
PROPOSTES COMUNITAT DE PETITS: 
 
 

1. Es tracta de buscar el número que hi ha dintre del cercle realitzant la suma 
dels punts de les fitxes de dòmino. Podeu fer la plantilla vosaltres mateixos 
resseguint un got o tassa i escrivint els números que vulgueu a dintre. Així 
treballem el compteig, la descomposició numèrica, les constel·lacions, la 
suma, l’observació i la motricitat fina.  

 

 
 

2. Realitzar seriacions amb peces de construcció com poden ser els legos. 
Aquestes les poden fer lliures o seguint un model marcat per una altra 
persona, poden ser de dos o de tres colors això depèn dels vostres fills i filles. 
Aquí treballem la percepció, l’observació, la motricitat fina i la lògica. 
 

 
 

3. A un full resseguiu peces de construcció en forma de quadrat i a dintre 
escriviu un número, la idea és fer torres de peces segons el número escrit. 
Treballem la relació quantitat-grafia, el compteig i la motricitat fina. 
 

 
 



4. Per a aquesta activitat farem servir diferents papers, en ells heu d’escriure 
una resta i tants dibuixos com elements inicials, és a dir si vull fer 4-2 he de 
dibuixar 4 coses. La idea és retallar tants dibuixos com s’indica a la resta.A la 
foto adjunta les quantitats són molt grans per als vostres fills i filles us 
recomanen quantitats de l’1 al 9, heu de tenir en compte que quan més petits 
siguin els vostres nens/es més petites han de ser les quantitats. Aquí 
treballem la relació quantitat-grafia, el compteig, l’observació i la motricitat 
fina. 

 
 

5. Agafeu una ouera i la poseu oberta, a la part llisa poseu un paper on 
haureu dibuixat punts de colors, la idea és que els vostres fills i filles copiin 
aquest model amb material que tingueu a casa sempre respectant el codi de 
colors. Ho poden fer amb bocinets de paper retallats per ells, amb botons, 
xapes, taps d’ampolla… El que es treballa és la percepció visual, els colors, 
l’observació i la motricitat fina. 
 

 
 

6. A un full podeu enganxar 3 ó 4 gomets de diferents formes i colors, el que 
es pretén és anar resseguint la forma del gomet. Amb aquesta activitat es 
treballa el traç, la percepció visual, els colors i les formes. 

  



7. Podeu fer una ruleta dividida amb diferents traços, llavors el xiquet/a la gira 
i dibuixa el traç que li ha sortit. Podeu fer servir diferents materials per traçar: 
colors, retoladors, pintura... Treballem la percepció visual, la motricitat fina i el 
traç. 

 
 

8. Podeu fer traços en un paper i que els vostres fills i filles els ressegueixin 
amb materials diversos com pedres, botons, pompons, gomets… També 
podeu escriure el seu nom, els noms dels familiars i amics, paraules properes 
o fer el traç de diferents números. D’altra banda, podeu donar-los els 
materials i que siguin ells i elles mateixos els qui facin un dibuix o una 
mandala. D’aquesta manera treballem la coordinació òculo-manual, la 
motricitat fina, l’observació i la concentració. 

 
 

9. Fer dibuixos copiant del natural mitjançant diferents tècniques com pot ser 
fer el dibuix amb llapis i pintar-lo amb colors, retoladors, ceres… O dibuixar 
directament a color i no es pot esborrar. També es pot fer un dibuix i donar-li 
color mitjançant la tècnica del collage que és enganxar bocinets de paper o 
gomets. 

 


