 
4 16 32 
5 25 40 
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Cap resposta 

Codi 0: altres respostes, en què només s’inclou la resposta n = 0. 

• n2 = 8n (repetició de l’enunciat de la pregunta). 

• n2 = 8. 

• n = 0. No és possible tenir el mateix nombre perquè, per a cada pomera, 
hi ha 3 coníferes. 

PREGUNTA 3.3 

Puntuació màxima 

Codi 2: resposta correcta (pomeres), acompanyada d’una explicació vàlida. Per 
exemple: 

• Pomeres = n x n; i coníferes = 8 x n, ambdues fórmules tenen un factor 
n, però les pomeres tenen una altra n que creixerà mentre que el factor 
8 romandrà estable. El nombre de pomeres creixerà més ràpidament. 

• El nombre de pomeres creix més ràpidament perquè aquest nombre 
s’està elevant al quadrat, en comptes de multiplicar-se per 8. 

• El nombre de pomeres és quadràtic. El nombre de coníferes és lineal. 
Per tant, les pomeres s’incrementaran més ràpidament. 

• La resposta empra una representació on es mostra que n2 excedeix 8n 
quan n=8. 

Puntuació parcial 

Codi 1: resposta correcta (pomeres), fonamentada en exemples específics o 
basats en l’extensió de la taula. 

� El nombre de pomeres s’incrementarà més ràpidament perquè, 
si s’utilitza la taula, veiem que el nombre de pomeres 
s’incrementa més ràpidament que el nombre de coníferes. 
Aquest fenomen es dóna especialment quan el nombre de 
pomeres i de coníferes són equivalents. 

� La taula mostra que el nombre de pomeres s’incrementa més 
ràpidament. 

• Resposta correcta (pomeres) amb ALGUNA evidència que s’ha entès la 
relació entre n2 i 8n, però que no s’és capaç d’expressar-la clarament. 

� Pomeres quan n > 8. 

� Després de 8 fileres, el nombre de pomeres s’incrementarà més 
ràpidament que el de coníferes.  

� Les coníferes fins que hi ha 8 fileres, després hi haurà més 
pomeres. 
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Cap puntuació 

Codi 0: resposta correcta (pomeres), però sense explicació o amb explicació 
insuficient. 

• Les pomeres, perquè es troben a l’interior, que és més gran que el 
perímetre. 

• Les pomeres, perquè estan envoltades per coníferes. 

• Altres respostes: coníferes; coníferes, perquè per cada filera addicional 
de pomeres, necessites moltes coníferes; coníferes, perquè per a cada 
pomera hi ha 8 coníferes; no ho sé. 

 

UNITAT 4: DAUS 

PREGUNTA 4.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: a la fila superior, les respostes correctes són 1, 5, 4. A la fila inferior, les 
respostes correctes són 2, 6, 5. La resposta també es pot expressar dibuixant 
les cares dels daus:   

 

 

 

 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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UNITAT 5: L’ANTÀRTIDA. LA SUPERFÍCIE D’UN 
CONTINENT 

PREGUNTA 5.1 

Puntuació màxima 

Codi 2: respostes en què s’utilitza el mètode correcte i es proporciona la 
resposta correcta. 

• Estimació a partir del dibuix d’un quadrat o d’un rectangle: entre 
12000000 km2 i 18000000 km2 (les unitats no són necessàries). 

• Estimació a partir del dibuix d’un cercle: entre 12000000 km2 i 
18000000 km2.  

• Estimació per mitjà de l’addició d’àrees de diverses figures 
geomètriques: entre 12000000 km2 i 18000000 km2. 

• Estimació per mitjà d’un altre mètode correcte: entre 12000000 km2 i 
18000000 km2. 

• Resposta correcta (entre 12000000 km2 i 18000000 km2), encara 
que no s’expliqui com s’ha obtingut. 

 

Puntuació parcial  

Codi 1:  

• Respostes en què s’utilitza el mètode correcte, però la resposta és 
incorrecta o incompleta. 

• Es dibuixa un rectangle i es multiplica l’amplada per la llargada, però 
la resposta és una sobre/infraestimació (per exemple: 18.200.000). 

• Es dibuixa un rectangle i es multiplica l’amplada per la llargada, però 
el nombre de “0” és incorrecte (per exemple: 4000 x 3500 = 
140.000). 

• Es dibuixa un rectangle i es multiplica l’amplada per la llargada, però 
s’oblida d’utilitzar l’escala per convertir km2 (per exemple: 12cm x 15 
cm = 180). 

• Es dibuixa un rectangle i s’afirma que l’àrea és 400 km x 3500 km. 
No hi ha més explicació.  

• Estimació a partir del dibuix d’un cercle (mètode correcte, però la 
resposta és incorrecta o incompleta). 

• Estimació a partir de l’addició d’àrees de diverses figures geomètriques 
(mètode correcte, però resposta incorrecta o incompleta). 

• Estimació a partir d’un altre mètode correcte (però resposta correcta o 
incompleta). 

Cap puntuació 

Codi 0: càlcul del perímetre en comptes de l’àrea. Per ex: 16.000 km i altres 
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respostes. 

 

UNITAT 6: CREIXENT 

PREGUNTA 6.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 168,3 (la unitat ja es dóna). 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 6.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: la resposta hauria de fer referència al “canvi” de pendent del gràfic de 
les noies. Això pot fer-se de manera explícita o implícita.  

• Es fa referència a la reducció del pendent de la corba a partir dels 12 
anys, fent servir llenguatge col·loquial, no matemàtic. 

� Ja no creix tan ràpidament, creix més lentament. 

� En general, si es fa servir la paraula “pendent”, s’ha de 
considerar llenguatge matemàtic. 

• Es compara el creixement (fins i tot de manera implícita). 

� Dels 10 als 12 anys, el creixement és aproximadament de 15 
cm, mentre que entre els 12 i els 20 anys, el creixement és tan 
sols de 17 cm.  

� El creixement mitjà dels 10 als 12 anys és de 7,5 cm per any, 
però tan sols de 2 cm per any en el període dels 12 als 20 anys. 

Cap puntuació 

Codi 0:  

• Indica que l’alçada de les noies cau per sota l’alçada dels nois, però no 
es fa referència al pendent del gràfic de les noies, ni es compara el 
pendent del gràfic de les noies abans i després dels 12 anys. 

� La corba de les noies cau per sota de la dels nois. Si s’esmenta 
que el pendent de la corba de les noies esdevé menys 
pronunciat ALHORA que s’assenyala que la corba de les noies 
cau per sota de la corba dels nois, llavors s’hauria de donar la 
puntuació màxima.  

 
• Altres respostes incorrectes. Per exemple, la resposta no fa referència a 

les característiques del gràfic, mentre que a l’ítem es pregunta 
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clarament pel GRÀFIC. 

� Les noies maduren abans. 

� Perquè les noies arriben a la pubertat abans que els nois, i per 
això fan l’estirada abans. 

� Les noies no creixen massa a partir dels 12 anys (no es fa 
referència al gràfic). 

PREGUNTA 6.3 

Puntuació màxima 

Codi 2: 

• L’interval és correcte, dels 11 als 13 anys. 

• S’exposa que les noies són més altes que els nois quan tenen entre 11 i 
12 anys (aquesta resposta és correcta perquè expressa en llenguatge 
col·loquial la idea de l’interval). 

Puntuació parcial 

Codi 1: altres combinacions d’11, 12 i 13 que no s’inclouen en l’apartat anterior. 

• De 12 a 13; 12; 13; 11; 11,2 a 12,8. 

Cap puntuació 
 

Codi 0: altres respostes: 1998; les noies són més altes que els nois quan 
superen els 13 anys; dels 10 als 11 anys, les noies són més altes que els nois. 

 

UNITAT 7: LA VELOCITAT D’UN COTXE DE 
CARRERES  

PREGUNTA 7.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: B. 1,5 km. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 7.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: C. 1,3 km. 
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Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes i valors perduts. 

PREGUNTA 7.3 

Puntuació màxima 

Codi 1: B. La velocitat del cotxe és creixent. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 7.4 

Puntuació màxima 

Codi 1: B.  

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 8: ELS TRIANGLES 

PREGUNTA 8.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: D.  

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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UNITAT 9: ROBATORIS  

PREGUNTA 9.1 

Puntuació màxima 

Codi 2:  

• No, no és raonable. Fa referència al fet que tan sols es mostra una 
petita part del gràfic.  

� No és raonable. S’hauria de mostrar el gràfic per complet. 

� No crec que sigui una interpretació raonable, ja que si es 
mostrés el gràfic per complet es veuria que l’increment del 
nombre de robatoris ha estat petit.  

� No, perquè la interpretació s’ha fet basant-se només en la part 
superior del gràfic. Si s’analitzés el gràfic per complet (de 0-520), 
es veuria que el nombre de robatoris no s’ha incrementat tant. 

