
DIJOUS 26 

CONTE DE L’ERUGUETA GOLUDA  

El conte de l'erugueta goluda, ens explica la història d'una petita erugueta que tenia 

molta gana. El dilluns es menja una peça de fruita, dimarts dos, dimecres tres, dijous 

quatre, divendres cinc i el dissabte tot de coses que va trobant. Diumenge li entra una 

mica de mal de panxa i decideix menjar-se una fulla. Està tan tipa que es posa a dormir 

i finalment, després de descansar molts dies es converteix en una papallona. 

Pels que no tingueu el conte a casa us deixo un enllaç on trobareu les diapositives. 

A youtube també el podeu trobar, us deixo un enllaç aquí també però n'hi ha molts. Ja 

us avanço que Pinterest està ple d'activitats sobre aquest conte, per si ho voleu mirar. 

Diapositives: https://es.slideshare.net/elcargolavinyonet/l-erugueta-goluda-5786787 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CmcjCkLjD3Y 

 

Aquest conte ens permet treballar infinitat de coses i crear moltíssimes activitats. Us 

en deixo unes quantes per si en voleu fer alguna. 

És un conte que ens permet treballar i parlar de les diferents qualitats dels aliments: és 

dolç, salat, de quin color és, és gran o petit, es menja fred o calent, que podem 

preparar amb aquest aliment, ens agrada o no... Jo algun any, en aquest punt de la 

conversa, trec tota la capsa de la cuineta que tenim i ens posem a mirar i a parlar sobre 

tot el que trobem per la classe i aprofitem per fer una estona de joc simbòlic. A 

vegades també hem analitzat el menú de l'escola i mirem d'identificar algun dels 

aliments del conte. 

 

Per convertir tota aquesta conversa en joc, que és la millor manera per aprendre, us 

proposo la primera activitat més manual. Aquesta la podeu fer amb una capsa de 

sabates o de llet, un pot de colacao... Qualsevol cosa que pugueu reciclar. Jo ho vaig 

fer amb un pot de patates pringles... Però ho podeu fer com vulgueu. La idea és 

construir una erugueta gran i pugueu representar tot el que es va menjant. D'aquesta 

manera agafen protagonisme els números i els conceptes matemàtics (més gran que, 

més petit que... Serien uns exemples). Recordeu que l'erugueta cada vegada es va fent 
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més gran. Amb aquests jocs els podeu ajudar a comptar. Al final de tot del 

document us deixo les imatges ja preparades perquè les pugueu retallar, també podeu 

fer un memori amb aquestes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La següent activitat tracta sobre els dies de la setmana. A P2 és una mica embolic això 

de posar-li nom als dies però és una cosa que podem anar treballant a poc a poc, de 

manera divertida i amb una mica de ritme. Us deixo dues cançons que sovint fem a 

classe abans d'esmorzar sobre els dies de la setmana: 

https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo 

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs 

L'última activitat és de plàstica. Es tracta de crear la nostra pròpia erugueta. Us deixo 

uns quants exemples. 
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Aquí us deixo els imprimibles del conte i un enllaç on també trobareu les imatges del 

conte per imprimir: https://maronadecolors.files.wordpress.com/2018/05/lorugueta-

goluda-elements-del-conte-per-imprimir.pdf 

https://maronadecolors.files.wordpress.com/2018/05/lorugueta-goluda-elements-del-conte-per-imprimir.pdf
https://maronadecolors.files.wordpress.com/2018/05/lorugueta-goluda-elements-del-conte-per-imprimir.pdf

