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 DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS ESPECÍFIQUES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Obtenir un menjador acollidor 

 Aprendre les normes del menjador 

 Fomentar la creativitat dels infants 

 Adquirir hàbits i rutines dins l’espai de menjador 

 

METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT 

Dedicarem el mes de setembre a la decoració del menjador, a l’aprenentatge de les 

normes i a donar la benvinguda al nou curs. És important que els alumnes sentin l’espai 

de menjador com un espai acollidor i agradable, tal com si estiguessin a casa.  

a) Ens presentarem a tots els alumnes, els explicarem quin és l’espai de menjador 

i farem jocs de coneixença amb el/la monitor/a per reforçar els vincles. Es posarà 

espacial èmfasi amb el grup d’infantil. 

b)  Preguntarem als alumnes com els agradaria que estigués decorat el menjador i 

amb una pluja d’idees farem el mural i la decoració. 

c) Reforçarem les normes fent un mural per penjar-lo al menjador. Aquest mural 

el faran els alumnes més grans.  

d) Crearem els càrrecs o rols: els alumnes més grans faran petites tasques que 

afavoriran l’aprenentatge de les rutines del menjador tals com la convivència.  

e) Presentarem el menjador als alumnes més petits amb una carta de la 

Tartarokhus. 

1. BENVINGUTS 

AL 

MENJADOR 
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Aquest mes la Tartarokhus ens presenta el menjador. Vol  ensenyar als nens i a les nenes 

quins són els valors relacionats amb les normes i la convivència i promoure el bon 

comportament i l’adquisició d’hàbits i rutines saludables. 

Tanmateix, per aconseguir-ho, la Tartarokhus farà arribar al menjador una carta amb les 

normes del menjador i demanarà a tothom que les respecti. També s’ els demanarà que 

decorin l’espai de menjador com a ells els hi agradaria i presentaran les seves idees als 

monitors. Aquest mes també podem treballar la causa de la pau que es celebra el 21 de 

setembre. 

 

BENVINGUTS AL MENJADOR! 

Des del primer dia de curs començarem a treballar els hàbits 

amb tots els alumnes, especialment amb els més petits, per 

tal de crear en ells una rutina i que d’aquesta manera la 

interioritzin. Amb això aconseguirem que els infants tinguin 

més autonomia. 

 

ELS ENCARREGATS: al menjador, des de l’etapa de primària, treballarem amb els rols, 

donant càrrecs als alumnes. Amb això el que volem és ajudar-los a assumir 

responsabilitats i complir funcions determinades que busquen el benefici de tot el grup. 

Impliquen el desenvolupament social i també el personal. 

Exemple de graella per a definir els càrrecs. 

 

Els farem de manera setmanal o mensual, depenent del nombre d’alumnes del centre, 

de tal manera que tothom hi participi. Els alumnes esporàdics, el dia que vinguin, també 

col·laboren donant suport. 

Els càrrecs aniran d’acord amb la normativa del centre i per grup d’edats.

Encarregat de 
taula, prepara-

la 

Encarregat de 
netejar el terra 

Encarregat del 
paper i sabó 

Encarregat de 
neteja i pujar 

cadires 

Encarregat 
d’ajudar als 
mes petits 

Marc Teresa Jaume Maria Laia 

Núria Marta Cristina Albert Xavi 
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CÀRRECS SETMANALS  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

     

     

     



 

AVÍS LEGAL: La informació esmentada en aquest missatge és confidencial i pot incloure dades de caràcter reservat. 

6 
 

És molt important fer una programació mensual per tal de tenir clares les activitats que realitzarem i a la vista de tots els monitors (cal penjar-lo al 

menjador). Tanmateix, els alumnes sabran i podran organitzar activitats motivades per ells mateixos.  

 

SETEMBRE BENVINGUTS AL MENJADOR INFANTIL 

DILLUNS 11 DIMARTS 12 DIMECRES 13 DIJOUS 14 DIVENDRES 15 

FESTIU 
BENVINGUTS AL 

MENJADOR/ CARTA 

TARTAROKHUS 

JOC LLIURE I REFORÇ DE LES 

NORMES I HÀBITS 
JOC DIRIGITS DE PRESENTACIÓ 

CONEIXENÇA 
JOC LLIURE 

DILLUNS 18 DIMARTS 19 DIMECRES 20 DIJOUS 21 DIVENDRES 22 

JOCS DE CONEIXENÇA TALLER SOBRE LA PAU JOC DELS CONTENIDORS 
TALLER: EL MENJADOR COM A 

CASA 
JOC LLIURE 

DILLUNS 25 DIMARTS 26 DIMECRES 27 DIJOUS 28 DIVENDRES 29 

JOCS DE CONEIXENÇA 
TALLER: EL MENJADOR 

COM A CASA  
EXPLIQUEM UN CONTE JOCS DE TAULA/RACONS JOC LLIURE 
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SETEMBRE BENVINGUTS AL MENJADOR PRIMÀRIA 

DILLUNS 11 DIMARTS 12 DIMECRES 13 DIJOUS 14 DIVENDRES 15 

FESTIU 
BENVINGUTS AL 

MENJADOR/ CARTA 

TARTAROKHUS 

JOC LLIURE I REFORÇ DE LES 

NORMES I HÀBITS 
TALLER: BENVINGUTS AL 

MENJADOR 

JOC DIRIGITS DE PRESENTACIÓ 

CONEIXENÇA /JOC LLIURE 

DILLUNS 18 DIMARTS 19 DIMECRES 20 DIJOUS 21 DIVENDRES 22 

EXPLIQUEM ELS ENCARREGATS I 

LA SEVA TASCA. 
TALLER SOBRE LA PAU JOC DELS CONTENIDORS 

TALLER: EL MENJADOR COM A 

CASA 

JOC DIRIGITS DE PRESENTACIÓ 

CONEIXENÇA /JOC LLIURE 

DILLUNS 25 DIMARTS 26 DIMECRES 27 DIJOUS 28 DIVENDRES 29 

EXPLIQUEM ELS ENCARREGATS I 

LA SEVA TASCA. 

TALLER D’EXPRESSIÓ I 

COMUNICACIÓ/ JOCS DE 

TAULA 
EXPLIQUEM UN CONTE 

TALLER: EL MENJADOR COM A 

CASA 
JOC DIRIGITS DE PRESENTACIÓ 

CONEIXENÇA /JOC LLIURE 
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PROPOSTA ACTIVITAT I RECURSOS BENVINGUTS AL MENJADOR 

1.1 CARTA DE LA TARTAROKHUS 

 

Hola alumnes del menjador, 

Sóc la Tartarokhus. Em sap molt de greu no poder estar amb 

vosaltres però es que estic perduda per l’univers i no sé tornar 

a casa. És per això que necessito de la vostra ajuda. 

 

El primer que necessito que feu és decorar el menjador. 

M’agradaria que el dia que torni, el menjador sigui un espai 

agradable i acollidor. Es molt important que respecteu les 

normes de convivència, és per això que us les faig arribar amb 

aquesta carta (adjuntem les normes de convivència). 

 

Moltes gràcies, 

 

PD: Miraré d’enviar-vos una carta el més aviat possible. 

Mentrestant, he deixat els meus ajudants a l’escola, els 

monitors del menjador. 

 

Fins aviat. 

 

Tartarokhus 

 

 

Aquesta carta la retallarem i la penjarem al menjador. També la podem escriure a mà i 

posar els noms dels monitors per a fer-la més personalitzada.  

Amb l’ajuda dels més grans presentarem el menjador i les normes de convivència. Volem 
que siguin els nens qui facin els cartells del menjador per interioritzar les normes. Podeu 
introduir alguna norma pactada més si el centre o vosaltres ho creieu convenient.
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1.2 NORMATIVA DEL MENJADOR 

Quan estiguis a taula,  

si bona educació vols demostrar, 

recorda les normes abans de menjar: 

1- LES MANS ENS RENTAREM ABANS I DESPRÉS DE 
DINAR 

2- ENTRAREM AL MENJADOR SENSE FER 
XIVARRI I EN FILA SENSE DONAR-NOS 
EMPENTES 

3- PARLAREM SENSE MENJAR A LA BOCA 
4- PARLAREM FLUIXET MENTRE ESTEM 

AL MENJADOR 
5- ENS ASSEUREM A LA CADIRA, MIRANT 

ENDAVANT I SENSE AIXECAR-NOS 
6- UTILITZAREM ELS COBERTS PER MENJAR, ELS GOTS 

PER BEURE I ELS TOVALLONS PER NETEJAR-NOS 
7- MANTINDREM NET EL NOSTRE ESPAI 
8- QUAN NECESSITEM ALGUNA COSA, AIXECAREM EL 

BRAÇ I ESPERAREM SENSE PRESSES 
9- DEMANAREM CORRECTAMENT I AMB EDUCACIÓ 

LES COSES: GRÀCIES, SI US PLAU….! 
10- ENS AIXECAREM DE LA TAULA QUANT TOTHOM 

HAGI ACABAT 
11- COL·LABORAREM AMB ELS MONITORS DEL 

MENJADOR I ENS FAREM RESPONSABLES DEL 
NOSTRE CÀRREC 

12- SEREM EDUCATS AMB ELS MONITORS I ELS 
COMPANYS 
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Un dels objectius que tenim al menjador escolar és convertir-lo en un espai acollidor i 

agradable. És per això que creiem que és important que els alumnes col·laborin en la 

seva decoració, per aconseguir que d’aquesta manera es sentin com a casa. 

És molt important que el propi monitor es presenti al grup i expliqui qui és ell, i demani 

a tots els nens que es presentin. Tanmateix, cada curs haurem de presentar les normes 

del menjador i treballar-les perquè els alumnes les interioritzin.  

Dividirem els nens de primària en grups i ells hauran de fer els cartells amb les normes 

de convivència del menjador. Posteriorment es penjaran al menjador. Aquestes 

s’hauran d’anar repassant per tal de que els alumnes que arribin nous al menjador 

també les coneguin.  

 

2. TALLERS 

AL MENJADOR, COM A CASA 

Material 

- Paper d’embalar 

- Pintura 

- Tisores 

- Colors 

- Cartolines 

- Diferents material reciclats, etc. 

Descripció: Els monitors proporcionaran materials per a la decoració però hauran de ser 

els alumnes els que decideixin com ambientar-lo.  

Amb aquestes activitats es vol fomentar la cooperació, el respecte i la socialització entre 

els nens i les nenes, que prenguin consciència de l’espai i les seves característiques, i que 

alhora puguin treballar amb diferents materials i sobretot que aprenguin els uns dels 

altres, i aconsegueixin fer del menjador un espai seu.  

TALLER: LES NORMES DEL MENJADOR 

Edat: Grans 

Material:  

- Cartolina 

- Retoladors 

- Colors 

Descripció: 

Donarem una cartolina per grups, 5 o 6 depenent del número de nens, i haurem de fer 

les normes del menjador. Cada grup les decorarà com vulguin i es penjaran al menjador.  
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Si és possible, mirem de pactar les normes amb ells seguint les que ens recomana la 

Tartarokhus si en surt alguna més també es pot posar. Sempre estaran en positiu evitant 

posar el NO. 

 

3. JOCS DE CONEIXENÇA 

EL PISTOLER 

Edat: petits i grans 

Material: cap 

Descripció: Es fa un cercle i es col·loca a una persona enmig, la qual té que donar voltes 

sobre si mateixa i assenyalar a una persona dient-li el seu nom. Aquesta persona te que 

ajupir-se, i els companys dels costats, tenen que dir el nom de l’altre el més ràpidament 

possible i fent com si li disparessin. Qui trigui més en dir el nom, perd, i es té que asseure 

a terra. El lloc continua així fins que queden dos persones. Llavors, es fa un duel. Es 

fiquen les dues persones esquena amb esquena, i la persona d’en mig diu un nombre de 

passes. Les dues persones tenen que fer aquest nombre de passes de la forma que 

vulguin i girar-se a dir el nom de l’altre persona. Guanya qui més s’afanyi a dir-lo. 

JOC FER PAQUETS 

Edat recomanada: tots 

Descripció: per tal de crear cohesió de grup, jugarem al joc dels paquets. El monitor 

proposarà als alumnes que s’agrupin en segons coses que poden tenir en comú els 

nens/es s’hauran de preguntar i fer els paquets. Ex: Us heu de buscar tots aquells que 

tingueu la mateixa edat, o tots aquells que tingueu la samarreta del mateix color, etc. El 

monitor també pot participar. 

JOC DE LA LÍNIA 

Edat recomanada: Grans 

Material: Cap 

Descripció: per tal de crear cohesió de grup, es faran preguntes que s’hagin de contestar 

si o no i els nens s’hauran de posicionar.  

JOC DE LES 10 PASSES 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Material: cap 

Descripció: Primer es delimita una zona de joc en la que es jugarà (una àrea de bàsquet, 

mig camp de futbol o qualsevol altra línia que hi hagi marcada), comença un equip 

defensant i l’altre atacant. L’equip que ataca ha d’aconseguir fer 10 passades entre ells 

sense que l’altre equip els hi tregui la pilota. El jugador que té la pilota no es pot moure, 



 

AVÍS LEGAL: La informació esmentada en aquest missatge és confidencial i pot incloure dades de caràcter reservat. 
12 

 

i els que defensen no poden tocar físicament als jugadors de l’altre equip. Si quan es 

realitza la passada la pilota cau a terra, passa a l’altre equip. Per fer-ho més difícil es pot 

anar reduint el terreny de joc cada “X” temps. 

ENS ENDRECEM 

Edat recomanada: totes  

Material: cadires i pels més petits una línia al terra.  

Descripció: fem una filera de cadires una al costat de l’altre. I cada nen està a sobre una 

cadira i s’han d’anar col·locant segons el que demani el monitor. Endreceu-vos per edat, 

per altura, etc.  

ENS AGRUPEM  

Edat recomanada: grans  

Material: gomets 

Descripció: Posem 5 gomets iguals a 5 nens, 5 iguals a uns altres 5 nens, i així fins a fer 

4 o 5 grups. I els demanem que s’agrupin sense parlar, ho podran fer per colors, formes, 

etc. Però finalment els hi direm que encara que diferents tots són gomets.  

 

4. JOCS COOPERATIUS 

TUTTI FRUTI 

Edat recomanada: petits i mitjans 

Material: cap 

Descripció: Asseguts en cercle, assignem a cada infant el nom d’una fruita. El mestre 

explica que ha de fer una macedònia i va anomenant diferents fruites (pinya, pera, 

taronja...). Els infants es canvien de lloc cada vegada que sentin el nom de la seva fruita, 

en sentir tutti fruti, tothom es canvia de lloc. 

ESTÀTUA GEGANT 

Edat recomanada: petits i mitjans 

Material: cap 

Descripció: Asseguts en rotllana. Anomenem un infant que inicia una estàtua al centre 

de la rotllana, tot seguit enviem un altre infant a fer l'estàtua però indicant quina o 

quines parts del cos ha de tocar del seu company (p. e. Una mà al cap i l'altre al peu) i 

així successivament fins que tots han format una estàtua gegant. 
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Recull activitats menjador 

OCTUBRE 

LA VISTA 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Descobrir la importància dels sentits en relació al nostre entorn. 

 Identificar sensacions a través de LA VISTA. 

 Identificar el sentit i l’òrgan per a conèixer millor el nostre cos 

 Potenciar l’escolta activa i la comunicació  

 

METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT 

Dedicarem tot el mes a treballar el SENTIT DE LA VISTA. 

a) Presentem el sentit de la VISTA a través de la Tartarokhus amb una carta fins 

a 2n de primària, i mitjançant un joc de preguntes a partir de 3r de primària. 

b) Els proposem crear un mural on es pugui relacionar el sentit amb el seu 

òrgan, en aquest cas seran els ulls, preguntarem què en sabem i al final del 

mes què hem après.  

c) Farem diferents tallers sensorials on proposarem reptes per a saber si sabem 

quin menjar és amb els ulls tapats. Així com tallers d’estimulació d’aquest 

sentit. Ampolles de colors, calidoscopi.  

d) Els més grans faran jocs relacionats amb la vista com la gallineta cega i de 

confiança, així com tallers relacionats amb el propi sentit. 

e) Farem activitats per a parlar de com ens sentim quan no podem veure i 

l’emoció que això ens genera: por, malestar, inseguretat, etc.  

f) Els més grans faran un concurs de talents amb cançons, balls, etc... per 

representar davant dels seus companys. 

La Tartarokhus aquest mes ens presenta el sentit de la vista. A través de jocs mirarem 

que els alumnes puguin expressar com es senten quan no poden veure. Amb els més 

petits introduirem el tema a partir d’una carta de la Tartarokhus i amb els més grans els 

farem preguntes per posteriorment fer un mural. Aquest més es pot treballar la causa 

de l’alimentació sana i la importància de menjar de tot, el dia que es celebra la causa és 

el 16 d’octubre.

2. LA VISTA 
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CÀRRECS SETMANALS 
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OCTUBRE-LA VISTA INFANTIL 

DILLUNS 2 DIMARTS 3 DIMECRES 4 DIJOUS 5 DIVENDRES 6 

CARTA TARTAROKHUS 

 

TALLER DE LA VISTA: 

FEM UN CALIDOSCOPI 
CANÇONS I BALLS JOC LLIURE/JOC DIRIGIT MANUALITAT LLIURE 

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DE LA VISTA 

LÀMPADA DE LAVA 
CANÇONS I BALLS FESTA 

 

MANUALITAT DE LA 

TARDOR 

 

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DE LA VISTA 

QUÈ ÉS? 
CANÇONS I BALLS JOC LLIURE/ JOC DIRIGIT JOCS DE LA VISTA 

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DE LA VISTA 

DECOREM AMB ULLS 
CANÇONS I BALLS 

JOC LLIURE/ JOC DIRIGIT 

 
JOCS DE LA VISTA 

DILLUNS 30 DIMARTS 31    

 

UN MÓN DE CONTES 

 

ACABEM EL MURAL DE LA 

VISTA I FEM UNA REFLEXIÓ 
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OCTUBRE LA VISTA PRIMÀRIA 

DILLUNS 2 DIMARTS 3 DIMECRES 4 DIJOUS 5 DIVENDRES 6 

COMENCEM A TREBALLAR ELS 

CÀRRECS 

 

JOCS DE LA VISTA/JOC DE 

LES EMOCIONS  

JOC LLIURE/ LLIGUETA 

D’ESPORTS 

TALLER DE LA VISTA 

QUÈ EN SABEM? 
ARTISTA A LA VISTA 

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13 

CANVI DE CÀRRECS 
JOCS DE LA VISTA/JOC 

COOPERATIUS  

JOC LLIURE/LLIGUETA 

D’ESPORTS 
FESTA 

 

ARTISTA A LA VISTA 

 

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20 

CANVI DE CÀRRECS/ 

CELEBREM L’ALIMENTACIÓ 

SANA 

JOCS DE LA VISTA/ JOCS 

DE LES EMOCIONS  

JOC LLIURE/LLIGUETA 

D’ESPORTS 

TALLER DE LA VISTA I 

REFLEXIÓ FINAL 

 

ARTISTA A LA VISTA 

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27 

CANVI DE CÀRRECS 
JOCS DE LA VISTA/JOCS 

COOPERATIUS 

JOC LLIURE/LLIGUETA 

D’ESPORTS 
TALLER DE CREACIÓ FINAL D’ARTISTA A LA VISTA 

DILLUNS 30 DIMARTS 31    

CANVI DE CÀRRECS 

 
MURAL FINAL/ REFLEXIÓ    
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PROPOSTA D’ACTIVITAT I RECURSOS DE LA VISTA 

CARTA TARTAROKHUS 

Hola a tots/es; 

 Sóc la Tartarokhus com us vaig dir a la meva primera carta 

crec que estic perdut per l’univers doncs no puc veure res tot és 

negre de tant en tant veig llums, però no gaires.  

