Aquesta és una activitat preparada per comprar a la botiga del preu exacte.
Si no hi has entrat mai, la primera cosa que hauràs de fer serà llegir les
instruccions de Com puc comprar? i després ja pots clicar a Entra a la botiga.

Encara que a disponible et digui 1000 €, d’això no en facis gaire cas. Hauràs d’anar marcant els
diners amb què pagues, d’acord amb les indicacions de cada exercici. Per seleccionar un bitllet
o moneda l’has de buscar i clicar al signe + (o el – si en vols eliminar algun que ja havies
seleccionat) i quan et sembli que ja ho tens correcte, has de triar l'opció pagar.

1. Avui sou cinc a dinar a casa i tens l’encàrrec d’anar a comprar cinc gelats per a
les postres. T’han donat aquestes monedes:

Entra a la botiga del preu exacte i, després de fer totes les proves que creguis
convenient, respon aquestes preguntes:
a. Quant costen els cinc gelats?
_________________
b. Et sembla que tens prou diners?
_________________
c. Estudia quines monedes de les que t’han donat pots fer servir per pagar
el preu exacte. Comprova-ho amb les eines de la botiga i anota-les.
___________________________
d. Segur que hi ha una altra manera de fer-ho. Investiga-ho, comprova-ho i
digues quines monedes fas servir ara.___________________________

2. Després de dinar tornes a anar a la botiga i has de comprar 12 donuts (és a dir
tres capses de 4) i un litre de llet. Només tens un bitllet de 5 €

Com que vas a la botiga del preu exacte hauràs de comprar altres coses.
a. Posa els 12 donuts i la llet al carret de la botiga. Quant puja fins ara?
_________________
b. Quant et falta per arribar a una despesa de 5€ ?
_________________
c. Busca algunes coses de la zona inicial de la botiga, incorpora-les al carret i,
quan ja hagis completat exactament els 5€, escriu tot el que hagis comprat.
_________________________________________________________

