
 

 

 

PROPOSTA : ampolles sensorials AQUESTA PROPOSTA ESTÀ PENSADA PER INFANTS DE 1 ANY. 

QUE NECESSITEM: 
● Ampolles de plàstic dur transparent grans o petites. 
● Aigua. 
● Colorant, pintura, paper pinotxo. 
● Llenties, cigrons, arròs,etc. 
● Oli corporal (tipus johnson), oli d’oliva o girasol. 

● Purpurina. 
● Plomes (com les de la mona). 
● Cola resistent. 
● Etc. 

QUE OFEREIX ALS INFANTS: 
Amb aquestes ampolles i els materials que contenen, els  infants  podran jugar-hi  i manipular-les tot descobrint els diferents estímuls sensorials (visuals, auditius i 
tacte). Aquest joc implica alhora control de moviment i la coordinació ma-ull.  
 



 

 

QUE HEM DE FER? 
 

1. Netejar les ampolles i deixar-les eixugar-les 
2. Omplir les ampolles amb els materials escollits. 
3. En el cas que les vulgueu amb aigua o qualsevol altre líquid, afegirem després dels altres materials. Si voleu podeu combinar dos líquids diferents, per 

exemple aigua i oli. 
4. Si voleu fer ampolles amb líquids de color la podeu tenyir afegint: 

-Colorant alimentari.  
-Paper pinotxo. Es posa dins de l’ampolla, es deixa una estona,  l’aigua s’anirà tenyint i després el podeu treure. 
-Pintura (tempera o aquarel·la). 

5. Per acabar tancarem les ampolles. Cal que el tap i el coll de l’ampolla estiguin ben secs. Les podeu tancar posant al voltant del coll de l’ampolla qualsevol cola 
resistent (tipus imedio, loctite o silicona calenta) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A TENIR EN COMTE: 
Podeu fer partícips als vostres fills i filles en le procés d’elaboració de les ampolles.  
Us  deixem una petita mostra. Podeu fer servir el material que tingueu per casa. Feu volar la vostra imaginació!! 

 



 

PROPOSTA: Compartir moments de contes AQUESTA PROPOSTA ESTÀ PENSADA PER INFANTS DE 1 a 2 ANYS. 

QUE NECESSITEM:  
 
Un ordinador o tàblet, connexió a internet i ganes de compartir una estona agradable amb els nostres fills i filles 
 

QUE OFEREIX ALS INFANTS: 
 
Aquests dies en els que tenim tantes estones per compartir amb els petits i petites de la casa, pot ser interessant passar una estona mirant un conte, en aquests 
moments en que les llibreries estan tancades i s’acosta Sant Jordi, us volem fer arribar un recull de contes on line per què els pugueu compartir junts. 
 
Explicar contes al infants és una eina per compartir amb ells una estona agradable. A través del conte, afavorim la imaginació, la creativitat i la gestió d’emocions, 
molt important en aquests dies, a més d’afavorir l’ús de diferents tipus de llenguatges: oral, visual, plàstic...  També permet descobrir i comprendre el món que ens 
envolta, ja que possibilita la identificació amb els personatges. 
 

QUE HEM DE FER? 
Enllaços on trobar els contes: 
 
El peix irisat https://youtu.be/   
 
El monstre de colors https://youtu.be/LyDemqqUS-Q 
 
La llegenda de Sant Jordi https://youtu.be/gJGsn6a9Cic 
 
Luna  https://youtu.be/VaojSdVSun8 
 
Shhh! Tenim un pla https://youtu.be/auBKS2pz_OY 
 
Una mica perdut https://youtu.be/yUacD7Ipe0g 
 
El conillet https://youtu.be/RBvIWsZPfCk 
 

https://youtu.be/A6zHGBMeMyo
https://youtu.be/LyDemqqUS-Q
https://youtu.be/gJGsn6a9Cic
https://youtu.be/VaojSdVSun8
https://youtu.be/auBKS2pz_OY
https://youtu.be/yUacD7Ipe0g
https://youtu.be/RBvIWsZPfCk


 

La talpeta https://youtu.be/EQrLspbaj2I 
 
De què fa gust la lluna? https://youtu.be/Dus7e1Yrl_Y 
 
L’erugueta goluda https://youtu.be/CmcjCkLjD3Y 
 
Que ve el llop https://youtu.be/fWnSlCdsp5U 

A TENIR EN COMTE: 
D’aquest llistat de contes hi ha alguns que els vostres fills i filles ja coneixen i d’altres que podeu descobrir junts. 

 

https://youtu.be/EQrLspbaj2I
https://youtu.be/Dus7e1Yrl_Y
https://youtu.be/CmcjCkLjD3Y
https://youtu.be/fWnSlCdsp5U


 

 

 

PROPOSTA : SAFATES D’EXPERIMENTACIÓ AQUESTA PROPOSTA ESTÀ PENSADA PER INFANTS DE 1 ANY. 

