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M’AGRADA COM SOC

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Campaneta per al Temps m’escolto

• Cartellets amb les parts del cos i d’altres en blanc per al que haguem d’afegir

• Paper d’embalar (1 tall per a cada infant, de la mida del seu cos)

• Ceres

• Gomets

• Papers de seda de diferents colors

• Retolador gruixut per als adults

• Cola

• Tisores

• Cinta adhesiva

• Recull de cançons per treballar les parts del cos (en català i en anglès)

LES PARTS DEL MEU COS

• Conèixer-se i acceptar-se físicament i emocionalment.

• Conèixer el cos extern (cap, braços, cames...).

• Conèixer els gustos: a mi m’agrada, a mi no m’agrada...

MATERIAL NECESSARI

• Immersió -Temps M’escolto

Fem una rotllana i seiem a terra amb les mans a la panxa. Presentem la campaneta i la fem 

sonar suaument. Preguntem als infants si l’han sentit i esperem les seves respostes. Ens pre-

parem fent una, dues o tres respiracions profundes. Proposem als infants que escoltin un altre 

cop el so de la campaneta i que alcin el braç quan deixin de sentir-la. Si tothom està còmode, 

repassem les diferents parts del cos, tensant cadascun dels músculs durant tres segons i 

destensant-los, començant pels peus i acabant pel cap. Fem tres respiracions profundes per 

acabar l’activitat i fem sonar la campaneta.

METODOLOGIA
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• Observar, escoltar, expressar 

Escoltem un parell o tres de vegades les cançons que hem triat. Hi anem introduint els gestos 

per assenyalar les parts que s’hi esmenten: ulls, mans, cap, panxa… Les repassem preguntant 

per a què serveix cadascuna. Ens estirem a terra i fem servir el cos per dibuixar el nostre perfil. 

Omplim de color les diferents parts del cos (un color per a cadascuna) enganxant-hi paper de 

seda, gomets o pintant-les. Donem als infants els cartellets amb el nom de cada part perquè 

els puguin enganxar al costat. Pengem els nostres perfils dibuixats al Racó Jo i sortim al pati 

a escoltar i ballar les cançons, mentre assenyalem cadascuna de les parts del cos que s’hi 

esmenten. Ens hem deixat alguna part, al nostre mural? Quina o quines? Acabem de comple-

tar-lo, si cal.

• Compartir  

Ens asseiem en rotllana i compartim: què ens ha agradat més de l’activitat?, els ulls serveixen 

per mirar, però per a què més?, i les dents?, què podem fer amb les mans?, què ens agrada del 

nostre cos?, tots tenim el mateix color de pell, d’ulls o de cabells?, en què ens assemblem i en 

què ens diferenciem?, quines diferències veiem entre nosaltres?, ens vestim igual?, coneixem 

algú a qui li falti alguna part del cos o que la faci funcionar d’una manera diferent a la nostra?

Escoltem a casa, al cotxe, quan ens llevem al matí... les cançons proposades pels titelles. En-

senyem a la família tots els gestos que hem après. Així els podrem repassar!

I PER TREBALLAR EN FAMÍLIA...

M’AGRADA COM SOC

• Presentació  

Els titelles volen saber si coneixem les parts del cos i ens demanen que els ajudem perquè ells 

no les coneixen i les volen aprendre. Per això ens proposen escoltar durant el dia unes quantes 

cançons que han trobat i que els agraden molt. Ho podem treballar amb els cartells que ens 

han deixat dins la caixa.
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