
PROJECTE: ENCAIXA’T 
 

El projecte ENCAIXA’T és el primer projecte que 

s’ha dut a terme dins del programa Magnet a 

l’escola amb els alumnes d’educació Infantil. Es 

va realitzar durant el tercer trimestre del curs 18-

19 de manera internivell (P3, P4 i P5).  

Dels diferents objectius que ens vam plantejar, 

l’objectiu principal era conèixer un entorn proper per a 

l’alumnat des del punt de vista arquitectònic, en aquest cas, la casa. 

 

El projecte està dividit en 3 fases: la fase inicial, la fase de 

desenvolupament i la fase final.  

 

FASE INICIAL 

El projecte va començar plantejant el REPTE als infants de construir una 

casa a la seva mida on després poder jugar, ja que l’espai del joc simbòlic 

ens quedava una mica petit.   

Com ho podíem fer? Vam partir del conegut conte dels 3 porquets per 

tal de donar a conèixer alguns materials per poder construir una casa.  

També vam portar diversos materials a les aules i vam fer diverses 

dinàmiques i activitats per poder valorar quins materials ens podrien ser 

útils per construir la nostra casa. Després de diverses assemblees vam 

acordar, entre tots, que el material que 

utilitzaríem serien les CAIXES DE CARTRÓ.  

 

Un cop decidit el material vam fer una carta 

a les famílies demanant ajuda per 

aconseguir les caixes i també vam fer 

diverses sortides pel barri demanant als comerços que ens guardessin o 

fessin arribar totes les caixes que poguessin.   



Tal com anaven arribant les caixes a l’escola les anàvem tancant i apilant 

i, fins i tot, les que eren de colors les embolicàvem amb paper d’embalar 

perquè tinguessin totes el mateix color. 

 

Quan vam tenir moltes caixes vam començar a experimentar i a construir 

lliurement les nostres cases.  

 

FASE DE DESENVOLUPAMENT 

Després d’uns dies experimentant i d’aquest primer contacte amb les 

caixes vam veure que encara ens quedava moltes coses per aprendre i 

que construir una casa no era tant fàcil com ens imaginàvem.  

 

Tot seguit, en les assemblees d’aula vam fer 

converses per saber i conèixer com són les nostres 

cases, quines habitacions tenen i quins objectes 

hi ha a cada habitacle. 

També vam fer dibuixos de l’interior i l’exterior de 

les nostres cases i, ho vam explicar a tots els 

companys i companyes. 

 

Vam fer algunes activitats de robòtica amb les 

bee-bots per aprendre a identificar en quina 

habitació podríem trobar els diferents objectes.  



Abans de fer la construcció a la nostra mida, vam experimentar amb 

materials de construccions més petits per crear cases petites.  

 

Havíem d’aprofundir més i anar una mica més enllà, per poder construir 

la nostra casa, ja que encara costava diferenciar els diferents habitacles 

d’una casa a l’hora de fer les construccions petites.  

 

Vam esbrinar que els PLÀNOLS són els dibuixos que fan els i les arquitectes 

abans de construir una casa o edificació. Així que, per grups i en forma 

de trencaclosques vam elaborar diferents plànols. 

Primer vam decidir on aniria cada habitació i després 

vam escollir quins elements hi podíem posar. 

 

Quan vam tenir els plànols de tots els grups fets, vam fer una votació per 

saber quin seria el que utilitzariem de guia per construir la nostra casa.  

 

Arribats a aquest punt ens va sorgir el gran dubte: com ho fem ara per 

passar del plànol a la realitat? I es quan vam decidir demanar ajuda a les 



nostres arquitectes del COAC. Ens van donar moltes idees i, entre 

aquestes, vam conèixer que era l’escala 1:1.  

Vam practicar-la amb els i les alumnes fent dibuixos al terra del pati i 

prenent de referència els objectes i mobiliari de l’aula i de l’escola que 

teníem a l’abast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Després de molt practicar, va arribar el moment de passar del paper al 

terra de l’aula de psicomotricitat, que és el lloc on volíem construir la 

nostra casa.  

Per fer-ho vam prendre de referència el nostre cos, i vam delimitar les 

diferents habitacions de la casa observant el plànol i amb cinta de 

carrosser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop delimitat l’espai de cada habitació era el moment de començar 

a construir. Abans però, vam classificar totes les caixes en petites, mitjanes 

i grans, ja que així ens seria més fàcil a l’hora d’utilitzar-les.  



Ara si, era el moment de posar-nos mans a l’obra! Així que, vam 

començar agafant les caixes més grans per fer les parets de les diferents 

habitacions i els passadissos i vam deixar les mitjanes i petites, per omplir 

foradets o posteriorment, crear mobiliari i objectes per la casa.  

 

Un cop construïda la casa, era el moment de pintar-la i donar-li una mica 

de color. Però... de quin color pintaríem la casa? 

Les arquitectes ens van remarcar que les emocions que transmeten els 

colors és un aspecte important a treballar amb els infants, així que vam 

creure convenient treballar el conte del monstre de colors, per a que 

l’alumnat aprengués a relacionar els colors amb les emocions que els 

poden produir.  

Tenint en compte això vam triar els colors que li posaríem a la nostra casa. 

Per a la porta principal, el groc; per al menjador, el rosa; per al lavabo, el 

blau cel; per al dormitori, el verd clar; per a la cuina, el taronja; per al 

balcó, el verd fort i, per als passadissos, el blau fort.  



Decidits els colors vam començar a pintar amb pintura, però... què ens 

vam trobar? Doncs que al fer servir cinta adhesiva per enganxar les 

caixes, ara la pintura es repel·lia. Havíem de buscar solucions, i la solució 

va ser el paper de seda. Així que enlloc de pintar vam haver d’empaperar 

la casa per poder donar-li el color que nosaltres volíem.  

 

Simultàniament, vam anar moblant la casa, buscant per l’escola quins 

mobles i objectes ens podrien anar bé. Vam aprofitar la cuineta, les 

cadires, la tauleta, les hamaques, els llits... i tot allò que no vam trobar ho 

vam construir amb les caixes sobrants, com per exemple: la pica de les 

mans, el lavabo i armaris de la cuina. 

 

 

Un cop la casa estava moblada vam decorar-la posant cortines de 

diferents colors i petits complements com flors al balcó. 

 

I així és com van quedar els diferents habitacles de la nostra casa.  

 



  

PORTA PRINCIPAL  I BALCÓ PASSADÍS 

MENJADOR 

DORMITORI 

LAVABO 

CUINA 



FASE FINAL 

Un cop la casa construïda, pintada, moblada i decorada, arribava l’hora 

de jugar! Els nens i nenes d’infantil van passar hores i hores jugant a la seva 

casa, una casa que va començar com un petit projecte i va finalitzar sent 

un gran i excel·lent projecte. 

 

Després de tantes hores i tants dies de feina, no ens podíem quedar 

aquest projecte només per a nosaltres, així que vam decidir compartir-lo  

amb les famílies dels nostres infants, l’alumnat dels diferents cicles, els i les 

mestres de l’escola, les arquitectes del COAC que ens havien assessorat, 

etc. 

 

En definitiva, va ser una experiència molt gratificant per a tothom. 

 


