
 
 

COL.LEGI EL CARME 
 

TRETZENA PROPOSTA 

Molt bon dia famílies! Avui proposem un experiment i un joc sensorial senzill, fàcil i 

ràpid i al mateix moment molt divertit. 

Es tracta d’experimentar amb escuma d’afaitar, no us imagineu el joc que pot donar a 

grans i petits. 

Esteu llestos per començar? Doncs us explico.... 

EL CEL EN UN GOT D’AIGUA 

Es tracta de recrear un cel en un got d’aigua.... 

 

 

 

 

 

Necessitarem.... 

1. Got de vidre 

2. Aigua 

3. Escuma d’afaitar 

4. Colorant alimentari o pintura. 

5. Un comptagotes. 

Els infants poden preparar tots sols l’experiment, així que és genial per fer-ho amb 

grans i petits. Posem aigua dins del got i deixem  més o menys ¼ de got buit i omplim 

la part de dalt amb l’escuma d’afaitar. 

 

 

 

 



 
 

 

Ara ve l’experiment, agafem amb el comptagotes, una mica d’aigua amb colorant blau 

o pintura i punxem el comptagotes en l’escuma d’afaitar i...es reprodueix el cel. 

TRAÇ SENSORIAL AMB ESCUMA 

Aquesta activitat pot ser molt divertida per poder practicar l’escriptura, l’escuma té 

una textura genial i atractiva per poder jugar una bona estona. 

Necessitarem.... 

1. Escuma d’afaitar 

2. Una safata de forn 

Cal posar molt poca escuma i estendre-la molt bé, de tal forma que quedi com una 

pel·lícula. 

Poden fer traços lliures, o copiar models o traços preparats i pels més grans escriure 

paraules. 

  

 

 

 

 

COLORS QUE ES MOUEN SOBRE LA ESCUMA 

Una altra variant que es pot fer amb l’escuma és posar una capa més gruixuda a la 

safata del forn i podem posar fileres de gotes de pintura i amb un pinzell els infants 

poden crear el seu dibuix. 

Necessitem... 

1. Escuma d’afaitar 

2. Colorant alimentari i pintura 

3. Una safata de forn 

4. Pinzell o palet ( nosaltres vam utilitzar palets de netejar orelles) 

 

 

 



 
 

 

I PER ÚLTIM PELS MÉS ATREVITS.... 

ART AMB ESCUMA EN LA BANYERA 

L’escuma  marxa en un “plis” amb una  mica d’aigua, així que pots barrejar l’escuma 

amb colors i donar-li un  pinzell a l’infant i que pugui esplaiar-se  dins la banyera i crear 

la seva pròpia obra d’art a les rajoletes de la paret del bany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperem que podeu gaudir una bona estona amb els vostres petits i petites!!!! 

Una abraçada molt forta de tot l’Equip d’Educació Infantil! 