� No, perquè el gràfic fa creure que hi ha hagut un increment 
destacat, però si es mira l’escala es veurà que l’increment no ha 
estat tan elevat. 

• No, no és raonable. Fa servir arguments relatius a ràtios o percentatges 
d’increment. 

� No, no és raonable. Un increment de 10 no és molt gran en 
comparació a un total de 500. 

� No, no és raonable. D’acord amb el percentatge, l’increment és 
només del 2%. 

� No. 8 robatoris més és un increment de l’1,5%. No és massa. 

� No, ja que només són 8 o 9 més aquest any. En comparació 
amb 507, no és un nombre massa elevat. 

• És necessari disposar d’informació de tendència per poder valorar el 
fenomen. 

� No es pot afirmar si l’increment ha estat gran o no. Si l’any 1997 
el nombre de robatoris fos el mateix que l’any 1998, llavors sí 
que es podria afirmar que hi ha hagut un gran increment l’any 
1999. 

� No hi ha manera de saber “com és de gran”, ja que necessites 
almenys dos períodes per valorar si l’increment és gran o petit. 

Puntuació parcial 

Nota: pel fet que l’escala del gràfic no és totalment explícita, s’accepten valors d’entre 
5 i 15 per referir-se al nombre de robatoris. 

Codi 1:  

• No, no és raonable, però l’explicació és poc detallada. 
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� Se centra NOMÉS en l’increment en el nombre de robatoris, 
però no el compara amb el total. 

� No és raonable. El nombre de robatoris s’ha incrementat 
aproximadament en 10. La paraula “gran” no explica realment el 
canvi que hi ha hagut. L’increment ha estat tan sols de 10 i jo no 
el qualificaria de “gran increment”. 

� De 508 a 515 no hi ha un gran increment. 

� No, perquè 8 o 9 no és una gran quantitat. 

� De 507 a 515 hi ha un increment, però no massa gran. 

• No, no és raonable, amb un mètode correcte però amb alguns errors de 
càlcul lleus. 

� Mètode i conclusió correctes, però el percentatge obtingut és del 
0,03%. 

Cap puntuació 

Codi 0:  

• No, però amb una explicació incorrecta o insuficient. 

� No, no hi estic d’acord. 

� El periodista no hauria d’haver utilitzat la paraula “gran”. 

� No, no és raonable. Els periodistes acostumen a exagerar les 
dades. 

• Sí, se centra en l’aparença del gràfic i esmenta que el nombre de 
robatoris s’ha doblat. 

� Sí, el gràfic dobla la seva alçada. 

� Sí, el nombre de robatoris gairebé s’ha doblat. 

• Sí, sense explicació. 

• Altres respostes. 

 

UNITAT 10: EL FUSTER  

PREGUNTA 10.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: les respostes correctes són: Sí, No, Sí, Sí, en aquest ordre. 

Cap puntuació 

Codi 0: dues o menys respostes correctes. 
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UNITAT 11: XATEJAR  

PREGUNTA 11.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 10 am o 10:00. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

PREGUNTA 11.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: qualsevol moment o interval de temps que tingui en compte les 9 hores 
de diferència i dins d’aquests intervals: 

• Sidney: 4:30 pm – 6:00 pm ; Berlín: 7:30 am – 9:00 am      o,  

• Sidney: 7:00 am – 8:00 am; Berlín: 10:00 pm – 11:00 pm 

Nota: si es dóna un interval, tot l’interval ha de satisfer les restriccions. Alhora, 
si no s’especifica si és al matí o a la tarda, però les hores són correctes, la 
resposta hauria de donar-se per vàlida. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes, fins i tot si una de les hores és correcta, però l’altra no 
ho és. 

 

UNITAT 12: TIPUS DE CANVI  

PREGUNTA 12.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 12600 ZAR (no és necessari indicar la unitat). 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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PREGUNTA 12.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: 975 SGD (no és necessari indicar la unitat). 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 12.3 

Puntuació màxima 

Codi 1: “Sí”, amb una explicació apropiada: 

� Sí, pel tipus de canvi més baix (per 1 SGD) Mei-Ling obtindrà 
més dòlars pel seu rand sud-africà. 

� Sí, 4,2 ZAR per 1 dòlar hagués donat lloc a 929 ZAR (Nota: 
l’alumne/a escriu ZAR en comptes de SGD, però s’ha fet el 
càlcul i la comparació. Aquest error es pot obviar). 

� Sí, perquè ella va rebre 4,2 ZAR per 1 SGD, i ara només ha de 
pagar 4,0 ZAR per tenir 1 SGD. 

� Sí, perquè cada SGD és 0,2 ZAR més barat. 

� Sí, perquè quan divideixes entre 4,2 el resultat és més petit que 
quan divideixes entre 4. 

� Sí, li va ser positiu, perquè si no s’hagués abaixat, hauria 
obtingut uns 50 dòlars menys.  

Cap puntuació 

Codi 0: “Sí”, sense explicació o amb una explicació inadequada. 

� Sí, un tipus de canvi més baix és millor. 

� Sí, va ser favorable per a Mei-Ling, perquè si el ZAR s’abaixa, 
llavors tindrà més diners per canviar a SGD. 

� Sí, va ser favorable per a Mei-Ling. 

� Altres respostes. 
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UNITAT 13: EXPORTACIONS  

PREGUNTA 13.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 27,1 milions de zeds, 27100000 zeds, o 27,1 (no és necessari indicar la 
unitat). 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 13.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: E. 3,8 milions de zeds. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 14: CARAMELS DE COLORS  

PREGUNTA 14.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: B. 20%. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 15: EXÀMENS DE CIÈNCIES  

PREGUNTA 15.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 64. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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UNITAT 16: PRESTATGERIES  

PREGUNTA 16.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 5. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 17: ESCOMBRARIES  

PREGUNTA 17.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: l’argumentació es fonamenta en la gran variabilitat de les dades. 

� La diferència en la llargada de les barres del gràfic seria massa 
gran. 

� Si la barra que representa els gots de plàstic fa 10 cm, la que 
representa les capses de cartó hauria de fer 0,05 cm. 

O bé l’argumentació se centra en la variabilitat de dades per a alguns 
productes. 

� La llargada per als gots de plàstic és indeterminada. 

� No és possible representar una barra d’1-3 anys o de 20-25 
anys. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes 

� Perquè no quedarà bé. 

� Un pictograma és més apropiat. 

� No és possible verificar la informació. 

� Perquè les dades a la taula són només aproximacions. 
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UNITAT 18: TERRATRÈMOL 

PREGUNTA 18.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: C. La probabilitat que hi hagi un terratrèmol a la ciutat de Zed en algun 
moment en els pròxims 20 anys és més gran que la probabilitat que no n’hi hagi 
cap.  
 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 19: ELECCIONS 
 
PREGUNTA 19.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 6. 
 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 20: PUNTUACIONS EN UN EXAMEN 
 
PREGUNTA 20.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: Es dóna una argument vàlid. Els arguments vàlids poden fer referència 
al nombre d’alumnes que aproven, a la influència desproporcionada del valor 
extrem o al nombre d’alumnes amb puntuacions en els nivells més alts. 

- Hi ha més alumnes al grup A que al grup B que van passar el test. 

- Si deixem de banda l’alumne del Grup A amb la nota més baixa, els 
alumnes del grup A han puntuat millor que els del B. 

- Hi ha més alumnes al Grup A que al Grup B amb una puntuació igual o 
superior a 80. 

 
Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes, incloent respostes amb raonament no matemàtics, o 
raons matemàtiques errònies o raons que només descriuen diferències però 
que no són arguments vàlids per explicar que el Grup B no hagi puntuat millor. 
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- Els estudiants del Grup A normalment són millors que els del Grup B en 
ciència. El resultat d’aquest test és només una coincidència.  

- Perquè la diferència entre les puntuacions més altes i més baixes són més 
petites en el Grup B que en el grup A. 

- El grup A té millors puntuacions en les franges 80-89 i 50-59. 

- El grup A té un rang interquartíl·lic més gran que el Grup B. 

 

UNITAT 21: MONOPATÍ 
 
PREGUNTA 21.1 

Puntuació màxima 

Codi 2: Tant el mínim (80) com el màxim (137) són correctes. 
 

Puntuació parcial 

Codi 1: Només el mínim (80) o el màxim (137) és correcte. 
 
Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 21.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: D. 12. 

 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 21.3 

Puntuació màxima 

Codi 1: 65 zeds en una fusta, 14 en les rodes, 16 en els eixos i 20 en les peces 
per muntar. 

 
Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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UNITAT 22: ESCALA 
PREGUNTA 22.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 18. 

 
Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 23: DAUS 
 
PREGUNTA 23.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: Les respostes correctes són: No, Sí, Sí, No, en aquest ordre.  

