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PROPOSTA 1:  
 

MÚSICA 

 
 

AUDICIÓ   MUSICAL 
SIMFONIA DE LA SORPRESA, 

HAYDN 

 

HOLA TORTUGUES GEGANTS, ÓSSOS POLARS I ÓSSOS       

PANDES,  

AQUESTA SETMANA US PROPOSEM UNA ACTIVITAT      

D’AUDICIÓ MUSICAL. ES TRACTA D’UN VÍDEO DE 5 MINUTS         

ON EXPLICA COM EL COMPOSITOR J. HAYDN VA CREAR LA          

“SIMFONIA DE LA SORPRESA” I LA PODREU ESCOLTAR,        

SEGUINT UN MUSICOGRAMA. 

 

CLIQUEU EL SEGÜENT LINK PER VEURE EL VÍDEO DE         
L’AUDICIÓ: 

https://www.youtube.com/watch?v=WcgJ8uwd3vI 

 

 

 

  

A VEURE SI PODEU RESPONDRE AQUESTA PREGUNTA: 

-PER QUÈ CREIEU QUE AQUESTA MÚSICA ES DIU        

“SIMFONIA DE LA SORPRESA”? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WcgJ8uwd3vI
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PROPOSTA 2: 
 

DIBUIXEM OMBRES 
 

Sabeu com podeu jugar i experimentar amb les ombres que fan 
els objectes? 

 
1. Escolliu quin o quins objectes voleu resseguir la seva         

ombra. 
2. Després, aneu a un lloc on faci sol i col·loqueu l’objecte de            

manera que es vegi clarament la seva ombra. 
3. Resseguiu la seva ombra amb llapis. 
4. En acabar, podeu pintar les ombres que heu resseguit i si           

voleu, també podeu escriure o resseguir el seu nom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segur que us han quedat genials!  

Sou uns i unes artistes! 
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PROPOSTA 3:  
 

ABECEDARI AMB 
TAPS DE PLÀSTIC 

 
 

Oi que heu estat guardant taps de plàstic? Doncs ara els           
necessiteu! La següent proposta consisteix en construir un        
abecedari. 
 
En cada tap hi heu d’escriure una lletra de l’abecedari. Si teniu            
molts taps, podeu escriure moltes més vocals.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Quan ja tingueu tot l’abecedari, ja sigui partint d’un model com a            
exemple o amb l’ajuda dels pares, germans/es, avis/es…, podeu: 
 

● Buscar la capitana del vostre nom 

● Buscar la capitana dels companys/es 

● Confegir el vostre nom buscant les lletres que el conformen          

i ordenant-les 

● Confegir el nom d’algun    

familiar 

● Confegir el nom d’algun    

company/a 

● Confegir totes les   

paraules que vulgueu 

 
 

Després podeu guardar el 

vostre abecedari dins d’una 

capsa i la podeu convertir en 

la vostra “Capsa de lletres”! 
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PROPOSTA 4:  
 

EXPERIMENT: DE 
QUIN COLOR ÉS 

L’AIGUA? 

 
 
 

Com que sabem que us agraden molt els experiments, us en           
proposem un altre amb aigua: De quin color és l’aigua? 

Com que és transparent, podeu tenyir-la de manera que pugueu          
observar com canvia de color. 

MATERIALS NECESSARIS 

● Gots 
● Morter i mà de morter 
● Algun d’aquests elements:   

tomàquet madur, espinacs,   
remolatxa, cafè, pastanaga,   
maduixa, lavanda, roses... 

PASSOS EXPERIMENT 

1. Agafeu un ingredient, i amb ajuda, el talleu a trossets petits           
i el fiqueu en un morter. Amb la mà de morter el xafeu fins              
que quedi una pols o un suc, depenent de l’ingredient. 

2. Ompliu els gots amb una mica d’aigua. 
3. Poseu en cada un dels gots, un dels productes xafats i el            

seu suc. 
4. Ho deixem reposar una estona i podreu observar com         

l’aigua canvia de color. 

Si per casa teniu retoladors bastant gastats, també podeu         
realitzar l’experiment i observar com l’aigua canvia de color. 

Després, amb l’aigua tenyida podeu dibuixar i pintar en un full tot            
el que vulgueu! 

Què us ha semblat? Us ha agradat? 
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PROPOSTA 5:  
 

JOC DE TOCAR I 
TROBAR 

 
 
 
 

Us proposem un joc de reconeixement tàctil que podem fer a           
casa amb un conjunt d’objectes. Un joc molt senzill i a la vegada             
molt important per al desenvolupament sensorial i cognitiu dels         
nens i nenes.  

El joc pot tenir diverses variants: 

1. Necessitareu diversos objectes   
quotidians que tingueu repetits, com per      
exemple: dues culleres, dos contes, dos      
taps, dos mitjons, dues pinces… Primer      
de tot poseu tots els elements del joc        
dins d’una capsa o bossa fosca/opaca      
mentre els anomeneu. Després,    
introduïu les mans (amb els ulls tapats       
o fent forats al costat de la caixa per tal          

que hi càpiguen les mans i part dels braços dels nens/es) i            
heu de buscar i treure mitjançant el tacte la parella          
d’objectes iguals. 

 

2. Podeu posar diferents   
objectes quotidians  
coneguts pels nens/es   
dins de la caixa o bossa      
fosca/opaca però sense   
que ells/es sàpiguen   
quins hi poseu   
(joguines, fruites…). Llavors, a través del tacte, els nens/es         
han d’endevinar quin objecte estan tocant. Si no se’n         
surten els podeu ajudar fent preguntes sobre allò que         
estan tocant (és dur/tou?, és gran/petit?...), així els        
donareu pistes per tal de descobrir-ho. 

Si teniu ganes de compartir amb nosaltres els treballs, experiències, dibuixos dels vostres             
fills/es, estarem encantades de rebre fotografies d’allò que aneu fent! Recordeu, ho podeu             
enviar al correu de les tutores: nom.cognom@iecastell.cat. Moltes gràcies famílies!  

 

 

mailto:nom.cognom@iecastell.cat

