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Saps què he fet avui?
Quan sortim de casa fem un munt de coses. Però les recordem bé quan hi arribem? 

Versió 1: per jugar sol 

1. Penja un calendari en blanc al rebe-
dor de casa.
2. Cada dia, quan arribis a casa, pensa 
què has fet mentre eres fora i busca 
una paraula que ho pugui representar. 
Després escriu la paraula al calendari.
3. Quan hagin passat uns quants dies, 
mira el calendari i intenta recordar 
quina activitat vas fer cada dia.

Versió 2: per jugar amb la família 

1. Penja un calendari en blanc al rebe-
dor i escriu una paraula quan arribis a 
casa com a la versió anterior.
2. Cada jugador porta el seu calendari i 
llegeix una de les seves paraules. Els 
altres han d’endevinar a quina acció fa 
referència. Per fer-ho més fàcil, els pot 
ajudar explicant-ho amb gestos.

Material: un calendari, retoladors.

Com s’hi juga?

Al rebedor
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Memòria penjada 

No ho hauries dit mai, però un penja-robes pot ser un objecte per fer jocs 
de memòria! 

Material: un penjador i tot el que hi ha habitualment 
(jaquetes, barrets, bufandes...).

Com s’hi juga?

Versió 1: per jugar sol 

1. Cada cop que surtis de casa fes una ullada al penjador 
i intenta memoritzar quins objectes hi ha penjats.
2. Quan tornis, i abans d’obrir la porta, intenta 
recordar-los tots. 

Versió 2: per jugar amb algú altre 

1. Cada cop que surtis de casa fes una ullada al penjador i 
intenta memoritzar quins objectes hi ha penjats. 
2. Abans de sortir un altre jugador, en secret, fa un canvi al 
penjador: hi afegeix una jaqueta, en treu una bufanda o en 
canvia dues peces de lloc.
3. Quan tornis a casa has de saber què hi ha de diferent. 
4. El proper cop que jugueu, intercanvieu-vos els papers i 
qui ho ha endevinat ara fa els canvis al penjador.

2. Però també pots complicar-ho una mica: la contrasenya pot ser acumulativa i 
cada setmana pots afegir una paraula nova. D’aquesta manera al cap d’un mes 
hauran de dir una tira de quatre paraules!

Com s’hi juga?

1. Pensa una contrasenya per entrar a casa (una paraula divertida, familiar, que 
pugui recordar-se fàcilment) i els dius als teus néts que el proper cop que vinguin a 
casa o que truquin per telèfon hauran de dir-la si volen que els obris la porta o 
parlar amb tu.

I si quan vénen els néts de visita han de recordar una contrasenya perquè els obris la porta? 

La contrasenya
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Diccionari de família

Cada família té les seves imatges, històries i llenguatges. Així que jugarem a fer un diccionari propi.

Material: fotografies de diferents tipus i objectes i un llibre gros i blanc.

Com s’hi juga?

1. Un jugador agafa una fotografia i la passa a un altre jugador. Aquest ha d’explicar 
un record familiar que pugui ser representat amb aquella imatge i després li passa a un 
altre jugador perquè n’expliqui la seva història.
2. Quan tots hi hagueu dit la vostra, enganxeu la fotografia en el llibre i escriviu a sota 
què representa.
3. Al llibre també hi podeu escriure expressions, frases fetes i altres elements familiars.

Connexions

Què necessites per inventar una bona història? Només dues bones paraules i una mica d’imaginació.

Material: targetes amb paraules.

Com s’hi juga?

1. Poseu totes les targetes dins una bossa. 
2. Escolliu el primer narrador i traieu dues targetes de la bossa.
3. El narrador ha d’inventar-se una breu història usant les dues paraules que han 
sortit. La història ha de tenir un inici i un final.
4. El joc continua fins que tots hagueu inventat la vostra història.

A la sala d’estar
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Entrevista amb...

I si jugueu a fer de periodista amb la intenció de descobrir el personatge que esteu entrevistant?

Material: targetes amb noms de personatges.

Com s’hi juga?

1. Prepareu una llista de personatges i uns dies abans de la partida els repartiu entre 
els jugadors perquè cadascú en triï un parell i pugui informar-se de qui són i què han 
fet els seus personatges. 
2. S’escull l’ordre de joc. En el seu torn un jugador seu en una butaca i els altres li fan 
preguntes per descobrir de qui es tracta. El jugador pot respondre com si estigués en 
una entrevista, donant pistes que ajudin a descobrir-lo.
3. Qui descobreixi el nom de l’entrevistat, guanya un punt. 
4. La partida s’acaba quan tots els jugadors han estat entrevistats tres cops. 

Guanya qui té més punts.

Observacions

També es pot jugar sense buscar un guanyador. Llavors qui encerta el personatge 
passa a ser l’entrevistat. I la partida s’acaba quan ho decideixen els participants.
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A la cuina
Pastís de xocolata

Pots formar una paraula posant-ne moltes altres juntes i 
fixant-te només en la inicial? 

Nombre de jugadors: sol o en petit grup.
Material: productes que trobis a la cuina.

