
PSICOMOTRICITAT 

Setmana del 25 al 31 de maig 

Aquesta setmana... jocs en família!  

• Per realitzar la primera proposta necessitarem un llençol o quelcom 

similar. Un membre de la família s’amaga a sota del llençol estirat i el 

nen/a mentre va tocant el seu cos, ha d’anar esbrinant tots els segments 

corporals (braç, mà, peu, cama, nas...). L’explorador, a mesura que va 

tocant, ha d’anar preguntant: és la boca? És un dit? El que està a sota del 

llençol ha d’anar contestant sí o no, o corregir-lo. Podem anar 

comptabilitzant el número d’errors o encerts.  

Si us agrada el joc, podeu anar canviant la persona que es col·loca i la 

que explora. 

Una variant seria que la persona que s’amaga a sota del llençol digui quina 

part del seu cos ha de tocar o que es col·loqui en diferents posicions 

(asseguda, de quatre grapes, de genolls...).  

• Juguem a Fet i amagar (escondite)! Segur que ja coneixeu les normes, es 

tracta d’amargar-se i no ser descobert. Hi ha un que para, s’ha de tapar 

els ulls mentre els altres s’amaguen. Ha de comptar fins a 10 o cantar una 

cançó. Quan acaba, avisa que ja ha finalitzat de comptar i va a buscar a 

la resta, que ja estan amagats. 

• Fem una pizza! Però no serà de veritat! L’esquena del nostre familiar 

representarà la massa de la pizza, a partir d’aquí... imaginació! Primer 

l’hauríem d’amassar i a continuació, anar afegint els ingredients 

(tomàquet, formatge, olives...). Dependrà del que li agradi a cada membre! 

El resultat: un massatge molt divertit! Segons el número de jugadors ens 

podem col·locar asseguts en rotllana, donant-nos l’esquena i realitzar una 

cadena on tots alhora anem fent la “pizza”. Ah! Per últim, ens la menjarem! 

Espero que us agradi i m’expliqueu o m’ensenyeu com ha anat! L’objectiu és 

passar una estoneta divertida en família! Un petó molt fort!! 

Estic a la vostra disposició a: cgarciar@montessori.cat 
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