 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 24: SUPORT AL PRESIDENT 
 
PREGUNTA 24.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: Diari 3. L’enquesta és més recent, amb una mostra més àmplia, una 
selecció aleatòria de la mostra i només es va preguntar als votants (es donen 
almenys dues raons). Qualsevol informació addicional (incloent informació 
irrellevant o incorrecta) hauria de ser ignorada. 

• El Diari 3, perquè ha seleccionat més ciutadans amb dret a vot 
aleatòriament. 

• El Diari 3, perquè ha enquestat 1.000 persones, seleccionades 
aleatòriament, i la data és més propera a la de l’elecció, de manera que els 
votants tenen menys temps per canviar d’opinió. 

• El Diari 3, perquè les persones van ser seleccionats aleatòriament i tenen 
dret a vot. 

• El Diari 3, perquè va enquestar més gent en un dia més proper al de 
l’elecció.  

• El Diari 3, perquè les 1.000 persones van ser seleccionades aleatòriament.  
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Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

• El Diari 4. Més gent significa resultats més acurats, i la gent que va trucar 
haurà considerat millor el seu vot. 

 

UNITAT 25: EL MILLOR COTXE  
 

PREGUNTA 25.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 15 punts. 

 
Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 25.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: La regla correcta farà “Ca” guanyador. 

 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 26: ESQUEMA D’ESCALA 
 
PREGUNTA 26.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 10. 

 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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UNITAT 27: ELS LÍQUENS 
 
PREGUNTA 27.1 

Puntuació màxima 

Codi 2: 14mm (no es requereixen les unitats). S’ha de donar la màxima 
puntuació mentre la resposta correcta sigui 14, tant si el procés es mostra com 
si no. 

12160,7 −×=d  14mm   14 

d = 14 

12160,7 −×=d  (Fixeu-vos que aquí els càlculs són correctes, però la unitat no.   

40,7 ×=d   De moment assumirem que és un error d’escriptura) 

d = 14 anys 

 
Puntuació parcial 

Codi 1: Respostes parcials incloent: 

• La substitució correcta del valor a la fórmula, però una resposta incorrecta o 
sense resposta. 

• Respostes incompletes (per exemple, 47 ). 

12160,7 −×=d (resposta incorrecta, però substitució correcta) 

d = 16 

12160,7 −×=d (resposta incompleta) 

47=d  

 
Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 27.2 

Puntuació màxima 

Codi 2: 37 anys (no es requereixen les unitats), tant si el procés es mostra com si no. 

12735 −= tx   35 ÷ 7 = 5 

125 −= t   25757 xx =  

25 = t −  12   12257 +×=  

t = 37    = 7 x 37 
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     = 37 anys 

35 / 7 = 5  (Estrictament és una representació algebraica incorrecta,  

52 = 25   però sabem el que l’estudiant està intentant fer) 

25 + 12 = 37 

 

t = 15 d = 12,1 (Fixeu-vos que la resposta 37 està integrada en una  

t = 25 d = 25,2 equació que és correcta)  

t = 40 d = 37,0 

t = 35 d = 33,6 

t = 37 d = 35 

 

Així que 37 anys després que el gel desaparegui.  

 

756 = 35 = 7 x  (37 − 12) = 7 x 25 = 7x5 = 35 

Puntuació parcial 

Codi 1: Substitució correcta dels valors a la fórmula, però resposta incorrecta o 
sense resposta. 

O BÉ: 

36 anys o 38 anys (els alumnes poden arribar a aquesta resposta a través del 
mètode d’assaig i error). 

120,735 −= tx   120,735 −= tx   120,735 −= tx  

352 = 72 x t −  12  5 = 12−t    5 = 12−t  

49t = 1237   25 = t2 −  122   5 = t − 12  

t = 25     t = 13    Massa difícil! 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 120,735 −= tx  

 28 = 12−t  

 784 = t −  12 

 t = 796 

 40 anys  
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UNITAT 28: MONEDES 
 

PREGUNTA 28.1 

Puntuació màxima 

Codi 2: 15 – 20 – 26 – 34 – 45. És possible que la resposta sigui presentada 
amb dibuixos reals de les monedes de diàmetre correcte. Això també s’hauria 
de codificar com a 2.  

Puntuació parcial 

Codi 1: Dóna un conjunt de monedes que satisfà els tres criteris, però no el 
conjunt que conté tantes monedes com sigui possible, per exemple: 15 – 21 – 
29 – 39, o 15 – 30 – 45. 

O BÉ: 

els tres primers diàmetres correctes, les dues últimes incorrectes (15 – 20 – 26 
– incorrecte – incorrecte). 

O BÉ: 

Els quatre primers diàmetres correctes, l’últim incorrecte (15 – 20 – 26 – 34 – 
incorrecte).    

 
Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 29: LA PIZZA 
 
PREGUNTA 29.1 

Puntuació màxima 

Codi 2: Dóna raonaments generals del fet que l’àrea de la superfícies de la 
pizza s’incrementa més ràpidament que el preu de la pizza per concloure que 
com més gran és la pizza més surt a compte. 

• El diàmetre de les pizzes és el mateix nombre que el seu preu, però la 
quantitat de pizza que s’obté es troba fent servir el seu diàmetre2, de 
manera que s’obté més pizza per zeds en el cas de la més gran.   

 

Puntuació parcial 

Codi 1: Calcula l’àrea i la quantitat per zed per a cada pizza per concloure que 
la pizza més gran surt més a compte. 

• L’àrea més petita és 0,25 x π x 30 x 30 = 225π, la quantitat per zed és 
23,6cm2; l’àrea de la pizza més gran és 0,25 x π x 40 x 40 = 400 π, la 
quantitat per zed és 31,4cm2, així que la pizza més gran surt més a compte. 
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Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

• Les dues pizzes tenen el mateix valor. 

• Altres respostes incorrectes. 

O BÉ: 

• Una resposta correcta sense un raonament correcte. 

• Cap resposta. 

 

UNITAT 30: FIGURES 
 
PREGUNTA 30.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: La figura B, acompanyada d’un raonament versemblant. 

• És l’àrea més gran perquè els altres hi encaixaran a dins. 

• B, perquè no té una forma dentada que fa disminuir l’àrea. A i C tenen 
espais buits. 

• B, perquè és un cercle sencer, i els altres són com cercles amb parts que 
se n’han extret. 

• B, perquè no té àrees obertes: 

 

 

Cap puntuació 

Codi 1: La forma B, sense un raonament versemblant. 

• B, perquè té la superfície d’àrea més gran. 

• El cercle. És força obvi. 

• B, perquè és més gran. 

• Altres respostes i cap resposta. 

PREGUNTA 30.2 

Puntuació màxima 

 Codi 2: Mètode raonable: 

• Dibuixa una xarxa de quadres sobre la figura i compta els quadres que 
tenen més de la meitat tapada per la forma. 

• Talla els braços de la figura i reorganitza les peces de manera que formin 
un quadre i després mesura el costat del quadre. 

• Construeix un model 3D basat en la figura i l’omple d’aigua. Mesura la 
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quantitat d’aigua que s’ha fet servir i la profunditat de l’aigua en el model. 
Obté l’àrea de la informació. 

• Es podria omplir la figura amb molts cercles, quadres i altres figures 
bàsiques de manera que no quedi cap espai buit. Calcula l’àrea de totes les 
figures i les suma. 

• Redibuixa la figura en un paper quadriculat i compta tots els quadres que 
emplena. 

• Dibuixa i compta caixes de la mateixa mida. Caixes més petites = major 
precisió (Aquí la descripció de l’alumne és breu, però serem indulgents 
sobre les habilitats d’escriptura de l’alumne i el mètode ofert per l’alumne el 
donarem per bo). 

• La converteix en un model 3D i l’omple exactament amb 1cm d’aigua, 
llavors mesura el volum de l’aigua requerit per omplir-la. 

 

Puntuació parcial 

 
 Codi 1:  

• L’alumne suggereix trobar l’àrea del cercle i restar l’àrea de les peces que 
n’han estat extretes. Tanmateix, l’alumne no diu res de com trobar l’àrea de 
les peces extretes.  

• Suma les àrees de cada braç individual de la figura. 

• Troba l’àrea de B i llavors troba l’àrea de les peces extretes i les resta de 
l’àrea principal. 

• Menys la figura del cercle. 

• Suma l’àrea de cada peça individual, per exemple:  

• Fa servir una figura com aquesta i hi vessa líquid. 

• Fa servir paper quadriculat. 

• La meitat de l’àrea de la forma B. 

• Esbrina quants mm2 hi ha en cada bracet i ho multiplica per 8. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 30.3 

Puntuació màxima 

 Codi 1: Mètode raonable. 

• Posa un tros de corda sobre el contorn de la figura i després mesura la 
longitud de la corda usada. 

• Divideix la figura en peces curtes i que s’assemblin al màxim possible i 
uneix-les en una línia, llavors mesura la longitud de la línia. 