 

M’ha arribat una carta on em diuen que per poder tornar a 

casa meva necessito anar trobant els diferents sentits, que hi 

ha, i que haig de realitzar una sèrie d’activitats, tallers i jocs 

sobre aquell sentit. Que em podreu ajudar? 

 

He donat als meus ajudants del menjador tota la informació 

on explica el que heu de fer aquest mes. Els ajudareu?? 

 

La primera pista per saber quin és el primer sentit que he de 

trobar ho fan amb una endevinalla. 

Dues capsetes menudes 

que s'obren i es tanquen alhora, 

i a dins guarden una nina 

que mai no surt a fora. 

 

Sabeu que és? I amb quin sentit està relacionat. 

 

Moltes gràcies 

 

Tartarokhus 

 

Resposta: els Ulls 

(Retallarem la Carta i la podem penjar al menjador o la podem escriure a mà per a fer-

ho més personalitzat). 



 

AVÍS LEGAL: La informació esmentada en aquest missatge és confidencial i pot incloure dades de caràcter reservat. 
19 

 

LA VISTA 

 

PREGUNTES 

ENDEVINALLA 

Dues capsetes menudes 
que s'obren i es tanquen alhora, 
i a dins guarden una nina 
que mai no surt a fora. 
 
Quin és l’òrgan del sentit de la vista? 
L’ull. 
Quines partes té l’ull? 
Còrnia, iris, cristal·lí, retina, nervi òptic. (També podem posar-hi la pupil·la, el llagrimall, 
les celles, parpelles, pestanyes etc. si parlem del conjunt.)  
Ens influeix la vista alhora de tastar coses? 
Sí o no 
Perquè? 
Respostes obertes dels nens/ fer debat aprendre a escoltar-nos, treballar l’escolta 
activa. 
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TALLERS 

FEM UN CALIDOSCOPI 

Edat recomanada: petits i mitjans: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials: 

- Rotllos de paper de wc 

- paper 

- paper de cel·lofana  

- cola 

- gomets 

Descripció: Enganxarem 2 rotllos de paper de wc els decorarem, i posarem diferents 

colors de paper de cel·lofana als extrems i així aconseguirem tenir un calidoscopi de 

colors. 

 

LÀMPADA DE LAVA 

Edat recomanada: petits 

Materials: 

- Ampolla de plàstic 

- Oli 

- Colorant o paper de cel·lofana  

- Aigua 
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Descripció: Agafem una ampolla buida i l’emplenem d’aigua fins 

a la meitat de l’ampolla, després li posem colorant o un trosset 

de paper de cel·lofana, així veurem com canvia de color, 

posteriorment posem l’oli i veurem com es creen bombolles de 

colors. Aquest és un taller sensorial per a realitzar amb el grup 

d’infantil.  

 

 

 
WEB:http://4.bp.blogspot.com/-j34B3KQwl-
I/UpTsLyw0IdI/AAAAAAAAKjk/t3aXXcWQJY8/s1600/AMPOLLA+DE+LAVA.jpg 
 

 

QUÈ ÉS? 

Edat recomanada: petits i mitjans 

Materials:  

- Un mocador 

- Fruites del menjador, etc. 

Descripció: Amb ells ull tapats tastarem un tall de fruita, i haurem d’esbrinar quina fruita 

és. (aquesta activitat també es pot fer els mes que treballem el gust). 

 

DECOREM AMB ULLS 

Edat recomanada: petits 

Materials: 

- Plats de cartró o un tros de castro reciclat. 

- Colors.  

- Un motlle en forma d’ull per els mes petits.  

 

Descripció: Cada nen tindrà el seu plat o tros de 

cartró on dibuixarem un ull, cada nen l’hauran de 

decorar com vulgui. Amb trossets de paper, amb 

gomets. Pintant-lo amb colors, etc.  

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-j34B3KQwl-I/UpTsLyw0IdI/AAAAAAAAKjk/t3aXXcWQJY8/s1600/AMPOLLA+DE+LAVA.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j34B3KQwl-I/UpTsLyw0IdI/AAAAAAAAKjk/t3aXXcWQJY8/s1600/AMPOLLA+DE+LAVA.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j34B3KQwl-I/UpTsLyw0IdI/AAAAAAAAKjk/t3aXXcWQJY8/s1600/AMPOLLA+DE+LAVA.jpg
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MURAL DE LA VISTA 

Edat recomanada: petits i grans 

Materials: 

- Paper d’embalar 

- Tisores 

- Cola de barra 

- Pintura de diferents colors 

- Retolador negre  

 

 

Descripció: farem un mural amb els més grans per a reconèixer l’òrgan d’aquest sentit, 

l’ull, farem preguntes del que saben i les seves parts. I a final del mes penjarem un mural 

al menjador. Començarem fent l’ull i anirem afegint les seves parts. L’últim dia de mes 

farem una explicació entre tots del què hem après. Amb els més petits també farem 

preguntes però nosaltres farem el dibuix del ull i entre tot l’haurem de pintar.  

EL TAUMÀTROP 

Edat recomanada:  

Material:  

- Cartolina  

- Tisores 

- Colors 

- Fil gruixut 

- Perforadora de paper 

 

Descripció: És un joc molt antic basat en un disc de cartró que es fa girar sobre el seu eix 

mitjançat unes cordes lligades al seu extrem. En cada cara hi ha un dibuix diferent i, al 

girar el disc les dues imatges semblen fusionar-se.  

S’ha de fer 2 cercles de cartró o cartolina, de 5cm de radi i 10 cm de diàmetre. En un 

dibuixarem un ocell i en l’altre costat una gàbia: després s’enganxen els 2 cercles, en 

sentit oposat, la gàbia cap a d’alt i l’ocell cap a baix. 

Per a que el taumàtrop funcioni, s’ha de subjectar amb el dits cada extrem del cordó i 

girar-lo moltes vegades. Al acabar, s’estira suaument conservant certa tensió i això 

permetrà que el disc giri enredant-se. Com més ràpid giri el disc, millor es veurà la 

il·lusió.  

Web: https://www.youtube.com/watch?v=1HRH2GhWMC0 
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ZOOTROP 

Edat recomanada: grans 

Material:  

- Cartolina  

- Tisores 

- Colors 

- Cartró dur 

- Pal de pinxo 

- Folioscopi 

 

Elaboració: 

Amb un folioscopi (que és una petita regleta d’imatges que formen una pel·lícula curta), 

crearem un zootrop. 

Retallarem una cartolina 4 dits d’alçada per uns 50 cm de llarg. Al llarg de la tira s’hi 

dibuixen o enganxen vinyetes, de manera que l’una representa el moviment posterior. 

Entre vinyeta i vinyeta s’hi ha de fer una petita escletxa que ens permetrà poder veure 

les vinyetes que queden a l’altre banda del cercle. Per donar forma a la base farem servir 

un cartró dur on hi enganxarem un pot de iogurt i un enquadernador per fer-lo girar.  
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FOLIOSCOPI 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Material:  

- Cartolina  

- Tisores 

- Colors 

- Cola 

 

Descripció: Farem una seqüencia 

de dibuixos per després formar 

una pel·lícula curta. Podem fer 

nosaltres mateixos els dibuixos o 

poden ser els propis nens retallant 

les plantilles que us donem i 

enganxant-les en una llibreta per 

crear el moviment al moure les 

fulles ràpidament. 

Si són els nens els que fan la 

seqüencia han de fer el mateix 

dibuix amb petits canvis de 

moviment.  

 

En el cas de no tenir llibretes es poden agafar folis blancs enganxar-los de la part d’a dalt 

i crear-ne una.  
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JOCS 

RUTINES A CEGUES 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Material: cap 

Podem treballar un dia al menjador el fet d’intentar de menjar amb els ulls tapats a 

veure quina sensació ens dóna i després parlar de com ens hem sentit.  

LA FOTO 

Edat recomanada: petits 

Material: cap 

Descripció: tots els nens, menys un, es col·loquen preparats perquè els hi facin una 
fotografia. El nen que para ha d’observar, atentament, en quina posició estan tots. A 
continuació s’amaga i mentrestant 2 nens s’han de canviar de lloc. Quan torna, el nen 
que para ha de saber qui són els nens que han canviat de lloc.  

Alternatives: Es col·loquen tots els nens com si anessin a fer una fotografia. Un en els 
observa i després surt fora i torna ha de saber quin és el canvi o fer-ho posant 5 
diferencies. 

EL GUIA SENSE LLUM 

Edat recomanada: tots 

Material: mocadors per a tapar els ulls 

Descripció: Ens posarem per parelles i un dels nen anirà sense poder veure-hi amb un 
mocador als ulls, el companys l’haurà de guiar fins a on nosaltres li diguem, després es 
farà canvi de parella. Al finalitzar el joc parlarem de com ens hem sentit mentre el 
companys ens guiava i no hi podíem veure.  

Si els nens són molt grans es poden posar obstacles per augmentar el grau de dificultat.  

QUE RECORDO 

Edat recomanada: tots 

Material: 

- Fulls 

- Llapis 

- Diferents objectes 
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Descripció: Posarem a sobre una taula diferents objectes que taparem amb un llençol o 
no deixarem veure els nens que hauran de mirar cap a un altres costat. Després 
destaparem els objectes, deixarem un temps perquè els memoritzin i els tornarem a 
tapar, o amagar. Posteriorment demanarem els nens que apuntin el número d’objectes 
que hi havia. Guanya qui s’encordi de més.  

Alternativa: Joc cooperatiu: posarem més quantitat d’objectes però en aquest cas han 
de ser tots els alumnes entre tots els que s’han de recordar i guanyaran com equip i 
grup.  

LA GALLINETA CEGA 

Edat recomanada: tots 

Material 

- Mocador per a tapar els ulls 

Descripció 

Es tracta de reconèixer una persona del cercle pel tacte. 

Tots els nens es col·loquen en cercle, agafats de les mans menys la “gallineta cega” que 

es troba al centre i amb els ulls tapats. Després de tres voltes sobre si mateixa, es dirigirà 

cap a qualsevol del cercle i li palparà la cara per tal de reconèixer-lo. Si ho aconsegueix 

intercanviaran els papers. 

El grup es pot desplaçar per tal d’impedir que la gallineta l’atrapi, però no val deixar-se 

anar les mans. Cal evitar que estiguin molta estona amb els ulls tapats. 

ARTISTA A LA VISTA 

Edat recomanada: tots 

Material 

- El que els alumnes ens puguin demanar. 

Descripció 

Es tracta de fer un concurs. Aquest consisteix en deixar als infants preparar algun ball, 

proba, teatre, cançó, espectacle que els alumnes tinguin en ment i assajar-lo per després 

mostrar-lo als companys del menjador l’últim dia del més. 

HTTP://UNRACONETDIDEES.BLOGSPOT.COM.ES/2013/11/TREBALLANT-ELS-

SENTITS.HTM
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JOCS COOPERATIUS 

PILOTA QUE VOLA 

Edat recomanada: grans 

Material: pilota 

El grup ha d´evitar que caigui a terra una pilota. Es puntuarà l'habilitat general del grup. 

PILOTA AL COLL 

Edat recomanada: tots 

Material: pilota o objectes de diferents mides 

En rotllana es van passant pilotes o objectes de diferent mida amb l´ajuda de la barbeta 
i el pit. Les pilotes o objectes no poden tocar a terra. Es contaran el nº de voltes que han 
aconseguit o les voltes en un temps determinat. 

TRANSPORT URGENT 

Edat recomanada: grans 

Material: pilota 

Per grups hauran de transportar un membre del grup a través d'un llarg recorregut. És 
necessari que tots ajudin i que el transportat no toqui a terra. 

PESCAR AMB LA MÀ 

Edat recomanada: tots 

Material: mocador 

Descripció: Cada jugador camina per la sala amb els ulls tapats i en silenci. Quan es troba 
la mà d’una alta persona s’agafa amb ella i caminen junts fins trobar una 3ª persona. El 
que la troba es deixa de la seva parella i s’agafa a la 3ª. La que s’ha quedat sense agafar 
busca una nova parella. Després parlarem de com ens hem sentit.  
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TALLER DE LA TARDOR 

Edat recomanada: petits 

Material: 

- Pintura 

- Cartolina 

- Rotllos de wc 

- Cola 

Descripció: Pintarem de color marró els rotllos de paper de wc i els deixarem eixugar. 

Després pintarem la forma de la copa d’un arbre a la cartolina, els nens l’hauran de 

pintar amb la llema dels dits dels colors de la tardor. Quant estigui tot sec es retallaran, 

i es faran 2 talls al rotllo de paper de wc, i col·locarem la copa.  
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Recull activitats menjador 

NOVEMBRE 

EL GUST 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Descobrir la importància dels sentits en relació al nostre entorn. 

 Identificar sensacions a través del gust 

 Identificar els sentits i l’òrgan per a conèixer millor el nostre cos 

 Potenciar l’escolta activa i la comunicació 

 

METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT. 

Dedicarem tot el mes a treballar el SENTIT DEL GUST. 

a) Presentem el sentit del GUST a través de la Tartarokhus amb una carta fins a 

2n de primària, i mitjançant un joc de preguntes a partir de 3r de primària. 

b) Els proposem crear un mural on es pugui relacionar el sentit amb el seu 

òrgan, en aquest cas serà la llengua, preguntarem què en sabem i al final del 

mes què hem après.  

c) Farem diferents tallers sensorials on proposarem reptes per a tastar nous 

sabors, amb els ulls tapats tastar algun aliment i veure si ens atrevit o no 

sense saber que era. 

d)  Farem jocs i tallers per ser conscients de que hi ha coses que ens agraden i 

coses que no però que s’ha de menjar de tot, per dur una dieta equilibrada.  

e) Realitzarem tallers sensorials amb aliments propis de la cuina. 

 

La Tartarokhus aquest mes ens presenta el sentit del gust, vol ensenyar als nens i a les 

nenes a tastar-ho tot. A través de jocs mirarem que els alumnes puguin expressar el que 

els hi agrada i el que no, i motivar-los a tastar allò que no. Explicarem que som conscients 

que no tot ens agrada però que s’ha de menjador de tot.. 

Amb els més petits introduirem el tema a partir d’una carta de la Tartarokhus i amb els 

més grans els farem preguntes per posteriorment fer un mural. Aquest mes es pot 

treballar la causa per la tolerància, el dia 16 de novembre. 

3. EL GUST 
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ELS CÀRRECS 
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NOVEMBRE- EL GUST INFANTIL 

  DIMECRES 1 DIJOUS 2 DIVENDRES 3 

  FESTA JOC DIRIGIT /JOC LLIURE MURAL DEL GUST 

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DEL GUST 

M’AGRADA/ NO M’AGRADA 
CANÇONS I BALLS JOC DIRIGIT /JOC LLIURE JOCS DE TAULA 

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17 

UN MÓN DE CONTES TALLER DE LA TARDOR CANÇONS I BALLS TALLER DE LA TOLERÀNCIA TALLER DE LES EMOCIONS 

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24 

UN MÓN DE CONTES TALLER DEL GUST CANÇONS I BALLS JOC DIRIGIT /JOC LLIURE JOCS DE TAULA 

DILLUNS 27 DIMARTS 28 DIMECRES 29 DIJOUS 30  

UN MÓN DE CONTES TALLER DEL GUST CANÇONS I BALLS JOC DIRIGIT /JOC LLIURE  
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NOVEMBRE- EL GUST PRIMÀRIA 

  DIMECRES 1 DIJOUS 2 DIVENDRES 3 

  FESTA 
TALLER DEL GUST 

EL REPTE 
MURAL DEL GUST 

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10 

CANVI D’ENCARREGATS 
JOCS DEL GUST/JOC DE LES 

EMOCIONS 

LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 

TALLER DEL GUST 

EL REPTE  

 

JOC DIRIGIT/JOC LLIURE 

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17 

CANVI D’ENCARREGATS 

 

JOCS DEL GUST/JOCS 

COOPERATIUS 

LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
TALLER DE LA TOLERÀNCIA JOC DIRIGIT/JOC LLIURE 

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24 

CANVI D’ENCARREGATS 

 

JOCS DEL GUST/JOCS 

COOPERATIUS 

LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 

TALLER DEL GUST 

JOC DELS SABORS 
JOC DIRIGIT/JOC LLIURE 

DILLUNS 27 DIMARTS 28 DIMECRES 29 DIJOUS 30  

CANVI D’ENCARREGATS 

 

JOCS DEL GUST/JOCS 

COOPERATIUS 

JOC LLIURE/LLIGUETA 

D’ESPORTS 

FINALITZEM EL MURAL DEL 

GUST 
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PROPOSTA ACTIVITATS I RECURSOS DEL GUST 

CARTA DE LA TARTAROKHUS 

 

Hola a tots/es , 

Sóc la Tartarokhus estic molt contenta perquè gràcies a 

vosaltres puc veure-ho tot. Sóc en algun planeta però encara 

no se quin és.  

 

Buufff nois/es tinc molta gana !!però... aquí només trobo 

arbres i plantes molt estranyes. Em fa molta por de tastar-les 

perquè no sé si m’agradaran, però, necessito menjar perquè 

començo a estar molt dèbil. 

 

A vosaltres us agrada tot el que mengeu? ús atreviu a menjar 

coses que no us agraden? M’ajudaríeu molt si féssiu un repte 

amb mi, tots hem de mirar de tastar coses noves i menjar-ho 

tot. Que us sembla si apuntem cada dia qui s’ho acaba tot i a 

final de mes mirem qui ha estat el guanyador del repte. 

 

M’envien un altre endevinalla 

Un jardí de flors blanques 

amb un jardiner encantat; 

mai no hi plou, mai no hi neva, 

però sempre està mullat. 

 

sabeu què és? I amb quin sentit està relacionat.  

 

Moltes gràcies 

 

Tartarokhus 

 

 

Resposta: La boca, la llengua i les dents (retallarem la Carta i la podem penjar al 

menjador o la podem escriure a mà per a fer-ho més personalitzat). 
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EL GUST 

 

PREGUNTES 

ENDEVINALLA 

Un jardí de flors blanques 
amb un jardiner encantat; 
mai no hi plou, mai no hi neva, 
però sempre està mullat. 
 
