
TASQUES PER FER A CASA 

 

 
 

 

 

 

 

 

. Ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a        

internet.  

. Paper, llapis i goma.  

 

 

Sol o sola o amb l’ajut de familiars.  

Passos: 

1) Llegeix el conte “La bici de la Lola” (de Noemí           
Fernández amb les il·lustracions de Cristina      
Losantos) o escolta la gravació al youtube        
contat per Moi Aznar als links que adjuntem a         
l’apartat “Puc consultar”.  

2) Contesta un mínim de 4 preguntes (dues de         
vermelles i dues de negres) de les que adjuntem         
a la pàgina següent. Us atreviu a contestar-les        
totes? 

 

 

 
1. Pots llegir el conte digital: 
https://multimedia.caixabank.es/lacaixa/ondema
nd/portal/SantJordi2020/ca/index.html#page=42 
FERNANDEZ, N. (2019)  La bici de la Lola. Editorial 
Planeta i Caixabank.  
 
2. També pots escoltar el conte a partir del minut 
5.20”:https://www.youtube.com/watch?v=NM3d
tO3d5Mc&feature=youtu.be  

 

 

 
❏ Sé contestar les preguntes perquè he entès el 

conte.  
❏ Dono raons de les meves respostes.  

❏ Sé dir el preu aproximat d’una compra, 
sumar euros i calcular el canvi que m’han de 
tornar.  

❏ Sóc capaç d’imaginar una situació real 
d’estalvi per alguna cosa que vull comprar.  

❏ Tinc força de voluntat pel que em proposo.  
❏ Em sento satisfet/a del que he après.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Milloraré la lectura i la comprensió escrita (si he         
llegit el conte) o la comprensió oral (si l’he         
escoltat).  

Aprendré a planificar i fer els càlculs per a         
estalviar quan vulgui comprar alguna cosa.  

Milloraré la meva expressió escrita i sabré       
explicar millor a la meva família el que vull         
comprar i com ho vull aconseguir.  
 

 

. Ens podeu enviar una foto del que heu escrit i           
contestat. 

. O ens podeu enviar el vostre arxiu word a          
l’adreça de la vostra tutora. 

3rA emarti20@escolapaucasalsrubi.cat 

3rB lsebast2@escolapaucasalsrubi.cat 

4tA mmengib2@escolapaucasalsrubi.cat 

4tB sborrel3@escolapaucasalsrubi.cat 
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SAPS ESTALVIAR? El cas de la Lola 

1. Per què la Lola vol una bicicleta?  

2. Quan ho demana als pares li proposen d’estalviar per aconseguir el seu objectiu. I per a 

fer-ho li diuen que primer cal anar a veure quan costarà la bicicleta que vol comprar.  

 

a) Quines tasques decideix fer la Lola per a estalviar?  

       b) Per què els pares consideren que no pot guanyar diners fent les feines de casa? 

3. Cada dissabte la Lola queda amb els seus amics. Els pares li donen 2 euros perquè pugui 

comprar llaminadures. Ella només es compra un parell de caramels de maduixa i la resta ho 

posa a la guardiola. Cada caramel costa 20 cèntims.  

  

a) Quant estalvia cada setmana comprant menys llaminadures?  

b) Quant ha estalviat, gràcies a menjar menys llaminadures, durant el mes d’abril? 

 

 



4. El dia del seu aniversari la Lola obre la guardiola. Et mostrem tot el que hi havia a dins. Quants 

diners ha estalviat? Escriu totes les operacions que has fet servir per a calcular quant ha estalviat la 

Lola en total.  

 

5. Un cop ha calculat el que ha estalviat, la Lola se n’adona que no en té prou. Els pares estan molt 

contents perquè la Lola ha après el que vol dir estalviar i ha tingut molta força de voluntat. Per 

aquest motiu li regalaran els diners que li faltin. Quants diners li falten? 

6. La tieta Anna  també li vol fer un regal a la Lola. Si es vol gastar màxim 20 euros. Què li pot 

regalar dels següents complements per la bicicleta? Explica tot el que has escollit, quan costa en 

total i si et tornen canvi.  

                                      

               Timbre per bicicleta  4 euros           Casc de bicicleta 18 euros          Llanterna bicicleta 16 euros 

 

 

 



7.  La Lola desitjava una bicicleta més gran. Saps la diferència entre necessitar i desitjar? Les coses 

que necessito són les que no puc prescindir. Per exemple el menjar. Les coses que desitjo són 

aquelles que no són necessàries per viure però que ens agradaria tenir. Fes una llista amb 5 coses 

que necessitis i 5 coses que desitgis i que costin diners.  

 

8.  I tu? Hi ha cap cosa que t’agradaria tenir i que costa diners? Per què la faries servir? Quants 

diners costa? Pots buscar el preu aproximat per internet.  

 

 

 

 

 

 

9.  Ara pensa quines coses pots fer tu per aconseguir diners per a estalviar. Fes una llista i 

comenta-la amb els pares.  

 



 

      10. SAPS ESTALVIAR? Marca la resposta que més s’ajusta al que fas.  

10.1. Què fas quan guanyes o et donen diners? 

a) Els vas guardant per poder-te comprar alguna cosa. 

b) Te’ls gastes de seguida i no n’estalvies gens.  

10.2. Quan vols alguna cosa, què prefereixes fer? 

a) Saber quants diners et calen per calcular si t’ho pots comprar.  

b) Comprar-la sense pensar gaire en el que costa.  

10.3. Què fas amb els teus diners i estalvis? 

a) Els guardes en una guardiola, capseta o moneder. 

b) No els guardes enlloc, te’ls gastes molt ràpidament.  

10.4. Imagina que has estalviat diners, però que te’ls has gastat tots i t’has quedat sense… Què 

faries a continuació? 

a) Pensar què podria fer per tornar a estalviar.  

b) No preocupar-me gaire. No és greu quedar-se sense diners.  

RESULTATS: 

Si la majoria de les teves respostes han estat a) moltes felicitats! Saps estalviar i pots 

aconseguir-ho. 

Si la majoria de les teves respostes han estat b) compte! Cal que posis una mica d’atenció a 

com gastes els teus diners si vols estalviar per aconseguir el que vols.  

 