• Mesura la longitud d’alguns dels braços per trobar una longitud mitjana i 
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llavors multiplica-la per 8 (nombre de braços) x 2. 

• Llana o corda! (Encara que aquí la resposta és breu, l’alumne està oferint 
un MÈTODE per mesurar el perímetre). 

• Talla el costat de la figura en diferents seccions. Els mesura i els suma. 
(Aquí l’alumne no ha dit explícitament que cada secció necessita ser 
exactament igual, però li donarem el benefici del dubte, això és, si ofereix el 
MÈTODE de tallar la figura en peces, s’assumeix que cada peça és 
fàcilment mesurable). 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 31: FRENADA 
PREGUNTA 31.1 

Puntuació màxima 

Codi 2: 22,9 metres (no es requereixen les unitats). 

 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 31.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: 101 metres (no es requereixen les unitats). 

 
Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 31.3 

Puntuació màxima 

Codi 1: 5,84 segons (no es requereixen les unitats). 

 
Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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PREGUNTA 31.4 

Puntuació màxima 

Codi 1: 78,1 metres (no es requereixen les unitats). 

 
Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 31.5 

Puntuació màxima 

Codi 1: 90 Km/h (no es requereixen les unitats). 

 
Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 32: PATI 
 
PREGUNTA 32.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 1275, 1276 o 1275,75 (no es requereixen les unitats). 

• 5,25 x 3 = 15,75 x 81 = 1276. 

Puntuació parcial 

• 15,75 (no es requereixen les unitats).  

O BÉ: 

• 1215 maons de 5m x 3m. 

(Aquesta puntuació s’utilitza per a alumnes que han pogut calcular el 
nombre de maons per a un nombre sencer de metres quadrats, però no 
fraccions de metres quadrats. Vegeu l’exemple de resposta). 

O BÉ: 

Errors en calcular l’àrea, però multiplicat per 81 correctament. 

O BÉ: 

Arrodonir l’àrea i multiplicar-la per 81 correctament. 

• 5,25 x 3 = 15,75. 

• 15,75 x 81 = 9.000. 

• 81 x 15 = 1215; 1215 + 21 = 1.236. 

• 5,25 x 3.0 = 15,75m2; de manera que 15,75 x 1275,75 = 1.376 maons. 

(L’alumne fa la primera part bé, però la segona part malament). Es dóna 
puntuació per la primera part i s’ignora la segona part. Així que puntua 1.) 
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Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 33: CONCENTRACIONS D’UN FÀRMAC 
 
PREGUNTA 33.1 

Puntuació màxima 

Codi 2: Tots els valors de la taula són correctes. 

 

Temps 08.00 09.00 10.00 11.00 

Penicil·lina 
(mg) 

300 180 108 64,8 o 65 

Puntuació parcial 

Codi 1: Un o dos valors són correctes. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 33.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: D. 32 mg. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 33.3 

Puntuació màxima 

Codi 1: C. 40%. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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UNITAT 34: CONSTRUCCIÓ DE BLOCS 
 
PREGUNTA 34.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 12 cubs. 

 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 34.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: 27 cubs. 

 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 34.3 

Puntuació màxima 

Codi 1: 26 cubs. 

 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 34.3 

Puntuació màxima 

Codi 1: 96 cubs. 

 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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UNITAT 35: TEMPS DE REACCIÓ 
 

PREGUNTA 35.1 

Puntuació màxima 

Medalla Carrer Temps de reacció 
(segs.) 

Temps final 
(segs.) 

Or 3 0,197 9,87 

Plata 2 0,136 9,99 

Bronze 6 0,216 10,04 

 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

PREGUNTA 35.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: Sí, amb l’explicació adequada. 

• Sí. Si hagués tingut un temps de reacció de 0,05 segons més ràpid, hauria 
igualat la segona plaça. 

• Sí, tindria una oportunitat de guanyar la medalla de plata si el seu temps de 
reacció hagués estat igual o inferior a 0,166 segons. 

• Sí, amb el temps de reacció més ràpid possible hagués fet un temps de 
9,93, que és prou bo per a una medalla de plata.   

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes (incloent sí sense una explicació adequada). 

 

UNITAT 36: EL DIPÒSIT D’AIGUA 

PREGUNTA 36.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: gràfic B.  

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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UNITAT 37: FIRA 

PREGUNTA 37.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: B. És poc probable. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

UNITAT 38: EL GRONXADOR 

PREGUNTA 38.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: gràfic A. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 39: ESTATURA DE L’ALUMNAT 

PREGUNTA 39.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: No per a totes les conclusions. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

UNITAT 40: PAGAMENTS PER SUPERFÍCIE 

PREGUNTA 40.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: les quatre respostes correctes són: Incorrecta, Correcta, Incorrecta, 
Correcta, en aquest ordre. 
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Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 
PREGUNTA 40.2 

Puntuació màxima 

Codi 2: 102.000 zeds, tant si l’alumnat escriu les operacions com si no. No és 
necessari escriure les unitats. Per exemple:  

• Apartament 2: 102.000 zeds. 

• Apartament 2: 85/250 x 300000 = 102.000 zeds. 

• 300000/250 = 1.200 zeds per metre quadrat, per tant l’apartament 2 val 
102.000 zeds. 

Puntuació parcial 

Codi 1: el mètode és correcte, però hi ha petits errors de càlcul. Per exemple: 

• Apartament 2: 85/250 x 300000 = 10.200 zeds. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

UNITAT 41: SABATES INFANTILS 

PREGUNTA 41.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: talla 26. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

UNITAT 42: CAMPIONAT DE PING-PONG 

PREGUNTA 42.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: els jugadors que juguen a cada partit són:  
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 Taula 1 Taula 2 

1a ronda  Tomàs - Ricard   Lluís - David 

2a ronda  Tomàs - Lluís Ricard - David 

3a ronda  Tomàs - David Ricard - Lluís 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

UNITAT 43: EL FAR 

PREGUNTA 43.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: C. Cinc segons.  

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 43.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: D. 24.  

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 43.3 

Puntuació màxima 

Codi 2: el gràfic mostra una pauta de llum i foscor, amb raigs de llum de tres 
segons, amb un període de la seqüència de sis segons. Es pot fer de diverses 
maneres: 

• un raig de llum d’un segon i un de dos segons (es pot representar de 
diverses maneres), O BÉ: 

• un raig de tres segons (es pot representar de quatre maneres diferents). 

• Si es representen dos períodes, la pauta ha de ser idèntica per a cada 
període. 

Puntuació parcial 

Codi 1: el gràfic mostra una pauta de llum i foscor, amb raigs de llum de tres 
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segons, però el període no és de sis segons. Si es representen dos períodes, la 
pauta ha de ser idèntica per a cada període. 

• Tres raigs de llum d’un segon, alternats amb tres períodes de foscor d’un 
segon cadascun. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 44: ELS NIVELLS DE CO 2 

PREGUNTA 44.1  

Puntuació màxima 

Codi 2: la resta és correcta i el càlcul del percentatge, també. 

• 6.727 – 6.049 = 678, 678/6.049 x 100% ≈ 11%. 

Puntuació parcial 

Codi 1: la resta és incorrecta, però el percentatge està ben calculat. O bé la 
resta és correcta però es divideix el resultat per 6.727. 

• 6.049/6.727 x 100 = 89,9%, i 100-89,9 = 10,1%. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes, incloent-hi “Sí” o “No”. 

PREGUNTA 44.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: No, amb l’argumentació correcta. Per exemple: 

• No, altres països de la Unió Europea poden haver experimentat un 
augment, com per exemple Holanda, fet pel qual el descens total a la Unió 
Europea pot ser menor que el descens a Alemanya. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

PREGUNTA 44.3 

Puntuació màxima 

Codi 2: a la resposta es poden identificar les dues aproximacions matemàtiques 
(l’increment absolut major i l’increment relatiu major) i s’esmenten els Estats 
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Units i Austràlia. Per exemple: 

• Els Estats Units presenten l’augment més gran en tones i Austràlia 
presenta l’augment més gran en percentatge. 

Puntuació parcial 

Codi 1: s’esmenta l’increment absolut major o l’increment relatiu major, o tots 
dos. No s’identifiquen correctament els països, o els països esmentats són 
incorrectes. Per exemple: 

• Rússia va experimentar l’augment més gran en la quantitat de CO2 (1.078 
tones), però Austràlia va mostrar l’increment percentual més elevat. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 45: L’EDIFICI RECARGOLAT 

PREGUNTA 45.1 

Puntuació màxima 

Codi 2: s’accepten respostes des de 50 fins a 90, si s’explica correctament. Per 
exemple: 

• Una planta de l’edifici té una alçada al voltant de 2,5 metres. Hi ha espai 
addicional entre planta i planta. Per tant, una estimació de l’alçada és 21 x 
3 = 63 metres. 

• Posem que cada planta fa 4 m, tenint en compte que hi ha 20 plantes, fa 
80 m, més 10 m de la planta baixa, fa un total de 90 m. 

