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ActivitAts
 • Amb guix, traçar un recorregut obert a terra perquè els 
nens el segueixin al so de la música.

 • traçar amb pintura de dits el vol lliure de l’avioneta. 
Partir de qualsevol punt de la fitxa.

 • Traçar camins lliurement en una caixa sensorial de sorra 
utilitzant els dits, un pinzell, un pal, una cullera...

ActivitAts
 • Portar una joguina des d’un punt determinat de l’aula fins 
on vulguin i deixar-la allà.

 • traçar amb pintura de dits el recorregut lliure del tricicle. 

 • Amb els dits mullats en aigua, traçar un recorregut 
lliurement a la pissarra a partir del dibuix d’un cotxe fet 
per la mestra.

ActivitAts
 • Moure’s per l’aula lliurement, amb la condició de no tocar 
les cadires.

 • traçar amb pintura de dits camins que no toquin els 
núvols. 

 • Amb el dit, traçar recorreguts en una taula amb blocs de 
construcció sense tocar-los.

FITXA 1 (pàg. 93)

FITXA 2 (pàg. 94)

FITXA 3 (pàg. 95)

gRAFOMOTRICITAT

Recursos del primer trimestre

OBJEctiUs
 • Desenvolupar la coordinació oculomanual.
 • Iniciar-se en la realització de grafismes.

cONtiNGUts
 • Coordinació oculomanual en la realització de grafismes: traç lliure.
 • Coordinació oculomanual en la realització de grafismes: traç lliure amb punt d’inici.
 • Coordinació oculomanual en la realització de grafismes: traç lliure amb obstacles.

A continuació, proposem tres fitxes de grafomotricitat, per tal de reforçar o ampliar el procés d’aprenentatge de la realització  
dels traços que s’ha treballat durant el trimestre.
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ActivitAts
 • Per parelles, estirar una cinta o un mocador i passar-lo 
per sobre dels companys sense tocar-los el cap.

 • traçar amb cera tova un camí perquè l’ovella passi entre 
les pedres sense tocar-les.

 • Preparar un circuit d’obstacles a terra i recórrer el circuit 
sense tocar els obstacles.

ActivitAts
 • Ajupir-se i aixecar-se al ritme d’un pandero.

 • Repassar amb cera tova els traços verticals dels fils de la 
teranyina. 

 • Aixecar i abaixar un mocador quan la mestra ho faci. 

ActivitAts
 • Abocar sorra d’un got a una galleda.

 • Repassar amb cera tova el recorregut vertical dels 
helicòpters en aterrar.

 • Transportar caixes o joguines d’un prestatge o una taula 
a terra. 

FITXA 1 (pàg. 147)

FITXA 2 (pàg. 148)

FITXA 3 (pàg. 149)

grafomotricitat

Recursos del segon trimestre

OBJEctiUs
 • Adquirir un domini progressiu en la realització de traços.
 • Desenvolupar la coordinació oculomanual en el traç.

cONtiNGUts
 • Coordinació oculomanual en la realització de grafismes: traç lliure amb obstacles.
 • Coordinació oculomanual en la realització de grafismes: traç vertical.

A continuació, proposem tres fitxes de grafomotricitat per reforçar o ampliar el procés d’aprenentatge de la realització  
dels traços que es treballen durant el trimestre.
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ActivitAts
 • Estirar-se a terra i formar, entre tots, una línia recta. El 
primer s’aixecarà, mirarà la línia formada,  
anirà al final de la línia i s’estirarà. Repetir l’operació de 
manera que tots vegin la línia.

 • traçar amb pintura de dits el camí que seguiran els tres 
animals.

 • Resseguir amb la mà un cordill lligat horitzontalment 
entre dues cadires.

ActivitAts
 • Desenrotllar un rotllo de paper higiènic per veure el 
seu recorregut horitzontal: un nen/a subjecta el rotllo 
travessat per un llapis i el seu company/a estira el paper.

 • traçar amb cera dura el recorregut de la pilota.

 • Fer xurros de diferents grandàries amb plastilina. 

ActivitAts
 • Situar els braços al costat del cos i, en sentir sonar una 
campana, col·locar-los en creu. Repetir.

 • Repassar amb cera tova les línies de les samarretes.

 • Traçar creus en el calaix sensorial de sorra utilitzant un 
dit, un pinzell, un llapis...

FITXA 1 (pàg. 199)

FITXA 2 (pàg. 200)

FITXA 3 (pàg. 201)

grafomotricitat

Recursos del tercer trimestre

OBJEctiUs
 • Adquirir un domini progressiu en la realització de traços.
 • Desenvolupar la coordinació oculomanual en el traç.

cONtiNGUts
 • Coordinació oculomanual en la realització de grafismes: traç horitzontal.
 • Coordinació oculomanual en la realització de grafismes: traç vertical i horitzontal.

A continuació, proposem tres fitxes de grafomotricitat per reforçar o ampliar el procés d’aprenentatge de la realització dels traços 
que es treballen durant el trimestre.
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