
 

COL·LEGI EL CARME 
 

PRIMERA PROPOSTA 
 

DAUS I TRAÇOS: 
 

L'activitat consisteix en fer dos (o més) daus, els quals us adjuntem en format PDF per 

qui els pugui/vulgui imprimir, només s'han de retallar i decorar. Ara bé, aquelles 

famílies que el preferiu dibuixar aquí us deixem com fer-ho: Es tracta de fer 6 quadrats 

exactes, de la mida que preferiu (tot i que recomanem 5cm x 5cm si ho feu en un foli 

perquè us càpiga) col·locats com en la imatge adjunta, i sumar 1 cm per cada solapa, 

que també les heu de dibuixar com a la imatge. 

 
Quan tenim els daus impresos o dibuixats els hem de decorar... COM? Com vosaltres 

vulgueu! 

 
-Una opció seria pintar les 6 cares d'un dels daus de colors, i el segon dau, decorar-lo 

amb diferents traços en cada cara, de manera que al llençar-los hauríem de pintar el 

traç que ens ha sortit amb el color que ens ha sortit. Els traços poden ser línies rectes, 

corbes, zig-zag, puntets, espirals, estrelles, etc.). La creació pot ser totalment lliure, 

emplenant un foli, o bé sobre un dibuix (una casa, un paisatge, etc.) i anar-ho pintant 

segons el que ens surti als daus. A aquesta proposta també li podem afegir un tercer 

dau amb formes geomètriques, o tipus de pintura (retoladors, plastidecors, pintura, 

aquarel·les, ceres, etc.) tot tenint en compte què teniu per casa! 

 
-Una segona opció seria pintar les 6 cares de dos daus amb 12 colors diversos i, jugar a 

pintar els dos colors que ens han sortit per veure quina és la barreja que resulta. Per 

aquesta opció us recomanem no utilitzar retoladors. 

 
-Una tercera opció seria dibuixar personatges, paisatges i objectes en 3 daus diferents 

(un per categoria), i jugar a inventar històries boges amb el que ens ha tocat, deixant 

volar la imaginació! Per exemple: 



 

*Personatges - fades, follets, prínceps i princeses, reis i reines, lleons, peixets, 

ratolins, erugues, monstres, llops, etc. 

 
*Paisatges - castells, boscs, selves, sabanes, ciutat, camp, etc. 

 
*Objectes - un jersei, una bombeta, una vareta màgica, unes ulleres, un llapis, un 

barret, etc. (que poden tenir superpoders) 

 
Quan tenim els daus decorats, sigui quina sigui l'opció que triem, els retallarem i els 

enganxarem per les solapes amb pegament de barra, celo, cola blanca... 

 
En cas que no tingueu cap dels elements per enganxar el dau, no patiu! Aquí va una 

alternativa a fer els daus: Consisteix en fer targetes, dividint un foli en parts iguals i 

decorant-los amb les mateixes idees. També inclou, dibuixar-ho, retallar-ho i decorar-

ho. Les targetes les podeu col·locar per categories en caixetes o tuppers i anar traient-

ne una de cada categoria per jugar! 

 
Esperem que gaudiu molt de l'activitat tots aquells que la pugueu dur a terme! 

Atentament 

Les tutores d'Educació Infantil 



 

 

 

 


