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OBSERVA I RELACIONA

Activitats Clic per a l’etapa 3-6 de l’educació
infantil

Montse Vega 1997
mvega@pie.xtec.es

Observa i relaciona és un conjunt de sis paquets d’activitats creats per treballar
aquestes habilitats amb nens de tres a sis anys. Les edats que indico a continuació,
per a cada paquet, són indicatives ja que dependrà dels nens i del criteri del mestre
l’ús que se’ls vulgui donar.

A la pantalla de presentació trobareu les icones de cada un dels sis paquets. Clicant al
damunt accediu al que hagueu triat:

Associar cada imatge amb el seu encaix.

Adreçat a nens de 3-4 anys o als primers contactes
amb el Clic.

Associar les dues meitats d’una imatge.

Adreçat a nen de 3-4 anys o als primers contactes amb
el Clic.

Associar una imatge incompleta amb el dibuix d’allò
que li falta.

Adreçat a nens de 3 a 6 anys.

Observar una imatge que al cap de tres segons canvia
i identificar el canvi.

Adreçat a nens de 3 a 6 anys.

Identificar quina de les tres imatges que semblen
iguals té quelcom diferent.

Adreçat a nens de 4 a 6 anys.

Aparellar les  imatges que estan relacionades entre si.

Adreçat a nens de 4 a 6 anys.



2

ENCAIXOS

Es tracta d’un paquet d’activitats molt senzilles, consistents en aparellar cada dibuix
amb el seu encaix. Parteix de la mateixa idea que els coneguts encaixos de fusta.

Al ser un joc pensat per als més petits, he fet que no es mostri cap més botó que la
porta de sortida i les fletxes de pas d’activitat, per simplificar-ne l’ús. Les activitats
passen automàticament un cop resoltes.

En triar aquesta opció el Clic us mostrarà la pantalla de presentació. Clicant damunt
de la imatge començareu el joc.

Hi trobareu 6 activitats per aparellar tres o quatre imatges posades en diferents
posicions.

Cal que el nen observi quina de les siluetes és la que correspon a cada dibuix i les
associï.

La mecànica és molt senzilla per tal que els nens no hagin de menester l’ajut d’un
adult.

TROBA L’ALTRE TROS

Es tracta d’un paquet d’activitats molt senzilles, consistents en aparellar les dues
meitats d’un dibuix. Es pot considerar una iniciació a la tècnica de composar
trencaclosques.

Al ser un joc pensat per als més petits, he fet que no es mostri cap més botó que la
porta de sortida i les fletxes de pas d’activitat, per simplificar-ne l’ús. Les activitats
passen automàticament un cop resoltes.

En triar aquesta opció el Clic us mostrarà la pantalla de presentació. Clicant damunt
de la imatge començareu el joc.

Hi trobareu 8 activitats que consten cada una de dues pantalles:

• A la primera ens mostra quatre dibuixos i ens proposa que ens hi fixem.

• Tres segons després apareix la segona amb les meitats barrejades dels dibuixos
anteriorment mostrats.

Quan el nen associa correctament les parts apareix com a solució la imatge
recomposta.

La mecànica és molt senzilla i igual per a totes les activitats per tal que els nens no
hagin de menester l’ajut d’un adult.
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QUÈ LI FALTA?

Es tracta d’un paquet d’activitats per treballar l’observació i el raonament lògic.

Al ser un joc pensat per als més petits, he fet que no es mostri cap més botó que la
porta de sortida i les fletxes de pas d’activitat, per simplificar-ne l’ús. Les activitats
passen automàticament un cop resoltes.

En triar aquesta opció el Clic us mostrarà la pantalla de presentació. Clicant damunt
de la imatge començareu el joc.

Hi trobareu 8 activitats del mateix tipus:

• A la graella de la dreta: una imatge incompleta.

• A la graella de l’esquerra: 3 o 4 opcions per triar quina d’elles i on li falta al dibuix
de la dreta.

Cal que el nen associï correctament la part i el lloc del dibuix corresponent. Quan ho
fa, la part queda incorporada al dibuix.

La mecànica és molt senzilla i igual per a totes les activitats per tal que els nens no
hagin de menester l’ajut d’un adult.

QUÈ HA CANVIAT?

Es tracta d’un paquet d’activitats per treballar l’observació i la percepció visual.

Al ser un joc pensat per als més petits, he fet que no es mostri cap més botó que la
porta de sortida i les fletxes de pas d’activitat, per simplificar-ne l’ús. Les activitats
passen automàticament un cop resoltes.

En triar aquesta opció el Clic us mostrarà la pantalla de presentació. Clicant damunt
de la imatge començareu el joc.

Hi trobareu 8 activitats que consten cada una de dues pantalles:

• La primera ens mostra una imatge (o una col·lecció d’imatges) i ens proposa que
ens hi fixem.

• Tres segons després apareix la segona pantalla: la imatge anterior ha sofert un o
més canvis.

Cal que el nen cliqui sobre l’objecte que ha canviat. En fer-ho apareixerà de nou la
imatge inicial com a resposta.

La mecànica és igual per a totes les activitats per tal que els nens, un cop l’hagin
entès no necessitin l’ajut d’un adult.
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TROBA LES DIFERÈNCIES

Es tracta d’un paquet d’activitats per treballar l’observació i la percepció visual. Està
basat en el conegut passatemps.

Al ser un joc pensat per als més petits, he fet que no es mostri cap més botó que la
porta de sortida i les fletxes de pas d’activitat, per simplificar-ne l’ús. Les activitats
passen automàticament un cop resoltes.

En triar aquesta opció el Clic us mostrarà la pantalla de presentació. Clicant damunt
de la imatge començareu el joc.

Hi trobareu 21 activitats d’igual mecànica:

• La pantalla ens mostra tres personatges pràcticament idèntics.

• Un dels tres té algun detall diferent als altres.

Cal que el nen cliqui sobre el personatge que no és exactament igual als altres. En
fer-ho apareixerà de nou la imatge inicial com a resposta i passarà a la següent
activitat.

La mecànica és molt senzilla igual per a totes les activitats per tal que els nens no
necessitin l’ajut d’un adult.

PENSA I RELACIONA

Es tracta d’un paquet d’activitats per treballar l’observació i la deducció.

Al ser un joc pensat per als més petits, he fet que no es mostri cap més botó que la
porta de sortida i les fletxes de pas d’activitat, per simplificar-ne l’ús. Les activitats
passen automàticament un cop resoltes.

En triar aquesta opció el Clic us mostrarà la pantalla de presentació. Clicant damunt
de la imatge començareu el joc.

Hi trobareu 8 activitats:

• La pantalla ens mostra dues graelles amb 3 o 4 imatges cadascuna.

Cal que el nen aparelli les imatges buscant en cada cas quina relació pot haver entre
elles.

La relació entre les imatges no respon sempre als mateixos criteris i és el nen qui ha
de deduir-los. Trobem parelles que responen als criteris: “són de la mateixa espècie”,
“serveixen pel mateix”, “circulen pel mateix medi”, “són complementaris”, etc, ...

La mecànica és igual per a totes les activitats per tal que els nens, un cop l’hagin
entès no necessitin l’ajut d’un adult.


