
 
 

FUNDACIÓ DE CULTURA 

I PROMOCIÓ SOCIAL 

COL·LEGI SANT JOSEP 
 

www.stjosep.com / fcps@stjosep.com 

 

 

Benvolgudes famílies i en especial als nostres nens i nenes Dofins! 

 

També us volem proposar activitats per treballar la classificació utilitzant el 

material que podem tenir per a casa i és per això que us enviem aquestes 

idees que ens han semblat interessants. Recordeu que sempre les podeu 

adaptar vosaltres mateixos amb altres materials que tingueu i que si l'activitat la 

voleu canviar o modificar també serà genial! 

Endavant amb les propostes: 

1. Recopileu diferents taps que tingueu per casa, de plàstic, de suro, xapes 

de diferents colors i mides i tots aquells objectes que us semblin interessants. 

Un cop recopilats, observeu i converseu buscant les diferents característiques 

de cada tap. Després els hi doneu les consignes amb els vostres fills i fills de 

com han de classificar-los (per colors, mides, material...). Estaria bé que un cop 

fet, els hi canvieu la premissa (també ho podeu fer com a la imatge que ho 

classifiquen tots a la vegada). En acabar l'activitat, podeu proposar una seriació 

de 3 elements i que ells la puguin continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stjosep.com/


 
 

FUNDACIÓ DE CULTURA 

I PROMOCIÓ SOCIAL 

COL·LEGI SANT JOSEP 
 

www.stjosep.com / fcps@stjosep.com 

 

2. La següent activitat que proposem per manipular i classificar és per 

treballar la llargada d'objectes (serps de plastilina) que poden crear ells 

mateixos. 

Preparem tot el material: plastilina, ulls mòbils, tisores per fer una boca a la 

serp o tallar la plastilina, retoladors per fer marques a la serp i deixar-la ben 

bonica. 

Marquem la taula amb una cinta de cel·lo que servirà d'unitat de referència 

com a llargada per a modelar les serps. 

La consigna per treballar és elaborar serps més llargues que la tira de cel·lo. 

 

 

 

 

 

 

Les primeres proves requereixen, de vegades, anar afegint plastilina i també 

comparar amb la tira de cel·lo per assegurar-se que la serp és més llarga que 

la unitat de mesura i un cop vagin agafant pràctica els hi podem proposar més 

reptes. 

Podem preparar-los boles de plastilina de diferents mides. Han de triar la bola 

que els proporcionarà una serp més llarga que la tira de cel·lo i no serà fins que 

no han acabat de realitzar-la que veuran si ho han encertat o no. 

 

 

 

 

 

 

Un cop tingueu la taula ben plena de serps és l'hora de classificar-les. També 

els hi podeu demanar que classifiquin de més llarg a més curt o a l'inrevés. 
 

ESPEREM QUE GAUDIU MOLT D'AQUESTES ACTIVITATS I QUE NO US 

OBLIDEU EN ACABAR DE JUGAR LLIUREMENT AMB LA PLASTILINA I ELS 

TAPS. DEIXEM PAS A LA IMAGINACIÓ! 
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