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Mitjançant els diferents tipus de papers que podem trobar a l’escola, en format de panera dels tresors, des-
cobrirem els nostres sentits.

Centre de Formació Contínua
Institut de Ciències de l’Educació 

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Per tal de treballar els sentits amb els nadons, proposo tres recursos ben senzills. (imatge 5)

Per una banda tenim la panera dels tresors, sols que aquesta vegada el seu contingut serà ple de papers de diferents textures 
i colors. Els materials dels qual es composarà serà: paper de seda, de cel•lofana, de xarol, el típic foli de colors, cartró, paper 
d’embalar... Aprofitarem els retalls dels quals disposem per l’escola per tal de no fer-ne un mal ús però vigilarem que no siguin pe-
rillosos o extremadament petits. Tindrem especial cura en que siguin materials no tòxics, ja que els infants de 0 a 1 any tendeixen 
a explorar posant-s’ho tot a la boca: llepant, mossegant, xumant...  (imatges 1 i 2).

En segon lloc disposarem d’una catifa d’activitats. En ella l’infant podrà observar i explorar tots els elements que la composen. 
La catifa serà un motor d’estimulació sensorial, ja que els colors vius i les diverses textures  potenciaran el interès de l’infant per la 
descoberta.

I finalment proposo un conte de roba com a tercer recurs. En ell l’infant podrà viure i sentir les diferents textures que aquest pre-
senta i com en les altres ocasions serà una font d’aprenentatge. Aquesta activitat la farà activament amb l’educadora vers a les 
anteriors en les que el paper de l’adult era sols el de l’observació activa. (imatges 3 i 4)
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Resum

1.- Infant explorant els diversos papers de la panera.

Experimentem els sentits mitjancant
materials quotidians

2.- Descoberta de la cel•lofana.

3.- Infant i educadora experimentant amb el conte. 4.- “Les diverses textures del conte m’ajuden a desenvolupar-me”.

5.- Recursos: conte, catifa i panera de diver-
sos papers.


