
Paseja de nit amb una llantera 

         

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Fes un diari d’uns dies si marxes fora o 

fas alguna cosa diferent. Hi pots posar 

fotos, dibuixos, enganxines de colors,etc. 

Fes un dibuix amb pintura, pots provar de pintar-lo 

amb els dits, les mans, amb els peus. 

Fes realitat 
com a mínim 

un somni. 

 

Descobreix un parc  amb gespa, a Barcelona n’hi ha un munt, i 

són ben a prop! estira’t a veure els nuvols, fes la croqueta, 

tanca els ulls a veure què s’escolta, busca un trébol de 4 

fulles, pots menjar en plan picnic i fins i tot fer una migdiada 

Camina 

descalç per la 

sorra, la gespa, 

per casa, per la 

muntanya 

Juga!... a casa i fora de casa, amb la família, els amics, tu sol o sola. 

Juga a jocs de taula, de parc, d’aigua i de muntanya. Jocs de córrer, 
d’escoltar, d’observar, de pensar 

Fes-te el teu propi gelat i menja-te’l 

Surt amb uns pots transparents amb tapa i 
agafar alguns insectes o capgrossos per 
observar-los i tornar-los on eren. 

Arregla una cosa que estigui 

trencada 

Fes alguna activitat cultural, ves 

a un museu, al teatre, al circ, al 

cinema, a la biblioteca, a un 

concert,... 

-,.. 
 
- Arregla alguna cosa que estigui 
trencada 
 
- Fes-te el teu propi gelat deixa’l 
refredar al congelador i menja-
te’l.  
 
- fer realitat com a mínim un 
somni 
 
- Escriure una postal a l’escola 
 
 
- Fes alguna activitat cultural, ves 
a un museu, al teatre, circ, 
cinema, un concert 
 
- JUGA!: sol, amb la familia, amb 
els amics, a jocs de taula, jocs de 
sorra, d’aigua i de parc, 

Escriu una postal a 

l’escola explican 

ton ets i com et va 

l’estiu 

Fes una mica de llegir,escriure i pensar (cuida el cap), una mica d’esport (cuida el cos), una mica de res i una mica de tot...  


