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1. Què han de contenir les fitxes de la proposta didàctica de la Microxarxa El Segre, molt més que 

un riu? 

Resultat del treball de la Microxarxa El Segre, molt més que un riu als centres eductius es genera una 

proposta didàctica que ha de contenir un mínim de 3 fitxes d’activitats educatives vinculades a la 

temàtica sòcio-ecològica del riu Segre. 

FITXA 2 

TÍTOL DE L’ACTIVITAT 

Fem ponts amb tetrabrics 
INFORMACIÓ BÀSICA 

• Nom de l’activitat: fem ponts amb tetrabrics 

• Nivell educatiu/destinataris: 1 i 2 anys 

• Nre. Participants: 26 nens i nenes 

• Recursos humans: 2 adults 

• Durada estimada: 20 min 

• Espai necessari: aula polivalent 

RECURSOS I MATERIALS 

Tetrabrics 
Pistola de silicona 
Caixa de cartró 

QUÈ ENS PROPOSEM AMB AQUESTA ACTIVITAT? 

• Objectius:  
Jugar amb els tetrabrics fent construccions. 
Construir un pont amb els tetrabrics. 
Jugar i Gaudir amb el pont de tetrabrics que hem construït. 
 

• Vinculació amb el currículum i competències: 

Treballem els continguts de manera transversal i globalitzada. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Demanem a les famílies que ens portessin tetrabrics de llet o caldo nets i amb el tap pegat. Una 
vegada tinguem una gran quantitat de tetrabrics, els nens i nenes jugaran lliurement amb ells, on 
els podran apilar, fer camins, torres... Posteriorment en una segona sessió introduïm dos 
columnes fetes amb tetrabrics pegades amb silicona i una passarel·la feta amb cartró  on també hi 
hauran tetrabrics per damunt. Construïm el pont i els infants jugaran lliurement amb ell. 
 

SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

 
 

PER SABER-NE MÉS... 

 
 

MOSTRA GRÀFICA 
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