Quin és l’òrgan del sentit del gust? 
La llengua 
Quines partes té la llengua? 
Llengua, papil·les gustatives, amígdales.  
Quins sabors hi ha? 
Dolç, salat, amarg, àcid 
Ens agrada tot allò que mengem? 
Sí o no 
Perquè? 
Respostes obertes dels nens/es. Fer debat, aprendre a escoltar-nos i treballar l’escolta 
activa.   
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TALLER: QUADRE DE SAL DE COLORS 

Edat recomanada: tots 

Materials:  

- Full 

- Diferents grapats de sal 

- Guixos de colors 

- Pots de iogurt buits 

- Cartolines amb un dibuix.  

- Cola blanca 

- Pinzell 

- 1 tros de llana 

 

Descripció: Repartirem un foli a cada nen i li posarem un grapar de sal a cadascú, tot 

seguit repartirem un tros de guix a cada nen i li fregarem a sobre el grapat de sal. Amb 

la pols que deixa anar el guix, veurem que la sal es va tornant del seu color, a continuació 

agafarem els dibuixos i posarem cola allà on vulguem posar la sal d’aquell color. I l’anem 

decorant tot amb la sal de diferents colors.  

Alternativa: Fer 2 forats al dibuix i llegar un tros de llana i així tindrem un quadre.  

TALLER: MURAL DEL GUST 

 

Edat recomanada: grans  

Materials: 

- Paper d’embalar 

- Tisores 

- Cola  de barra 

- Pintura de diferents colors 

- Retolador negre  

 

Descripció: Farem un mural del sentit del gust per a poder treballar-lo amb els més 

grans, i aprendre quin és l’òrgan impulsor, i així aconseguir els nostres objectius. 

A sobre del paper de mural dibuixem el una llengua i separem les zones on estan els 

diferents sabors, amarg, dolç etc. 

Aquest mural el faran els més grans, els més petits poden fer una boca i els hi explicarem. 

(Els murals els penjarem al menjador).  
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TALLER: COLLAGE AMB LLEGUMS I PASTA 

Edat recomanada: petits i mitjans 

Material: 

- Llegums 

- Pasta 

- Arròs  

- Fideus 

- Pinzell 

- Cola  

- Cartolina/full amb dibuix 

Descripció: En una cartolina es dibuixa la silueta d’una figura o paisatge que es vol 

treballar. Sobre el dibuixos, posem cola a la zona on vulguem enganxar els llegums i a 

continuació els hi posem. Fem el mateix amb les diferents parts del dibuix i els altre tipus 

de llegums fins que tinguem el dibuix acabat.  

TALLER PENJOLL AMB PASTA DE SAL  

Edat recomanada: petits  

Material: 

- Grapat de farina 

- Grapat de sal 

- Aigua en quantitats necessàries (la 

posarem mica en mica) 

- 1 vol gran/ el cul d’una garrafa gran. 

- vernís  

- llana 

- Escuradents per a fer els detalls. 

 

Descripció: En un vol gran barregem la sal i una mica d’aigua fins que es dissolgui. 

Incorporarem la farina i remenem amb les mans afegint aigua si és necessari, fins que 

tinguem una massa homogènia i espessa. Si la massa ens queda molt tova, podem afegir 

més farina.  

Si volem afegir color a la pasta, podem fer-ho posant una mica de pintura o pintant-la 

un cop seca).Un cop tinguem una pasta ben espessa, haurem d’agar-ne una bola de la 

mida d’una nou i donar-li la forma que volem que tingui el nostre penjoll. Decorant-la 

amb un escuradents fent-li dibuixos al gust o posant la inicial de cadascú, després li 

farem un foradat per a poder penjar-lo.  Es deixarà eixugar al sol uns quants dies fins 

que quedi dur. Un cop sec es pot pintar i decorar al gust.  
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JOCS 

M’AGRADA O NO M’AGRADA 

Edat recomanada:  Mitjans i grans 

Material: cap 

Descripció:  Com que som conscients que no tot ens agrada volem fomentar la 

comunicació i deixar que l’infant s’expressin, és per això que al llarg d’aquest mes 

fomentarem que cada dia ens donin la seva opinió sobre el menjar. Deixarem un mural 

on posi m’agrada o no m’agrada i abans de marxar hauran d’escriure si o no. Tanmateix 

nosaltres al final del dia recollirem les opinions i anotarem per tenir-ho amb compte. 

Aquesta activitat si veiem q funciona es pot fer al llarg del curs.  

 

JOC DEL REPTE 

Edat recomanada: Tots 

Material: cap 

Descripció: Per tal d’afavorir el tast de tots els aliments realitzarem un concurs dintre 

de l’estona de menjador. Consistirà a motivar als alumnes a tastar i menjar de tot, és per 

això que aquells alumnes que tastin i s’ho mengin tot o gairebé tot obtindran un punt. 

Al final del mes mirarem quins han estat els més valents. També es pot fer  

setmanalment.  

 

JOC DE LA LÍNIA 

Edat recomanada: tots 

Material: cap 

Descripció: En aquest cas jugarem al joc de la línia per a saber el que ens agrada i el 

que no. Farem preguntes de si o no i s’hauran de moure cap el sí o cap el no, ja que 

tots partim de una línia. Aquí podem fer també preguntes sobre el menjar. 

 

JOC DE LES EMOCIONS 

Edat recomanada: Tots  

Material: Un dau gran que a cada cara té representada una emoció. 
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Descripció: Es trien les 6 emocions que es volen 

treballar, per exemple: tristesa, enuig, felicitat, 

por, amor, sorpresa, ràbia, vergonya, alegria, 

nerviosisme... Es pot enganxar a cada cara un 

dibuix fet pels mateixos infants, una foto o 

escriure la paraula. Activitat: És millor estar 

asseguts/des en rotllana. Cada participant, per 

torn, llença el dau i ha d'explicar alguna ocasió en 

què va sentir l'emoció que li ha sortit. Cal triar les 

emocions en funció de l'edat dels infants i 

començar per les que són més fàcils d'identificar. 

Aquesta activitat els permet identificar les seves 

emocions amb les dels companys i companyes i 

facilita el desenvolupament de l'empatia. 

 

JOC DEL PERQUÈ 

Edat recomanada: Tots 

Material: frases 

Descripció: Es tracta de buscar causes o raons lògiques a un fet. El mestre o la mestra 

diu una acció i els infants han d'imaginar totes les causes possibles d'aquell fet. Exemple:  

– Al Marc li han fet un regal. Per què? 

– La Maria s'ha caigut amb la bicicleta. Per què? 

– El Pere i la Sara estan plorant. Per què? 

– Tinc molta son. Per què?  

– La Laura i l'Alba es barallen. Per què?  

– La Berta ha agafat l'esmorzar del Jordi. Per què?  

– Al Víctor li agrada molt anar a la platja, però ahir no hi va anar. Per què?  

– L'Aleix sempre es baralla, però avui l'han empès i no s'ha barallat. Per què?  

– L'Ignasi és molt treballador i sempre fa els deures, però avui no els ha fet. Per què?  

– El Francesc no té gana. Per què?  

 

LA TERANYINA 

Edat: a partir de 3r.  

Material: un cabdell de llana o de fil gruixut.  
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Activitat: El mestre o la mestra llença el cabdell a algú sense deixar anar l'extrem, a la 

vegada que diu alguna cosa positiva d'aquesta persona. Qui rep el cabdell, agafa el fil i 

el llença a una altra persona, dient també una cosa positiva d'ella. I així successivament 

fins que entre tots els participants s'ha format Activitats per fomentar l'atenció i la 

reflexió en l'alumnat de primària... Després es pot parlar de com ens hem sentit i què en 

pensem de les valoracions fetes.  

 

JOCS COOPERATIUS 

CUC LLARG 

Edat recomanada: petits i mitjans 

Material: cap 

Descripció: Asseguts en cercle, assignem a cada infant el nom d’una fruita. El mestre 

explica que ha de fer una macedònia i va anomenant diferents fruites (pinya, pera, 

taronja...). Els infants es canvien de lloc cada vegada que sentin el nom de la seva fruita, 

en sentir tutti fruti, tothom es canvia de lloc. 

En rotllana es col·loquen asseguts un sobre l´altre molt junts. Al senyal han de caminar a poc a 

poc. Hauran de mantenir un equilibri. És aconsellable indicar dreta-esquerra-dreta-esquerra per 

coordinar-ho una mica. Per fer-ho més divertit poden cantar una cançó. Es puntuarà l'originalitat 

i el desenllaç. 

 

CARTRÓ MÀGIC 

Entre el grup hauran d´agafar un tros de cartró i ficar-hi una pilota a sobre. Amb la pilota 

en equilibri hauran de fer un recorregut determinat. Si la pilota cau hauran de tornar a 

començar. 

 

PUNTERIA AMB COMPANY 

Entre tots els nens n´agafen un altre fent un balanceig de manera que puguin fer-li 
empènyer una pilota amb el cul. Intentaran fer gol a una porteria on pot haver-hi un tros 
lluny. 
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http://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/1_activitats_emocions.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVÍS LEGAL: La informació esmentada en aquest missatge és confidencial i pot incloure dades de caràcter reservat. 
45 

 

 

 

 

Recull activitats menjador 

DESEMBRE 

NADAL 
  



 

AVÍS LEGAL: La informació esmentada en aquest missatge és confidencial i pot incloure dades de caràcter reservat. 
46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Descobrir i aprendre cançons de nadal 

 Aprendre el que és el nadal i els seus valors 

 Treballar l’escola activa i les habilitats socials.  

 Aprendre altres cultures i les seves tradicions. 

 

 

METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT 

Dedicarem tot el mes a treballar el NADAL 

a) Explicarem que estem apunt d’arribar al NADAL i que tanmateix farem un 

canvi d’estació. 

b) Els proposem crear un mural i decoració pròpies d’aquesta festivitat, també 

preguntarem als nens si els hi agrada el nadal i si tothom el celebra. 

c) Cantarem cançons de nadal per a tots els cursos. 

d) Farem un taller on realitzarem un arbre de nadal i penjarem bons desitjos de 

nadal. 

e) farem un taller de creació per a després regalar.  

f) Farem una festa final de nadal i amb el grup de grans l’amic invisible, amb 

una manualitat feta per ells al menjador. 

Els monitors presentarem aquest mes la festivitat del nadal, volem que els alumnes 

aprenguin de la nostra tradició i fomentem valors de companyonia. Tanmateix, volem 

aprendre de la diversitat de tradicions que hi ha a la nostre escola. També podem 

treballar la causa de la Solidaritat, que es celebra el 20 de desembre.  

4. NADAL 
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ELS CÀRRECS 
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DESEMBRE- NADAL INFANTIL 

 

    DIVENDRES 1 

  
 

 
 JOC LLIURE/JOC DIRIGIT 

DILLUNS 4 DIMARTS 5 DIMECRES 6 DIJOUS 7 DIVENDRES 8 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DE NADAL 

GUIRNALDES 
FESTA JOC LLIURE /JOC DIRIGIT FESTA 

DILLUNS 11 DIMARTS 12 DIMECRES 13 DIJOUS 14 DIVENDRES 15 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DE NADAL 

POSTALS  

CANÇONS I BALLS 

DE NADAL 
JOC LLIURE /JOC DIRIGIT 

MURAL DE NADAL 

LLIURE 

DILLUNS 18 DIMARTS 19 DIMECRES 20 DIJOUS 21 DIVENDRES 22 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DE NADAL 

BONS DESITJOS 

CELEBREM LA JORNADA PER LA 

SOLIDARITAT/ 
JOC LLIURE /JOC DIRIGIT FESTA NADAL 

DILLUNS 25 DIMARTS 26 DIMECRES 27 DIJOUS 28 DIVENDRES 29 

NADAL NADAL NADAL NADAL NADAL 
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NADAL-DESEMBRE PRIMÀRIA 

    DIVENDRES 1 

    JOC DIRIGIT/JOC LLIURE 

DILLUNS 4 DIMARTS 5 DIMECRES 6 DIJOUS 7 DIVENDRES 8 

CANVI D’ENCARREGATS TALLER/ JOC COOPERATIU FESTA 
TALLER DE NADAL 

GUIRLANDES 
FESTA 

DILLUNS 11 DIMARTS 12 DIMECRES 13 DIJOUS 14 DIVENDRES 15 

CANVI D’ENCARREGATS 

 
JOCS DE TAULA 

LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 

TALLER DE NADAL 

BONS DESITJOS 
JOC DIRIGIT/JOC LLIURE 

DILLUNS 18 DIMARTS 19 DIMECRES 20 DIJOUS 21 DIVENDRES 22 

CANVI D’ENCARREGATS 

 
TALLER/JOC DE LES EMOCIONS 

CELEBREM LA JORNADA DE LA 

SOLIDARITAT/JOC LLIURE 

TALLER DE NADAL 

POSTAL DE NADAL 
FESTA NADAL 

DILLUNS 25 DIMARTS 26 DIMECRES 27 DIJOUS 28 DIVENDRES 29 

 

NADAL 

 

NADAL NADAL NADAL NADAL 
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PROPOSTA ACTIVITAT I RECURSOS NADAL

En aquest document es proposen una sèrie d’activitats per realitzar amb els nens i nenes 

a l’espai del menjador.  

Es busca treballar la socialització, la cooperació i l’ajuda entre companys, l’atenció, la 

memòria, les habilitats òcul-motores, l’aprenentatge i la creativitat a través d’activitats 

que impliquin l’ús de diferents materials, per tal de reutilitza i reciclar i fomentar aquesta 

pràctica sostenible als infants. 

Es vol afavorir un entorn educatiu al menjador on a través d’aquestes activitats lúdiques, 

els nens i nenes aprenguin sobre el Nadal, les costums i tradicions. 
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TALLERS 

NINOT DE NEU AMB CARTONS D’OUS 

Edat recomanada: Grans 

Materials: 

- Caixa d’ous buida 

- Tisores 

- Pegament de barra 

- Pintura blanca 

- Retolador negre i/ 

- Per al nas una boleta de paper o 

pintar-lo 

 

 

Descripció: 

S’agafen quatre cassons de la caixa d’ous. Es 

retalla anant en compte per a que les 

cantonades quedin llises. S’enganxa una part 

amb l’altre de manera que quedin dues boles. 

Els braços es poden retallar de la part que 

sobra de la caixa.  

Els nens i nenes poden pintar els ulls amb un 

retolador negre i enganxar un pompó o  tros 

de paper taronja, que serà el nas del ninot de 

neu. Amb el mateix retolador negre dibuixen 

el barret i els botons. Per la bufanda es pot 

també pintar amb un retolador de colors, o 

bé posar-li un tros de drap.  

 

 

 

 

 

 

Enllaç: 

https://youtu.be/7kAGa2qsRz4?list=PLh7q9alqx4hlOXA9xMKFcM6mnNGpiGD9o 

https://youtu.be/7kAGa2qsRz4?list=PLh7q9alqx4hlOXA9xMKFcM6mnNGpiGD9o
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ARBRES DE NADAL AMB ROTLLOS DE PAPER I CARTOLINA  

Edat recomanada: petits i mitjans 

Materials: 

- Un rotllo de paper de lavabo acabat 

per nen 

- Cartolina verd y blanca o platejada 

- Retolador negre 

- Gomets de colors 

 

Descripció: 

Es retalla la cartolina verd fent la forma d’una arbre, es pot fer servir una plantilla, per a 

que tots siguin iguals. Els nens i nenes decoraran el seu arbre posant gomets  de colors 

i l’estrella a la punta. 

Es faran dos talls als costats del rotllo de paper de manera que al posar l’arbre de 

cartolina quedi encaixat i el rotllo faci la funció de tronc. Al rotllo amb un retolador negre 

els alumnes dibuixaran una cara, fent els ulls, el nas i la boca. 

 

CALENDARI D’ADVENT AMB ROTLLOS DE PAPER 

Edat recomanada: petits 

Material:  

- Rotllos de paper per lavabo acabats 

- Paper crepè o cintes de colors 

- Retolador negre 

- Cordill 

- Pinces petites  

- Grapadora 

 

 

Descripció: S’han de tenir tants rotllos de paper com dies del mes necessaris per crear 

el calendari. A la part inferior dels rotllos de paper amb la grapadora s’enganxaran tires 

de paper crepè de colors o bé cintes de colors.  

A cada rotlle amb el retolador es pintarà el número del dia que correspongui. Es posa el 

cordill enganxat a la paret i es van penjant amb les pinces els rotlles per ordre dels 

números dels dies del mes. I ja tenim el nostre calendari d’advent! 
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DECORACIÓ ARBRE  

Edat recomanada: petits 

Material: 

- Cartolina verd 

- Cartolina groga 

- Gomets de colors  

- Retolador negre 

- Cinta vermella 

- Tisores  

- Pegament  

 

 

Descripció: 

Es fan cercles amb la cartolina verd i es retallen per la meitat. Cada meitat servirà per 

realitzar el con que servirà d’arbre.  

Es doblega la cartolina formant un con i s’enganxa. Els nens i nenes poden decorar el 

con amb els gomets i amb el retolador. Es retalla una estrella per cada arbre amb la 

cartolina groga i s’enganxa junt amb la cinta vermella a la punta del con.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

AVÍS LEGAL: La informació esmentada en aquest missatge és confidencial i pot incloure dades de caràcter reservat. 
54 

CORONA NADALENCA AMB LES MANS DELS NENS I DE LES NENES 

Edat recomanada: Grans 

Materials: 

- Cartolina verd clara i verd més fosca 

- Cinta vermella 

- Pegament de barra 

- Tisores  

- Gomets vermells o de colors 

Descripció:  

Es dibuixa la silueta de les mans de tots els nens i nenes a les diferents cartolines verds. 

Es retallen i es sobreposen, enganxant-les entre elles amb el pegament, formant un 

cercle. 

Es decoren amb els gomets de colors i finalment amb la cinta vermella es penja al 

menjador de l’escola! 

 

PUNT DE LLIBRE NADALENC 

Edat recomanada: Petits i mitjans 

Materials: 

- Cartolina verd, marró i groga 

- Gomets de colors 

- Retoladors de colors 

- Tisores 

 

Descripció: 

Amb els patrons que hi ha a la pàgina a continuació, 

es marquen a la cartolina corresponent: verd si es vol 

fer l’arbre de nadal i marró si es vol fer la galeta de 

gingebre.  

Amb els retoladors fer els detalls de la galeta de 

gingebre o bé amb els retoladors, gomets i l’estrella 

per decorar l’arbre.  

Amb pegament unir el cap amb el cos, només 

enganxant la punta superior de manera que es pugui 

utilitzar de punt de llibre.   
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Patrons arbre i galeta de gingebre pels marca llibres: 
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CORONA REIS MAGS  

Edat recomanada: Petits 

 

Materials: 

- Plats de plàstic 

- Retoladors de colors 

- Gomets 

- Tisores 

 

 

Descripció: 

Es doblega el plat per la meitat. Tallem el plat 

per la meitat, tallant només l’interior del plat i 

tornem a tallar les dues meitats que queden. Es 

talla com si fossin porcions de pizza, de manera 

que aquestes siguin les puntes de la corona. 

