


Els mateamics

Hola! Em dic ÀlEx i Ella és la Júlia: som Els «matEamics». 
Entra al nostrE club i dEscobrEix amb nosaltrEs lEs mEravEllEs 

dEl món dE lEs matEmÀtiquEs!

...Que resolen qualsevol 
problema!
Un exemple? Qui t’ajuda 
a compartir la pizza amb 
els amics? Exacte: 
les matemàtiques!

Números infinits...
Quantitats, operacions, mesures: d’això 
van les matemàtiques. Aprendre’n els 
secrets no és difícil: el que compta són les 
ganes de jugar!

Amb les rodes, veuràs els resultats de seguida
Trobaràs una roda en cada capítol. Fes-la girar i completa 
les figures, després passa la pàgina per descobrir el 
«resultat» de les teves tries. Si et sembla que hi ha alguna 
cosa que no funciona, pots tornar enrere i canviar-ho tot!

FinalmEnt, 
posa’t a 
prova amb 
Els divErtits  
«contEs matEmÀtics»: 
sErÀ rEalmEnt FantÀstic 
FEr ExErcicis Junts!



Comencem amb tots els números
En primer lloc et presentem els números: són els 
símbols que ens indiquen quantes coses hi ha.

Operació guàrdies forestals!
Ajuda l’Àlex i la Júlia a comprovar quants 

flamencs hi ha a la reserva natural i a tornar-los 
a dur al seu illot.

Gira la roda i tria 
com alinEar lEs FiGurEs, 
dEsprés passa la pÀGina 

i comprova’n 
El rEsultat!

m’aJudEs?

Ei, encara falten el 9 i el 10...
Anem a buscar-los al llac: 

hem de dur a terme una 
tasca molt important!

L’Àlex i la Júlia es preparen les 
motxilles per anar d’excursió 
al parc: relaciona les diferents 
quantitats d’objectes amb el número 
corresponent!

2
dos

3
tres

4
quatre

5
cinc

6
sis

7
set

8
vuit

9
nou

10
deu

Aquí els tens en una fila que anomenarem «Línia dEls númEros»!
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Per dir quants n’hi ha cal comptar-los!
Digues en veu alta els números de manera ordenada 
i d’un en un. Has de dir un número per cada objecte 

que comptis.

Ajuda’t amb les mans per comptar. 
Alça un dit per cada número que diguis: 

l’últim és la quantitat.

torna EnrErE i conFirma 
El nombrE dE FlamEncs.

Exercici fabulós: 
la ventanombres

Tot és a punt per a la prova de 
la sabateta. Però... oh! Quantes Ventafocs 
Ventanombres bessones hi ha? 
compta-lEs i 
tria El númEro 
corrEsponEnt.

Ens agraden les xifres!
Recorden a tothom el dia del teu aniversari, 

et mesuren la temperatura quan tens febre, 
t’indiquen el preu del cucurutxo de 

gelat: els números són uns aliats 
molt valuosos!

Sense por!
Comprova: quants monstres de gelatina 
nedaven al llac dels flamencs? Cap. 
De fet... no n’hi ha!
si d’una cosa no n’Hi Ha, 
s’utilitza El númEro «zEro» (0)!
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