
Activitats i propostes per
passar estones a casa, i fer

el confinament més divertit.
Riu, connecta, però sobretot:

 
QUEDAT A CASA 

Activitats per 
SUPERHEROS

PER TOTA LA FAMÍLIA, I MÉS!

Tot anirà BÉ

més consells a @agipagiramon



Material:
corda, llana o similar
cinta de pintor
peus i mans dibuixats en fulls.
coixins, cadires o taules
qualsevol material que ens serveixi per fer moviment
 
Per tota la casa penseu on inicia el circuit i on finalitza. Aneu ficant obstacles
pel circuit, per saltar, fent tombarelles, zig zag, reptar, equilibris,...
Amb el cordill o la llana, podeu fer un obstacle laser al passadís, han de
passar sense tocar.
Amb les mans i peus les enganxem al terra de forma aleatòria, a cada pas
s'ha de fer utilitzant la mà o el peu que ens demana.
Amb la cinta de pintor, ens servirà per fer dibuixos a terra i que hagin de
seguirutilitzeu llits per fer tombarelles, cadires per enfilar-se, rotllos de
paper de wc per zig zag o equilibris.
Podeu anar variant els circuits a cada vegada.
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Circuit d'obstacles
 



Material:
1 rotllo de paper de wc
cartolina platejada o cartolina forrada amb paper de plata.
cartolina normal.
1 funda de plàstic
boles de colors, o lluentó, o alguna cosa similar.
 
Fem un triangle amb la cartolina platejada just a la mida interior del rotllo i
1cm més petit, la part brillant ha de quedar a l'interior.
Tallem dos rodones de la funda de plàstic del mateil tamany què el rotllo de
paper, i fem un altre amb la cartolina però amb un petit forat al mig per
possar-hi l'ull.
Per un cantó, fiquem una rodona de plàstic pegat al triangle, les boles o
lluentó i tapem amb l'altra rodona de plàstic. sellem bé amb celo.
Per l'altre cantó, fiquem la rodona de cartolina i sellem.
Decorem al gust i ja tenim el nostre calidoscopi.
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Calidoscopi
 



Material:
Traiem roba estrafolària, mocadors, collars i polseres,
sabates gegants, barrets, ulleres, perruques,
maquillatge.
 
Disfressem-nos, per parelles, cadascú,...
Podem fer diferents variants:
Fer una desfilada
Fer interpretació de personatges i endevinar qui son
Concurs de la tele a l'estil, tu cara me suena.
 
 
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Quí és qui?
 



Material:
1 caixa de plàstic transparent.
1 paper de plata
1 paper de forn
1 celo
1 llums de nadal, led o bombeta.
 
Forrem l'interior de la caixa amb el paper de plata, la part
brillant del paper s'ha de veure.
A l'interior de la tapa ficarem el paper de forn.
Enganxem les llums per tot l'interior de la caixa.
A experientar amb colors, ombres, sobrepossant materials,...
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Caixa de llum casolana
 



Ingredients:
1 mesura de iogurt de farina
1 mesura de iogurt de sal fina
1/2 mesura de iogurt d'aigua amb colorant alimentari  o
pintura.
1 culleradeta d'oli suau.
 
Remeneu tot i amasseu, i ja teniu la vostra plastilina.
La podeu deixar en una carmanyola per guardar i que duri
diferents dies o la podeu deixar assecar.
És una activitat apta des de molt petits fins que la
hipertensió t'ho impedeixi.
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Plastilina casera
 



Preescalfem el forn a 210ºC a la part de baix
.1. Muntem les clares d'ou a punt de neu.
2. Barregem els rovells i el sucre, afegim l'oli i el iogurt i
remenem bé. A continuació afegim el plàtan més madur, que
estigui ven xafat amb la forquilla, i la xocolata ja
desfeta!. Afegim un polsim de sal.
3. Remenem a poc a poc amb les clares d'ou, el llevat i a poc a
poc la farina.
4. Untem el motlle del pastís amb la mantega, què estigui ven
cobert.
5. Afegim la pasta al motlle, agafem l'altre plàtan i el partim
per la meitat, fiquem un tros al damunt a cada part.
I AL FORN 45 MINUTS.
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Pastís de xoco i plàtan
 

250gr. farina
130gr sucre
3 ous
1 iogur
100 ml d'oli
120gr de xoco reposteria
2 plàtans madurs
1 sobre de llevat
un polsim de sal
1cda. mantega

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



Fiqueu els caramels en una bossa i piqueu-los  fins
que quedin ven petits.
En un bol barregeu  la farina, el llevat, el sucre, la
mantega pomada i la llet freda. Treballeu la massa
amb les mans.
Enfarineu el marbre i esteneu amb un carró la
pasta, que faci 3 mm de gruix. Talleu les galetes amb
motlles de formes o amb un got per fer-ne rodones. 
 Posseu damunt de  la plàtera de forn.
Feu un forat al mig de cada galeta i posseu el
caramel.
Poseu´les al forn escalfat 20 min a 180 ºC. 

1.

2.

3.

4.

5.
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Galetes de caramel
 

250 g de farina.
125 g de mantega.
100 g de sucre.
50 ml de llet.
1 culleradeta (5g) de
llevat en pols.
Caramels durs.

 
1.
2.
3.
4.
5.

6.



Tria el títol d'una pel·lícula.
Grava un vídeo fent mímica sobre la
pel·lícula.
Envia aquest vídeo a mínim 3 persones.
Demana què et donin la resposta i
t'enviïn un vídeo, també.

1.
2.

3.
4.

 
 
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, etiqueta
@agipagiramon i ho farem visible.

Joc de Video-Pel·lícules
 

endevina la
pel·lícula



Tria elements que facin olor: espècies, espelmes,
cafè, suavitzant, xocolata,... adaptat a la seva
edat.
Tapa els ulls i presenta cada element a poc a poc.
Si l'encerten el deixem en una banda de la taula,
si no l'encerten, el deixem a l'altra banda de la
taula.

1.

2.
3.

 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

A què olora?
 



Podem utilitzar les mans o els peus
Preparem safates amb: arròs o llenties, espuma
d'afaitar, espaguetis bullits, sabó de rentadora, farina
Estigues una bona estona a cada safata, experimenta
i deixa sentir les sensacions que dóna cada element.
Recorda rentar-te abans de passar a
la següent safata.

1.
2.

3.

4.

 
 
Si us ve de gust compartir-ho a les xarxes, 
etiqueta @agipagiramon i ho farem visible.

Toca Toca
 