S’obren les puntes cap a fora i es decoren amb 

gomets i retoladors de colors. 
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GARLANDA ARBRES NADAL 

Edat recomanada: Grans 

Material:  

- Cartolina verd o de diferents colors 

- Tisores 

- Cordill 

- Retoladors i gomets (opcional) 

 

Descripció: 

Es retallen triangles petits, tots de la mateixa mida, 

fent servir un patró. S’agafen dos triangles i a un se li 

fa un petit tall a la meitat superior i a l’altre a la meitat 

inferior, de manera que després puguin encaixar l’un 

amb l’altre i quedi els dos triangles creuats formant un 

petit arbre.  

Un cop tinguem tots els arbres preparats, calculant un 

mínim de 9, amb una agulla i cordill, foradarem els 

arbres per la punta, de manera que passi el cordill per 

tots. I ja tindrem llesta la nostra guirlanda! 

Si els nens i nenes volen, es poden decorar els arbres 

amb gomets i amb dibuixos amb els retoladors.  
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L’ARBRE DELS DESITJOS 

Edat recomanada: tots 

Es busca que els nens i nenes facin un arbre de nadal escrivint els seus desitjos en 

targetes nadalenques. Aquestes targetes s’enganxaran a la paret del menjador, formant 

un arbre.   

Primer cada nen i nena escriu el seu desig en una postal i tenen diferents formats per 

escollir: 

 

 

  



 

AVÍS LEGAL: La informació esmentada en aquest missatge és confidencial i pot incloure dades de caràcter reservat. 
59 
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Bon Nadal!! 
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Es pot també posar un desig a l’estel que anirà a la punta de l’arbre o només pintar-lo, 

retallar-lo i enganxar-lo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’enganxen a la paret totes les postals amb els missatges 

dels nens i nenes. La idea final es que quedi un arbre 

semblant al següent. 
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RENS PARE NOEL 

Edat recomanada: Petis i mitjans 

Materials: 

- Rotllo acabat paper WC 

- Cartolina negre 

- Retoladors de colors 

- Gomets 

- Pegament de barra 

- Tisores 

 

 

Descripció: 

Amb la cartolina negre retallar les banyes dels rens.  

Es dona un rotllo a cada nen i nena, i amb els retoladors dibuixaran els ulls i el nas del 

ren. Per al nas també es pot utilitzar un gomet vermell.  

S’enganxen les banyes de cartolina i ja tenim el nostre ren preparat! 

   

DECORACIONS ARBRE   

Edat recomanada: mitjans  

A continuació mostrem els patrons de decoracions que els nens i nenes poden pintar i 

retallar per guarnir l’arbre de Nadal o el menjador. 

DECORACIONS ESPELMES 
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DECORACIONS ESTELS
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DECORACIONS BOLES 
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DECORACIONS 
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CANTAR NADALES 

 

El noi de la mare 

Què li darem, en el Noi de la Mare? 

Què li darem que li'n sàpiga bo? 

Panses i figues i nous i olives, 

panses i figues i mel i mató. 

 

Què li darem, al Fillet de Maria? 

Què li darem a l'hermós Infantó? 

Li darem panses amb unes balances, 

li darem figues amb un paneró. 

 

Tam patantam que les figues són 

verdes, 

tam patantam que ja maduraran. 

Si no maduren el dia de Pasqua. 

maduraran en el dia del Ram! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoret d’on vens? 

- Pastoret, d'on véns? 

- De la muntanya, de la muntanya. 

 

- Pastoret, d'on véns? 

- De la muntanya a veure el temps. 

 

- I quin temps hi fa? 

- Plou i neva, plou i neva. 

 

- I quin temps hi fa? 

- Plou i neva i nevarà. 
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Ara ve Nadal 

Ara ve Nadal, 

matarem el gall 

i a la tia Pepa 

n'hi darem un tall. 

Ara ve sant Roc, 

matarem el porc 

i a la tia Pepa 

li darem un garrot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Betlem me'n vull anar 

A Betlem me'n vull anar 

vols venir tu gallineta? 

A Betlem me'n vull anar 

vols venir tu rabadà? 

 

Un xiulet li vull comprar; 

un xiulet li vull comprar. 

Xiu, xiu, xiu farà el xiulet; 

xiribit, xiribet; 

a Betlem, au, au, 

a Betlem si us plau. 

 

Un timbal li vull comprar. 

Tam, tam, tam, farà el timbal. 

Un pollet li vull comprar. 

Piu, piu, piu, farà el pollet. 

Un gatet li vull comprar. 

Miau, miau, miau, farà el gatet. 

 

Un gosset li vull comprar. 

Guau, guau, guau, farà el gosset. 

Un porquet li vull comprar. 

Oic, oic, oic, farà el porquet 
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Allà dalt de la muntanya 

Allà dalt de la muntanya 

un àngel als pastors diu: 

Allà dalt de la muntanya 

un àngel als pastors diu: 

Hola, hola, eixiu, eixiu! 

Lantararà, rarara rara! 

Hola, hola, eixiu, eixiu, 

que Jesús és nat i és viu! 

 

El més vell ja en diu als altres: 

hala, hala, caminem! 

El més vell ja en diu als altres: 

hala, hala, caminem! 

Que a Jesús adorarem. 

Lantararà, rarararara, 

Que a Jesús adorarem 

dins el portal de Betlem! 

 

Si un pastor li porta ovelles, 

l'altre li porta cabrits, 

si un pastor li porta ovelles, 

l'altre li porta cabrits, 

l'altre li porta confits. 

Lantararà, rarararara, 

l'altre li porta confits, 

que és cosa de nens petits! 
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CONTES DE NADAL 

El pastoret i el dimoni 

Vet aquí que una vegada hi havia un pastoret que estava dormint. 

Quan es va despertar va anar a buscar els seus quatre bens a la cleda i els va començar 

a comptar: 

- Un, dos, tres ... Un, dos, tres ... 

- En falta un! Falta el més petit de tots! 

Va començar a cridar ben fort a la petita ovella que li faltava: 

- Be! Be!, Be! ... On ets? 

Prop d'allà, a la vora del riu hi havia un pescador que recollia el fil de la seva canya. 

El pastoret s'hi va acostar i li va preguntar: 

- Pescador, has vist el meu be? 

I el pescador va respondre: 

- No, no l'he vist. 

El pastoret va continuar el seu camí i va trobar-se un porquer amb tres porcs. 

El pastoret s'hi va acostar i li va preguntar: 

- Porquer, has vist el meu be? 

I el porquer li va respondre: 

- No, no l'he vist. 

El pastoret va seguir buscant la seva ovella i darrera uns matolls es va sentir un soroll de 

pets que feia: 

- Puf, puf ... 

Era el caganer ... El pastoret, tapant-se el nas amb els dits, s'hi va acostar i li va preguntar: 

- Caganer, has vist el meu be? 

I el caganer va respondre: 

- No, no l'he vist.  

- Puf, puf ... 

Davant d'una bassa hi havia una pastoreta amb quatre oques donant voltes al seu 

voltant. 

El pastoret s'hi va acostar i li va preguntar: 

- Pastoreta, has vist el meu be? 
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I la pastoreta va respondre: 

- No, no l'he vist. 

 

Finalment, el pastoret va veure una cova dalt d'una muntanya i va pujar fins allà. 

Dins la cova va aparèixer el seu petit be que el va avisar dient: 

- El dimoni, el dimoni vigila! 

- Què dius? 

- El dimoni, el dimoni vigila! 

Mentrestant, va sortir el dimoni de la cova i va espantar al pastoret: 

- Sóc el dimoni banyut! Ja, ja, ja ... 

Però el pastoret, una mica espantat, va cridar a tots els seus amics perquè l'ajudessin: 

- Pescador, vine aquí dalt, corre!  

- Porquer, vine aquí dalt, corre!  

- Caganer, vine aquí dalt, corre!  

- Pastoreta, vine aquí dalt, corre!  

Ara tots els amics del pastoret eren al costat de la cova i van apallissar al dimoni banyut 

cridant: 

- Torna-li el be dimoni banyut, ets un carabrut! 

A la fi el dimoni es va poder escapar, corrent com un llamp cap al més fons de la cova i 

el pastoret va poder recuperar el be que li havia pres. 

Molt content, el pastoret va abraçar el seu petit be. A la fi estarien passarien junts tot 

l'hivern. 

 

La Carolina i el tió 

Per a la Carolina, la millor època de l'any eren les festes de Nadal. Li agradava escriure 

felicitacions mentre esperava impacient el dia que els seus pares la portaven al mercat 

de Santa Llúcia de la Catedral. Aquell Nadal, van comprar un tió i el van posar al costat 

de la llar de foc ben tapadet amb una manteta perquè no es refredés. I a la nit, la 

Carolina, que era una noia molt tafanera, es va llevar i, sense fer soroll, va anar a la saleta 

on dormia el tió. El va destapar, i sense pensar-s'ho dues vegades, va entrar dins el tió 

disposada a descobrir el misteri d'on vénen els regals. 

Animada pel descobriment, la Carolina va començar a caminar més de pressa cap al lloc 

d'on sortien aquelles llums tan misterioses. Quan hi va arribar, es va quedar 
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bocabadada. Va veure un osset de peluix que jugava a pilota, unes nines que prenien el 

te i uns llapis de colors que feien curses sobre els fulls d'una llibreta. També va veure 

una bicicleta que feia cabrioles tota sola. 

- Qui ets tu i què hi fas aquí? -va preguntar-li el conillet sense deixar de tocar el tambor 

- Em dic Carolina i he entrat dins del tió perquè vull descobrir el misteri d'on vénen els 

regals. 

- Ui!!! Això no pot ser. Tu no hi pots ser aquí, no hi podies entrar, dins del tió. Que no ho 

saps, que està prohibit? 

I totes les joguines es van posar a enraonar alhora fent un guirigall tan immens que ningú 

no era capaç d'entendre res. 

- Silenci, silenci. Hem de decidir què fem amb la Carolina i si la deixem marxar. I mentre 

deliberem, proposo tancar-la al magatzem de les llaminadures. 

Ningú no va gosar dir ni piu quan el conillet va ordenar que la tanquessin en una 

habitació que era plena de caramels de totes les mides i de tots els gustos. Hi havia 

també muntanyes de capses de bombons envoltades de barres de torrons, polvorons, 

fruites ensucrades, neules, pega dolça, llaminadures i monedes de xocolata. Aleshores 

va sentir una veu que li deia: "vés amb compte, que et cauran les dents". 

La Carolina va mirar a banda i banda fins que va veure que darrere d'una capsa de 

bombons, apareixia un estrany personatge. 

- D'on surts, tu? -li va demanar la Carolina amb la boca plena. 

- Em dic Ot i sóc un ogre. M'han tancat aquí perquè diuen que no serveixo per fer la 

meva feina: que en comptes d'espantar, faig riure. 

És veritat, va pensar la nena: el pobre Ot era tan lleig que feia riure. 

L'Ot va explicar-li que feia molts molts anys que era dins del tió i que el seu somni era 

sortir-ne per anar a veure món. Estava tan trist el pobre Ot, que mentre ho explicava li 

queien unes llàgrimes que brillaven com cristalls. 

A la Carolina li va fer tanta pena l'Ot, que el va abraçar tan fort com va poder. De sobte, 

sense que ningú s'ho esperés, tota l'habitació va començar a tremolar. 

- Què passa? -va exclamar la Carolina espantadíssima. 

- Xiiit!!! Escolta, escolta. Que no ho sents? -li va preguntar l'Ot. 

La Carolina va parar atenció i va sentir unes veus fluixes i llunyanes que cantaven aquesta 

cançó: 

“Caga, tió , ametlles i pinyons, 

no caguis arengades, 

que són massa salades. 
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Si no cagues torró, 

et donaré cop de bastó.” 

I tot va tornar a trontollar com si es despertés un terratrèmol. 

“Caga, tió, avellanes i bombons, 

caga taronges, 

que són més dolces. 

Si no cagués torró, 

et donaré cop de bastó." 

La Carolina estava segura que aquelles veus eren les dels seus pares. Sabia que cantaven 

i que donaven garrotades al tió per fer-lo cagar i perquè la Carolina en pogués sortir. La 

Carolina va rumiar un moment buscant una solució. 

- Ja ho tinc! -va exclamar. 

- No ho aconseguirem, Carolina. És impossible -va respondre el pessimista de l'Ot. 

“Caga, tió, avellanes i bombons, 

caga taronges, 

que són més dolces. 

Si no cagués torró, 

et donaré cop de bastó." 

- Ara! -va dir la Carolina. 

I fent un salt van sortir esquivant totes les joguines que s'anaven trobant pel camí. 

- Atureu-los, atureu-los! -va cridar el conillet quan els va veure fugir-. Que no s'escapin. 

La ballarina els perseguia de puntetes. Una nina rossa se'ls va posar al davant i la bicicleta 

intentava barrar-los el pas. 

- No hi arribarem a temps, Carolina, no ho aconseguirem! -deia l'Ot asfixiat per la 

carrera. 

- No et rendeixis, Ot. No et deixis anar! 

La Carolina gairebé arrossegava l'Ot, al mateix temps que intentava esquivar tots els 

obstacles. 

I mentrestant la cançó, s'anava acabant:  

“Caga, tió, avellanes i bombons, 

caga taronges, 

que són més dolces. 
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Si no cagués torró, 

et donaré cop de bastó." 

Quan la Carolina va sentir l'última paraula, va fer un salt tan gros que ella i l'Ot van sortir 

volant i van tenir tanta sort, que hi van caure en el moment just que se sentia el cop de 

bastó. La sensació va ser de vertigen, com si una mà enorme els agafés i els llancés cap 

a l'exterior a mil per hora. I en un tres i no res, van sortir disparats de dins el tió i van 

anar a parar als peus dels pares de la Carolina, que ja es disposaven a clavar-li una altra 

garrotada.  

- Que estàs bé, Carolina? -li va preguntar la mare tota preocupada.  

- Com que et coneixem i sabem que ets molt tafanera, en no veure't al llit de seguida 

ens hem imaginat que eres aquí dins - va afegir el pare.  

La Carolina estava tan contenta que no podia deixar d'abraçar els seus pares i omplir-los 

de petons.  

- Em pensava que no podríem sortir mai més d'allà dins.  

Poc després, la Carolina dormia al seu llit abraçada al seu nou amic, l'Ot. 

 

El ninot de neu 

Tots quatre formaven la Colla pessigolles. Eren la Laia, en Guillem, la Marta i l'Àlex. Amics 

inseparables que passaven junts totes les vacances de Nadal. Una tarda, la Laia va tenir 

una bona pensada: 

- Ei, escolteu: per què no fem un ninot de neu? 

- Sííííí!!! -van cridar tots els altres alhora. 

I de seguida van posar-se a treballar. 

Primer van fer una muntanyeta de neu i després la van anar arrodonint fins que es va 

convertir en una bola molt grossa. La van fer tan de pressa que no es van adonar que 

dins hi quedava una pala d'aquelles petites que hi ha al costat de totes les llars de foc. 

- Això serà el cos -van dir quan ja tenien la bola grossa de neu ben plantada a terra. 

Després van fer una segona bola més petita, que el forçut de l'Àlex va posar al damunt. 

- I això serà el cap! 

Unes pinyes es van convertir en els ulls del ninot, una branca va ser el nas i dues pedres 

els botons. 

I en un tres i no res... el ninot de neu ja estava acabat. 

- No trobeu que li falten un parell de detalls? -va advertir en Guillem-.... Que us en 

sembla? 
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La veritat és que el ninot havia quedat guapíssim: amb una bufanda de ratlles que li 

envoltava el coll i un barret vermell d'allò més elegant. 

- És una mica guenyo, però és molt bufó -va dir la Marta llançant-los una bola de neu per 

sorpresa. 

Els quatre amics van començar una altra guerra de neu que va durar fins a l'hora de 

sopar. Quan els nens se'n van anar, tot es va quedar en silenci. En adornar-se que s'havia 

quedat sol, el ninot de neu va començar a estirar-se i a fer uns bons badalls. 

- Uaaaaaaaaaaa!! 

De sobte, va veure un gos que a poca distància treia el cap per la porta d'una caseta. 

- Caram! I tu qui ets? -li va preguntar. 

- Jo sóc l'Espurna. I tu? -va contestar el gos. 

- Jo sóc un ninot de neu i els ninots de neu no tenim nom -va respondre-li entristit el 

ninot. 

Un cop fetes les presentacions, el ninot i el gos van posar-se a xerrar. Aquell ninot era 

xerraire de mena. Només feia un parell d'hores que era al món, però ja tenia una pila de 

coses per explicar. 

Poc després, quan ja es tenien una mica més de confiança, el ninot de neu es va posar 

seriós i va dir a l'Espurna tot avergonyit: 

- Encara no t'he dit què és el que més m'agrada del món! 

- A mi m'ho pots dir -va contestar l'Espurna-. Et prometo que sabré guardar el secret! 

De sobte, el ninot es va deixar anar. 

- Saps quin és el meu somni, Espurna? -va confessar el ninot en veu baixa com si es 

tractés del secret més important del món-. El meu somni és anar fins al sol. No, no te'n 

riguis. Seria meravellós viatjar entremig dels estels i els satèl·lits, travessar la Via Làctia 

passant pel costat dels planetes i arribar fins al sol. 

- Però això és impossible. Que no saps que t'evaporaries com l'aigua d'una cassola? - va 

dir l'Espurna. 

- Espurna, digue’m... has vist alguna vegada una llar de foc? 

- Sí, és clar que sí -va contestar l'Espurna. 

- Si us plau, si us plau, explica'm com és. És veritat que treuen foc per la boca com si 

fossin dracs? 

I l'Espurna li va explicar com eren les llars de foc amb tots els ets i uts. 
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- Mira, ninot -va dir-li l'Espurna-, si estires una mica el cap en podràs veure una. Allà, a 

casa la Marta, al darrere d'aquella finestra. La veus? Bé, i jo ara me'n vaig al llit, que de 

tant parlar de foc m'ha agafat fred. 

El ninot semblava que estigués hipnotitzat mirant la llar de foc amb la boca oberta. I, de 

tan emocionat que estava, li va semblar que el foc el cridava des de l'altra banda de la 

finestra. 

- M'hi he d'acostar! Hi he d'anar! 

Semblava que el ninot s'hagués tornat boig. No ho podia resistir. Intentava caminar 

però, és clar, no tenia peus. Si en comptes d'una bufanda li haguessin posat unes 

sabatilles! Ell sabia que estava clavat a terra i que no es podia moure, però l'atracció que 

sentia pel foc era tan forta que semblava com si les flames se li reflectissin als ulls. Va 

ser llavors quan no es va poder aguantar més i es va posar a plorar desconsoladament. 

L'endemà al matí els quatre amics es van tornar a trobar al mateix lloc de sempre, prop 

de la caseta de l'Espurna. No havien passat ni dos minuts que l'Àlex es va adonar que el 

ninot de neu havia desaparegut. 

- Mireu, el ninot ja no hi és!! 

- És veritat. Ha desaparegut! -van exclamar tots. 

Allà a terra, on el dia abans s'alçava aquell ninot de neu gros i rodó, els quatre amics 

només hi van trobar la bufanda, el barret i... una petita pala de ferro mig amagada entre 

la neu. 

