
ARC                                                                                 

  1/2 

 
Títol:    Pleguem tovallons.   
 
 
Objectiu  
 
Fomentar la curiositat per observar i experimentar amb els materials que 
tenen al seu entorn. 
 
Descripció de l’activitat  
 
Els alumnes més petits de l’escola esmorzen a l’aula utilitzant un tovalló de 
roba per posar-lo a sobre de la taula. 
Quan acaben d’esmorzar van plegant el seu tovalló (quadrat o rectangular) 
per construir figures noves, algunes vegades fent un plec i d’altres, fent-ne 
més.  
 
Podeu veure les imatges dels tovallons plegats, clicant a sobre de la foto o 
anant a: http://p3diputacio11.blogspot.com.es/2012/03/i-despres-desmorzar.html 
 

 
 
Què aprenen en aquest joc? Aprenen a: 
 

- Identificar la forma dels tovallons i la seva mida (comparant-los amb 
els altres). 

- Plegar,  coordinant els moviments motrius. 
- Pensar i crear noves construccions. 
- Verbalitzar el que fan, intercanviant aprenentatges. 
- Treballar en grup, ajuntant els tovallons per construir: cases, coets... 

 
És sorprenent la capacitat de creació i experimentació que tenen alguns 
alumnes en aquesta edat. Us posem tres exemples: 
 
1. La majoria d’alumnes quan pleguen el tovalló per la meitat formant un 
triangle, el tornen a plegar tornant a formar un altre triangle i arriben a la 
conclusió que d’un triangle només poden fer triangles més petits. 
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 Però hi ha altres nens i nenes que descobreixen que poden tornar a fer un 
altre quadrat, seguint aquests passos: 
 

¶  
                
    
 
2. La gran majoria dels infants realitzen plecs senzills, però també trobem 
que alguns nens i nenes els fan més complexos, com aquest:  
 
 
                  
 
 
3. Hi ha infants a qui els agrada construir objectes concrets, com un vaixell. 
 
 
 
 
 
 
Temporització  
 
Durant tot el curs. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
L’activitat pretén fomentar la curiositat, observant i experimentant.  
Considerem l’activitat com un joc en el qual no tots els nens i les nenes 
participen amb el mateix entusiasme, depenent dels seus interessos i de la 
seva maduració. 
No pretenem que les nenes i els nens de P3 utilitzin vocabulari complex per la 
seva edat (pentàgon, trapezi...), tan sols que siguin observadors de les 
creacions i processos seus i dels altres nens i nenes. 
Utilitzem els tovallons perquè és un material que tenim a l’abast cada dia i 
ens permet plegar amb facilitat tantes vegades com es vulguin. 
 
Material emprat 
 
Tovallons de roba. 
 


