
PARLEM AMB 
LES MANS

Logopedes CDIAP Parc Taulí



Habilitats manuals 
adquirint nous aprenentatges



1. Copiar el model:

2. Seguir el camí amb gomets:

1. IDEES AMB GOMETS
3. Copiar la seqüència o acabar-la:



http://lafabricadelospeques.com/
https://drive.google.com/open?id=1_7Wlh34aCEbffLoEAL_H6u0vAw2NVfKD

4. Aparellar figures geomètriques:

5. Resseguir lletres, números o el nom 
sencer:

6. Treballar 
quantitats:

7. Trobar parelles: col·loquem un 
gomet de color (i/o forma) a una 
joguina i trobem la parella del 
nostre gomet.

http://lafabricadelospeques.com/
https://drive.google.com/open?id=1_7Wlh34aCEbffLoEAL_H6u0vAw2NVfKD


1. Seguir camins:

- Amb una joguina

- Amb el dit 

- Amb un rotulador.

2. Resseguir lletres i 
números amb el dit.

3. Reproduir formes, 
lletres i números amb el 
dit sobre material 
tangible copiant el 
model.

2. GRAFISME



4. Reproduir formes, lletres i números 
amb material tangible copiant el model.

5. Fer formes, lletres i 
números amb material 
tangible sense model.



Ingredients:

- 1 tassa farina de blat.
- ½ tassa sal fina.
- ⅓ tassa aigua calenta.
- 2 culleradetes d’oli.
- Colorant alimentari. 

Preparació:

- Barrejar la farina i la sal i ho remoure.

- Posar el colorant i l’oli a l’aigua calenta i ho ajuntar 
amb la massa removent. 

- Deixar refredar i amassar amb les mans. 

Es pot modificar la 
textura afegint 

aigua o farina i sal.
Cal guardar-la dins 
una bossa o bol en 
nevera. Amassar 

sempre que s’utilitzi.

3. COM FER PLASTILINA



4. COM FER NINOS



Les figures que formem poden tenir infinitat d’elements com d’utilitats. Des de fer 
personatges per un conte, regals a algú molt especial, crear unes figuretes decoratives 
per l’habitació o part de les joguines per fer un joc simbòlic. 

És pràctic que en el moment en el que s’estiguin montant, es vagi parlant del material i 
fer preguntes com.. (Que li falta al Drac? Com podem fer-li la boca?), que es vagi 
recordant l’objectiu de fer la figura i també lo contents que estem per fer-la. Deixant 
que el nen reflexioni i desenvolupi la creativitat. 



Què necessitem?

- Paper, plastilina, pals de gelat, 
espàtules, feltre, el que tingueu per casa.

Com jugar: 

- Pinteu el material que sigui possible alhora que 
compartiu el nom dels colors i feu demandes. 
Aprofiteu per fer totes les formes possibles.

- Jugueu a fer formes de les parts de la cara i jugueu 
com si fos el Mr Potato. Ex. Que l’infant faci la 
demanda “dóna’m els ulls” i l’adult li doni perquè ho 
posi allà on correspon.

5. COM FER FORMES



Què necessitem? 
- Cartolina o cartró.
- Pintura. 

Com ho fem?

Fem les formes que necessitem amb el 
material, podeu fer servir el celo per tal que 
s’aguanti i fer diferents grandàries de 
cartolina. 

Suqueu una part de la figura que heu 
format amb la pintura, de manera que 
quedi ben pintat el contorn. Després podeu 
fer taps en un full, cartolina o a l’espai que 
volgueu. 

VARIANT:
Aprofiteu les formes per fer volar 
la imaginació i dibuixar alguna 
cosa. Ex. fer un sol amb el tampó 
del cercle.
Quan ho tingueu tot dibuixat, us 
podeu inventar una història.

6. COM FER TAMPONS



Si teniu algun dubte o consulta , podeu contactar amb els 
vostres professionals de referència del CDIAP Parc Taulí.

CDIAP Parc Taulí
Tel. 93 745 83 68


