
Programacions març 2020

          DADES

 Públic destinatarri:   MS i GS

1. DADES PEDAGÒGIQUES

Nom de la sessió : Els colors

L’alumne serà capaç de : identificar com a mínim 3 colors en català sense equivocar-
se

Activitat : Concurs dels colors = saber quin color es diu en veu alta

L’intervinent diu un color en català i els infants han de buscar un retolador d’aquell
color.

Jugarem amb 5 colors bàsics (Vermell (o roig) / Verd / Blau / Groc / Negre). Si es veu
bona evolució, afegim colors (Taronja / Rosa / Lila).

*Si ens dona temps, mirarem la història de l’Eva i els seus colors

Acte de parla : Quin color és? / És el color... / Noms dels colors 

Competències lingüístiques     mobilitzades   : comprensió oral / expressió oral

Objectius     culturals / patrimonials   : ser capaç de dir els colors en català correctament

Objectius altres : 

2. SUPORTS UTILITZATS

Material complementari utilitzat : retoladors de l’aula.
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3. ACTIVITAT EN FAMÍLIA

Concurs dels colors = saber quin color es diu en veu alta

Algú diu un color en català i la família ha de posar-se una peça de roba d’aquell
color. Per fer a l’infant “director” de joc”, pot ser ell qui diu els colors en català, si ja
se’ls sap prou bé, i que ell digui si la peça de roba dels familiar és o no del color que
ha dit.

Jugarem amb 5 colors bàsics (Vermell (o roig) / Verd / Blau / Groc / Negre). Si es veu
bona evolució, afegim colors (Taronja / Rosa / Lila).

*Per seguir treballant els colors, podem mirar la història de l’Eva i els seus colors:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/una-ma-de-contes/colors/video/4146670/ 

Acte de parla : Quin color és? / És el color... / Noms dels colors 

Material complementari utilitzat : peces de roba de diferents colors.

Activitat complementària: posar colors als trossets que porten el mateix número.

Per a GS*:

1. Blau

2. Verd

3. Groc

4. Vermell o roig 

5. Taronja
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* El fet de posar el nom i no el color obliga a passar per la mediació de la 

llengua (GS).

Per a MS:

1. Blau

2. Verd

3. Groc

4. Vermell o roig

5. Taronja

Altra activitat derivada: 

2/ Coneixes  els noms d’aquests colors en altres llengües? 

Tu  connais  (toi,  ou  ta  famille)  les  noms  de  ces  couleurs  dans  d’autres  

langues?

A costat de cada color, escriu el nom català, fes escriure el francès i altres llengües /

A côté de chaque couleur l’enfant écrit ou fait écrire le nom en catalan, français et

autres langues connues à la maison

Què remarques?  À formuler dans la langue la plus commode à chacun.e
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NOM DEL COLOR REMARQUES
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