- Òndia, però si és la pala de la llar de foc de casa meva -va dir la Marta tota sorpresa-. 

Com hi deu haver arribat fins aquí? El meu pare s'ha tornat boig buscant-la i no hi ha 

hagut manera de trobar-la. Quin misteri! 
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VOCABULARI DE NADAL 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Avet - Arbre de 
Nadal 

Boix grèvol Caganer Espelmes 
 

 
 

 

 
 

 

 
Estel Flor de Pasqua Llufa Neules 

 

 

 
 

 

 

 

 
 Pare Noel Pessebre Pollastre farcit Polvorons 

 

  

 

 

 

 
Raïm Reis Mags Simbomba Sopa de galets 

 

 
 

 

 

 

 

Tió Tortell de Reis Torrons Vesc 
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Recull activitats menjador 

GENER 

L’OLFACTE 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Descobrir la importància dels sentits en relació al nostre entorn. 

 Identificar sensacions a través de l’olfacte 

 Identificar els sentits i l’òrgan per a conèixer millor el nostre cos 

 Potenciar l’escolta activa i la comunicació  

 

METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT 

Dedicarem tot el mes al sentit de L’OLFACTE. 

a) Presentem el sentit de L´OLFACTE a través de la Tartarokhus amb una carta fins 

a 2n de primària, i mitjançant preguntes a partir de 3r de primària. 

b) Els proposem crear un mural on es pugui relacionar el sentit amb el seu òrgan, 

en aquest cas serà el nas, preguntarem què en sabem i al final del mes què hem 

après.  

c) Farem diferents taller sensorials on proposarem reptes per olorar aliments i 

saber si els reconeixem o no.  

d) Farem jocs i tallers per comprovar si l’olor és important per menjar o no un 

aliment i perquè. 

e) Farem jocs per a reconèixer companys a través de l’olor. 

La Tartarokhus aquest mes ens presenta el sentit de l’olfacte. A través de jocs mirarem 

que els alumnes puguin reconèixer els companys. Amb els més petits introduirem el 

tema a partir d’una carta de la Tartarokhus i amb els més grans els farem preguntes per 

posteriorment fer un mural. Aquest més es pot treballar la causa de la no violència que 

es celebra el 31 de gener.  

5. L’OLFACTE 
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CÀRRECS SETMANALS 
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GENER-L’OLFACTE INFANTIL 

DILLUNS 1 DILLUNS 2 DIMECRES 3 DIJOUS 4 DIVENDRES 5 

NADAL NADAL NADAL NADAL NADAL 

DILLUNS 8 DILLUNS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DE L’OLFACTE 

NAS DE PALLASSO 
CANÇONS I BALLS  JOC LLIURE /JOC DIRIGIT JOC DE LES EMOCIONS 

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DE L’OLFACTE 

M’AGRADA? 
CANÇONS I BALLS JOC LLIURE /JOC DIRIGIT MURAL DE L’OLFACTE 

DILLUNS 22 DIMARTS 23 DIMECRES 24 DIJOUS 25 DIVENDRES 26 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DE L’OLFACTE 

BOSSETES D’OLOR 
CANÇONS I BALLS JOC LLIURE /JOC DIRIGIT JOC DIRIGIT 

DILLUNS 29 DIMARTS 30 DIMECRES 31   

UN MÓN DE CONTES 
CELEBREM LA JORNADA 

DE LA NO VIOLÈNCIA 
CANÇONS I BALLS 
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GENER L’OLFACTE PRIMÀRIA 

DILLUNS 1 DIMARTS 2 DIMECRES 3 DIJOUS 4 DIVENDRES 5 

 

NADAL 

 
NADAL NADAL NADAL NADAL 

DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

CANVI D’ENCARREGATS 
JOCS DE L’OLFACTE/JOC DE 

LES EMOCIONS 
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
TALLER/JOC DE L’OLFACTE JOC LLIURE /JOC DIRIGIT 

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 

CANVI D’ENCARREGATS 
JOCS DE L’OLFACTE/JOC DE 

LES EMOCIONS 
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
TALLER/JOC DE L’OLFACTE JOC LLIURE /JOC DIRIGIT 

DILLUNS 22 DIMARTS 23 DIMECRES 24 DIJOUS 25 DIVENDRES 26 

CANVI D’ENCARREGATS 
JOCS DE L’OLFACTE/JOC DE 

LES EMOCIONS 
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
TALLER/JOC DE L’OLFACTE JOC LLIURE /JOC DIRIGIT 

DILLUNS 29 DIMARTS 30 DIMECRES 31   

CANVI D’ENCARREGATS 
CELEBREM LA JORNADA DE 

LA NO VIOLÈNCIA 

LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
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PROPOSTA D’ACTIVITAT I RECURSOS DE L’OLFACTE 

CARTA TARTAROKHUS 

 

Hola a tots/es, 

 sóc la Tartarokhus, bufff... fa molt que no aconsegueixo 

contactar amb vosaltres, em sap greu però he estat malalta. 

Bé... però ara ja estic bé.  

En aquest planeta en el que em trobo tot està sempre en bon 

estat i res no es fa malbé-  Això fa que de vegades tasti coses 

que tenen a la vista bon aspecte però al tastar-les estiguin 

dolentes.  

No se com fer-ho per a que això no em passi. 

Vosaltres que faríeu per ajudar-me? M’ha tornat arribar una 

casta amb una endevinalla, però no sé que vol dir. 

M’ajudaríeu a esbrinar-la ? 

Tinc dos forats 

Que em donen vida 

Si els tinc tapats 

Força m’empipa 

 

Moltes gràcies 

 

Tartarokhus 
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EL GUST 

 

PREGUNTES 

ENDEVINALLA 

Tinc dos forats 
Que em donen vida 
Si els tinc tapats 
Força m’empipa 
 
Quin és l’òrgan del sentit de l’olfacte? 
El nas 
Quines partes té el nas? 
Narius, cavitat nasal, receptors olfactoris 
Quins olors hi ha? 
Hi ha mes de 10000 olors... podem parlar d’algunes.  
Ens agrada tot allò què olorem? 
Si o no 
Influeix alhora de tastar algun aliment? 
Si i no 
Perquè? 
Respostes obertes dels nens/ fer debat aprendre a escoltar-nos, treballar l’escolta 
activa.  
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TALLERS 

TALLER: NAS DE PALLASSO 

Edat recomanada: petits i mitjans 

Materials: 

- 1 ouera 

- Pintura vermella 

- Pinzells 

- Pot de iogurt 

- Goma elàstica 

 

Descripció: Es tallaran les oueres, de manera que ens quedin petites muntanyetes i 

donarem una a cada infant. Posarem la pintura vermella dintre dels pots de iogurt, per 

posteriorment pintar cada muntanyeta que representarà un nas de pallasso, es deixaran 

eixugar. Quant estiguin seques farem 2 forats i posarem la goma, i ja tindrem el nostre 

nas de pallasso.  

 

TALLER: BOSSETES D’OLOR 

Edat recomanada: petits 

Materials: 

- Taronges  

- 1 peça de roba fina 

- 2 o 3 claus d’espècies 

- 1 grapat de cotó 

- 1 tros de llana de 20 cm 

 

 

Descripció: Agafarem les taronges i, sense pelar-les, les tallarem en rodanxes fines(0,50 

mm més o menys). Repartirem un tall de taronja a cada nen, el hi direm que l’olorin, 

després les deixarem un parell de dies a assecar. Quant estigui sec li clavarem 2 o 3 claus 

d’espècie. Agafarem un tros de roba i el tallarem en quadrats, posteriorment agafarem 

el cotó de la mida d’una nou per nen. Posarem el coto amb la taronja i els claus o 

taparem amb el tros de roba i ho lligarem amb la llana. I ja tindrem la nostra bosseta 

d’olor.   
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TALLER: PASTILLA DE SABÓ 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Materials:  

- Pastilla de sabó 

- Colorant 

- Ratllador 

- Motlle de formes 

- Cúter o ganivet 

 

Descripció: Cada nen  disposarà d’una pastilla de sabó i l’haurà de ratllar amb el 

ratllador. Seguidament col·locarem el sabó esmicolat a un vol que posarem al 

microones. Seguidament posarem unes gotes de colorant i essències i es barrejarà. Es 

deixarà refredar posant-lo dintre d’uns motllos de pastisseria o de gel per donar-li forma.  

 

TALLER DE L’OLFACTE: QUÈ ÉS? 

Edat recomanada: tots 

Materials:  

- Objectes amb diferents olors. 

- Menjar amb diferents olors. 

- Mocador  

Descripció: taparem els ulls als nens amb un mocador i aquest hauran d’esbrinar que és 

a través de l’olor.  

Alternativa: amb els mes grans aquest joc ens servirà per a poder treballar el mural. 

 

TALLER: MURAL DE L’OLFACTE 

Edat recomanada: Grans 

Material:  

- Paper d’embalar 

- Tisores 

- Cola  de barra 

- Pintura de diferents colors 

- Retolador negre  
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JOCS 

ELS MES NÉTS 

Edat recomanada: petits i mitjans 

Material: sabó i aigua 

Descripció: Farem 2 grups. Un del grups va al lavabo i fa rentar les mans. La meitat 

d’aquests es la renten amb aigua i l’altre meitat amb aigua i sabó. Posteriorment el equip 

que estava esperant a d’olorar els nens un per un i esbrinar qui s´ha rentat les mans amb 

sabó i qui amb aigua. Després es farà al revés.  

 

TROBAR LA PARELLA 

Edat recomanada: mitjans i grans.  

Material: diferents materials que tinguem que facin olor, 2 per parella. 

Descripció: Dintre d’un pot de iogurt reciclat posarem algun olor, una pell de taronja, 

colònia, all, etc. en posarem 2. Els nens hauran de trobar la seva parella per l’olor. No es 

pot parlar. 

 

JOC COOPERATIU:  

AJUTATUT 

Edat recomanada: tots 

Material: pilota 

Descripció: Els jugadors formaran un cercle. Poden escollir entre estar drets o de genolls 

i s’han de posar un mà a l’esquena. S´han d’anar passant una pilota d’un jugador a l’altre 

donant cops amb la palma de la mà al company que té a la seva dreta, evitant que caigui 

a terra. No és permès d’agafar la pilota, només podem donar cops amb la mà. Els 

jugadors poden anar comptant el número de voltes que donen.  
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Recull activitats menjador 

FEBRER 

CARNAVAL  
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Descobrir les diferents tradicions popular 

 Aprendre a treballar en equip 

 Fomentar la creativitat a través de la realització de jocs de mímica i representació 

 Potenciar la creativitat i la sostenibilitat realitzant tallers amb material reciclat 

  Respectar les idees dels companys a través de l’escolta activa 

 

METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT 

Dedicarem tot el mes a preparar el CARNAVAL 

a) Presentem l’activitat de CARNAVAL i parlem de la festivitat. 

b) Els proposem crear decoració de carnaval.  

c) Farem tallers propis d’aquesta festivitat: disfresses, mascares de carnaval, 

pintura de cares., titelles, etc. 

d) Farem jocs de mímica i representació. 

e) Llegirem contes propis d’aquesta festivitat 

 

 

 

 

 

6.CARNAVAL 
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ELS CÀRRECS 
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FEBRER- CARNAVAL INFANTIL 

   DIJOUS 1 DIVENDRES 2 

 
 

 
 JOC LLIURE /JOC DIRIGIT 

MURAL DE CARNAVAL/ 

DISFRESSES 

DILLUNS 5 DIMARTS 6 DIMECRES 7 DIJOUS 8 DIVENDRES 9 

UN MÓN DE CONTES TALLER DE CARNAVAL CANÇONS I BALLS JOC LLIURE /JOC DIRIGIT CELEBREM CARNAVAL 

DILLUNS 12 DIMARTS 13 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17 

UN MÓN DE CONTES TALLER DE CARNAVAL CANÇONS I BALLS JOC LLIURE /JOC DIRIGIT 
MURAL DE CARNAVAL/ 

DISFRESSES 

DILLUNS 19 DIMARTS 20 DIMECRES 21 DIJOUS 22 DIVENDRES 23 

UN MÓN DE CONTES TALLER DE CARNAVAL 
CELEBREM LA JORNADA DE 

LA LLENGUA MATERNA 
JOC LLIURE/JOC DIRIGIT JOC DIRIGIT/JOC LLIURE 

DILLUNS 26 DIMARTS 27 DIMECRES 28   

UN MÓN DE CONTES TALLER DE CARNAVAL CANÇONS I BALLS 
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FEBRER- CARNAVAL PRIMÀRIA 

 

   DIJOUS 1 DIVENDRES 2 

 

 
  TALLER/JOC DE CARNAVAL JOC LLIURE /JOC DIRIGIT 

DILLUNS 5 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10 

CANVI D’ENCARREGATS JOC DE LES EMOCIONS 
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
TALLER/JOC DE CARNAVAL CELEBREM CARNAVAL 

DILLUNS 12 DIMARTS 13 DIMECRES 14 DIJOUS 15 DIVENDRES 16 

CANVI D’ENCARREGATS JOCS DE TAULA 
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
TALLER/JOC DE CARNAVAL JOC LLIURE /JOC DIRIGIT 

DILLUNS 19 DIMARTS 20 DIMECRES 21 DIJOUS 22 DIVENDRES 23 

CANVI D’ENCARREGATS  JOC COOPERATIU 
CELEBREM LA JORNADA DE LA 

LLENGUA MATERNA 
TALLER/JOC DE CARNAVAL JOC LLIURE /JOC DIRIGIT 

DILLUNS 26 DIMARTS 27 DIMECRES 28   

CANVI D’ENCARREGATS JOCS DE TAULA 
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
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PROPOSTA ACTIVITATS I RECURSOS CARNESTOLTES 

En aquest document es proposen una sèrie d’activitats per realitzar amb els nens i nenes 

a l’espai del menjador.  

Es busca treballar la socialització, la cooperació i l’ajuda entre companys, l’atenció, la 

memòria, les habilitats òcul-motores, l’aprenentatge i la creativitat a través d’activitats 

que impliquin l’ús de diferents materials, per tal de reutilitzar, reciclar i fomentar 

aquesta pràctica sostenible als infants. 

Es vol afavorir un entorn educatiu al menjador on a través d’aquestes activitats lúdiques, 

els nens i nenes aprenguin sobre el Carnestoltes, la seva història i tradicions. 

Aquest mes també podem treballar la causa per la llengua materna que es celebra el 21 

de febrer. 

 

 

TALLER:CARETES FETES AMB MANS 

Edat recomanada: Mitjans i grans 

Materials: 

- Cartolina blanca o de colors 

- Tisores 

- Retoladors de colors 

- Gomets o adhesius varis 

Descripció: Amb un llapis es dibuixa la 

silueta d’una de les mans dels nens i 

nenes a la cartolina. 

Es doblega la cartolina de manera que 

la mà estigui sencera i serveixi de patró 

per a tallar la cartolina doblada. 

D’aquesta manera quan ja s’hagi 

retallat, a l’obrir la peça doblada 

quedaran les dues mans simètriques 

tal i com es veu a la figura.  
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Es marquen els ulls i es retallen, així com dos forats petits per passar la goma.  

Es decora la màscara amb els retoladors i els adhesius, es passa la goma, i ja tenim la 

nostra màscara de carnestoltes llesta!  

TALLER: ULLERA DE PIRATA DE CARTRÓ 

Edat recomanada: petits i mitjans 

Materials: 

- 2 rotllos de paper  

- tempera blanca (opcional) 

- 1 retolador negre 

Descripció: S’encaixen els dos rotllos de 

manera que un quedi una mica dintre de 

l’altre. Si els dos rotllos són de la mateixa 

mida, fer uns petits talls al que vagi dins per 

encaixar-lo.  

Si es vol, es pot pintar amb tempera blanca, 

però en cas de no tenir-ne o disposar de poc 

temps, no és necessari.  

Amb el retolador negre, que cada nen/a dibuixi i decori al seu gust la seva ullera. 

 

TALLER: GARFI DE PIRATA AMB GOTS  

Edat recomanada: tots 

Materials:  

- Gots de plàstic o cartró 

- Paper d’alumini 

- Tisores 

Descripció: S’agafa un tros de paper d’alumini 

bastant gran i es doblegant els costats formant un 

quadrat. A partir d’un costat es va enrotllant el tros 

de paper fins a que quedi com un tub, com es veu a 

la imatge.  

Es dobla la punta per a que sembli un garfi.  

Es fa un forat al cul del got amb les tisores i es fa passar el tub de paper d’alumini per 

allà, quedant encaixar aquest al got. 

I ja tenim el nostre garfi de pirata! 
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TALLER: PALETA PINTOR AMB PLATS I TAPS DE PLÀSTIC 

Edat recomanada: tots 

Material:  

- Plats de plàstic 

- Taps de plàstic, poden ser de diferents 

colors 

- Tisores 

- Cola 

Descripció: S’agafa el plat i es retalla un forat 

per on ha de caber el dit polze dels nens i 

nenes.  

Amb pegament enganxar els taps al plat, uns 8 taps per cadascú. Si els taps són de 

diferents colors, encara simularan millor la paleta d’un pintor. S’agafa un pinzell et voilà! 
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TALLER: DISFRESSA DE DINOSAURE 

Edat recomanada: petits  

Material:  

- Cartolina verda 

- Tisores 

- Pegament 

- Cinta adhesiva 

Descripció: 

 BARRET/CAP 

Retallar dos tires de cartolina 

i enganxar-les, ajustant-les a 

la mida del cap de cada nen, 

amb la cinta adhesiva  

Retallar dos tires més de cartolina. Ara retallar les puntes doblant la cartolina per la 

meitat, de manera que quedin així:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enganxar les puntes per la part del mig a la tira de cartró.  

Donar-li la volta i enganxar les puntes. Es poden posar clips fins que quedi ben 

enganxat.  
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Es posa una de les tires amb puntes a 

la part de dalt de les dues tires que 

abans s’han enganxat formant el cap. 

La tira de puntes restant s’enganxa 

com a continuació de l’altre i de forma 

que caigui per l’esquena de l’infant, 

com a la imatge següent: 

 

 PEUS 

Es fa servir aquesta plantilla per dibuixar-la a la cartolina i es 

retalla.  

Amb una cartolina d’un altre color es retallen els triangles que 

conformen les ungles i s’enganxen a sobre. 
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TALLER: DINOSAURES AMB PLATS 

Edat recomanada: petits i mitjans 

Material: 

- Plats de plàstic 

- Cartolina de colors 

- Pegament 

- Tisores 

- Retolador negre 

 

Descripció: 

Es tallen els plats per la meitat i es poden pintar o bé decorar amb retoladors de colors 

permanents: 

 

A les cartolines de colors, amb les plantilles que es poden trobar a la carpeta de 

“RECURSOS” – “PLANTILLES DINOSAURES AMB PLATS” es retallen el cap, les potes i la 

cua del dinosaure que cada nen i nena esculli. Es dibuixen els ulls al cap del dinosaure. 

