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v4|m1  el dibuix compar ti t

Infantil i Cicle inicial Menjador Per a ed. de menjador

 descripció 
Els nens i les nenes fan dibuixos del camp, que compartiran amb altres infants per tal que els enriqueixin.

 material 
• Paper i estris per a dibuixar: guixos, retoladors, ceres, llapis de colors, llapis tous, etc.

 com fer-la 
1. Expliquem que farem molts dibuixos d’un camp entre totes i tots.

2. Donem a cada infant un full i repartim els estris per dibuixar, i demanem que dibuixin un arbre amb 
fruites, demanant que no siguin molt grans per a que hi càpiguen al full més coses.

3. Passats uns minuts hauran de passar-lo al company o companya que tinguin a la dreta i rebre el de la 
persona de l’esquerra. 

4. Tornarem a donar un segon encàrrec relacionat amb el camp i el procés es repeteix. Podem seguir 
aquest ordre o un altre: un arbre fruiter, una masia, un sol, un porc, una pagesa, una gallina, un cargol, 
un tractor. 

5. Un cop feta la ronda cada infant es queda amb el dibuix que té a les mans.  

6. Finalment els hi preguntem si els agrada el dibuix que tenen, si es nota que s’ha dibuixat entre diverses 
persones i si el treball col·lectiu millora el que pot fer una persona sola.

 temps 
 5 min Explicació
 35 min Dibuixos del camp
 10 min Reflexions i preguntes finals

 idea! 
El canvi de paper el podem marcar amb música. 
Podem elaborar uns marcs per enquadrar els dibuixos amb cartolines i penjar-los.
El dibuix que agradi més es pot dibuixar en gran en un mural.
Agafant diferents dibuixos, podem demanar qui ha dibuixat cada element. 

http://ecomenjadors.org
http://edpac.org/mes/infants.html
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