Puntuació parcial 

Codi 1: càlcul i explicació correctes, però utilitzant 20 plantes en comptes de 
21. Per exemple: 

• Cada apartament podria fer 3,5 metres d’alçada; 20 plantes de 3,5 metres 
fa un total de 70 m.  

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes, sense explicació, utilitzant un nombre de plantes 
incorrecte o una alçada desproporcionada de les plantes. Per exemple: 

• Cada planta fa uns 5 m d’alçada, per tant 5 x 21 = 105 metres. 

• 60 m. 
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PREGUNTA 45.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: C. Des de l’est. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 45.3 

Puntuació màxima 

Codi 1: D. Des del sud-est. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 45.4 

Puntuació màxima 

Codi 2: D. Dibuix ben fet, punt de rotació correcte i rotació en el sentit contrari a 
les agulles del rellotge. S’accepten angles de 40º a 50º.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuació parcial 

Codi 1: l’angle, el punt de rotació o el sentit de la rotació són incorrectes. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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UNITAT 46: BATECS DEL COR 
 
PREGUNTA 46.1 

Puntuació màxima 

Codi 2: s’accepten 41 o 40. 

• 220 – edat = 208 – 0,7 x edat = 40; per tant, amb la nova fórmula les 
persones més grans de 40 anys tindran una freqüència cardíaca màxima 
recomanada més alta. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 46.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: qualsevol fórmula que sigui equivalent a multiplicar la fórmula 
recomanada pel 80%. Per exemple,  

• freqüència cardíaca = 166 – 0,56 x edat. 

• freqüència cardíaca = 166 – 0,6 x edat. 

• f = 166 – 0,56 x a. 

• f = 166 – 0,6 x a. 

• freqüència cardíaca = (208 – 0,7 x edat) x 0,8 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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UNITAT 47: VOL ESPACIAL 

PREGUNTA 47.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: entre 3.600 i 3.800 milions de quilòmetres (3.680 milions). 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 48: EL CONCERT DE ROCK 

PREGUNTA 48.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: C. 20.000. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

UNITAT 49: PASSAREL·LES MÒBILS 

PREGUNTA 49.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: es dibuixa una línia per sota de les dues línies, però ha d’estar més a 
prop de la línia “una persona que camina pel terra” que de l’eix horitzontal (la 
línia discontínua del gràfic següent). 

 

 

 

 

 

 

 
Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

Distància des de l’inici de 
la passarel·la mòbil 

Una persona que camina 
per la passarel·la mòbil 

Una persona que camina pel terra 

Temps 

Una persona que està quieta 
sobre la passarel·la 
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UNITAT 50: TARIFES POSTALS 

PREGUNTA 50.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: gràfic C. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

PREGUNTA 50.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: és més barat enviar els objectes en dos paquets separats. El preu és 
d’1,71 zeds per als dos paquets separats i d’1,75 zeds si s’envien els dos 
objectes en un únic paquet. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 51: LA CONDUCCIÓ D’UN COTXE 
 
PREGUNTA 51.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: 60 km/h. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 51.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: 9:06 o quan passaven sis minuts de les 9. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

 



Consell Superior d’Avaluació                          PISA. Ítems alliberats de competència matemàtica  

 
 

171

PREGUNTA 51.3 

Puntuació màxima 

Codi 1: respon que la ruta de tornada a casa era més curta, amb una explicació 
ben argumentada. L’explicació fa referència tant a la velocitat mitjana més 
baixa com al fet que el temps de viatge durant la tornada era similar. Una 
argumentació basada en la menor àrea del gràfic de tornada seria correcta. La 
ruta de tornada a casa va ser més curta perquè li va portar menys temps  i 
viatjava a menys velocitat.  

Cap puntuació 

Codi 0: resposta correcta sense una explicació adequada o altres respostes:  

� No, era la mateixa perquè va trigar 6 minuts a tornar a casa, però va 
conduir més lentament. 

� Mirant el gràfic, si s’inclou el temps que va emprar per no atropellar el 
gat, potser podria haver estalviat alguns segons, però si s’arrodoneix, és 
bàsicament el mateix.  

� Mirant el gràfic és possible afirmar que la distància dels dos trajectes va 
ser la mateixa. 

 

UNITAT 52: L’ALÇADA 
 
PREGUNTA 52.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: Explicacions que inclouen: suma de les alçades individuals i es divideix 
entre 25. Se sumen una a una les alçades de les noies i es divideix entre el 
nombre de noies. Es fa la suma de totes les alçades en la mateixa unitat i es 
divideix pel nombre de noies, en aquest cas 25. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 52.2 

Puntuació màxima 
 

            Codi 1: les respostes correctes són: Fals, Fals, Fals, Fals; en aquest ordre. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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PREGUNTA 52.3 

Puntuació màxima 
 

            Codi 1: D.129 cm. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 53: CREACIÓ D’UN QUADERN 
 
 

PREGUNTA 53.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: els números de pàgina estan col·locats de la manera següent (s’ha 
d’ignorar l’orientació dels números). 

 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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UNITAT 54: BICICLETES 
 
 

PREGUNTA 54.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 282 cm. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 54.2 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 8. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 54.3 
 
Puntuació màxima 

Codi 21: 1.200 girs de pedal, amb un mètode completament correcte. Cal 
destacar que una resposta correcta, tot i que no es mostri el càlcul, 
implica un mètode correcte i, per tant, se li dóna la puntuació màxima. 

• 960 metres requereixen 1.000 girs de pedal, que corresponen a 
1.000 x 6/5 = 1.200 girs de pedal. 

Puntuació parcial 

Codi 11: 12 girs de pedal, es calcula mitjançant un mètode correcte, però sense 
una conversió correcta de les unitats. 

• 960 metres requereixen 10 girs de pedal (l’alumne oblida que la 
distància de la taula és en centímetres), que corresponen a 10 x 6/5 
= 12 girs de pedal. 

Codi 12: mètode correcte, però amb un error de càlcul petit o un càlcul 
incomplet. 

• 3 girs de pedal són 2,5 girs de roda i 1 gir de roda = 0,96 metres, 
per tant, 3 girs de pedal = 2,4 metres. Per tant, 400 girs de pedal 
fan 960 m. 

• Es necessiten 1.000 girs de roda (960/0,96) per fer 960 metres, per 
tant, a una velocitat mitjana es necessiten 833 girs de pedal (5/6 de 
1000). [El mètode és correcte, però la ràtio s’ha invertit.] 
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• 5 x 0,96 = 4,8, i 960/4,8 = 200, per tant, 200 girs. Actualment, 200/5 
= 40 i 40 x 6 = 240. Per tant, es necessiten 20 girs de pedal. [Error 
individual i multiplicació redundant, però, d’altra banda, el mètode 
és correcte.] 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

• 96.000/5 = 19.200, i 19.200 x 6 = 115.200 girs de pedal. [No s’ha 
tingut en compte la circumferència de la roda.] 

 

UNITAT 55: MIRAR LA TORRE 
 

PREGUNTA 55.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: per a les posicions P1-P5 s’han d’encerclar les respostes següents: 4, 
3, 1, 2, 2 respectivament. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 56: COMPRAR UN PIS  

PREGUNTA 56.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: indica les quatre longituds necessàries per estimar la superfície (A) del 
pis. Hi ha nou solucions possibles, com s’indica en els diagrames següents: 
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• A = (9,7 m x 8,8 m) – (2 m x 4,4 m), A = 76,56 m2 [s’utilitzen només quatre 
longituds per calcular l’àrea]. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 57: RITME DE DEGOTEIG  
 
PREGUNTA 57.1 

Puntuació màxima 

Codi 2: es descriuen tant el sentit com la magnitud de l’efecte. Per exemple: 

• Es redueix a la meitat. 

• S serà un 50% menor. 

• S serà la meitat de gran. 

Puntuació parcial 

Codi 1: a la resposta s’esmenten correctament o bé el sentit o bé la magnitud 
de l’efecte, però no les dues.  

• S disminueix. [No s’esmenta la magnitud de la reducció]. 

• Hi ha una variació del 50%. [No s’esmenta la magnitud de la reducció]. 

• S augmenta un 50%. [El sentit de l’efecte és incorrecte, però la magnitud 
és correcta]. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. Per exemple: 

• S es doblarà. [Tant el sentit com la magnitud de l’efecte són incorrectes]. 
 

PREGUNTA 57.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: 360 o una resposta equivalent, com per exemple: 

• (60 x 3 x 50) / 25 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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UNITAT 58: LLISTES D’ÈXITS  
 

PREGUNTA 58.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: B. 500. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 58.2 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: C. Abril. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

 

PREGUNTA 58.3 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: B. 370 CD. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 59: VAIXELLS AMB ESTEL  
 

PREGUNTA 59.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: D. 30 km/h. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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PREGUNTA 59.2 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: B. 212 m. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 
PREGUNTA 59.3 

Puntuació màxima 

Codi 1: es dóna una solució entre els 8 i els 9 anys mitjançant els càlculs 
matemàtics adequats.  

