


Saltant a peu coix, 
digues cinc animals

Picant de mans, dóna 
tres passos cap a la 

dreta, dos cap a 
l’esquerra i un cap 

enrere.

Compta de l’1 al 30 i, a 
la vegada, dibuixa 

una casa.

Dona’t cops al cap
alhora que dibuixes

cercles a la teva
panxa.

Mantenint l’equilibri 
sobre el peu esquerre, 
explica un conte (real 

o inventat).

Mantenint l’equilibri 
sobre el peu dret, 

explica un conte (real 
o inventat).

Explica una història a 
partir dels daus del 
“story cubes”, a la 

vegada que et toques 
el nas de forma 

alterna amb el dit 
índex de cada mà.

Salta alternant el
suport entre els peus, 

a la vegada que 
comptes des

del 20 fins al 0.

Cantant una cançó, 
escriu el teu nom 
complet sense les 

vocals.

Traducido por @xmartacr



Dibuixa un sobre com
aquest sense aixecar

el llapis del paper i
sense passar dos cops 

pel mateix lloc.

Llegeix aquestes
paraules a l’inrevés el

més ràpid que
puguis:

 
CAMIÓ
GERRO

PRESTATGERIA
COIXÍ

Dibuixa un arbre
alhora que comptes 

de
l’1 al 30 dient

només els nombres
senars.

Dibuixa una flor
alhora comptes de

l’1 al 30 dient
només els nombres

parells.

Camina posant un
peu davant de l’altre
amb els braços cap
amunt, a la vegada 

que dius tres formes
geomètriques.

Escriu una
descripció teva
sense aixecar el
llapis del paper.

Compta cap enrere 
del 5 fins a l’1, dient 

un color diferent 
entre cada número

Dibuixa un cercle
dins d’un quadrat

amb una estrella en
la cantonada

superior esquerra.

Digues les estacions 
de l’any en ordre 

invers (comença per 
la que vulguis) i, a la 
vegada, uneix els dits 
de les mans d’un en 

un, en ordre creixent.

Traducido por @xmartacr



Aixeca, a la vegada, el 
dit índex de la mà 

dreta amb el petit de 
l’esquerra i al contrari 

diverses vegades.
 

Escriu una frase
amb alguna cosa
que t’agradi molt

evitant escriure les
vocals.

 

Digues les 10
primeres lletres de

l’abecedari
alternant-les amb els

números.
 

A-1, B-...

Continua la sèrie
lògica:

 
2-41-3-62-4-83-5-? 

Toca amb el dit petit
de cada mà el dit gros

i continua amb la
resta dels dits en
ordre ascendent i
descendent sense
repetir dos cops
seguits cap dit

durant 20 segons.

En un minut has de
fer una història de
memòria amb les

paraules d’aquesta
llista:

PLATJA
JOC

APRENDRE
SABATES

GOS
 

En un minut has de
fer una història de
memòria amb les

paraules d’aquesta
llista:

QUADRE
DIVERTIR-ME

LLAPIS
MOFETA
TELÈFON

AEIOU

Escriu una frase
sobre alguna cosa
que t’agradi molt

evitant escriure les
consonants.

Continua la sèrie
lògica:

 
1-11-21-1211-?

Traducido por @xmartacr y @carolgarcia_psicologa