S’enganxen totes les parts al mig plat que farà de cos i ja tenim el dinosaure llest! 
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TALLER: ULL MONSTRUÓS 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Material: 

- Paper blanc  

- Retolador negre 

- Llapis de colors 

 

Descripció: 

1. Tallar un quadrat de paper i doblar-lo 

dos cops pels angles. Obrir-lo i posar-lo 

en posició de rombe. 

2. Doblegar les puntes inferior i superior 

cap al centre. 

3. Doblegar els costats inferiors i 

superiors cap al centre de nou.  

4. Desdoblar completament. 

 

 

1. Doblegar les puntes inferior i 

superior pel primer plec. 

2. Tornar a doblegar cap al centre, pel 

següent plec.   

3. Dibuixar la pupil·la al centre i pintar.  

4. Doblar novament cap al centre pel 

següent. 

 

 

1. Girar i doblegar les puntes de l’esquerra 

i la dreta cap al centre. 

2. Doblar cada angle cap a dalt o a baix 

des del centre de cada costat. 

3. Ha de quedar com es veu a la imatge 

inferior esquerra. 

4. Obrir els últims plecs, donar-li la volta i 

pintar el front de color rosa, dibuixant 

les pestanyes a la vorera interna. 
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TALLER: GRANOTES, CRANCS I DOFINS AMB GOTS 

Edat recomanada: Mitjans 

Material: 

- Gots de cartró de color verd, vermell i 

blau 

- Cartolina verda, vermella i blava 

- Fulls blancs 

- Retolador negre 

- Pegament de barra 

- Tisores 

 

Descripció: 

S’agafa el got del color que correspongui a l’animal i es 

posa a sobre de la cartolina que sigui del mateix color, 

boca avall.  

Es marca la rodona que conforma la circumferència del 

got i s’afegeixen les potes en el cas de les granotes i els 

crancs i la cua i els aletes en cas de ser el dofí. 

Als fulls blancs dibuixar i retallar les parts de la cara (ulls, 

boca, etc.). Enganxar aquestes als gots i finalment 

enganxar les potes o cua/aletes segons l’animal que hagi 

escollit el/la nen/nena. 

A les imatges explica els passos a seguir i poden servir de 

referència per dibuixar les parts del animals. 
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DISFRESSA D’EMOTICONA  

Edat recomanada: mitjans i grans 

Material: 

- Cartolina groga gran 

- Cartolina blanca 

- Retoladors de colors 

- Pegament de barra 

- Tisores 

- Cordill  

Descripció: 

Es dibuixa una rodona ben gran a la 

cartolina groga. 

Amb els retoladors es dibuixa la cara de la 

emoticona que volem que tingui. Es pot fer 

servir també la cartolina blanca (pels ulls i 

la boca) si fos necessari i enganxar les parts 

a la rodona groga. 

Es fan dos forats a la part de dalt de la emoticona i es passa un cordill, de manera que hi 

càpiga el cap del nen o nena. Un cop fet se’l pengen i disfressa preparada! 
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CORONA AMB ROTLLOS PAPER 

Edat recomanada: Petits 

Material: 

- Rotllos de paper higiènic acabats 

- Retoladors de colors 

- Gomets o adhesius variats  

- Foradadora  

- Tisores 

- Cordill o cinta elàstica 

Descripció: Marcar al rotllo de paper les 

puntes de la corona i retallar amb les tisores. 

Un cop tenim ja la forma, pintar-la, fer 

dibuixos, enganxar adhesius al gust de cada 

nen i nena. 

Es fan dos petits forats als costats amb la perforadora i es passa la cinta elàstica, a 

mida del cap de cada nen/a.  

Ja tenim les corones de prínceps i princeses! 

 

MÀSCARES PANDA AMB PLATS  

Edat recomanada: petits i mitjans 

Material: 

- Plats de plàstic o cartró 

- Retolador negre 

- Pal o canya   

- Cinta adhesiva  

- Tisores 

Descripció: Dibuixar amb un llapis els ulls i el 

contorn de la màscara al plat.  

Retallar i amb la part sobrant del plat dibuixar les orelles i retallar-les.  

Enganxar les orelles amb la cinta adhesiva. Amb un retolador negre pintar les orelles i 

dibuixar el contorn dels ulls i el nas, com es veu a la imatge. 

Agafar el pal o la canya i subjectar-lo a la màscara amb la cinta adhesiva, de manera 

que els nens i nenes puguin agafar la seva careta.  
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PER PINTAR I DIBUIXAR:  
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TROBA LES 5 DIFERÈNCIES “CARNESTOLTES” 
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APRÈN A CONTAR “CARNESTOLTES” 
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CONTE DEL REI CARNESTOLTES I LA VELLA QUARESMA 

 

 

Vet aquí que en un poble, ni gran ni petit, ni lleig i bonic, hi havia dos veïns que es feien 

la vida impossible. Si un netejava, l’altre embrutava; Quan un dormia, l’altra cantava. I 

és que aquells dos veïns eren les persones més diferents que hi hagi hagut mai sobre la 

terra. 

L’un es deia Carnestoltes, i era gras, barroer i pocavergonya. A tothora endrapava com 

un llop i el que més li agradava d’aquest món era burlar-se de tot i de tothom. L’altra, la 

Vella Quaresma, era llarga i seca com el pal d’una escombra. Antipàtica, reganyosa i 

vestida com un corb; només menjava engrunes de pa i mai sortida de casa seva. 

Un bon dia, en Carnestoltes va decidir fer una mala passada a aquella vella xaruga. Va 

agafar quatre retalls de roba i es va disfressar de Rei. Amb un tros de cartró es va fer una 

màscara i, ben guarnit, se’n va anar a visitar la Vella Quaresma. 

 

Vella del nas ganxut, 

sóc el Rei de la disbauxa! 

ha arribat l’hora dels goluts, 

de la gresca, el ball i la rauxa. 

Que el món quedi capgirat! 

que la rata atrapi el gat! Que ningú faci bondat!. 

 

La Vella Quaresma, en sentir-lo, va bramar: Qui és aquest que gosa trencar el silenci de 

casa meva? 

Sóc en Carnestoltes, el Rei dels poca-soltes!. I dit això va fer mitja volta i se’n va anar tot 

cantant: 

 

http://2.bp.blogspot.com/-2nwPGpC-KMA/UFxIxWED_TI/AAAAAAAAFAI/iNUC_epQ_NQ/s1600/CARN.jpg
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Que corri vi pel broc gros i botifarra, 

ous i cansalada, 

que la gresca és començada! 

i mil coques de llardons fins que rebentin els panxons! 

i a la vella malcarada 

ni mitja mossegada, 

ni tots els rosegons!. 

 

 

Aquella nit, al poble hi va haver festa grossa: taules plenes de botifarra i porrons de vi, 

plats a vessar de carn rostida i coques cruixents ... Tothom s’havia disfressat i menjava i 

bevia, sense saber qui tenia al costat. 

El criat festejava la mestressa, la pagesa es burlava del Senyor i ballaven plegats el pobre 

i el patró. 

La Vella Quaresma, des de casa, remugava: Rieu i mengeu com animals, colla de babaus, 

que el temps de les vaques magres no pot trigar... i aleshores ja veurem qui riurà!. 

La festa va durar dies i dies. En Carnestoltes havia endrapat tant que la panxa li toca a 

terra. De cop, es va recordar de la Vella Quaresma i va decidir anar a fer-li la guitza. 

Vellota, surt del teu cau i apunta’t al sarau! - Cridava Saltant i ballant. Però ja se sap que 

no és bo saltar amb la panxa plena, i menys quan la panxa és grossa com una bóta de vi. 

I aleshores va passar que la panxa d’en Carnestoltes es va remoure tota i ... va fer un pet 

com una gla: 

 

 

PATARRABUM!!! 

 

http://1.bp.blogspot.com/-8c2zQ1CHPpI/UFxJbEujQ5I/AAAAAAAAFAY/2lk_T6Ku00Y/s1600/CARN3.jpg
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En sentir aquell tro, tothom va córrer fins a casa de la Vella Quaresma, però només van 

veure un nuvolot de fum i grapats de cendra per terra; d’en Carnestoltes no n’havia 

quedat ni l’espinada. 

En Carnestoltes ha petat com un porc inflat!- Cridava la vella per la finestra - I què us ha 

deixat? Jo us ho diré: el rebost buit i l’esperit tèrbol. Sóc l’única que encara té menjar. 

Ara és el torn de la Vella Quaresma!. Alguns homes i dones es van adonar que era veritat, 

que no els quedava res per matar la gana i el temps de la collita encara era lluny, i van 

escoltar-se la Vella. 

 

Si voleu que us doni part del meu menjar, 

haureu d’actuar com jo digui. 

S’ha acabat la festa!, 

tothom cap a casa!, 

fora les màscares! 

prou de jocs i frases. 

A partir d’ara us prohibeixo que rigueu. 

Durant tantes setmanes com cames tinc! 

 

Els vilatans van pensar que dues setmanes era poc temps i, al capdavall, van acceptar el 

tracte. Aleshores la Vella Quaresma, va obrir la porta i va ensenyar una cama i després 

l’altra, però darrere en va venir una altra i encara una altra i tres més. Aquella vella tenia 

set cames!. 

I així va ser com els habitants d’aquell poble van passar quaranta dies sense piular, no 

riure, ni ballar. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-rdVU1095Sm4/UFxJyOOkYvI/AAAAAAAAFAg/MNqZLMci5sE/s1600/CARN5.jpg
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Cada dimecres, la vella els donava un tros d’arengada i mig crostó de pa. I tant de silenci 

hi havia que fins i tot hauríeu sentit les dents de la Vella Quaresma rosegant: Crec, crec, 

crec. 

A la setmana que feia set, va arribar al poble una noieta vestida amb mil colors. Duia un 

cistell ple de fruites i brillava com un raig de sol. Es deia Primavera, i al seu pas creixien 

les flors. 

 

 

 

Quan la Vella Quaresma la va veure passar, es va enlluernar tant que, com un tros de 

gel, es va fondre allà mateix. 

 

I així s’acaba la història de dos veïns bajocs, 

que un per massa i l’altre per poc 

van deixar un poble sense esma: 

El Rei Carnestoltes i la Vella Quaresma 

  

http://3.bp.blogspot.com/-YSzix3m4Gpc/UFxJ52ZTSNI/AAAAAAAAFAo/AfnY9nRO4rc/s1600/CARN6.jpg


 

AVÍS LEGAL: La informació esmentada en aquest missatge és confidencial i pot incloure dades de caràcter reservat. 
110 

 

VOCABULARI “CARNESTOLTES” 

 

Es pot presentar aquesta graella i demanar als nens i nenes que busquin una disfressa 

que comenci amb les lletres que falten i la dibuixin: 
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Amb aquesta graella es demana als nens i nenes que pintin les imatges del vocabulari 

que ha hi són i que a més busquin una disfressa que comenci amb les lletres que falten 

i la dibuixin: 
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Recull activitats menjador 

MARÇ 

L’OÏDA 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Descobrir la importància dels sentits en relació al nostre entorn. 

 Identificar sensacions a través de l’oïda 

 Identificar els sentits i l’òrgan per a conèixer millor el nostre cos 

 Potenciar l’escolta activa i la comunicació 

 

METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT. 

Dedicarem tot el mes al SENTIT DE L’ OÏDA. 

a) Presentem el sentit de L’OÏDA a través de la Tartarokhus amb una carta fins a 2n 

de primària, i mitjançant un joc de preguntes a partir de 3r de primària. 

b) Els proposem crear un mural on es pugui relacionar el sentit amb el seu òrgan, 

en aquest cas seran les orelles, preguntarem què en sabem i al final del mes què 

hem après.  

c) Farem diferents taller sensorials on proposarem reptes per a descobrir quin 

companys ens parlen a través de l’oïda, escoltant la seva veu. Tanmateix 

treballarem els diferents tipus de veu que hi ha.  

d) Treballarem la contaminació acústica a través d’un petit projecte dintre del 

menjador sobre el silenci i la comunicació no verbal amb signes.  

La Tartarokhus aquest mes ens presenta el sentit de l’oïda, vol ensenyar als nens i a les 

nenes que si fem massa xivarri pot ser perjudicial per la nostra salut. A través de jocs 

mirarem que els alumnes puguin expressar com es senten i com farien per millorar 

l’ambient al menjador. Amb els més petits introduirem el tema a partir d’una carta de la 

Tartarokhus i amb els més grans els farem preguntes per posteriorment fer un mural. 

Aquest mes es pot treballar la causa “cuidem l’aigua, el dia 22 de març.

7.L’OÏDA 
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CÀRRECS SETMANALS 
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MARÇ-L’OÏDA INFANTIL 

   DIJOUS 1 DIVENDRES 2 

 
 

 
 JOC LLIURE /JOC DIRIGIT CARTA DE LA TARTAROKHUS 

DILLUNS 5 DIMARTS 6 DIMECRES 7 DIJOUS 8 DIVENDRES 9 

UN MÓN DE CONTES TALLER DE L’OÏDA CANÇONS I BALLS JOC LLIURE /JOC DIRIGIT JOC DE LES EMOCIONS 

DILLUNS 12 DIMARTS 13 DIMECRES 14 DIJOUS 15 DIVENDRES 16 

UN MÓN DE CONTES TALLER DE L’OÏDA CANÇONS I BALLS JOC LLIURE /JOC DIRIGIT 
MURAL DE L’OÏDA 

 

DILLUNS 19 DIMARTS 20 DIMECRES 21 DIJOUS 22 DIVENDRES 23 

UN MÓN DE CONTES TALLER DE L’OÏDA CANÇONS I BALLS 
CELEBREM LA JORNADA DE 

L’AIGUA 
JOC DIRIGIT/JOC LLIURE 

DILLUNS 26 DIMARTS 27 DIMECRES 28 DIJOUS 29 DIVENDRES 30 

 

SETMANA SANTA 

 

 

SETMANA SANTA 

 

 

SETMANA SANTA 

 

 

SETMANA SANTA 

 

 

SETMANA SANTA 
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MARÇ- L’OÏDA PRIMÀRIA 

   DIJOUS 1 DIVENDRES 2 

 

 
  TALLER/DE L’OÏDA JOC DIRIGIT /JOC LLIURE 

DILLUNS 5 DIMARTS 6 DIMECRES 7 DIJOUS 8 DIVENDRES 9 

CANVI D’ENCARREGATS 
JOC DE L’OÏDA/ JOC DE LES 

EMOCIONS 

LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
TALLER DE L’OÏDA JOC DIRIGIT /JOC LLIURE 

DILLUNS 12 DIMARTS 13 DIMECRES 14 DIJOUS 15 DIVENDRES 16 

CANVI D’ENCARREGATS 
JOC DE L’OÏDA/ JOCS 

COOPERATIUS 
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 

TALLER DE L’OÏDA 

COMPROMESOS AMB LES 

DISCAPACITATS 

JOC DIRIGIT /JOC LLIURE 

DILLUNS 19 DIMARTS 20 0DIMECRES 21 DIJOUS 22 DIVENDRES 23 

CANVI D’ENCARREGATS 
JOC DE L’OÏDA/ JOC DE LES 

EMOCIONS 
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 

CELEBREM LA JORNADA DE 

L’AIGUA 
JOC DIRIGIT /JOC LLIURE 

DILLUNS 26 DIMARTS 27 DIMECRES 28 DIJOUS 29 DIVENDRES 30 

 

SETMANA SANTA 

 

 

SETMANA SANTA 

 

 

SETMANA SANTA 
 

 

SETMANA SANTA 
 

 

SETMANA SANTA 
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PROPOSTA D’ACTIVITAT I RECURSOS DE L’OÏDA 

CARTA TARTAROKHUS 

Hola nois/es,  

Com esteu? Tinc moltes ganes de tornar a casa, tot i que 

també m’ho estic passant molt bé coneixent gent nova en 

aquest planeta. Bé... Us explico el que m’ha passat... 

 

Per cert abans de continuar us vull donar les gràcies per 

ajudar-me amb el sentit de l’olfacte, ara abans de menjar res 

o oloro tot molt bé!! Jeje i si no m’agrada l’olor m´ho penso 2 

cops abans de tastar-ho. Vosaltres també? 

 

Però... ara tinc un altre problema, i es que aquí tothom fa 

molt de xivarri i crida molt, al principi em semblava divertit 

aquesta manera de parlar, però ara em començà a fer molt 

mal el cap i fa que no estigui a gust. A vosaltres també us 

passa? Teniu alguna idea per poder fer que els meus nous 

amics no cridin tant?? Us deixo un altre endevinalla que 

m’ha arribat. 

 

Dues nanses 

i dos forats 

que sempre 

els portes als costats. 

 

Moltes gràcies 

Tartarokhus 

 

Resposta: les orelles. (Retallarem la Carta i la podem penjar al menjador o la podem 

escriure a mà per a fer-ho més personalitzat). 
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L’OÏDA 

 

PREGUNTES 

ENDEVINALLA 

Dues nanses 
i dos forats 
que sempre 
els portes als costats. 
 
Quin és l’òrgan del sentit de l’oïda? 
L’orella  
Quines partes té l’orella? 
Orella interna, mitjana i externa.  
L’Oïda interna conté els òrgans de l’equilibri? Si o no? 
 Sí 
Existeix la contaminació acústica? 
Sí 
Què és?  

El soroll, entès com a sons molestos que percep l’oïda, és considerat contaminació, ja 

que deteriora la qualitat ambiental i també té efectes en detriment de la salut. La 

principal font de soroll en els ambients urbans és el trànsit, causant de més del 80% de 

la contaminació acústica que registren les ciutats. No obstant això, als ciutadans, el que 

més els molesta és per aquest ordre, el soroll de les obres, les festes organitzades pels 

veïns i, en tercer lloc, el trànsit. 

Què podem fer per baixar-la? 
(Resposta oberta perquè els nens decideixin que fer per a que hi hagi menys soroll i 
debatre-ho) 
RECURSOS WEB 

Pàgina web sobre la contaminació acústica: http://blocs.xtec.cat/sosoroll/  

http://blocs.xtec.cat/sosoroll/
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TALLERS 

FEM UN TELÈFON 

Edat recomanada: petits i mitjans 

Materials: 

- 1 gots o pots de iogurt de plàstic 

- Cordill 

- Celo 

- Tisores 

Descripció:  Agafarem els gots de plàstic i li farem 

dos forats petits a cada got, després introduirem 

el cordill. Els gots es poden decorar . 

 

 

MARAQUES 

Edat recomanada: petits i mitjans 

Materials: 

- 1 gots o pots de iogurt de 

plàstic 

- Cigrons secs, llenties i arròs 

- Celo  

- gomets 

Descripció: S’agafaran els pots de 

plàstic s’ompliran dels diferents materials, uns amb cigrons, uns altres amb llenties i 

unes altres amb arròs, després els tancarem amb un altres pot i celo. Les decorarem. 

Una vegada acabades escoltarem els diferents sorolls que fan les maraques segons el 

que haguem posat a dintre.  

