
Benvolguts pares i mares, 
 
Amb el desig que tots i totes estigueu bé, ens adrecem de nou a vosaltres                             
per enviar-vos les l'última proposta de juny. 
 
Aquesta setmana us proposem un seguit d’activitats, manipulatives i                 
lúdiques. S’apropa l’estiu i amb el bon temps, també augmenten les ganes                       
de fer activitats a l'exterior, amb aigua, espuma, menjar gelats,...  
 
Doncs aquí van les propostes que hem pensat per vosaltres per aquesta                       
setmana !! 

PLASTiLiNA CASOLANA 

MATERIAL NECESSARI: 

-Bol 

-Farina de blat de moro (Maizena) 

-Suavitzant del cabell 

-Colorant alimentari (opcional) 

 

PASSOS: 

-Agafem el bol i posem dues parts de farina (Maizena) i una part de suavitzant. 

-Anem barrejant i a poc a poc anirà agafant         

consistència. Ha de quedar una pasta suau i        

agradable al tacte. (si la pasta té esquerdes,        

significa que li fa falta més suavitzant). 

-Un cop feta la pasta, podem posar colorant        

de qualsevol color per tenir plastilines      

diferents, i així després poder fer un cargol,        

una casa, un sol, etc.  

 
 

La combinació de la Maizena i el suavitzant deixa una pasta molt suau,             

agradable i fàcil de manipular. Els colorants donen un color pastel a la pasta,              

no colors gaire intensos. 

 



FEM MÀGiA? 

MATERIAL NECESSARI: 

-Llet sencera 

-Sabó dels plats 

-Colorant alimentari (vermell, groc i blau) 

-Bastonets de les orelles 

-Plat o safata  

 

PASSOS: 

-Col·loquem dos o tres dits de llet al plat o safata. 

-Agafem el colorant alimentari i tirem una o dues gotes de 

cada color. Per anar bé que les gotes estiguin ben 

separades les unes de les altres.  

-Suquem el bastonet de les orelles amb el sabó dels plats. 

Després amb aquest bastonet toquem les gotes de 

colorant i........................ què ha passat???? 

 

 

  
HEM FET MÀGIA !!!! 
 

 

 

 

Si posem una mica de sabó a un extrem del plat o la safata, veurem com els 

colors marxen ben lluny. 

 

 

 



EXPERiMENTACiÓ AMB OMBRES 

MATERIAL NECESSARI: 

-Tela blanca (drap, llençol...) 

-Peces de fusta o qualsevol material apilable per fer construccions 

-Animals/nines/legos/... 

-Lot o qualsevol aparell que il.lumini 

 

PASSOS: 

-Col.loquem la tela subjectada pels extrems de tal manera que quedi penjada.  

-En un costat hi posarem els animals i també una construcció (o el que cadascú vulgui).                

Després amb el lot enfocant en direcció a la tela, es projectarà l’ombra del que haguem                

construït. 

-Podem explicar un conte inventat, fer titelles, fer formes d’animals, etc. 

 

A partir d’aquí, creativitat i imaginació al poder !!!!!!!! 

Segur que us surten històries ben divertides 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTiViTAT D’EXPERiMENTACiÓ 

A continuació trobareu una activitat per fer tots junts, guiant i           

acompanyant. Podeu començar per intentar desxifrar les paraules més         

curtes o inclús llegir les paraules més llargues. Animeu-vos, podeu enviar           

alguna foto del procés a les mestres!! 

MIREU COM CANVIA DE COLOR 

MATERIAL: 1 POT DE VIDRE 

COLORANT ALIMENTARI  

AIGUA 

API / 

CLAVELL BLANC /  

ROSA BLANCA 

OBJECTIUS:  

- Descobrir com absorbeix el color 

ACTIVITAT: 
- Posem el pot de vidre amb la meitat d’aigua. 

- Hi posem el colorant que vulgueu. 

- Posem dins el pot, un tronc d’api, un clavell blanc o una rosa blanca, de manera 

que la tija quedi dins el pot, molla. 

- Anar observant els canvis, amb les hores i l’endemà.  

 

 

 
 

Esperem que estigueu tots bé!! 
Amb moltes ganes de tornar-vos a veure aviat!!! 

Montse i Geno 
Divendres, 11 de juny de 2020 