QUE NECESSITEM: 
● Recipient gran (safata, vol, caixa de cartró, etc.) 
● Farina, farina de galeta, arròs, llenties, cigrons, etc. 
● Pots petits (iogurt, tapers  petits, etc) 
● Glaçoneres 

 
● Culleres 
● Embuts 
● Coladors 
● Etc. 

 
 

QUE OFEREIX ALS INFANTS: 
A través del joc lliure amb les safates, els nens podran explorar, manipular i  descobrir les diferents característiques dels materials  (color, textura, gust, etc) 
mitjançant tots els sentits. 



 

 

QUE HEM DE FER? 
1. Poseu les recipient  al terra. Per què la recollida sigui més fàcil us proposem que poseu un hule o un plàstic gran al terra amb la recipient o recipients al 

damunt. 
2. Ompliu les safates amb el material que vulgueu com per exemple arròs. Tingueu en compte que cal que hi hagi prou material per tal que els nens puguin 

manipular-lo. 
3. En el cas que vulgueu fer servir estris també els podeu posar dins o fora del recipient.  
4. I ara jugar i experimentar! 
5. Els infants us poden ajudar a recollir els materials. Recordeu tenir a mà l’escombra i el recollidor! 

 

 



 

 

A TENIR EN COMTE 
● Pels més petits, les primeres vegades us proposem que  puguin fer una descoberta dels materials a través de les mans i el seu propi cos. És per això que els hi 

podeu treure la roba i deixar-los només amb el bolquer. 
● Un cop heu fet la proposta vàries vegades, podeu canviar el material ofert i així canviar la textura, l’olor, etc.  
● Una l’altre opció és  afegir diferents elements com les culleres, pots, embuts, etc. D’aquesta manera,  podran combinar els elements tot  omplint, buidant,  

col·lant, transvasant, etc. 

 
 

 

 

 



 

PROPOSTA: Ioga amb família AQUESTA PROPOSTA ESTÀ PENSADA PER INFANTS A PARTIR DE 2 ANYS 

QUE NECESSITEM: Espai i ganes de divertir-se i moure's! 
 
 

QUE OFEREIX ALS INFANTS: 
Prendre consciència del seu cos a través del moviment, el joc, la imaginació... 
 

QUE HEM DE FER? 
Seguir el conte de: "Ets un Lleó. Postures de ioga per a nens". Taeeun Yoo 
 
 

A TENIR EN COMTE: 
No cal fer totes les postures exactes, sinó que experimentin amb el seu propi cos, movent-se lliurament tal i com ells es sentin segurs i els hi vingui de gust. Coneixent 
noves sensacions i sobretot passar una estona divertida en família! 
 
 

 



PROPOSTA: Manipulació i experimentació d'objectes quotidians AQUESTA PROPOSTA ESTÀ  PENSADA PER  INFANTS  A PARTIR
D’UN ANY

QUE NECESSITEM: Agulles d'estendre (diferents mides i colors), rotllos de paper de WC i/o tovallons (acabats), tapers de diferents formes i mides (3-
5), pots metàl·lics (tipus olives), taps metàl·lics, taps de suro, petxines, capses de cartró...

QUE OFEREIX ALS INFANTS:
Possibilita l'habilitat manual; la capacitat de concentració; el reconeixement de formes, mides i textures; relaciona diferents objectes amb la seva 
quotidianitat.

QUE HEM DE FER?
Col·loquem els diferents objectes a terra de forma atractiva, “bonica”(si és possible que no hi hagi moltes altres joguines que interfereixin).
Seiem a terra amb ell/a amb ganes d'observar què fa i “estant disponible” per ell/a, deixant fer al seu ritme:

A TENIR EN COMTE:
De vegades no cal “fer gaires coses”, només observar i intentar esbrinar quins són els seus “projectes”. Així també ens dona a nosaltres una mica de 
descans de “feina i xarxes”.



 

 

PROPOSTA: Experimentació amb iogurt AQUESTA PROPOSTA ESTÀ PENSADA PER INFANTS DE TOTES LES EDATS. 

QUÈ NECESSITEM: 
 
Iogurt, colorant alimentari, safata o pots on posar el iogurt, fulls de paper/cartró per pintar, estris variats per pintar,... 
 

QUÈ OFEREIX ALS INFANTS: 
 
Amb aquesta proposta els infants podran descobrir noves textures, manipular i desenvolupar el joc lliure tocant, i inclús tastant, el iogurt que, tot i que sigui de 
colors, tindrà el mateix gust. També podran desenvolupar la seva creativitat si els hi donem un full o una cartolina i deixem que pintin o dibuixin amb aquest 
material.  
 

QUÈ HEM DE FER? 
 