 

MURAL DE L’OÏDA 

Edat recomanada: petits i grans 

Materials: 

- Paper d’embalar 

- Tisores 

- Cola de barra 

- Pintura de diferents colors 

- Retolador negre  
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Descripció: farem un mural amb els més grans per a reconèixer l’òrgan d’aquest sentit, 

l’orella, farem preguntes del que saben i les seves parts. I a final del mes penjarem un 

mural al menjador. Començarem fent l’orella i anirem afegint les seves parts. L’últim dia 

de mes farem una explicació entre tots del què hem après. Amb els més petits nosaltres 

farem el dibuix de l’orella entre tot l’haurem de pintar. 

 

JOCS 

RUTINES EN SILENCI 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Material: cap 

Podem treballar un dia al menjador el fet d’intentar de menjar i està al menjador sense 

fer cap tipus de soroll, i comunicar-nos a través de la mímica. Posteriorment 

preguntarem grup per grup com ens hem sentit. I parlarem de la importància de 

mantenir un to de veu adequat.  

 

MOLINS DE VENT 

Edat recomanada: grans 

Material: cap 

Descripció: els Molins que poden ser 2 monitors, estan en cercle amb els ulls tapats i les 

cames obertes i amb un mocador a les mans que van en moviment. A l’interior del cercle 

hi ha més mocadors que moliners ( que estan fora del cercle i són els nens) han d’agafar 

els mocadors passant per sota les cames del Molins. Quan són tocats tornen a començar 

o es converteixen en Molins, Hauran d’agafar tots els mocadors per parar el cronòmetre.  

AGAFAR LA FORQUILLA:  

Edat recomanada: petits 

Material:  

 Plats 
 Forquilles 
 Cadira 

Descripció: el monitor seu en una cadira amb els ulls tapats. Sota la cadira hi ha un plat 
i una forquilla. Al voltant de la cadira , en cercle hi ha nens asseguts. Els nens han 
d’intentar acostar-se al plat i la forquilla i agafar la forquilla i tornar-la a deixar sense fer 
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soroll. El monitor quan senti un soroll ha d’indicar d’on surt i després es canvien els 
papers. Pot fer-se també amb una campana sota la cadira que ha de fer sonar els altres. 
 

EL TELÈFON 

Edat recomanada: petits i grans 

Material: cap 

Descripció: En cercle comença un dient una frase a l’orella del de la seva dreta  aquest 

al de la seva dreta. La frase s’ha de dir tan ràpid que pot ser fàcilment distorsionada. Al 

final es veurà què en que de la frase original.   

 

JOCS COOPERATIUS 

FER CAMINAR EL BURRO 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Material: pirul·lo de paper 

Descripció: A un jugador de cada equip se li dona una consigna (secret): “no caminaràs 
fins que no et diguin paraules amables, carícies o coses similars”. 
Es dona un pirul·lo de paper a cada grup i se’ls diu que han d’aconseguir fer arribar al 
burro a l’altre costat del riu. 
Al finalitzar els jocs es pot fer un recull preguntant als nens com s’han sentit, i així tornar 
a la calma.  
 

LA VIDA QUOTIDIANA 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Material: cap 

Descripció:  Es divideixen els grups en 5 persones i cada grup tindrà un vigilant. Aquest 
vigilant de grup proposarà un tema de la vida quotidiana per a que els components del 
grup interpreten gestual ment y sense so un personatge, diferent al del seu company. 
Exemple: 
-Tema: Oficina. 
-Personatges:-Secretaria. 
-Algú fotocopiant. 
-Algú bevent en la maquina de cafè. 
-Algú exposant un projecte. 
- Algú representant la exposició d’un projecte. 
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Recull activitats menjador 

ABRIL 

SANT JORDI 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Descobrir les diferents tradicions populars 

 Aprendre a treballar en equip 

 Fomentar la creativitat a través de la realització d’un conte 

 Potenciar la creativitat realitzant tallers amb material reciclat 

  Respectar les idees dels companys a través de l’escolta activa per a realitzar 

l’obra de teatre. 

 

METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT 

Dedicarem tot el mes a preparar SANT JORDI 

a) Presentem l’activitat de SANT JORDI i parlarem d’aquesta tradició. 

b) Els proposem crear una obra de teatre, sobre la llegenda de Sant Jordi, o fins 

i tot crear un conte propi amb el grup de primària que després representaran.  

c) Farem tallers propis d’aquesta festivitat: punts de llibre, creació d’un conte, 

la rosa de sant Jordi.  

d) Realitzar un mural de Sant Jordi entre tots els grups.  

 

 

 

8.SANT JORDI 
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CÀRRECS SETMANALS 
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ABRIL- SANT JORDI INFANTIL 

DILLUNS 2 DIMARTS 3 DIMECRES 4 DIJOUS 5 DIVENDRES 6 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DE SANT JORDI 

DRAC  
CANÇONS I BALLS JOC DIRIGIT/JOC LLIURE 

CREEM EL NOSTRE PROPI 

CONTE 

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DE SANT JORDI 

PUNT DE LLIBRE 
CANÇONS I BALLS JOC DIRIGIT/JOC LLIURE JOC DE LES EMOCIONS 

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DE SANT JORDI 

ROSA 
CANÇONS I BALLS JOC DIRIGIT/JOC LLIURE 

CREEM EL NOSTRE PROPI 

CONTE 

 

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27 

CELEBREM SANT JORDI 
CELEBREM LA JORNADA DE 

LA SALUT 
CANÇONS I BALLS JOC DIRIGIT/JOC LLIURE JOC DIRIGIT/JOC LLIURE 

DILLUNS 30     

UN MÓN DE CONTES   
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ABRIL -SANT JORDI PRIMÀRIA 

DILLUNS 2 DIMARTS 3 DIMECRES 4 DIJOUS 5 DIVENDRES 6 

CANVI D’ENCARREGATS JOCS DE TAULA 
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 

TALLER DE SANT JORDI FEM 

UNA OBRA DE TEATRE 
JOC DIRIGIT /JOC LLIURE 

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13 

CANVI D’ENCARREGATS TALLER/ JOC COOPERATIU 
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 

TALLER DE SANT JORDI FEM 

UNA OBRA DE TEATRE 
JOC DIRIGIT /JOC LLIURE 

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20 

CANVI D’ENCARREGATS 
TALLER/ JOC DE LES 

EMOCIONS 
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 

TALLER DE SANT JORDI FEM 

UNA OBRA DE TEATRE 
JOC DIRIGIT /JOC LLIURE 

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27 

CELEBREM SANT JORDI 
CELEBREM LA JORNADA DE 

LA SALUT 
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 

TALLER DE SANT JORDI 

REPRESENTEM UNA OBRA 

DE TEATRE 

JOC DIRIGIT /JOC LLIURE 

DILLUNS 30     

CANVI D’ENCARREGATS     
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PROPOSTA ACTIVITATS I RECURSOS SANT JORDI 

En aquest document es proposen una sèrie d’activitats per realitzar amb els nens i nenes 

a l’espai del menjador.  

Es busca treballar la socialització, la cooperació i l’ajuda entre companys, l’atenció, la 

memòria, les habilitats òcul-motores, l’aprenentatge i la creativitat a través d’activitats 

que impliquin l’ús de diferents materials, per tal de reutilitzar, reciclar i fomentar 

aquesta pràctica sostenible als infants. 

Es vol afavorir un entorn educatiu al menjador on a través d’aquestes activitats lúdiques, 

els nens i nenes aprenguin sobre la festa de Sant Jordi, la seva història i tradicions. 

Aquest mes treballarem la causa de la sa 
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TALLERS:  

TALLER: PUNT DE LLIBRE DRAC 

Edat recomanada: tots 

Materials:  

- Cartolina blanca  

- Tisores 

- Pegament de barra 

 

 

 

Descripció:  

Imprimir el dibuix que tenim a la pàgina 

següent i retallar. 

Posar pegament i doblar la part quadrada. 

Doblar la part triangular més llisa i posar 

pegament a sobre (part verd). 

Doblar la part triangular on apareix la cara 

del drac que quedarà enganxada a sobre de 

l’altre triangle. 

Ja tenim el punt de llibre! 
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VERSIÓ IMPRIMIBLE: 
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ROSES DE PAPER 

Edat recomanada: grans 

Materials:  

- Cartolina vermella o paper de diari 

- Tisores 

- Un got 

- Pegament de barra i cinta adhesiva 

- Pals de fusta per fer pinxos 

Descripció: 

 

 

Dibuixar un cercle amb l’ajuda d’un got o un compàs. I fer una espiral dins del cercle. 

Retallar l’espiral i començar a enrotllar des del centre, on posarem una mica de 

pegament per a que quedi enganxada la part del mig.  

Un cop acabada la rosa passar el pal o enganxar-lo amb cinta adhesiva.  

 

ROSES AMB CAIXES D’OUS 

Edat recomanada: grans 

Materials:  

- Caixes ous  

- Pintura vermella 

- Filferro 

- Alicates  

- Tisores 

- Cinta adhesiva 

Descripció: 

Tallem la caixa d'ous en parts individuals, unes més petites (que aniran per dintre) i altres 

de més grans (que aniran per fora) i muntem les roses.  

1

. 

2

. 

3

. 
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Tallem un tros de filferro amb unes alicates i enrotllem la punta. Foradem la rosa amb 

el filferro i la fixem per sota amb cinta adhesiva (vermella o verda, el que vulgueu). Si 

preferiu utilitzar una tija, amb una mica de pega ja serà suficient.  

Per fi pintem les roses amb un pinzell i deixem que s'assequin. Si les volem més 

"realistes", podeu afegir-hi una espiga i enganxar una fulla verda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSES AMB MANS 

Edat recomanada: petits 

Materials:  

- Cartolina blanca 

- Pintura vermella 

- Retoladors verds 

- Pals de fusta per gelats 

- Pegament  

- Tisores 

 

Descripció: 

Cada nen escollirà una mà i mullarà el seu pam de 

pintura vermella. I un cop plena de pintura 

vermella, posarà la mà a sobre de la cartolina 

blanca. 

Esperarem que es sequi i retallarem. Dibuixarem una fulla amb el retolador verd i la 

retallarem també. 

Enganxarem la flor feta amb la mà i la fulla al pal de fusta de manera que quedi una rosa 

com la de la imatge personalitzada amb la mà de cada nen i nena. 
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ROSES ESTAMPADES AMB CARXOFES 

Edat recomanada: petits 

Material: 

- Carxofes 

- Pintura vermella 

- Cartolina blanca 

- Retoladors verds 

 

Descripció: 

 

 

Tallar les carxofes per la meitat i mullar la part tallada 

amb pintura vermella. 

 

 

 

Estampar amb les carxofes amb pintura a una cartolina 

blanca. Faran la forma de la flor de la rosa. Es poden fer 

totes les estampacions que els nens i nenes vulguin, 

tenint en compte que a sota hi dibuixaran les rames. 

 

 

Amb el retoladors verds els alumnes dibuixen el 

peduncle i les fulles de la rosa al seu gust. 
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DRACS AMB CAIXES OUS 

Edat recomanada: mitjans 

Materials: 

- Caixes ous 

- Pintura verd 

- Cartolina vermella 

- Paper seda vermell 

- Tisores 

- Pegament  

Descripció: 

Agafar dos caixes d’ous per nen o nena i pintar-les amb 

pintura verd. Quan estiguin eixutes posar una caixa una 

mica a sota de l’altre i la que fa de cos enganxar-la, de 

manera que quedi tancada.  

A la part que forma la cara del drac dibuixar els ulls i els forats del nas. 

Retallar la cresta del drac a la cartolina vermella. Retallar cintes de dos centímetres 

d’ample al paper seda. Si no tinguéssim paper seda, també serveix la cartolina vermella 

o taronja. 

Enganxar a dins de la obertura de les caixes d’ous que formen la cara del drac les cintes 

de paper seda de manera que l’efecte sigui de foc que surti de la boca. 

Posar la cresta del drac al mig de la part que formaria el cos i ja tenim el nostre drac de 

Sant Jordi! 

 

DRAC SANT JORDI AMB PLATS 

Edat recomanada: petits i mitjans 

Materials: 

- Plats de plàstic o cartró 

- Cartolina blanca 

- Retoladors de colors 

- Tisores 

- Cinta adhesiva 

Descripció: 

Dibuixar el cap, la cresta i la cua a la cartolina 

blanca i pintar-los. 
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Pintar el plat que formarà el cos del drac i enganxar les parts que els nens i nenes han 

dibuixat i pintat a la cartolina blanca. 

Ja tenim el nostre drac que podem fer servir per decorar l’espai del menjador. 

 

MURAL DRAC AMB TAPS PLÀSTIC 

Edat recomanada: tots 

Materials: 

- Taps de plàstic verds i vermells 

- Cartolina gran 

- Retoladors de colors 

- Pegament 

Elaboració: 

Dibuixar a la cartolina un drac ben gran. 

El cos del drac el formaran els taps de plàstic 

verds que els nens i nenes han anat reciclant. Amb els taps vermells formarem la 

llengua del drac. 

Els alumnes pintaran la cresta del drac, els ulls i el paisatge. I ja tindrem un mural per 

Sant Jordi molt original per decorar el menjador! 
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VOCABULARI DE SANT JORDI 

COMPLETAR PARAULES 
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1- VOCABULARI SANT JORDI 

 

CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA. SANT JORDI. 

Mira els dibuixos i escriu les lletres que falten. 

 

    

C _ S _ E _ _  P _ I _  _ E _ A _ A _ A _ _ E _ _ _ A _ 

   
  

R _ _ R _ S _ S LL _ _ _ E _ _ A _ A _ E_ 

  
 

 
 

LL _ _ _ A _ _ C _ _ PO _ _ E S _ _ G 

 
Busca les lletres que has escrit a la sopa de lletres i pinta-les: 

 

C I S E V E I 

R S B A N P L 

A R B R T N T 

D E D J S C L 

S L Ç R R O L 

R A D N A S O 

C S I U L N T 
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Si ho has fet tot bé, amb les lletres que t’han quedat sense pintar podràs completar 

aquesta frase: 

El dia 23 d’abril, a Catalunya, celebrem la diada de: 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Recull activitats menjador 

MAIG  

EL TACTE 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Descobrir la importància dels sentits en relació al nostre entorn. 

 Identificar sensacions a través del TACTE 

 Identificar els sentits i l’òrgan per a conèixer millor el nostre cos 

 Potenciar l’escolta activa i la comunicació 

 

METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT. 

Dedicarem tot el mes al SENTIT DEL TACTE. 

a) Presentem el sentit del TACTE a través de la Tartarokhus amb una carta fins 

a 2n de primària, i mitjançant un joc de preguntes a partir de 3r de primària. 

b) Els proposem crear un mural on es pugui relacionar el sentit amb el seu 

òrgan, en aquest cas seran les mans, preguntarem què en sabem i al final del 

mes què hem après.  

c) Farem diferents tallers sensorials; en els que buscarem reconèixer aliments 

i objectes a través del tacte i les seves característiques.  

d) Realitzarem jocs on reconèixer els companys a través del tacte, per fomentar 

la confiança. 

e) Tallers i jocs de relaxació realitzant massatges, creant vincles afectius, etc. 

 

La Tartarokhus aquest mes ens presenta el sentit de l’olfacte. A través de jocs mirarem que els 

alumnes puguin reconèixer els companys. Amb els més petits introduirem el tema a partir d’una 

carta de la Tartarokhus i amb els més grans els farem preguntes per posteriorment fer un mural. 

Aquest més es pot treballar la causa de la no violència que es celebra el 31 de gener. 

  

9. EL TACTE 
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ELS CÀRRECS 
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MAIG- EL TACTE INFANTIL 

 

 DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4 

 FESTA CANÇONS I BALLS JOC DIRIGIT/JOC LLIURE MURAL DEL TACTE 

DILLUNS 7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DEL TACTE 

CARA AMB LA MÀ 
CANÇONS I BALLS JOC DIRIGIT/JOC LLIURE JOC DE LES EMOCIONS 

DILLUNS 14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18 

UN MÓN DE CONTES 
CELEBREM LA JORNADA 

DE LA FAMÍLIA 
CANÇONS I BALLS JOC DIRIGIT/JOC LLIURE 

MURAL DEL TACTE 

 

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25 

UN MÓN DE CONTES 
TALLER DEL TACTE 

PEIX DE TEXTURES 
CANÇONS I BALLS JOC DIRIGIT/JOC LLIURE JOC DIRIGIT/JOC LLIURE 

DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30 DIJOUS 31  

UN MÓN DE CONTES TALLER DEL TACTE CANÇONS I BALLS JOC DIRIGIT/JOC LLIURE  
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MAIG EL TACTE PRIMÀRIA 

 DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4 

 

 
FESTA 

LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
TALLER DEL TACTE JOC DIRIGIT /JOC LLIURE 

DILLUNS 7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11 

CANVI D’ENCARREGATS 
JOC DEL TACTE/ JOC DE LES 

EMOCIONS 

LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
TALLER DEL TACTE JOC DIRIGIT /JOC LLIURE 

DILLUNS 14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18 

CANVI D’ENCARREGATS 
CELEBREM LA JORNADA DE 

LA FAMÍLIA 

LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
TALLER DEL TACTE JOC DIRIGIT /JOC LLIURE 

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25 

CANVI D’ENCARREGATS 
JOC DEL TACTE/ JOC 

COOPERATIU 

LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
TALLER DEL TACTE JOC DIRIGIT /JOC LLIURE 

DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30 DIJOUS 31  

CANVI D’ENCARREGATS JOCS DE TAULA 
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
TALLER DEL TACTE  



 

AVÍS LEGAL: La informació esmentada en aquest missatge és confidencial i pot incloure dades de caràcter reservat. 
143 

 

PROPOSTA ACTIVITATS I RECURSOS DEL TACTE 

CARTA DE LA TARTAROKHUS 

Hola Nois/es, 

 

Sóc jo la Tartarokhus, com esteu? Jo si us dic la veritat no gaire bé. 

Torno a estar a les fosques i no veig res de res, és com si hagués 

tornat al punt d’inici l’últim que recordo és que me’n vaig anar a 

dormir. 

Bé... si no veig res, em fa por moure´m perquè tinc por de fer-me 

mal. Que faig? Se us acut res per a poder desplaçar-me encara que 

sigui a poc a poc. Quin sentit hauria d’utilitzar? M’ajudeu? Tinc 

una pista. 

 

Un de llarguet, 

dos més baixets, 

un de menut i flac 

i un altre de més gruixudet. 

 

Moltes gràcies 

 

Tartarokhus 

 

 

Resposta: els dits 

(Retallarem la Carta i la podem penjar al menjador o la podem escriure a mà per a fer-ho més 

personalitzat)  

La Tartarokhus aquest mes ens presenta el sentit del tacte. A través de jocs mirarem que els 

alumnes puguin reconèixer els companys, així com objectes i les diferents textures que podem 

trobar. Amb els més petits introduirem el tema a partir d’una carta de la Tartarokhus i amb els 

més grans els farem preguntes per posteriorment fer un mural. Aquest més es pot treballar la 

causa per la família que és celebra el 15 maig.  
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EL TACTE 

Els receptors sensorials de la pell detecten els canvis que es produeixen a l'ambient en relació 

al tacte, la pressió i la temperatura. De cada tipus de receptor en parteix un tipus específic de 

fibra nerviosa. Els diversos mecanoreceptores es distingeixen per la seva morfologia i la mida 

del seu camp receptiu, la persistència de la seva resposta i la freqüència a la qual poden donar 

resposta. 

