
Fem plastilina no tòxica 

El tacte, el gust, l’olfacte,...són algunes de les eines que tenen els infants per descobrir 

el món que els envolta i de conèixer allò que tenen, i els hi posem, al seu 

abast. Permetre experimentar amb diferents materials, textures, sabors, olors, 

etcètera, els ajuda a descobrir noves sensacions i a aprendre què els hi agrada i què 

no.  

Amb aquesta proposta intentem apropar els més petits al món de la creativitat i la 

imaginació, no només a l’hora de jugar amb la plastilina ja feta, sinó també mentre la 

creen mentre toquen i veuen els canvis que pateixen els diferents elements en ser 

barrejats els uns amb els altres.  

La idea és que els infants puguin ajudar en tot el possible: que provin a fer els 

trasbalsos, a posar la quantitat correcta de cada material, a barrejar la mescla amb les 

seves mans (o amb ajuda d’algun estri com una cullera, una forquilla,...), de veure com 

canvia l’aigua de color en afegir-hi el colorant,...en definitiva, de gaudir de la proposta 

d’inici a fi, sense oblidar-nos del recollir un cop haguem acabat.  

Un cop vulguin finalitzar la proposta, no cal que llanceu la pasta, es pot guardar 

per fer-la servir un altre dia. Només cal que l’emmagatzemeu en un bol tapat o en 

una bossa que tingui tanca hermètica (o senzillament dins una bossa amb un nus).  

** Per tornar-la a fer servir un altre dia, si ha quedat una mica seca la podeu recuperar 

envoltant la massa en un drap humit o amassant-la amb les mans molles.  

Esperem que gaudiu, grans i petits, d’aquesta proposta. 



 Aquests són els ingredients que farem 

servir: 

- 1 mesura de farina 

- Mitja de sal 

- Mitja d’aigua 

- ¼ d’oli 

Per fer les mesures podeu fer servir un 

got, una tassa,... l’important és mantenir 

les relacions (1 de farina – ½ de sal – ½ 

d’aigua – ¼ d’oli). 

 

 

Per començar a preparar la plastilina, posem la farina en una 

safata, un bol, sobre de la taula,... 

 

 

 

 

 

 

A la farina li afegim la sal. 

 

 

 

 

 

 

Comencem a barrejar la mescla i hi anem afegint l’aigua i l’oli 

de mica en mica. 

 

 

 

 

 

 



Quan tinguem la massa molt ben mesclada, ens ha de quedar de textura de plastilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si per casa teniu colorant alimentari, podeu afegir-

ne una miqueta (millor afegir el colorant a l’aigua) 

per donar color a la plastilina. 

 

 

 

 

Ara SÍ!! Ja podem jugar amb la nostra 

plastilina!! 

 

 

 

 