• Consum de gasoil per any sense un estel: 3,5 milions de litres, preu 
0,42 zeds/litre, cost del gasoil sense un estel 1.470.000 zeds. Si 
s’estalvia un 20% gràcies a l’estel, el resultat de l’estalvi és 
1.470.000 x 0,2 = 294.000 zeds per any. Per tant, 2.500.000 / 
294.000 ≈ 8,5 anys. Resposta: “després de 8-9 anys, l’estel és 
econòmicament rendible”.   

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 60: SALSA  
 

PREGUNTA 60.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 90 

• 60 + 30. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

• 1,5 més. 
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UNITAT 61: RODA DE FIRA 
 

PREGUNTA 61.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 80. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 61.2 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: C. Estarà al punt S. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

 

UNITAT 62: PUJANT DALT DEL MONT FUJI 
 

PREGUNTA 62.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: C. 3.400. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 62.2 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 11 (am). [Nota: amb o sense am, o una expressió equivalent per 
escriure l’hora; per exemple: 11:00 o 11 del matí]. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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PREGUNTA 62.3 
 
Puntuació màxima 

Codi 2: 40. 

Puntuació parcial 

Codi 1: respostes amb el dígit 4, però amb una conversió a centímetres 
incorrecta. 

• 0,4. [Resposta en metres]. 

• 4000. [Conversió incorrecta]. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 63: HELENA, LA CICLISTA 
 

PREGUNTA 63.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: B. La velocitat mitjana de l’Helena era la mateixa durant els 10 primers 
minuts que durant els 5 minuts següents. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 63.2 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: A. L’Helena va necessitar 20 minuts per arribar a casa de la seva tieta. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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PREGUNTA 63.3 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 28. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

• 28,3. [Mètode incorrecte: velocitat mitjana per als dos viatges (26,67 i 
30)]. 

 

UNITAT 64: QUIN COTXE? 
 

PREGUNTA 64.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: B. Bolte. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 64.2 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: D. Drezal. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 64.3 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 120. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

• 2,5% de 4.800 zeds. [És necessari fer el càlcul]. 
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UNITAT 65: GARATGE 
 

PREGUNTA 65.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: gràfic C. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 65.2 

Puntuació màxima  

Codi 21: qualsevol valor entre 31 i 33, ja sigui sense mostrar cap tipus de càlcul 
o bé amb el suport dels càlculs derivats de l’ús del teorema de 
Pitàgores (o incloent elements que indiquin que s’ha utilitzat aquest 
mètode). [Nota: les unitats en m2 no són obligatòries]. 

• 12 �7,25 m2. 

• 12 x 2,69 = 32,28 m2. 

• 32,4 m2. 

Puntuació parcial 

Codi 11: els càlculs mostren un ús correcte del teorema de Pitàgores, però 
comet un error de càlcul, usa una longitud incorrecta o no duplica 
l’àrea. 

• 2,52 + 12 = 6,12 x √6 = 29,39. [Ús correcte del teorema de 
Pitàgores, però error de càlcul]. 

• 22 + 12 = 5,2 x 6 x √5 = 26,8 m2. [Usa una longitud incorrecta]. 

• 6 x 2,6 = 15,6. [No duplica l’àrea]. 

Codi 12: els càlculs no mostren l’ús del teorema de Pitàgores, però usa valors 
raonables per a l’amplada (per exemple, qualsevol valor entre 2,6 i 3) i 
fa la resta del càlcul correctament. 

• 2,75 x 12 = 33. 

• 3 x 6 x 2 = 36. 

• 12 x 2,6 = 31,2. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

• 2,5 x 12 = 30; 3,5 x 6 x 2 = 42.  [L’estimació de l’amplada es 
troba fora del rang acceptable de 2,6 a 3]. 
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UNITAT 66: PORTA GIRATÒRIA 
 

PREGUNTA 66.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 120. [S’accepta l’angle reflex equivalent: 240]. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 66.2 

Puntuació màxima  

Codi 1: respostes en el rang entre 103 i 105. [S’accepten respostes calculades 
com a 1/6 de la circumferència (


���


). Només s’accepta una resposta 

de 100 si és clar que en el càlcul s’ha utilitzat π = 3. Nota: pot donar-se 
una resposta de 100 suposant que és el mateix que el radi (longitud 
d’una sola ala)]. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

• 209 [Estableix la mida total de les obertures en lloc de la mida de 
cada obertura]. 

PREGUNTA 66.3 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: D. 720. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 
 

 

UNITAT 67: LLAPIS DE MEMÒRIA 

PREGUNTA 67.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: Sí, explícitament o implícitament, i dóna un exemple de combinació de 
dos àlbums que utilitzin 198 MB d’espai o més.  

• Necessita eliminar 198 MB (350 – 152) de manera que pugui eliminar 
qualsevol combinació d’àlbums que sumin més de 198 MB, per exemple els 
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àlbums 1 i 8. 

• Sí, podria eliminar els àlbums 7 i 8, cosa que dóna un espai lliure 152 + 75 
+ 125 = 352 MB.  

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 
PREGUNTA 67.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: D. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 68: REPRODUCTORS DEFECTUOSOS 
 

PREGUNTA 68.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: les tres respostes correctes són: No, No, Sí, en aquest ordre. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 68.2 

Puntuació màxima  

Codi 1: explicació adequada de per què la persona que prova els reproductors 
no té raó. 

• La persona no té raó; el 5% de 2.000 és 100, però el 3% de 6.000 
és 180. Per tant, de mitjana, 180 reproductors d’àudio s’envien a 
reparar, que és més que els 100 reproductors de vídeo, de mitjana, 
que s’envien a reparar. 

• La persona no té raó; la taxa de reproductors de vídeo espatllats és 
del 5%, gairebé dues vegades superior a la taxa de reproductors 
d’àudio. Però ells fan 6.000 reproductors d’àudio, que és tres 
vegades el nombre de reproductors de vídeo. Per tant, el nombre 
de reproductors d’àudio que s’envien a reparar és superior. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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PREGUNTA 68.3 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: dóna una explicació matemàtica adequada per escollir la Companyia 
Electrix. 

• La Companyia Electrix. Perquè el 5% de 2.000 és 100 i el 3% de 
6.000 és 180, per tant, de mitjana, 280 reproductors de la producció 
diària de Companyia Electrix s’envien a reparar; 280 de 8.000 dóna 
una taxa d’avaries total del 3,5%. El mateix càlcul per a la 
Companyia Tronics mostra una taxa d’avaries total del 3,75%. [Els 
càlculs del percentatge han de calcular-se per obtenir la puntuació 
màxima].   

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 69: GELATERIA 
 

PREGUNTA 69.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 2: de 4,5 a 4,55. [Metres o m, amb o sense unitats]. 

Puntuació parcial 

Codi 1: respostes que indiquen algun càlcul correcte, com ara l’ús del teorema 
de Pitàgores o llegir l’escala, però amb un error com un ús incorrecte, 
o bé amb un error de càlcul. 

• De 9 a 9,1. [No utilitza l’escala]. 

• 2,5 m (o 5 unitats). [Utilitza el teorema de Pitàgores per calcular la 
hipotenusa de 5 unitats (2,5 metres), però no afegeix els dos costats 
rectes]. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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PREGUNTA 69.2 

Puntuació màxima  

Codi 2: 31,5. [Amb o sense unitats]. 

Puntuació parcial 

Codi 1: càlcul que mostra un ús correcte de la quadrícula per calcular l’àrea de 
manera clara, però amb un ús incorrecte de l’escala o un error 
aritmètic. 

• 126. [Resposta que indica un càlcul correcte de l’àrea, però no usa 
l’escala per obtenir els valors reals]. 

• 7,5 x 5 (=37,5) – 3 x 2,5 (=7,5) – ½ x 2 x 1,5 = 28,5 m2 [Fa una 
resta, en lloc de sumar l’àrea del triangle quan diferencia l’àrea total 
per àrees].  

