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Un exercici molt important és ensenyar a les 
criatures a mocar-se, sobretot quan els nens i les 
nenes estan preparats per extreure aire cap a fora. 
A partir dels dos anys, potser abans, es pot anar 
preparant als nens i nenes a mocar-se.

P3 Els Coales
aprenem a mocar-nos



El perquè de saber-se mocar és important. Si el nas no està tapat, l’oïda estarà ben 
ventilada i, per tant, no es crearan otitis ceroses, que són les que provoquen mala 
audició, i fins i tot, retards en la parla. És a dir, si el nen o nena no distingeix bé els sons 
tampoc no pronunciarà bé. A més, el fet que el nen o nena tingui el nas tapat també fa 
que respiri per la boca, que tindrà tendència a quedar-se oberta, amb la llengua cap 
endavant, i que quedarà tova igual que les galtes i llavis. Tot plegat, pot fer que el nen 
tingui problemes a l’hora d’empassar el menjar, perquè menjarà amb un moviment de 
succió, com fan els nadons.

Aquesta és una mica l’explicació tècnica perquè entenguem el procés d’aprenentatge en 
aquestes edats i que tots, per senzills que semblin, són molt importants en aquest cicle 
de parvulari per un bon i adequat desenvolupament.

Per aquest motiu, hem pensat fer un racó a la classe i li hem posat el nom de ”Tinc 
mocs”. Al llarg d’aquest primer trimestre la classe dels Coales hem tingut molta feina 
perquè és una època que tots estem molt constipats i davant la necessitat hem decidit 
fer aquest racó on els nens i nenes aniran treballant uns exercicis per aprendre a treure 
aire pel nas (n’hi ha força que no saben bufar pel nas i aleshores no netegen bé).

TINC MOCS

Objectius:
Treballar l’autonomia personal en un àmbit higiènic.

Identificar el moment de mocar-se.
Aprendre a mocar-se.

Saber fer un ús correcte del mocador sense malbaratar.

Desenvolupament d’aquest racó
Dins la classe hem fet un espai anomenat “TINC MOCS” i en aquest espai hi hem posat 
un dispensador de mocadors de paper, també hi tenim un mirall a l’alçada d’ells i una 
paperera.

En un principi som les mestres que els comencem a mocar i verbalitzar els passos que 
fem perquè el nas quedi ben net, però a mesura que el nen o nena va millorant, ja els 
oferim un mocador i els convidem a que ho provin ells sols.

A continuació us mostrem en imatges alguns dels exercicis que fem perquè vagin 
aprenent a treure l’aire pel nas. A més de ser divertit, es veuen entre ells i s’ajuden, i 
això els estimula a provar-ho.
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El primer exercici és posar-nos un palet a la boca per tenir els llavis pressionats i treure 
aire pel nas i fer moure els paperets.

Un altre exercici que els agrada molt
és agafar el mirall i treure aire pel nas
fins a entelar el mirall.

Quan hem treballat els exercicis, seguidament anem al racó i agafem un mocador i ens 
netegem el nas correctament. Primer tapem un costat i seguidament l’altre. 
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Aquest curs, a la classe dels Tikis, i com a mestres d’educació infantil, sovint podem sentir 
l’entusiasme per poder participar en la difusió d’uns valors, d’un saber fer a la societat i 
compartir amb els nostres protagonistes el caliu a l’escola en les seves primeres edats.

A les fotografies podeu veure algunes de les activitats amb les que procurem aconseguir la 
cohesió del grup on la tolerància i el respecte dels uns pels altres prengui un paper fonamental. 
L’aula és l’espai que ens permet formar part d’un grup de companys i companyes que et 
conviden a compartir propostes fent ús de les bones maneres i paraules i tenint cura de les 
emocions entre nosaltres.
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P4 Els Tikis

 Grup nens i nenes aula Tikis.

Reptes amb grups i parelles.



P4 Els Tikis

La teranyina de les coses bones.

Fent camí junts, som un equip.

Aconseguim tots a dalt fent el joc de les cadires.
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Com voldríem que fos el món?
 
Els nens i nenes d’educació infantil de la classe dels Cangurs ens hem fet la pregunta de com 
ens agradaria que fos el nostre món o el nostre Planeta Terra. Per començar, hem fet una 
reflexió per mitjà d’una imatge projectada a la paret que representava la bola del món agafada 
amb dues mans; hem parlat sobre tots els problemes que ells mateixos veuen per la televisió o 
en el dia a dia pel que fa al nostre entorn natural o humà.

Després, cada nen ha fet el seu dibuix i ha escrit una frase dient com voldria que fos el món.
És interessant veure com ja de ben petits tenen consciència de coses que al llarg del temps 
poden deixar d’existir si les persones no canviem la manera d’actuar.

Aquí us deixem una bonica mostra. Tots podem aportar el nostre granet de sorra!

P5 Els Cangurs
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