
Propostes  comunitat de petits 
setmana del 18 al 22 de maig



Propostes comunitat de petits setmana del 18 al 22 de maig

Art  audiovisual

2

Aquests dies hem pogut sortir de casa i hem tornat a sentir el vent, la llum i la natura amb tot el cos.
Us heu fixat que els arbres estan més florits? Us heu adonat del soroll que fan els insectes que
comencen a anar de flor en flor? Potser fins i tot heu vist alguna papallona, marieta o cau de
formigues…

Seria bonic poder guardar aquests moments que la natura ens regala, ja que són molt valuosos.
Així que us proposem que, durant una de les vostres passejades, aprofiteu per fer fotos d’aquelles
coses petites (formiga, marieta, flors) o dels coneguts i conegudes que us trobeu des de la
distància.

Quan tot això passi i fem la vista enrere, veure aquestes fotos dels detalls més simples ens farà
tornar a connectar amb aquestes sensacions de “descoberta”.

*famílies, per ampliar la proposta, els infants poden escriure el nom de les coses que fotografiïn o
dibuixar-les.
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Experimentem 
Com va tot? Esteu animats i animades? 
Avui us volem proposar un experiment divertit i 
interessant. Sabeu com es fa una bomba de sabó?

Us diem els materials que necessiteu:

 Bicarbonat sòdic
 Colorant alimentari (si li voleu donar un xic de 

color).  Si no en teniu podeu fer servir café, una 
mica de pintura, cúrcuma, curry…

 Vinagre
 Una cubitera

 Comptagotes (*opcional) 

Passos a seguir:
Barregem el bicarbonat amb una mica d'aigua fins a crear una massa espessa. 
D'aquí anem separant petites quantitats i li afegim unes gotes de colorant alimentari (es pot fer servir també 
pintures). 
A continuació omplim una glaçonera amb els diferents colors i la fiquem al congelador. 
Quan hagi solidificat les repartim en una safata de parets altes o recipient similar, i li anem afegint vinagre. La 
reacció amb el vinagre farà que les boles es desfacin generant bombolles i els colors es vagin barrejant entre 
si.
Us atreviu a provar-ho? Vinga!! és una barreja de ciència i potser una mica de màgia!



Propostes comunitat de petits setmana del 18 al 22 de maig

Avui us proposem una activitat que us farà obrir els ulls i fixar molt la vista… Haureu de trobar les diferències
que hi ha entre les imatges que us enviem.

Compte! Semblen iguals, però si observeu bé, trobareu detalls que són diferents.

A veure si els trobeu tots! (Podeu ampliar les imatges per veure-les millor).

Món matemàtic