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 69.3 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 4. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 70: TACA DE PETROLI 
 

PREGUNTA 70.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: respostes en un rang entre 2.200 i 3.300. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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UNITAT 71: REPRODUCTORS D’MP3  

PREGUNTA 71.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: C. S’ha descuidat l’últim dígit d’un dels tres preus. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 71.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: les respostes correctes són: Sí, Sí, No, en aquest ordre. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 71.3 

Puntuació màxima 

Codi 1: les respostes correctes són: No, No, Sí, No, en aquest ordre. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 72: PINGÜINS 
 

PREGUNTA 72.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: C. 41. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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PREGUNTA 72.2 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 12.000. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 72.3 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: B. P = 10.000 · (1,5 ·0,8)7. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 72.4 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: les quatre respostes correctes són: Verdader, Verdader, Fals, 
Verdader, en aquest ordre. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 73: LA POTÈNCIA DEL VENT 
 

PREGUNTA 73.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: les quatre respostes correctes són: Sí, No, Sí, No, en aquest ordre. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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PREGUNTA 73.2 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: B. 8 anys. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 73.3 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: resposta que mostra de manera matemàtica correcta i comprensiva  
que la distància mínima requerida de cinc longituds de la làmina del 
rotor (per exemple, 200 m) no s’ha mantingut entre totes les plantes 
d’energia eòlica. Un esbós és aconsellable, però no obligatori, n’hi ha 
prou amb una frase concreta. 
• Les plantes d’energia eòlica no poden erigir-s’hi perquè la seva 

distància és, a vegades, de només √125� �	125� ≈ 177 m. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 73.4 
 
Puntuació màxima 

Codi 2: el resultat es dedueix d’un procés de solució correcte, complet i 
comprensible. El resultat s’ha de donar en km/h. Un esbós no és 
obligatori, n’hi ha prou amb una frase concreta. 

• La velocitat màxima de rotació és de 20 rotacions per minut; la 
distància per rotació és 2 x π x 40 m ≈ 250 m; és a dir, 20 x 250 
m/min ≈ 5000 m/min ≈ 83 m/s ≈ 300 km/h. 

Puntuació parcial 

Codi 1: es dedueix d’un procés de solució correcte, complet i comprensible. Tot 
i així, el resultat no es dóna en km/h. Un esbós no és obligatori, n’hi ha 
prou amb una frase concreta. 

• La velocitat màxima de rotació és de 20 rotacions per minut; la 
distància per rotació és 2 x π x 40 m ≈ 250 m; és a dir, 20 x 250 
m/min ≈ 5000 m/min ≈ 83 m/s. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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UNITAT 74: ESTRUCTURA AMB DAUS 
 

PREGUNTA 74.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 17. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 75: APARTAMENT DE VACANCES  
 
PREGUNTA 75.1 

Puntuació màxima 

Codi 1: una resposta on es mostri que el valor estimat d’acord amb els criteris 
de l’expert és de 210.000 zeds; que és superior a 200.000 zeds i, per tant, s’ha 
de considerar un preu “molt bo”.  [S’ha d’esmentar explícitament la quantitat de 
210.000 zeds resultant de la valoració de l’expert. En canvi, el preu de venda 
pot aparèixer explícitament o implícita]. Per exemple, 

• El valor amb els criteris de l’expert és de 210.000 zeds, quantitat més 
elevada que el preu de venda de 200.000 euros. Això significa que és un 
preu “molt bo”. 

• El total de 210.000 zeds és més elevat que el preu de venda. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

PREGUNTA 75.2 

Puntuació màxima 

Codi 1: les respostes correctes són: No, No, Sí, en aquest ordre. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 



Consell Superior d’Avaluació                          PISA. Ítems alliberats de competència matemàtica  

 
 

190

UNITAT 76: LLOGUER DE DVD 
 

PREGUNTA 76.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 54,40. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 76.2 
 
Puntuació màxima 

Codi 21: 15. [Solució algebraica amb un raonament correcte]. 

• 3,20x = 2,50x + 10. 

0,70x = 10. 

x10 / 0,70 = 14,2 aproximadament, 

però el nombre general és obligatori: 15 DVDs. 

• 3,20x > 2,50x + 10 [Mateixos passos que a la solució anterior, però 
com si fos una desigualtat]. 

Codi 22: 15. [Solució algebraica amb un raonament correcte]. 

• Per a un DVD individual, un soci s’estalvia 0,70 zeds, ja que el soci ja 
n’havia pagat 10 al començament; com a mínim, haurien de garantir 
aquesta quantitat per als socis perquè valgui la pena. 10 / 0,70 = 14,2 
(...) Per tant, 15 DVDs. 

Codi 23: 15. [Soluciona el problema correctament usant proves d’assaig i error; 
l’alumne escull i troba la taxa per als socis i no socis, i l’usa per trobar 
el nombre correcte (15)]. 

• 10 DVDs = 32 zeds per als no socis i 25 zeds + 10 zeds = 35 zeds 
per als socis. 

Conseqüentment, prova un nombre més gran de 10: 15 DVDs són 54 
zeds per als no socis i 37,50 + 10 = 47,50 zeds per als socis. 

O bé, prova un valor més petit: 14 DVDs = 44,80 zeds per als no 
socis i 35 + 10 = 45 zeds per als socis.  

Per tant, la resposta és 15 DVDs. 

Codi 24: 15. Amb un altre raonament correcte. 
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Puntuació parcial 

Codi 11: 15. Sense raonament o càlcul. 

Cadi 12: càlcul correcte, però arrodoniment incorrecte o que no té en compte el 
context. 

• 14. 

• 14,2. 

• 14,3. 

• 14,28... 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 77: TELEVISIÓ DE PAGAMENT 
 

PREGUNTA 77.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: C. 3,3 milions. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 77.2 
 
Puntuació màxima 

Codi 11: una resposta que diu que el Carles ha de tenir en compte el nombre 
actual de llars amb televisió de pagament per als dos països. 
[S’accepta “població” com a substitut de “llars”]. 

• Ell està equivocat perquè hi ha 22 milions més de llars que tenen 
televisió de pagament a França. 

• Perquè la població de França és 10 vegades més gran que la de 
Noruega. 

• Perquè França té més gent, el nombre de gent que té televisor és 
més gran, per tant, el nombre de llars amb televisió de pagament és 
més elevat. 
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Codi 12: una resposta que es basa en el càlcul del nombre actual de 
subscriptors dels dos països. 

• Perquè França té (24,5 x 0,154) = aproximadament 3,7 milions de 
llars subscrites a televisió de pagament, mentre que Noruega en té 
(2,0 x 0,427), que aproximadament són 0,8 milions de llars. França 
té més subscriptors de televisió de pagament. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 

 

UNITAT 78: VENDRE DIARIS 
 

PREGUNTA 78.1 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 92 o 92,0. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 78.2 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: 280. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
 

PREGUNTA 78.3 
 
Puntuació màxima 

Codi 1: gràfic C. 

Cap puntuació 

Codi 0: altres respostes. 
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6. GRAELLES DE PUNTUACIÓ 



 

 

Exemple 
ítem

2.1 3.1 3.2 6.1 6.2 7.4 11.1 11.2 25.1 25.2 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 33.2 33.3

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 X

2 X

3 X

4

5

6

7

8 X

9 X

10 X

11

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17

18 X

19 X

20 X

21

22

23 X

24

25 X

26 X

27 X

28

29 X

30 X

31 X

32

...
22/33→ 
66,7%

CONEIXEMENT: CANVI I RELACIONS (1/2)

2.2 3.3 6.3 27.1 27.2 29.1 33.1

Exemple: alumne 0

A
lu

m
na

t

% d'alumnes segons 
puntuació

(0-1-2)

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

Rang de puntuació (0-1-2-3) (0-1-2) (0-1-2) (0-1-2) (0-1-2) (0-1-2)

193 
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36.1 38.1 40.1 41.1 43.1 46.1 46.2 49.1 51.3 57.2 59.3 62.2 63.1 63.2 63.3 71.3 72.3 73.1 73.2 78.1 78.2 78.3

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

X X X X X X X X X X X X
29/51 → 
56,9%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

...

CONEIXEMENT: CANVI I RELACIONS (2/2)
% d'ítems 

amb 
puntuació 
màxima

43.3

(0-1-2) (0-1-2)

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

54.3 57.1 73.4

Rang de puntuació

Exemple: alumne 0

A
lu

m
na

t

% d'alumnes segons 
puntuació

(0-1-2) (0-1-2)
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Exemple 
ítem

1.1 1.2 4.1 8.1 10.1 22.1 23.1 30.1 30.3 34.1 34.2 34.3 34.4 45.2 45.3 53.1 55.1

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

X X X X X X X X X X X X X X X X

1 X

2 X

3 X

4

5

6

7

8 X

9 X

10 X

11

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17

18 X

19 X

20 X

21

22

23 X

24

25 X

26 X

27 X

28

29 X

30 X

31 X

32

...
22/33→ 
66,7%

(0-1-2)

CONEIXEMENT: ESPAI I FORMA (1/2)

5.1 28.1 30.2 32.1 45.1 45.4

(0-1-2) (0-1-2) (0-1-2) (0-1-2) (0-1-2)

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

Exemple: alumne 0
A

lu
m

na
t

% d'alumnes segons 
puntuació

Rang de puntuació
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56.1 59.2 61.1 61.2 65.1 66.1 66.2 69.3 70.1 73.3 74.1

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

X X X X X X
22/38 → 
57,9%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

...