La pell, en l’home i la dona, cobreix tota la superfície corporal externa i, fins i tot, continua per 

dins. 

La pell ens protegeix de l’acció d’agents mecànics, com ara fragments, de la invasió de 

microbis,  col·labora amb la regulació de la temperatura corporal,... 

Repartida per tota la pell hi ha el sentit del tacte, per això té una gran quantitat de receptors 

d’estímuls. 

La pell està formada per dues capes; la dermis i l’epidermis. 

L’epidermis és la capa superficial i visible exteriorment. Està formada per cèl·lules mortes la part 

més externa, i vives la part interior. 

Les cèl·lules vives es van reproduint, i van desplaçant les mortes, les seves membranes 

s’endureixen i van morint, formen una capa dura, anomenada capa còrnia. 

La dermis està més endins. Està en contacte amb l’epidermis per unes elevacions anomenades 

papil·les, aquestes tenen molts de vasos sanguinis, 

A la dermis també s’hi troben algunes terminacions nervioses. I també té una certa quantitat de 

greix, que és el que ens ajuda a mantenir la temperatura corporal. 

A la pell hi trobem una sèrie de formacions típiques: els pels, amb petits músculs que els fan 

posar erectes, les ungles, les glàndules sebàcies i les glàndules sudoríferes. 

Les característiques que el tacte capta de l’exterior són la pressió i la temperatura. 

Les terminacions nervioses són diferents segons captin el fred, la calor, la pressió... 

Pàgina web: https://sites.google.com/a/xtec.cat/els-5-sentits/el-tacte 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/els-5-sentits/el-tacte/tacte 3.jpg?attredirects=0
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EL TACTE 

ENDEVINALLA 

El que puja a l'autobús 

des de Sant Andreu a Sans, 

quan arriba al seu lloc, 

sabeu què es troba a les mans? 

 

Quin és l’òrgan del sentit del tacte? 

La pell 

El mes representatiu? 

Les mans 

La pell per quines capes està formada? 

La dermis i l’epidermis. 

Quins olors hi ha? 

Hi ha mes de 10000 olors... podem parlar d’algunes.  

Ens agrada tot allò què toquem? 

Si o no 

Perquè? 

Respostes obertes dels nens.  
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TALLERS 

FEM UN PEIX DE DIFERENTS TEXTURES 

Edat recomanada: petits 

Materials: 

- Diferents materials  

- Cartolines o paper d’embalar 

- Retoladors 

- colors 

Descripció: farem la forma d’un peix i realitzarem 

les escames amb papers o diferents materials 

reciclats que tinguem, també podem utilitzar 

material de cuina, i fer-ho tipus collage.  

 

MALABARS 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Materials:  

- Globus  

- Arròs 

- Tisores 

- Bosses de plàstic 

Descripció: Agafem una bossa 

o tros de plàstic i li posem 

l’arròs de tal manera que quedi 

una vola. Tallarem els globus i 

els utilitzarem per a decorar les voles que hem fet. I així tindrem les nostres voles de malabars.  

 

FLORS AMB ROTLLOS DE PAPER 

Edat recomanada: petits i mitjans 

Materials: 

- Rotllos de paper de wc 

- Pintura 

- Pal de pinxo 

- cola 
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Descripció: Tallem els rotllos de paper de wàter en trosset com es veu a la foto, el pintem de 

diferents colors amb pintura. Els deixem assecar i després els enganxem amb cola en forma de 

flor. Li posem un pal de pinxo, i ja tenim la nostra flor, 

MURAL DEL TACTE 

Edat recomanada: petits i grans 

Materials: 

- Paper d’embalar 

- Tisores 

- Cola de barra 

- Pintura de diferents colors 

- Retolador negre  

Descripció: farem un mural amb els més grans per a reconèixer l’òrgan d’aquest sentit, la pell, 

podem dibuixar una mà., farem preguntes del que saben i les seves parts. I al final del mes 

penjarem un mural al menjador. Començarem fent una mà i anirem afegint les parts de la pell. 

L’últim dia de mes farem una explicació entre tots del què hem après. Amb els més petits també 

farem preguntes però nosaltres farem el dibuix de la mà nosaltres i entre tot l’haurem de pintar 

o decorar. 

LA MÀ AMIGA 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Materials: 

- Paper d’embalar 

- Tisores 

- colors 

Descripció: agafarem el paper d’embalar i farem la forma de la nostra mà, i la retallarem, 

després posarem el nostre nom. La nostra mà haurà de passar nen per nen, i hauran d’escriure 

alguna cosa. La consigna és que ha de ser un adjectiu positiu d’aquell nen. Es llegiran en veu alta 

si els alumnes volen.  

FLORS  

Edat recomanada: petits 

Materials: 

- Pintura 

- Cartolina o paper d’embalar 

- Cartró  

- tisores 

 

Descripció: Decorarem el menjador amb flors fetes amb el nostre palmell, amb el cartró farem 

la forma dels testos i així tindrà relleu. Un cop acabada l’activitat podem preguntar com era al 
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tacte la pintura, si era freda o calenta, si els hi agradat  i si la sensació era agradable o 

desagradable. I quan estigui sec tocar-ho, per parlar de les textures. 

 

QUÈ ES? 

Edat recomanada: petits i mitjans 

Materials:  

- Caixa de paper  

- Fruites del menjador, pasta i 

objectes. 

Descripció: Prepararem una caixa amb un forat 

per a posar-hi només la mà, dintre posarem 

diferents objectes, fruites o fins i tot pasta seca, 

etc. Els alumnes introduint la mà i sense veure 

el que és, hauran d’ explicar com és i intentar d’esbrinar-ho.   

 

JOCS  

LA POR 

Edat recomanada: grans 

Materials: cap 

DESCRIPCIÓ  

Es reuneixen tots els alumnes en un punt de l pati i es fan dos grups: un 

grup seran els porucs i l’altre els psicòlegs aquest últim grup haurà 

d’endevinar quins son els pors que els seus pacients pateixen. Els malalts 

no poden parlar, només s’han de centrar en representar la seva malaltia. 

El grup dels porucs ha de pensar quina por té en un temps aproximat de 

cinc minuts, aquests s’han de poder representar i reconèixer de forma 

tangible . Exemples: portar arracades, sabates blaves, o alguna altra característica física de les 

persones. També poden tenir pors alguns gestos concrets( riures, moure els braços...) o algun 

color concret i moltes més depenen de la imaginació del grup dels malalts. Una vegada que cada 

membre del grup dels porucs ja sap quina es la seva por, es col·locaran al mig de la classe i 

començaran a fer la seva representació. Han de recordar que no poden parlar, només cridar, 

riure, balbucejar, etc. Per altra part cada membre dels psicòlegs haurà d’observar 

individualment cada poruc i una vegada tingui clar quina malaltia pateix, consultar-li a l’orella si 

la seva por es: (....) El poruc només podrà contestar si o no. Si la resposta es negativa el psicòleg 

haurà de seguir intentant endevinar-ho i observar més detingudament al poruc. Si la resposta 

es afirmativa haurà de passar a observar a un altre pacient, i així successivament fins aconseguir 

descobrir totes les pors de cada malalt. Entre psicòlegs tampoc poden parlar, cada un ha 

d’endevinar per ell mateix la por. 

http://2.bp.blogspot.com/_H2Qq6bysJ1k/SgK773LWiaI/AAAAAAAAACQ/ZlRicrox0gE/s1600-h/por.jpg
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El primer psicòleg que aconsegueixi endevinar totes les pors, ho comunicarà a l’animador. 

Finalitzarà la dinàmica amb l’explicació del psicòleg de cadascun dels comportaments dels 

porucs. 

 

JOCS COOPERATIUS 

PIU-PIU 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Material: cap 

Descripció: L’animador senyalarà una persona: “tu ets el gall o la gallina”. Tothom comença a 

caminar per la sala amb els ulls tapats. Cada un busca la mà d’altres persones i en trobar-ne 

una l’apreta i li pregunta: piu-piu? Si li contesta piu-piu la deixa anar i continua buscant. Si no li 

contesten es que ha trobat al gall o gallina i es quedarà agafat en silenci. El joc continua fins 

que tots els participants es queden agafats al gall o gallina. 

 

NOM: “PASSAR PIQUES O GLOBUS” 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Material: globus  

Descripció: En parelles i cada parella té una pica/o un globus. Han de transportar el material 

d’una banda a l’altra de la sala de diferents maneres. (amb l’esquena, amb 2 dits, amb la panxa, 

amb el front,…..) pot haver-hi parelles que no vulguin se´ls ha de motivar a provar-ho i dir que 

sense l’ajuda de tots 2 no es podrà. 

SACHINHO 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Material: cap  

Descripció: Els jugadors 8nombre imparell) es col·loquen en rotllana i un d’ells es col·loca enmig. 

El cercle comença a girar cap a un costat i el del mig cap a l’altre i va dient: “sachinho, sachinho 

nao caso co’este, nem co’este….. ha de ser co’este!!” Llavors s’abraça amb el jugador que li ha 

quedat just al davant i els altres s’han d’abraçar a qui tinguin més a prop. El jugador que es quedi 

sense abraçada es col·loca al mig i tornem a començar. 
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Recull activitats menjador 

JUNY 

FINAL DE CURS 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Fomentar el treball en equip per a la realització del mural. 

 Festejar l’acomiadament del final de curs 

 Avaluar el curs escolar amb els alumnes a través de l’escolta activa. 

 

METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT 

Dedicarem el mes de juny a treballar el FINAL DE CURS 

a. Finalitzarem la temàtica dels sentits amb una carta de la Tartarokhus 

b. Explicarem que ja estem apunt d’acabar el curs i farem un recull del que hem 

après amb el projecte dels sentits. 

c. Els proposem crear un mural final de curs per a decorar el menjador i desitjar-

nos un bon estiu. 

d. Realitzarem una activitat per a parlar de com ens hem sentit aquest curs 

e. Farem una gimcana final i una festa per a acomiadar-nos.

10.FINAL DE 

CURS 
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CÀRRECS SETMANALS  
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JUNY -FI DE CURS INFANTIL 

    DIVENDRES 1 

 
 

 
  JOC LLIURE /JOC DIRIGIT 

DILLUNS 4 DIMARTS 5 DIMECRES 6 DIJOUS 7 DIVENDRES 8 

CONTES 
TALLER/CELEBREM LA 

JORNADA DEL MEDI 

AMBIENT 

CANÇONS I BALL JOC DIRIGIT/JOC LLIURE JOC DIRIGIT/JOC LLIURE 

DILLUNS 11 DIMARTS 12 DIMECRES 13 DIJOUS 14 DIVENDRES 15 

 CONTES TALLER CANÇONS I BALL JOC DIRIGIT/JOC LLIURE JOC DIRIGIT/JOC LLIURE 

DILLUNS 18 DIMARTS 19 DIMECRES 20 DIJOUS 21 DIVENDRES 22 

CONTES GIMCANA CANÇONS I BALL FESTA FINAL 
 

 

DILLUNS 25 DIMARTS 26 DIMECRES 27 DIJOUS 28  
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JUNY -FI DE CURS INFANTIL 

    DIVENDRES 1 

 

 
   JOC LLIURE /JOC DIRIGIT 

DILLUNS 4 DIMARTS 5 DIMECRES 6 DIJOUS 7 DIVENDRES 8 

CANVI D’ENCARREGATS 

TALLER/CELEBREM LA 

JORNADA DEL MEDI 

AMBIENT 

LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
TALLER/JOC LLIURE JOC LLIURE /JOC DIRIGIT 

DILLUNS 11 DIMARTS 12 DIMECRES 13 DIJOUS 14 DIVENDRES 15 

CANVI D’ENCARREGATS TALLER/ JOC COOPERATIU 
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
TALLER/JOC LLIURE JOC LLIURE /JOC DIRIGIT 

DILLUNS 18 DIMARTS 19 DIMECRES 20 DIJOUS 21 DIVENDRES 22 

CANVI D’ENCARREGATS GIMCANA  
LLIGUETA D’ESPORTS/JOC 

LLIURE 
FESTA FINAL/JOC LLIURE  

DILLUNS 25 DIMARTS 26 DIMECRES 27 DIJOUS 28  
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PROPOSTA D’ACTIVITAT I RECURSOS DE FINAL DE CURS 

CARTA DE LA TARTAROKHUS 

Hola noies i noies Sóc la Tartarokhus, 

Us en recordeu que no podia veure res... doncs gràcies a 

vosaltres i el sentit del tacte vaig anar palpant amb les mans 

fins a trobar un forat , i sabeu que .... vaig decidir entrar-hi. 

I al sortir del forat .... pffff!!vaig veure que era a la meva 

habitació. 

Estic molt contenta d’estar aquí. Es per això que us volia 

donar les gràcies perquè sense la vostra ajuda  realitzant les 

activitats cada dia, no podria haver tornat a casa. 

He descobert que els sentits hem serveixen per a moltes coses i 

sobretot per entendre millor el món.   

Què heu après vosaltres? 

P.D.: si puc passaré per la vostra escola a donar-vos les 

gràcies. 

 

Una abraçada i bon estiu  

Tartarokhus.  

 

 

(Retallarem la Carta i la podem penjar al menjador o la podem escriure a mà per a fer-ho més 

personalitzat)  
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TALLERS 

TALLERS. CLAUERS 

Edat recomanada: tots 

Material:  

- Goma eva 

- Brides petites o fil de pescar 

Descripció: Amb tall de goma eva 

sobrants es fan quadrades es foraden i 

es passa un fil.  

 

TALLERS: POLSERES DE GOMA EVA 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Material:  

- Goma eva 
- Llana o fil dur 
- Velcro 

Descripció: Agafarem la goma eva del 
color que ens agradi i la tallarem una 
mica mes llarga que la mida del nostre 
canell, posteriorment farem 2 talls d’aquests ens quedaran 3 files per poder fer una 
trena, farem un forat com ens indica el dibuix , lligarem amb llana l’extrem i ja tindrem 
la nostra polsera de record.  

Alternativa: Fem una tira del color de la 
goma eva que vulguem i la decorem, 
després posem velcro per poder enganxar-
la. 
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JOCS 

GIMCANA FINAL 

Edat recomanada: tots 

Material:  

- Globus d’aigua 

- Llapis de colors 

- Aigua 

- Pintura de cara 

- Paper 

- Cartolina 

- Retoladors 

Descripció: Organitzarem diferents proves i les distribuirem pel pati. Els monitors 

tindran un grup d’alumnes al que acompanyaran a fer les proves,  i els alumnes més 

grans seran els que hauran de preparar-les.  Cada grup tindrà una cartolina on dirà el 

ordre per el que ha de passar a fer les proves.  

Possibles proves: 

Córrer amb un globus entre les cames. 

Passar-se un globus d’aigua de mà a mà en una distancia llarga.  

Córrer per parelles portant un globus d’aigua al cap.  

Ordenar-se en fila segons l’edat o l’altura. 

Amb la boca plena d’aigua dir una frase. 

Pintar a l’altre un somriure amb els ulls tapats. 

Escriure una paraula o frase, o fer un dibuix sense utilitzar les mans 

Amb un avió de paper llençar-lo i veure si arriba a un punt que diguem. 
 

JOCS  

JOC DE BITLLES RECICLAT 

Edat recomanada: mitjans i grans 

Material:  

- Pilotes 

- Ampolles de plàstic reciclades 

Descripció: Posem les ampolles de plàstic en 

forma de piràmide i em de llençar quantes mes 

ampolles millor en una sola tirada. Guanya 

aquell que en llenci més d’un sol cop.  
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JOCS TRADICIONALS 

MOCADOR 

Edat recomanada: mitjans i grans  

Material: 

- Mocador 

Descripció: Es fan dos equips, cada un d’ells es numeren donant a cadascú un o més 

números depenent de quin sigui l’últim número, es posen cada equip en un costat 

diferent i s’alineen els membres de 

cada equip un al costat de l’altre. El 

mestre es col·loca entre els dos 

grups i subjecta un mocador i diu un 

número dels que han repartit als 

equips. Els dos nens que tenen el 

número surten corrent cap al 

mocador e intenten agafar-lo, qui 

l'agafi primer correrà cap al seu 

costat intentant que el seu rival no l'atrapi, si l’atrapa queda eliminat, i si el que ha agafat 

el mocador arriba a la línia del seu equip sense que el contrari l’agafi, queda eliminat el 

contrari, també s’elimina algú en el moment que un dels participants de l’equip que ha 

estat cridat, traspassi la línia imaginaria que hi ha davant del mestre, línia situada enmig 

dels dos equips. En el moment que s’elimina un dels companys de l’equip, el seu número 

s’ha de repartir entre la resta. Guanya l’equip que encara té algun membre. 

UN, DOS, TRES, PICA PARET 

Nombre de jugadors: a partir de 3 jugadors. 

Desenvolupament del joc: S’elegeix a un jugador que serà al que li toqui parar. Aquest 

es situarà mirant cap a una paret. La resta de jugadors es col·locarà formant una línia al 

darrera del jugador que pari a la distància establerta al principi del joc( de 7 a 10 

metres de la paret) 

Comença el joc i el jugador que para pica amb les mans a la paret i al mateix temps diu: 

un, dos, tres, pica paret! 

Mentre el jugador diu aquesta frase, la resta s’aproximarà a ell tant ràpid com pugui 

procurant de no ser vistos pel jugador que para, ja que quan ell acaba de dir la frase es 

girarà ràpidament i si enganxa amb algú movent-se, aquest tornarà a la línia d’inici. És a 

dir, els jugadors s’han de quedar quiets abans que el jugador acabi la frase. 

http://elsjocstradicionalscatalans.blogspot.com.es/2009/05/un-dos-tres-pica-paret-nombre-de.html
http://1.bp.blogspot.com/_l603WO6W1c8/ShSSEBmeU_I/AAAAAAAAAAk/3fGtmmiGpkQ/s1600-h/juegossobre3.jpg


  

AVÍS LEGAL: La informació esmentada en aquest missatge és confidencial i pot incloure dades de caràcter reservat. 
159 

 

El joc va avançant de la mateixa manera fins que un dels jugadors aconsegueixi arribar i 

tocar la paret, llavors quan el jugador que pari atrapi amb algun altre que es mou, aquest 

serà al que li tocarà parar. 

CANÇÓ FINAL DELS SENTITS 

 “El cos”  

Els ulls són per mirar; les mans, per agafar. El cap és per pensar i el cor per estimar. Els 

dits són per tocar i els peus per caminar. El nas, per olorar; la boca, per parlar. La llengua, 

per tastar; les dents per mastegar. Orelles per sentir… T’ho torno a repetir! 

 

CANÇÓ DELS 5 SENTITS DE LA DAMARIS GELABERT 

https://www.youtube.com/watch?v=z8pUQwNvo-A 

 

 