Primer de tot  hem de posar el iogurt en un recipient o safata on els infants puguin tenir espai per poder tocar, i barrejar-lo  amb el colorant del color que ells vulguin, 
la quantitat de colorant que s’ha de posar és molt poqueta perquè tinta molt i s’ha d’anar amb compte amb la roba. Després de tenir la barreja i el color ben 
homogeni els infants poden jugar de manera lliure. També poden agafar un full i pintar-hi a sobre amb les mans i els dits o amb altres estris que tingueu per casa com 
pinzells, bastonets de cotó, esponges, etc.  
 

A TENIR EN COMPTE: 
 

- És una activitat que es pot fer amb nens de totes les edats, a partir de que se'ls introdueix aquest aliment.  
- A part de pintar amb les mans i amb els dits poden utilitzar estris com pinzells, esponges, bastonets de cotó, etc. 
- Cal tenir en compte que és un aliment que fora de la nevera , al cap d’un temps es fa malbé i fa olor, per tant no es pot reutilitzar, un cop finalitzi la proposta 

i l’estona de joc és millor que ho llencem i netegem tot molt bé. 
- Important tenir en compte al·lèrgies i intoleràncies.  
- S’ha de tenir present que el colorant alimentari taca molt, anar amb compte amb la roba. 

 

 



 

 

PROPOSTA: Fem sorra Kinètica AQUESTA PROPOSTA ESTÀ PENSADA PER INFANTS DE 2 ANYS. 

QUÈ NECESSITEM: 
 
Farina, oli, pot o safata, colorant, estris variats (culleres, motlles, pots, gots, etc.) 
 

QUÈ OFEREIX ALS INFANTS: 
 
Amb aquesta proposta, els infants poden manipular i descobrir noves textures mitjançant el tacte. Es potencia la imaginació i la creativitat alhora que creen diferents 
formes amb les pròpies mans o amb alguns estris.  
Manipulen, experimenten, investiguen,... 
 

QUÈ HEM DE FER? 
 
En una safata o a un recipient semblant fem una barreja de farina i oli. La proporció és de 10 mides de farina per una d’oli. Ho barregem amb les mans fins que ens 
quedi una massa homogènia (similar a sorra de platja mullada) i agradable de manipular. Podem tocar, fer formes, observar què passa, també podem fer formes 
utilitzant motlles com els de fer galetes i utilitzar altres estris i recipients per omplir, buidar… 
 

      



 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KOT-hmYDTg4 

A TENIR EN COMPTE: 
 

- Al·lèrgies o intoleràncies: es pot fer amb tot tipus de farines (blat, arròs, espelta…) i d’oli (oliva, girasol…). 
- Es pot reutilitzar. Un cop feta servir es pot guardar en un recipient i tornar-la a utilitzar. 
- Es pot fer la sorra kinètica de colors. Només cal afegir unes gotes de colorant alimentari a la farina abans de barrejar-la amb l’oli. 
- L’oli taca i per això cal anar en compte amb la roba. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOT-hmYDTg4


 

PROPOSTA: Construir una taula de llum casolana AQUESTA PROPOSTA ESTÀ PENSADA PER INFANTS DE 1 a 3 ANYS. 

QUE NECESSITEM:  
 

1 capsa/carmanyola gran/calaix de plàstic, sempre el més transparent possible 
Llanterna o focus de llum potent 
Pa ratllat, farina, peces translúcides... el que us vingui de gust posar.  
QUE OFEREIX ALS INFANTS:  
 

La taula de llum ofereix infinites possibilitats per jugar i aprendre amb gairebé qualsevol material, molts els trobem fàcilment a casa. La taula de llum és 
una gran eina per realitzar un joc lliure, per experimentar, explorar i descobrir. Permet crear un espai de joc atractiu i acollidor que anima als infants a 
jugar, manipular els diferents elements que tinguin a l’abast, tenint  una visió diferent del que reben normalment, són una excel·lent font d’informació 
multi sensorial, on el sentit de la vista i del tacte prenen un protagonisme especial. 
 

QUE HEM DE FER? 
 

Us portem una proposta molt senzilla per dur a terme i que creiem que de ben segur la podreu gaudir molt amb els petits i petites de la casa. 
 
Agafarem una capsa, carmanyola gran, calaix de plàstic, transparent o el més translúcid possible, per què deixi passar la llum. Ho col·locarem a terra. 
Per aconseguir una major reflexió de la llum podem folrar per dins la caixa amb paper d’alumini i posarem la llanterna, mòbil...  a dins. A sobre posarem 
el material que hagueu escollit, pa ratllat, farina, pasta de sopa molt petita, peces/joguines translúcides que tingueu per casa, ampolles d’aigua 
transparents amb l’aigua tintada amb colorant alimentari..., a continuació encenem la llanterna. Heu d’intentar aconseguir un ambient el més fosc 
possible i ja podeu gaudir de la proposta. 
 

                
 