% d'ítems 
amb 

puntuació 
màxima

65.2 69.1 69.2

Rang de puntuació (0-1-2) (0-1-2)

CONEIXEMENT: ESPAI I FORMA (2/2)

(0-1-2)

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

Exemple: alumne 0

A
lu

m
na

t

% d'alumnes segons 
puntuació
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Exemple 
ítem

7.1 7.2 7.3 12.1 12.2 12.3 16.1 19.1 21.2 21.3 26.1 35.1 35.2 43.2 44.2 47.1 48.1 50.2 51.1 51.2 54.1 54.2

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1-2) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 X

2 X

3 X

4

5

6

7

8 X

9 X

10 X

11

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17

18 X

19 X

20 X

21

22

23 X

24

25 X

26 X

27 X

28

29 X

30 X

31 X

32

...
22/33→ 
66,7%

(0-1-2) (0-1-2) (0-1-2) (0-1-2)

CONEIXEMENT: QUANTITAT (1/2)

21.1 40.2 44.1 44.3

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

Exemple: alumne 0

A
lu

m
na

t

% d'alumnes segons 
puntuació

Rang de puntuació
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59.1 60.1 62.1 64.2 64.3 66.3 67.1 67.2 71.1 71.2 72.1 72.2 75.1 76.1

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

X X X X X X
23/43 → 
53,5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

...

(0-1-2)

CONEIXEMENT: QUANTITAT (2/2)
% d'ítems 

amb 
puntuació 
màxima

62.3 76.2

(0-1-2)

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

Exemple: alumne 0

A
lu

m
na

t

% d'alumnes segons 
puntuació

Rang de puntuació
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Exemple 
ítem

13.1 13.2 14.1 15.1 17.1 18.1 20.1 24.1 37.1 39.1 42.1 50.1 52.1 52.2 52.3 58.1 58.2 58.3 64.1 68.1 68.2 68.3 72.4 75.2 77.1 77.2

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
19/28 → 
67,9%

1 X

2 X

3 X

4

5

6

7

8 X

9 X

10 X

11

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17

18 X

19 X

20 X

21

22

23 X

24

25 X

26 X

27 X

28

29 X

30 X

31 X

32

...
22/33→ 
66,7%

% d'alumnes segons 
puntuació

CONEIXEMENT: INCERTESA

% d'ítems 
amb 

puntuació 
màxima

Rang de puntuació

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

Exemple: alumne 0

A
lu

m
na

t

9.1

(0-1-2)
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Exemple 
ítem

1.1 2.1 4.1 6.1 7.2 7.3 8.1 12.1 12.2 13.1 14.1 15.1 21.2 21.3

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

X X X X X X X X X X X

1 X

2 X

3 X

4

5

6

7

8 X

9 X

10 X

11

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17

18 X

19 X

20 X

21

22

23 X

24

25 X

26 X

27 X

28

29 X

30 X

31 X

32

...
22/33→ 
66,7%

(0-1-2)

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

GRUP DE COMPETÈNCIA: REPRODUCCIÓ (1/2)

6.3 21.1

Exemple: alumne 0

A
lu

m
na

t

% d'alumnes segons 
puntuació

Rang de puntuació (0-1-2)
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Exemple 
ítem

22.1 25.1 26.1 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 33.2 34.1 34.2 35.1 35.2 41.1 42.1

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X X X X X X X X X X X X
22/34 → 
64,7%

1 X

2 X

3 X

4

5

6

7

8 X

9 X

10 X

11

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17

18 X

19 X

20 X

21

22

23 X

24

25 X

26 X

27 X

28

29 X

30 X

31 X

32

...
22/33→ 
66,7%

(0-1-2)

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

GRUP DE COMPETÈNCIA: REPRODUCCIÓ (2/2)

% d'ítems 
amb 

puntuació 
màxima

27.1 27.2

Exemple: alumne 0

A
lu

m
na

t

% d'alumnes segons 
puntuació

Rang de puntuació (0-1-2)
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Exemple 
ítem

1.2 3.1 3.2 6.2 7.1 7.4 10.1 11.1 13.2 16.1 19.1 20.1 23.1 24.1 30.1 30.3

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2

X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 X

2 X

3 X

4

5

6

7

8 X

9 X

10 X

11

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17

18 X

19 X

20 X

21

22

23 X

24

25 X

26 X

27 X

28

29 X

30 X

31 X

32

...
22/33→ 
66,7%

% d'alumnes segons 
puntuació

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

Exemple: alumne 0

A
lu

m
na

t
(0-1-2) (0-1-2) (0-1-2) (0-1-2)Rang de puntuació (0-1-2-3) (0-1-2) (0-1-2) (0-1-2)

GRUP DE COMPETÈNCIA: CONNEXIONS (1/2)

2.2 5.1 9.1 28.1 29.1 30.2 32.1 33.1
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Exemple 
ítem

33.3 34.3 36.1 37.1 38.1 40.1 43.1 43.2 44.2 45.2 45.3 46.1 46.2 47.1 48.1 50.1 50.2 51.1 51.2 52.1 54.1 54.2

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

X X X X X X X X X X X X X
29/52 → 
55,8%

1 X

2 X

3 X

4

5

6

7

8 X

9 X

10 X

11

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17

18 X

19 X

20 X

21

22

23 X

24

25 X

26 X

27 X

28

29 X

30 X

31 X

32

...
22/33→ 
66,7%

% d'alumnes segons 
puntuació

GRUP DE COMPETÈNCIA: CONNEXIONS (2/2)

(0-1-2) (0-1-2) (0-1-2)

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

Exemple: alumne 0

A
lu

m
na

t

(0-1-2) (0-1-2)

40.2 44.1 45.1 45.4 54.3

Rang de puntuació

% d'ítems 
amb 

puntuació 
màxima
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Exemple 
ítem

11.2 12.3 17.1 18.1 25.2 34.4 39.1 49.1 51.3 52.2 52.3 53.1

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1

X X X X X X X X X X
10/16 → 
62,5%

1 X

2 X

3 X

4

5

6

7

8 X

9 X

10 X

11

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17

18 X

19 X

20 X

21

22

23 X

24

25 X

26 X

27 X

28

29 X

30 X

31 X

32

...
22/33→ 
66,7%

% d'alumnes segons 
puntuació

GRUP DE COMPETÈNCIA: REFLEXIÓ

% d'ítems 
amb 

puntuació 
màxima

Rang de puntuació

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

Exemple: alumne 0

A
lu

m
na

t

3.3

(0-1-2)

43.3

(0-1-2)

44.3

(0-1-2)
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Exemple 
ítem

56.1 59.3 60.1 61.1 61.2 62.1 62.2 66.2 66.3 68.1 68.3 71.3 72.2 72.3 78.1 78.2

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

X X X X X X X X X X X X
12/18 → 
66,7%

1 X

2 X

3 X

4

5

6

7

8 X

9 X

10 X

11

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17

18 X

19 X

20 X

21

22

23 X

24

25 X

26 X

27 X

28

29 X

30 X

31 X

32

...
22/33→ 
66,7%

% d'alumnes segons 
puntuació

PROCÉS: FORMULAR

% d'ítems 
amb 

puntuació 
màxima

Rang de puntuació

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

Exemple: alumne 0

A
lu

m
na

t

(0-1-2)

76.2
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Exemple 
ítem

58.1 58.2 64.1 65.1 67.1 67.2 68.2 71.2 72.4 73.1 74.1 75.2 77.1 77.2 78.3

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X X X X X X X X X X
10/16 → 
62,5%

1 X

2 X

3 X

4

5

6

7

8 X

9 X

10 X

11

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17

18 X

19 X

20 X

21

22

23 X

24

25 X

26 X

27 X

28

29 X

30 X

31 X

32

...
22/33→ 
66,7%

% d'alumnes segons 
puntuació

PROCÉS: INTERPRETAR

% d'ítems 
amb 

puntuació 
màxima

Rang de puntuació

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

Exemple: alumne 0

A
lu

m
na

t
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Exemple 
ítem

55.1 57.2 58.3 59.1 59.2 63.1 63.2 63.3 64.2 64.3 66.1 69.3 70.1 71.1 72.1 73.2 73.3 75.1 76.1

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

X X X X X X X X X X X X X X X X
16/26 → 
61,5%

1 X

2 X

3 X

4

5

6

7

8 X

9 X

10 X

11

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17

18 X

19 X

20 X

21

22

23 X

24

25 X

26 X

27 X

28

29 X

30 X

31 X

32

...
22/33→ 
66,7%

% d'ítems 
amb 

puntuació 
màxima

Rang de puntuació

Marqueu amb una X si 
l'alumne/a obté una 

puntuació de...

Exemple: alumne 0

A
lu

m
na

t
65.2

(0-1-2)

% d'alumnes segons 
puntuació

PROCÉS: UTILITZAR

57.1

(0-1-2)

62.3

(0-1-2)

69.1

(0-1-2)

69.2

(0-1-2)

73.4

(0-1-2)
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