
EL 15 DE MAIG  CELEBREM  

   EL  DIA  INTERNACIONAL  DE  LA  

FAMÍLIA 
 

 

● Fem conversa: 

 

vÍdeo DIVERSITAT FAMILIAR  Contes Familiars.mp4 

 

● Expliquem CONTES: 

          

           UN PUÑADO DE BOTONES.mp4 

                            

           LES FAMÍLIES SÓN COM ELS BOTONS.mp4 

 

conte EN FAMÍLIA mp4  

 

                 

● Cantem i ballem en família: 

 

 CANÇÓ El Pot Petit - Rap familiar (videoclip) 

 

 CANÇÓ TODAS LAS FAMILIAS SON DIFERENTES.mp4 

 

 CANÇÓ   los ABUELOS.mp4 

 

 

●  Dibuixem: COM ÉS LA MEVA FAMÍLIA ?  (annex 1 P3 i annex 5 P4) 

 

 

● MANUALITATS PLÀSTIQUES  

 

Us proposem dues manualitats que podeu fer amb la família aquest dia tan especial. Podeu 

escollir la que més us agradi de les dues o fins i tot fer les dues si esteu animats. 

 

1. TRENCACLOSQUES FAMILIAR 

 

En aquesta manualitat podreu jugar a composar la vostra figura o fer possibles 

combinacions amb el cos i la cara dels membres de la família. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iZqt1fS_0mW0AbmgB66rqB3-z9qD077_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i1jYhoNYztB3PDiOMd8WSWp1S4qtK_-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DY42Mhu_r0Ptjy9IpELnkcyvssN7eYxN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fv2iq2Y5FofkKJ3BipqDP_b6KPZZPx-0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vwUlNUFOPEM
https://drive.google.com/file/d/1RrCfDSsLoAMe6cURlu4BI4iMy50hIFdV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yl1syyIR_EIFmlFmSYj5pOUp6Vii7u2X/view?usp=sharing


 

 

El material que es necessita és: 

● Cubs de fusta, cartró o plàstic 

● Fotos dels membres de la família 

● Llapis 

● Regla  

● Tisores 

● Cola blanca o silicona, depenen del material 

 

Passos a seguir: 

1. Mesurar les dimensions del cub. 

2. Retallar les fotos dels membres de la família en 3 peces. 

3. Enganxar els trossos de les fotos sobre les diferents cares dels cubs i deixar 

assecar. 

4. Podeu plastificar-ho o aplicar cola incolora per evitar el deteriorament de les fotos. 

 

 

      2.   COR FAMILIAR 

 

En aquesta manualitat elaborarem un cor amb les empremtes dels diferents membres de la 

família i será un bonic record per tenir a casa. 

 

 
 

El material que es necessita és: 

● Làmina de dibuix 

● Pintura de dits o temperes de diferents colors 

● Llapis (per dibuixar el cor) 

● Dits índex dels diferents membres de la família 

 

Passos a seguir: 

1. Dibuixar amb el llapis un cor sobre la làmina de dibuix (sense marcar-lo massa). 

2. Cada membre de la família triarà un color diferent i amb el dit índex sucarà el dit a la 

pintura. 

3. Si voleu, podeu afegir a la part inferior del quadre, l’empremta de cadascú amb el 

seu color corresponent i el nom de la persona a la que pertany el color de 

l’empremta. 

 

 

Esperem que gaudiu molt del dia! 


