
Aquí teniu les taules per organitzar i repartir 
les tasques de casa. Abans que us llenceu a 
emplenar-les, serà millor que hàgiu reflexionat 
abans sobre alguns aspectes. Per si encara 
no heu llegit el llibre o per si heu arribat de 
casualitat a aquestes fitxes, recordem el més 
important...

L’objectiu veritable de tenir cura d’una casa és 
cuidar les persones que hi viuen. A totes igual. 
Per això, és fonamental fer un repartiment 
equitatiu de les tasques i que tota la família 
pugui gaudir de la casa... i de la vida.

Per això el títol: Tasques compartides, família feliç.

PD: Si hi ha cap taula que us resulta complicada, 
no us preocupeu: en el llibre trobareu 
instruccions, detalls i consells. Si encara no el 
teniu, correu a comprar-lo, perquè el tema és tan 
important que potser s’exhaureix. ;)



Pas 1
Què li cal a casa nostra?

Pas 2
Quina freqüència 
seria ideal?

Espais comuns (sala, menjador, altres):

Habitacions:

Pas 3
Qui se n’ha 
encarregat fins ara?

Pas 4
Quina seria la situació ideal per a cada tasca?:
A: Repartir per tasques fixes 
B: Alternar per dies/setmanes…

C: Fer-ho en família
D: Contractar servei extern
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Cuina:

Cambra de bany:
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Roba:

Alimentació:
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Cervell de l’operació:

Jardí o terrassa:

Garatge o traster:
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Abans de:

No oblidar-se de:

Abans de:

No oblidar-se de:

Abans de:

No oblidar-se de:

Després de:

No oblidar-se de:

Després de:

No oblidar-se de:

Després de:

No oblidar-se de:



Dilluns

Esmorzar:

Dinar:

Berenar:

Sopar:

Dimarts DivendresDimecres DissabteDijous Diumenge



Congelats

Carn i peix BegudesRefrigerats Neteja

Perfumeria

Fruites i verdures Rebost

Llista de la compra



I ara què, 
família, ens 
posem en 
mode ON?


