
COMUNITAT DE PETITS: REPTES DE LA SETMANA  
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FEU 

MANDALES 

SOBRE UNA 

BASE AMB 

MATERIAL 

DIVERS 

 

FEM MÀGIA AMB L’ART 

Material: paper de cuina, retolador permanent 

negre o un altre color, i retoladors de colors, safata 

amb aigua. 

Repte: dobleguem el paper per la meitat i fem un 

dibuix amb permanent negre, hem de traspassar 

una mica el paper de sota, i quan estigui fet el 

dibuix obrim i pintem amb el retoladors de colors 

el dibuix de dintre. Quan tornis a tancar el paper 

no es veu cap color, llavors ho poses dintre de la 

safata i txan.....màgia, surt el dibuix que hem fe 

pintat de colors. 

Vinga creativitat al poder i tota la família a 

dibuixar!!!!!!! 

  

 

 

FEM MISSATGETS 

Material:llapis, retoladors 

i /o material per decorar. 

Repte: penseu alguna 

cosa que us agradaria dir-

li alguns companys/es de 

la classe i els hi escriviu i 

decoreu alguns missatges. 

Us animem a que 

compartiu els missatges 

amb els/les nens/es. 

 

CREEM I JUGUEM EL BINGO 

Material: fulls o cartolina ,retoladors i 

fitxes o macarrons o cigrons 

Repte: agafem un full o cartolina, 

dibuixem una graella i li fem 10 caselles 

i hi escrivim números de l’1 al 10 a 

l’atzar. Retallem uns trossets de paper, 

escrivim el números de 1 al 10 i el 

pleguem petits. 

Ja tenim el joc apunt. 

 

 

FEM CRÈIXER LLEGUMS 

Material: mongeta, cigrons o llenties, un 

pot petit, aigua o cotó fluix. 

Repte: col·loquem una capa de cotó 

fluix dins el pot, col·loquem només un 

tipus de llegum, posem una altre capa 

de cotó i ho reguem amb aigua. Anem 

observant el seu creixement, ho anem 

regant i quan creixi ho podem posar 

en un test. Durant el procés intenteu 

fer hipòtesis del que passarà. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.cavallcartro.cat/fem-creixer-llegums-escola-bressol&psig=AOvVaw1L9cBhojkn7ergdXOOyt0q&ust=1586713613626000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD-6pT34OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://agora.xtec.cat/esclariba/general/el-raco-dels-missatges/&psig=AOvVaw3BlsbEJlz2kIHD0eX6KQDT&ust=1586712525856000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODul_jy4OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.comeon.com/es/go/bingo/&psig=AOvVaw06MsiKJgBIcDYXsVoodM22&ust=1586712271385000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiM2P_x4OgCFQAAAAAdAAAAABAD


FEM MAGDALENES 

Els expliquem el procediment de l’experiment: 

 1. Col·loquem una capa de cotó 

 2. Col·loquem només un tipus de llegum  

 3. Col·loquem una altre capa de cotó  

 4. Ho reguem amb aigua  

 5. Esperem (*) 

 

 

 

 

 

Ingredients: 

200g de sucre 

1 tira pell de llimona (si no tens pots posar pell de taronja o una cullerada de vainilla) 

2 ous 

170 de llet 



170 oli girasol 

270 farina 

½ sobre de llevat químic en pols 

Elaboració: 

1. Preescalfar el forn a 180ºC. Posar 12 papers de magdalenes a la safata del forn. 

2. Preparar un recipient on es puguin afegir tots els ingredients. Posar el sucre i la pell de la llimona i remenar o batre amb batedora. 

3. Afegir els ous i remenar. 

4. Ficar la llet i el oli i tornar a remenar. 

5. Afegir farina i el llevat químic en pols i barrejar. 

6. Un cop està tot ben barrejat s’ha d’anar omplin els motlles de les magdalenes, ficar una mica de sucre per sobre i ficar-les al forn durant 

20 min. Aproximadament. 

Observació: Si no teniu motlles de magdalenes podeu fer servir una safata per fer pa de pessic amb els mateixos ingredients. 


