
XIFRES 
 

sèries  23760 del sorteig 
números mateixos  el 10 del Barça 
percentatges  un 20% d’atur 
quantitats, anys  a partir de 10 
més d’una paraula 543 persones 
símbols 25º 
decimals 1,5% 
precedeix un nom la línia 3 de metro 
sèrie, xifres aràbigues el dia 20 
nombre ordinal, xifres 
romanes 

estació d’Alfons X  

temps 2 hores, 38 minuts i 45 segons 
edats excepció: 

un any  
 

nen fins als 14 anys 
jove fins als 25 
adult a partir dels 26 

determinat: 
exactitud 

El 24,5% dels enquestats han votat que sí. article 

indeterminat: 
aproximació 

L’atur a Espanya és gairebé un 22% de la 
població activa. 

amb: unitats 
de milers 

1.200.000 euros punt 

sense: anys, 
sèries de 
números 

La prima de risc se situa en els 423 punts. 

xi
fr

es
 

si en un mateix paràgraf n’apareixen dues o més 
quantitats i anys de 0 a 9 
formes cent, mil i milió 

dècades: anys vint, anys vuitanta (també amb xifres: anys 20, anys 80) lle
tr

es
 

un any, mesos dels nadons (edat) 
 
Millor no començar una frase amb xifres. Si n’hi ha en un titular, cal valorar si s’han 
d’arrodonir. 
 
Decimals: coma (apòstrof no). 
 
Esmena, si cal, les frases següents: 
 
1. El número 79.017 de la Loteria Nacional ha estat premiat amb tres milions d’euros. 
 
2. El Gavà compta amb futbolistes destacats com Luca, amb el número 17, i Vivó, 

amb el sis. 
 
3. Dos homes i 1 dona han estat detinguts avui en l’operació policial contra la droga 

que han dut a terme els Mossos d’Esquadra a Tarragona. 
 
4. Segons dades del Patronat Municipal de l’Habitatge, sis de cada 10 pisos acabats 

a la ciutat l’any passat són protegits. 
 
5. El ple de l’Ajuntament de Lleida ha aprovat avui la petició de crèdit per un valor de 

18 milions d’euros. 



 
6. Des d’avui i fins al 19 de maig, l’històric local d’El Molino obre portes per presentar 

un nou espectacle amb tres vedets, cinc toreros i tres malabaristes. 
 
7. L’Ibex-35 baixa més del 2,5% i se situa ara a la franja dels 6.000 punts. Tots els 

valors baixen arrossegats per les pèrdues dels bancs. En concret, Bankia ha 
perdut el 6%; el Banc Sabadell, el 4%; i Caixabank, el 3,5%. 

 
8. El 2.012 ha estat qualificat com un dels pitjors anys per a la pesca del salmó. 
 
9. Les temperatures avui a Catalunya han assolit màxims històrics: Barcelona, 40º; 

Girona 39º; i Lleida, 42º. 
 
10. Brussel·les considera que l’economia espanyola tancarà aquest any amb un dèficit 

del 6’4%, unes dècimes més de les previstes pel govern de Rajoy.  
 
11. La prima de risc espanyola se situa en els 424 punts. 
 
12. Els ajuntaments han presentat factures pendents de pagaments a proveïdors per 

valor de prop de 10 MIL MILIONS d’euros. 


