
 

 
 
 
 
 

 
GIRA-SOL 

 
 
 

Us trobeu en un d’aquells dies ens els que us veieu amb ganes de fer activitats i realitzar                  

propostes als vostres fills i filles, però us adoneu que ells i elles estan poc receptius o                 

receptives?  

Aquí teniu algunes propostes en què podem augmentar el seu ànim i benestar, al mateix               

temps que podeu passar una estona amb un alt contingut pedagògic, sempre de manera              

subtil i sense pressions, respectant-los i fent que se senti acompanyat o acompanyada. 

 

ESCOLLIU L’ACTIVITAT QUE US VINGUI DE GUST FER AVUI… 
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ACTIVITATS 2a ENTREGA 

 

★ JOC SIMBÒLIC: JUGUEM A METGES 
Són dies en que tot el dia es senten notícies relacionades           

amb la salut, amb hospitals… parlen de metges i         

metgesses, sanitaris i vacunes… Però fins a quin punt els          

nostres fills i filles ho perceben com una cosa positiva o           

augmenta la seva preocupació? 

Jugar a metges amb ells i elles els pot ajudar a verbalitzar            

i expressar com estan vivint aquesta situació. 

 

Aquest dies tots tenim alguna mascaret o guants de sobres per casa. Jugeu amb ells i                

elles i si surt el Coronavirus, aprofiteu l’ocasió per resoldre-li dubtes! 

 

➔ IDEES PER CREAR EL RACÓ DE L’HOSPITAL 

 

★ CONTE MALA SORT O BONA SORT 
Creus que quedar-se a casa confinat és tenir bona o mala sort? Escolteu que li va                

passar a la Noa... 

La Noa està malalta i no pot anar al zoo amb els seus germans. A més, com que la                   

febre li ha pujat, la cangur no la deixa aixecar-se del llit. Empipada i trista, es lamenta                 

de la seva mala sort... Mala sort? Bona sort? Aquí arriba la Minty per fer-li entendre que                 

la sort se la busca un mateix! 

 

➔ CONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ferdemestres.blogspot.com/2013/07/el-raco-de-lhospital.html
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/minty-fada/mala-sort-bona-sort-cap-14/video/4688151/


★ PINTURA A CASA 
➔ Una forma divertida de fer pintura amb coses que tenim a casa.  

 

➔  El ball de les aranyes 
Veureu que amb tan sols unes gotetes de pintura, podreu dibuixar aranyes, i tot el 
que us pogueu imaginar. 
 

 
 

➔ La figura humana (P3)  
Que bonic és veure l’evolució de la figura humana des de ben petits! 
 

 
 

 

★ EXPERIMENT: Bombolles de sabó 
 
● L’experiment d’aquesta setmana és… BOMBOLLES DE SABÓ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KSgC0bCW7vw
http://www.tresquatreicinc.com/el-ball-de-les-aranyes/
http://www.tresquatreicinc.com/la-figura-humana/


Passos a seguir: 
1. Agafem el recipient gran i hi posem l’aigua i el sabó de rentar els plats. 

2. Ho barregem ben barrejat.  

3. Agafem l’ampolla d’aigua i amb les tisores li tallem la part de sota. 

4. Suquem la part inferior de l’ampolla amb la barreja d’aigua i sabó. 

5. Bufem per la part superior de l’ampolla.  

6. I… A fer volar les bombolles de sabó!  

 
 

 

★ FEM BATUTS 
 

Ara que ha arribat la calor,      

què millor que un batut de      

fruita per berentar! 

Us animeu a fer-ne un? 

Us deixem algunes recpetes! 

 

➔ Batuts d’estiu 

 

★ MENJAR DIVERTIT 
És hora de menjar! Potser aquest dies no tenim tanta gana o            

potser ens costa més seure a taula… 

Que us sembla que tornem algun àpat com l’esmorzar, el          

berenar o el sopar en  un moment ben divertit i creatiu? 

Entre tota la família podeu compartir un àpat d’allà més          

esbojarrat! Qui s’anima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://totnens.cat/batuts-de-fruita-per-als-berenars-de-lestiu/


ACTIVITATS 1a ENTREGA 

 

 

 

★ CUINEM! 
 

Cuinar pot ser un moment d’evasió pels infants. Aquí trobareu 5 receptes que podeu              

realitzar amb els vostres fills i filles seguint la         

metodología Montessori. També hi trobareu consells      

per les famílies a l’hora de realitzar-los. 

 

➔ Cinc receptes Montessori per cuinar amb nens 

 

També pots cuinar altres coses senzilles... 

- Creps 

- Truita 

- Croissants amb pasta de full 

- Magdalenes  

- Patatín aventurer 

 

 

★ EL POT DE LA FELICITAT 
 
En aquest vídeo trobareu la proposta de fer un pot de la            

felicitat. Es tracta de recollir moments positius del dia a dia. D’aquesta manera, quan us               

faci falta, podeu obrir-lo amb els vostres fills i filles i recordar-li moments bonics (encara               

que siguin petits i senzills) que hàgiu viscut durant el confinament. 

 

➔ EL POT DE LA FELICITAT 

 

 

 

 

 

https://www.rac1.cat/info-rac1/20190326/461230125266/receptes-montessori-nens-cuina.html
https://www.serpadres.es/familia/alimentacion-recetas/receta/magdalenas
https://www.serpadres.es/familia/alimentacion-recetas/receta/manzanas-asadas
https://www.guiainfantil.com/videos/educacion/el-frasco-de-la-felicidad-para-que-los-ninos-piensen-en-positivo/


★ MANUALITATS 
 

TENYIM ARRÒS 

Podeu tenyir arròs de colors per després fer creacions o simplement experimentar. 

 

COM TENYIR ARRÒS DE COLORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ M’EXPLIQUES UN CONTE? 
 

Els contes són una eina amb un gran potencial educatiu! Quan un infant escolta com li                

narren un conte, està desenvolupant el llenguatge, l’expressió, la memòria i el            

coneixement espai-temporal. A més, treballa l’hàbit d’escoltar i a ser pacient al mateix             

temps que aprèn sobre valors i emocions.  

En aquestes dies, que potser està més tocat        

emocionalment i més sensible, pot ser una       

molt bona opció compartir un moment de       

lectura de contes amb ell o ella. Amb això         

anseguim que es senti acompanyat i li       

reforcem l’autoestima, al mateix temps que      

permetem que es senti identificat amb algun       

 

https://www.creajugaieduca.cat/2018/08/06/arros-de-colors/


personatge del conte, i adonar-se com és possible gestionar certes emocions. 

 

Podeu usar contes que tingueu a casa o escoltar-ne online.  

 

➔ una mà de contes 

 

Mentre li expliqueu, podeu anar parant i preguntar-li què creu          

que passarà, com creu que es sent el protagonista, si ella o ella també s’ha sentit així                 

alguna vegada… 

 

★ PSICOMOTRICITAT A CASA 
 

Amb cinta adhesiva enganxar/dibuixar un recorregut en el terra de casa i fer equilibri              

durant tot el dia (només es podrà trepitjar la cinta adhesiva enganxada a al terra). 

 
 
 
 
★ EXPERIMENT 

A aquest enllaç trobareu un senzill i curiós experiment per fer amb poc material que               

teniu a l’abast. 

 

➔ Flor màgica 

 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/
https://youtu.be/S8ZCUcU2mHg

