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J O C S    

PICTIONARY 

A partir de 2 jugadors 

 
Cada jugador escriu paraules en petits papers sense que la 

resta de persones sàpiguen el que posa. Per exemple, noms 

d'animals, i es fiquen en una bosseta. El joc consisteix que una 

persona agafa un paper sense mirar, el dibuixa i els altres l'han 

d'endevinar en un minut. 

Feu un marcador amb els noms dels jugadors per a posar la 

puntuació, cada vegada que algú encerti el dibuix se li suma un 

punt. 

També podeu jugar en anglès o un altre idioma per a practicar el vocabulari. 

 

Material: Material d’escriptura (boli, llapis, retolador, color...) i un foli. 

 

 

A R T S   E S C È N I Q U E S  

EL BAILE DEL CUADRADO 

Per a moure una mica l'esquelet després de tantes hores a casa us proposem el 

següent ball. És molt mogut i graciós! Us animem que balleu en família. El ball està en 

el següent enllaç, a partir del minut 2:  

https://www.youtube.com/watch?v=FTgBj7RXqpw  

Podeu fer com els protagonistes, ballar dins d'un 

quadrat, per a això podem utilitzar les rajoles del 

terra, una pàgina de diari, revistes o un foli. 

Si podeu i us ve de gust us graveu i ens ho feu arribar, estarem encantats de veure-us! 

També us podeu inventar altres accions que es puguin fer en un quadrat. 

 

ACTIVITATS 

https://www.youtube.com/watch?v=FTgBj7RXqpw
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T A L L E R  

TULIPA 

 

Amb l'arribada del bon temps els jardins s'omplen de colors amb les flors. Com encara 

no podem sortir tot el que voldríem us proposem que feu unes tulipes de paper per a 

adornar la vostra casa. No dubteu a fer foto i fer-nos-la arribar. 

 

 

A continuació, podeu visualitzar un vídeo curt 

pas a pas: https://youtu.be/akmDIn0Mb_8                  

Si no voleu fer la tija podeu ficar en la flor un 

color verd o un retolador. 

 

Material: Un paper de color, si no en teniu podeu pintar un foli blanc per les dues 

cares abans de començar. Una regla i tisores per a tallar el foli en un quadrat. 

 

 

https://youtu.be/akmDIn0Mb_8

