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ACOLORIM I COMPARTIM 
 

Amb aquesta activitat pretenem… 
Aprendre a compartir, base de la generositat. 

Valorar la importància de la cooperació i del treball en equip. 

 
Durarió 
L’activitat està pensada per dur-se a terme en una sessió. 

 
Necessitarem 
Pintures de colors (groc, verd, marró, vermell). 

Model i plantilles per acolorir na Xispa. 

 

1a Fase: Pintem l’Espurna 
Dividim els infants en grups de quatre. 

Col·loquem sobre la taula de cadascun dels grups només una pintura de cada color (groc, verd, marró i 

vermell).  

Demanem que acoloreixin la plantilla de na Xispa fent servir els mateixos colors que els del model 

(pètals grocs, tija i fulles verdes, cara marró i boca vermella). 

Observem si durant el procés han aparegut problemes en els grups o han compartit sense que hi hagi 

hagut enfrontaments. 

 

Per acabar, cal reflexionar 
Quan acabin d’acolorir la plantilla, fem seure els infants en rotllana i establim un diàleg mitjançant 

preguntes com ara: 

 Hi havia prou pintures de colors? 

 Alguna persona s’ha quedat la pintura? 

 Com heu aconseguit acolorir les flors? Heu compartit les pintures? 

 Compartiu les coses amb els vostres germans, amics, etcètera? 

A partir del que expressin, parlem sobre la importància de compartir per aprendre a treballar en equip.  

 

Un superheroi i una superheroïna de veritat han de ser generosos. 
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