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Instruccions

El contingut d’aquesta publicació ha estat realitzat per Miguel Bustos. 
Pots descarregar el pdf gratuïtament a www.miguel-bustos.com/

Imprimeix el 
document. 

Si t’han agradat les activitats, 
comparteix el document pdf 
amb qui tu vulguis.

I recorda, encara que es faci 
una mica pesat, hem de continuar 
dins de casa

Busca material 
de manualitats, 
i posa’t a treballar
Passa-t’ho bé!

Una cop acabat, 
grapa el conjunt 
de fulls i ja tens la 
teva revista

Pots compartir-ho 
a les xarxes socials 

#MakeYourOwnMag

#MakeYourOwnMag
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Què hi ha al teu calaix?

Obre un calaix de casa teva, 
observa tots els objectes 
que veus i dibuixa’ls

No oblidis deixar-ho tot al seu  lloc un cop hagis acabat
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Dents de cocodril

I re
cord

a re
nta

r-t
e 

les dents despré
s 

de cada àpat

Pobre
 cocodril,

 

he oblid
at d

ibuxar-l
i 

les dents

Dibuixa-li una bona 
dentadura perquè 
sembli més feroç
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Tu ets el protagonista

Imagina’t una història en la 
que tu ets el protagonista.

Pot ser de qualsevol temàtica: 
una història fantàstica, dinosaures, 
astronautes jugadors d’escacs o allò 
que tu vulguis.

Pensa un títol per al llibre 

i dibuixa la portada.
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Els teus amics

Pensa en dos amics 
a qui estimes molt

Imagina que tens uns 
prismàtics tan grans 
que pots veure què 
estan fent ara mateix

Dib
uix

a a
llò

 q
ue ve

urie
s a

 tr
av

és 

d’aquest
s p

ris
m

àt
ic

s
Segur que s’ho estan 

passant m
olt bé
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Chica, la gossa

Vol sortir al carrer, però 
no sap quina corretja 
ha d’escollir.

Ajuda-la a arribar 
a la porta
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Busca, dins de casa teva, 
objectes el nom dels 
quals comenci per 
cadascuna de les lletres 
de l’abecedari.

Hi ha algunes lletres que 

són més complicades

Pot’s ajudar-te d’un diccionari

Busquem coses 07
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Carta

Pensa en algú a qui estimes 
molt i fa temps que no veus.
Escriu-li una carta

Hola

Firmat:

Pots fer-li una foto 

a la carta i enviar-li 

ara mateix
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Combinacions

Un astronauta

Una girafa

Un gos

Una taronja

Alegre

Enfadat

Trist

Hipnotitzat

Canta

Patina

Cuina

Passeja

Amb barret

Mitjons estampats

Amb ulleres de sol

En pijama

Connecta una paraula de cada columna i dibuixa allò que surti
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La peluqueria

Busca tisores, pega y un cabdell de llana o fil.
Talla trossos de llana y enganxa’ls per sobre dels caps. 
Passa-t’ho tan bé com puguis.

Cabells llargs? 

Bigoti? 
Cejijunto?
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Els pardals

Els pollets han sortit 
a fer el seu primer vol

La mare pardal està 
esperant a que tornin 
a l’arbre

Dibuixa els 5 pardalets 

que han d’arribar
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Els teus veins

Escriu els seus noms 
i  dibixa’ls a la seva finestra

yo

Segurament 

deus conèixer 

a més d’un veí
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Sentiments

Amb tants dies dins 
de casa hi ha tot tipus 
de moments

No passa res, és normal 
sentir-se de totes 
aquestes maneres

Què sento Què sento

Per què em sento així Per què em sento així

Ah, i d
ibuixa 

també la teva cara

Escriu com et sents en 

cada cas, i q
uins creus 

que  són els motius 

pels quals et sents així

felicitat tristesa
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Sentiments

Amb tants dies dins 
de casa hi ha tot tipus 
de moments

No passa res, és normal 
sentir-se de totes 
aquestes maneres

Què sento Què sento

Per què em sento així Per què em sento així

Ah, i d
ibuixa 

també la teva cara

Escriu com et sents en 

cada cas, i q
uins creus 

que  són els motius 

pels quals et sents així

avorriment empipament
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A través de la finestra

M
ira

 b
é 

per
 la

 fi
ne

st
ra

. 

Dib
ui

xa
 a

llò
 q

ue
 h

i v
eu

s.

Molt bé, i ara...
Per què no imagines 
què hi ha a continuació 
i ho dibuixes dins la línia 
de punts?
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Pets

Ha ha ha...

Parlem de pets

Hi ha molta gent 

al menjador i algú 

s’ha tirat un pet

Adivina quin so fan 
els següents pets
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Roba
Ei, t’has fixat en tota 
la roba que portes 
ara mateix?

I dibuixa-les a l’estenedorCompta les peces 
de roba que portes 
ara mateix, sense mirar, 
no facis trampa.
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D’on venen les coses?

Fixa’t en alguna cosa que vegis 
a casa i esbrina el camí que ha fet 
per arribar allí

Segueis l’exemple 
de la primera columna

Una poma

S’ha comprat 
a la fruiteria

Allí l’ha portat 
un transportista

Les pomes surten de la 
pomera
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