
Hola famílies, per aquesta setmana us proposem dues activitats. La primera ens servirà 

per ampliar la capsa de les emocions i la segona per passar una bona estona 

experimentant amb pasta de sal.  

1. EMOCIONS 

Seguint amb les emocions, hem buscat aquest joc que el trobareu en diferents formats 

perquè el pugueu construir des de casa. De mica en mica i mitjançant el joc aprendran 

a identificar bé i posar paraules a les emocions. Podeu tornar a mirar el conte del 

Monstre de colors i un cop tingueu el joc relacionar les cares amb els colors.  

  



 

2. PASTA DE SAL  

La pasta de sal és un material que ens permet experimentar molt durant tot el procés. 

És molt divertit crear-la amb els nens i nenes, aquí ja comença l’activitat. La podeu 

utilitzar com a plastilina o per fer figures que després, un cop endurides les podreu 

pintar.  

A continuació us expliquem la recepta i us deixem un vídeo on explica el pas a pas. És 

molt fàcil de fer i el resultat és molt xulo. Si voleu fer com plastilina de colors, li podeu 

tirar colorant alimentari. Per fer figures, el que haureu de fer un cop les tingueu 

preparades és deixa-les reposar a l’aire lliure una hora més o menys i després posar-les 

al forn uns 20 minuts a 100 graus. Les podeu anar girant cada 5 minuts perquè 

s’endureixin bé de manera uniforme. Un cop les traieu del forn i ja estiguin fredes, les 

podeu pintar.  

Ingredients: 

 1 tassa de sal 

 1 tassa i mitja de farina 

 aigua 

 1 bol gran 

 tassa per mesurar 

Pas a pas: https://youtu.be/3K1KyZRPX2A 

1. Agafem la sal i la farina, mesurem el que necessitem i ho posem en un bol 

gran. 

2. Ho barregem bé i de mica en mica anem posant l’aigua. Us recomano que 

l’aneu tirant de mica en mica. Si veieu que li heu tirat massa aigua li haureu 

d’afegir sal o farina. 

3. Amassem bé amb les mans la pasta fins que ens quedi una textura 

homogènia. Ja tenim la pasta feta per si volguéssim jugar com si fos una 

plastilina! Per fer les figuretes cal treballar una mica més la massa.  

https://youtu.be/3K1KyZRPX2A


 

 

 

 


