
 

  GENERALITAT DE CATALUNYA 
   DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA : 8  PETITS - P4 
Àmbit/Àrees: Descoberta de l’entorn i Comunicació i Llenguatge 

Què he de 

fer? TASCA 

Ens endinsem en l’ofici de perruqueres i perruquers 

1. Conversar sobre l’ofici de perruquers. 

2. Buscar objectes que podem trobar a una perruqueria. Jugar a fer 

de perruquers! Envieu-nos una foto. 

3. Escriure el nom dels estris que hem utilitzat per jugar. 

4. Fem servir les tisores: teixir amb paper o fer de perruquers 

Circuit psicomotricitat 

Què 

necessito?  

Quin 

material puc 

fer servir? 

Ens endinsem en l’ofici de perruqueres i perruquers 

1. Tauleta o similar per veure aquestes imatges de la perruqueria 

2. Tauleta o similar per veure el video de la família del Club Super3. 

Objectes que tinguem per casa i que es poden trobar a les 

perruqueries: RASPALL, PINTA, MIRALL, ASSECADOR, 

TISORES, TOVALLOLA, XAMPÚ, RULÓS, MAQUILLATGE… 

3. Paper i llapis per escriure les paraules 

4. Teixir amb paper: Paper o cartolina, colors i tisores. Vídeo de 

mostra de l’activitat 

Fer de perruquers: tub de paper de WC o de cuina, pintures, 

retoladors o llapis, i tisores. Enllaç del pas a pas per fer-ho. 

PSICO: material que tingueu per casa (cadires, taules, coixins…) 

Com ho puc 

fer? 

(orientacions 

per als 

alumnes i 

famílies) 

Ens endinsem en l’ofici de perruqueres i perruquers 

1. Observeu amb els nens i nenes les imatges que apareixen en 

aquesta presentació (aneu passant fent clic a la fletxa). Parleu de 

l’ofici de perruquer/a. Pregunteu-los quina feina fan, on treballen, 

quins estris fan servir, si coneixen a algun perruquer o perruquera, 

recordeu alguna anècdota d’algun dia que hagin anat a la 

perruqueria, etc. 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/familia/una-revisteta/video/5719404/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/familia/una-revisteta/video/5719404/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/mic/ens-quedem-a-casa-les-tisores/video/6040232/
https://www.creajugaieduca.cat/2018/07/19/perruquers-per-un-dia/
https://www.slideshare.net/adomaica/2epblofici-de-perruquer
https://www.ccma.cat/tv3/super3/familia/una-revisteta/video/5719404/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/mic/ens-quedem-a-casa-les-tisores/video/6040232/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/mic/ens-quedem-a-casa-les-tisores/video/6040232/
https://www.creajugaieduca.cat/2018/07/19/perruquers-per-un-dia/
https://www.slideshare.net/adomaica/2epblofici-de-perruquer


2. Mireu aquest vídeo del Club Súper 3. Demaneu als nens i nenes 

que busquin a casa objectes que poden trobar a una perruqueria. 

Prepareu amb ells un racó simulant una perruqueria i jugueu! 

Aprofiteu aquesta estona per compartir el joc amb els vostres fills i 

filles: deixeu-vos pentinar, maquillar… ho gaudiran molt! També 

poden participar germans, o fer de perruquers amb els ninos que 

tinguin a casa. Envieu-nos una fotografia de la perruqueria que han 

muntat! 

3. Demaneu que facin una llista amb alguns objectes dels que han 

utilitzat per jugar. No cal que escriguin moltes paraules, ni els 

forceu. Deixeu-los escriure, no passa res si es deixen lletres o les 

paraules no estan escrites correctament. Si ho demanen, podeu 

escriure-ho vosaltres en un paper per a que ho tinguin de model. 

Si els costa molt, proposeu-los les més senzilles (PINTA, 

TISORES, RULÓ, CADIRA). 

4. Una de les eines de treball més importants pels perruquers són les 

tisores, i cal molta destresa per fer-les servir. Us proposem dues 

activitats per a que retallin. Teixir amb paper: Podeu fer servir 

papers de diferents colors, pintar paper blanc, o fer servir fulls que 

ja estiguin fets servir i que no necessiteu. Si cal, podeu dibuixar les 

línies per a que les segueixin a l’hora de retallar. Fer de perruquers: 

podeu fer servir diferents tub per crear personatges i retallar els 

cabells. Nosaltres us hem presentat aquestes dues, però podeu fer 

qualsevol altra manualitat amb tisores que els vingui més de gust 

(l’objectiu és que retallin). 

PSICO 

Motiveu als vostres fills/es a muntar un circuit de psico amb material que 

tingueu per casa. El circuit ha de promoure moviments que impliquin: 

equilibris, salts, girs (croqueta o tombarella). També poden reptar (com les 

serps) o fer algun tipus de llançament d’un objecte i fer punteria.  

Enllaços 

d’interès  

Vídeo extra Les tres bessones: A la perruqueria 

Activitat extra perruqueria: full de raonament lògic 

Vocabulari perruqueria (ampliació, per a famílies) 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/familia/una-revisteta/video/5719404/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/mic/ens-quedem-a-casa-les-tisores/video/6040232/
https://www.creajugaieduca.cat/2018/07/19/perruquers-per-un-dia/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/les-tres-bessones-bebes/a-la-perruqueria/video/5745786/
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/05/RAZONAMIENTO-L%C3%93GICO-categorizar-y-agrupar-PELUQUERIA-COLOR.pdf
https://www.dival.es/es/normalitzacio/sites/default/files/perruq-elements.pdf


Comprovo 

què he fet 

Al final de la setmana, llegiu aquestes frases als nens i nenes per a que 

puguin comprovar si han fet tota la proposta: 

- He muntat una perruqueria i he gaudit jugant. 

- He utilitzat estris que fan servir a la perruqueria i sé com es diuen. 

- He fet una manualitat utilitzant les tisores. 

- He muntat un circuit amb ajuda de la meva família i he passat pel 

circuit fent diferents moviments (fer un vídeo de l’infant passant pel 

circuit) 

 


