
JO EM QUEDO A CASA 6 
 

SETMANA DE DIA 27 D’ABRIL A 3 DE MAIG 

PROPOSTA 1 La primera proposta d’aquesta setmana està relacionada amb el dia de la mare.             
La idea és reutilitzar una llauna o pot de vidre per convertir-la en un cossiol, en                
un recipient decorat per guardar petites coses…i aquest seria el regal per a les              
mamàs! Podeu triar l’opció que més vos agradi.  
 
La llauna es por pintar, aferrar paper o torcaboques de paper decorat, corda o fil,               
fer-li un forat a sota i sembrar-hi una planta. Vos deix unes idees… 
 

 
 
El pot de vidre es pot decorar amb pinta ungles, corda… 
 
 

 
 

PROPOSTA 2 La segona proposta és un postre per a celebrar el dia de la mare. Vos deix tres                 
receptes diferents, però podeu fer el que vos faci ganes. És molt important que              
els nines i nines participin a l’hora de mesurar els ingredients, fer les             



elaboracions, i si escriuen la recepta, molt millor!!! 
 
https://www.pequeocio.com/original-postre-de-fresas-helado/ 
 
https://www.pequeocio.com/receta/tortitas/ 
 
https://www.pequeocio.com/postres-faciles-fruta-con-chocolate/ 
 

PROPOSTA 3 A la tercera activitat, vos propòs que parleu del dia del seu naixement.  
A una primera part, podrieu parlar de la data, quin dia de la setmana era, l’hora,                
el lloc,el número de l’habitació, el que van pesar i la seva alçada ( aquí podreu                
fer una comparativa amb el que pesen ara i la seva alçada actual)... tot això ells i                 
elles ho poden anar anotant a un full i així treballareu els nombres, diferents              
unitats de  mesura, la data… 
 
L’altra part d’aquest activitat és per treballar la part més emocional; aquí podeu             
parlar dels sentiments que vareu experimentar quan ells varen néixer ( alegria,            
por, sentit de la protecció…), de les primeres persones que els van venir a visitar,               
de la reacció dels altres membres de la família, de com i perquè vareu escollir el                
seu nom…segur que aniran sortint més coses… i després d’això, també podran            
plasmar en un dibuix totes aquestes emocions que vareu experimentar i com ho             
interpreten ells i elles.  
És molt important que parlem amb els nostres fills de les emocions; ells en saben               
molt d’això!  
 
Aquesta activitat és complexa i implica dedicar-hi molt temps…feis-la si en teniu            
ganes i quan pogueu;  no tengueu pressa i no vos angoixeu!  

PROPOSTA 4 L’experiment d’aquesta setmana és molt fàcil. Només necessitau llet, colorant 
alimentari, un bastonet d’orelles   i sabó d’escurar la vaixella. Teniu l’enllaç a 
continuació 
 
https://www.creajugaieduca.cat/2018/06/14/pintem-la-llet/ 
 

RECORDAU QUE NECESSITAM QUE ENS RETORNEU LES TASQUES QUE VOS 
PROPOSAM. POT SER UNA FOTO, VIDEO, AUDIO… COM MILLOR VOS VAGI!! 

GRÀCIES!!!!!!!!! 
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