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Teniu clara la relació entre  part d'un tot,   
fracció, nombre decimal, tant per cent?    
(una idea del mmaca. Podeu descarregar el puzzle a     

http://www.mmaca.cat/index.php/moduls/131-trencaclosques-de-fraccions) 
 

És molt important treballar de manera consistent respecte el total a què es refereix el % 

• L'àrea de la part blanca és el  ...%  de l'àrea total 
• L'àrea dels triangles blanc és el  ...% de l'àrea total 
• L'àrea dels triangles blancs ñes el  ...%  de la zona de l'àrea formada pels triangles  
• L'àrea de triangles blancs equival a un  ...% de l'àrea de triangles negres 
• L'àrea de triangles negres equival a un  ...% de l'àrea de triangles blancs 
• L'àrea de quadrats blancs equival a un ...% de l'àrea de quadrats negres 

 

Teniu clara la idea que calcular un tant per cent equival a multiplicar per un nombre? 
• Si multiplico A per 0,9 he calculat el ...% de A  i això equival a haver-lo rebaixat en un ...% 

• Si multiplico B per 1,25 he calculat el ...% de B  i això equival a haver-lo apujat en un ...% 

• Si divideixo C/D i el resultat és 0,8  això vol dir que  ... és el 80% de ..., o sigui que ... és el resultat d'haver fet un ...% de descompte a 

partir de .....  

• Si divideixo E/F i el resultat és 1,8  això vol dir que  ... és el 180% de ..., o sigui que ... és el resultat d'haver fet un ...% d'augment a 

partir de .....  

Reflexionem sobre càlculs succesius de %. Penseu en la idea de multiplicació que acabem de veure. 
• Si augmento A en un 10% i resulta B, i depsrés augmneto B en un 10% i resulta C, quin és el percentatge d'augment per passar de A a 

C?   Un 20%, més d'un 20% o menys d'un 20%? Per què? 

• Si augmento D en un 40% i resulta E, i després disminueixo E en un 40% i resulta F, quinarelació hi ha entre D i F?  Sçon iguals? Si no, 

és més gran E o F? En quin %? 

 

Alguns problemes del Cangur 

 

 
3.- En un concurs participen 1000 persones. L'any següent la participació ha augmentat en un 20%, i això 

mateix succeeix cada any successiu.  En quin concurs hi haurà 2000 participants o més? 

    A) en el 3r        B) en el 4t       C) en el  5è      D) en el  6è     E) No es pot saber sense calculadora 

 

 

 


