
TORRE EIFFEL        1 persona 

Activitat: 

Calcula el preu que li costa la visita a la reserva de la persona individual que va a 

Paris tenint en compte  les edats i la informació de la Torre Eiffel. Ho pots fer 

mitjançant mètodes com reduir a la unitat, regla de tres o taules de proporcionalitat 

directa. 

a) Un senyor de 35 anys que viatja sol 

 Torre Eiffel 

El preu de l’entrada normal és de 10 euros. Però hi ha els següents 

descomptes: 

- + 60 anys té un 20% descompte. 

- - 16 anys té un 10% descompte. 

- Nens/es fins 6 anys: només paguen un 10% de l’entrada. 

Càlculs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat:  



TORRE EIFFEL        3 persones 

Activitat: 

Calcula el preu que li costa la visita a la reserva de la família que va a Paris tenint 

en compte  les edats i la informació de la Torre Eiffel. Ho pots fer mitjançant 

mètodes com reduir a la unitat, regla de tres o taules de proporcionalitat directa. 

Una família formada per el pare de 40 anys, la mare de 38 anys i una nena de 

8 anys. 

Torre Eiffel 

El preu de l’entrada normal és de 10 euros. Però hi ha els següents 

descomptes: 

- + 60 anys té un 20% descompte. 

- - 16 anys té un 10% descompte. 

- Nens/es fins 6 anys: només paguen un 10% de l’entrada. 

Càlculs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat:  



TORRE EIFFEL        6 persones 

Activitat: 

Calcula el preu que li costa la visita a la reserva del  grup d’amics que va a Paris 

tenint en compte  les edats i la informació de la Torre Eiffel. Ho pots fer mitjançant 

mètodes com reduir a la unitat, regla de tres o taules de proporcionalitat directa. 

Un grup de 6 amics dels quals dos tenen 15 anys i els altres 17 anys. 

 Torre Eiffel 

El preu de l’entrada normal és de 10 euros. Però hi ha els següents 

descomptes: 

- + 60 anys té un 20% descompte. 

- - 16 anys té un 10% descompte. 

- Nens/es fins 6 anys: només paguen un 10% de l’entrada. 

Càlculs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat:  



TORRE EIFFEL        20 persones 

Activitat: 

Calcula el preu que li costa la visita a la reserva del grup d’alumnes que va a Paris 

tenint en compte  les edats i la informació de la Torre Eiffel. Ho pots fer mitjançant 

mètodes com reduir a la unitat, regla de tres o taules de proporcionalitat directa. 

Un grup de 20 alumnes d’un institut format per dos professors de 30 anys i 

18 alumnes de 14 anys. 

 Torre Eiffel 

El preu de l’entrada normal és de 10 euros. Però hi ha els següents 

descomptes: 

- + 60 anys té un 20% descompte. 

- - 16 anys té un 10% descompte. 

- Nens/es fins 6 anys: només paguen un 10% de l’entrada. 

Càlculs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat:  


