
COMUNITAT DE PETITS: REPTES DE LA SETMANA  
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FEU 

MANDALES 

SOBRE UNA 

BASE AMB 

MATERIAL 

DIVERS 

 

DIBUIXA LA FAMÍLIA O ELS AMICS 

Material: fulls, retoladors, llapis o 

material que tingueu per casa per 

decorar, tisores i cola  

Repte: agafeu un full i el pinteu o 

decoreu com vulgueu. 

 Seguidament en un altre full i dibuixeu 

la vostra família o els amics i retalleu el 

contorn.  

Finalment enganxeu el dibuix en el full 

que heu pintat o decorat. 

 

  

 

 

 

 

PASSAPARAULA 

Material: Ruleta de les lletres 

Repte: feu girar la ruleta de les lletres de 

l’enllaç que us adjuntem, llegiu les pistes 

i escriviu les paraules. 

Segur que ho aconseguiu. 

Enllaç: 

https://wordwall.net/es/resource/1444
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FEM SIMETRIES 

Material: pals de colors o material que 

tingueu per casa. 

Repte: agafeu un fil, un corda o alguna 

cosa que us permeti crear dos espais.  

En un dels costats feu una composició 

lliure tocant la corda o fil i a l’altre 

costat reproduïu la mateixa 

composició. 

Si utilitzeu un mirall els ajudarà a 

entendre la simetria. 

CREEM I MANIPULEM UNA MASSA 

SENSORIAL 

Material: sabó natural, 1 got d’aigua 

calenta, 1 got de cola blanca, colorant 

(opcional) i purpurina (opcional) 

Repte: crear i gaudir manipulant la 

massa sensorial 
 

Teniu el procés d’elaboració explicar a 

baix. 

GAUDIU!! 



 

MASSA SENSORIAL 

 

Ingredients:  

 Sabó natural 

 Cola Blanca (1 tassa) 

 Aigua calenta (1 tassa) 

 Colorants (opcional) 

 Purpurina (opcional) 

Instruccions: 

1. Per preparar-la, es barreja en un bol unes 3/4 parts d’aigua calenta amb la cola blanca i afegim el colorant i 

purpurina (si tenim) 

2. En un altre bol, barregem 4 culleradetes de sabó amb la resta de l’aigua calenta. 

3. Quan estiguin les dues barreges preparades, hem de ficar la primera dintre de la segona, i les deixem reposar 

sense barrejar. Quan passin uns minuts la massa estarà llesta per jugar. 

4. Per guardar-la, podem ficar-la dintre d’un recipient que es pugui tancar bé. 