Com s’hi juga?

1. Tria un dels ingredients d’un plat que estiguis cuinant (per exemple, farina).
2. Busca entre els productes i elements que tens a la cuina un que comenci amb 
cadascuna de les lletres que formen l’ingredient escollit (és a dir, un que comenci 
per F, un per A...).
3. Quan hagis format la paraula, tria’n una altra... I després una altra, i així fins que 
ja no vulguis jugar més.

Comprar de memòria

Saps que ubicar una sèrie d’objectes dins una història és una bona manera de fer memòria. 
Aquest joc de creativitat t’ajudarà a inventar i a buscar maneres de recordar.

Nombre de jugadors: sol o en petit grup.
Material: una llista de la compra.

Com s’hi juga?

1. Agafa la llista de la compra i inventa una petita història on apareguin tots els 
ingredients.
2. Quan vagis a comprar intenta recordar tots els productes de la llista repassant la 
història.

- 6 -



A la cassola del bracet

Tens imaginació? Si formes parelles amb tots els ingredients d’un plat, segur que hauràs 
d’inventar categories que et faran esbossar un somriure.

Nombre de jugadors: sol o en petit grup.
Material: ingredients per cuinar.

Com s’hi juga?

1. Agafa tots els ingredients i estris que necessitis per cuinar un plat i posa’ls 
sobre la taula.
2. Aparella’ls seguint un criteri diferent per a cada parella. Per exemple: les bledes 
i les mongetes van juntes perquè són verdes, i la farina i l’oli les agrupes perquè 
contenen la lletra «i» i la cassola l’ajuntes amb el ganivet perquè són metàl·lics.
3. Quan hagis aconseguit aparellar-los tots, ja pots començar a cuinar!
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Parant taula
Parar taula a l’inrevés

I si un cop acabes de dinar despareu la taula exactament a l’inrevés de com l’heu parada?

Nombre de jugadors: de dos a deu.
Material: una taula parada, paper i llapis.

Com s’hi juga?

1. Escolliu un observador i doneu-li un full i un llapis. L’observador ha d’apuntar 
l’ordre amb què apareixen els elements mentre es para taula.
2. Un cop s’ha acabat de dinar, tots els jugadors han de posar-se d’acord per 
desparar-la exactament en l’ordre invers de com l’han parada. Si l’observador veu que 
algun element es treu en un ordre incorrecte, atura l’activitat i no poden continuar 
fins que no trobin quin element s’ha de treure en aquell moment.
3. El joc s’acaba quan s’han tret tots els objectes.

Kim a la taula

En els jocs de kim els participants han de ser molt bons observadors per detectar qualsevol petit 
canvi.

Nombre de jugadors: de dos a deu.
Material: una taula parada.

Com s’hi juga?

1. Quan tingueu la taula ben plena d’objectes, per exemple perquè heu acabat un dinar 
familiar, deixeu passar un minut perquè tothom es fixi en tot el que hi ha a sobre. Un 
cop hagi passat el minut, tothom es gira d’esquena a la taula.
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2. Mou dos objectes i després digues als altres jugadors que es girin i intentin esbrinar 
quins objectes has mogut. 
3. Qui els encerti serà el proper a moure dos objectes (i si vols, ja que els ha trobat, els 
pot portar a la cuina... Així la desparareu entre tots!).

Taula embenada

Quan expliquem alguna cosa a una persona que no hi veu, fem un esforç per utilitzar millor el 
llenguatge. 

Nombre de jugadors: de dos a deu.
Material: coberts, plats i gots de plàstic i un antifaç.

Com s’hi juga?

1. Embeneu els ulls a un jugador. 
2. Després un altre jugador deixa tota una sèrie d’objectes sobre la taula (plats, 
coberts, gots, gerres, tovallons, etc.).
3. El jugador que té els ulls destapats li dicta com s’han de col·locar els elements 
perquè quedin ben endreçats. En cap cas pot tocar el jugador «cec» ni apropar-li cap 
objecte.  
4. El joc s’acaba quan la taula està ben parada i el jugador «cec» es destapa els ulls.
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Al lavabo
 

Nombre de jugadors: sol o en petit grup.  
Material: una bàscula, un cossi de roba i productes de neteja.

Com s’hi juga?

1. Agafa un cossi de roba i pesa’l. 
2. Pots igualar-ne el pes usant només els productes de neteja que tinguis al lavabo?      
Ah! Només podràs portar la roba a rentar quan ho hagis aconseguit!

Paraules netes

Les marques dels productes poden servir per formar paraules. Només cal dedicar-hi una estona i una 
mica d’imaginació. 

Nombre de jugadors: sol o en petit grup.
Material: productes de neteja que puguis trobar en un lavabo.

Com s’hi juga?

1. Agafa cinc productes de neteja. Pots trobar una paraula de cinc lletres usant una 
lletra de cada marca? 
2. Si vols, pots fer-ho més difícil: agafa deu productes de neteja a l’atzar i intenta 
formar una paraula de cinc lletres usant la inicial de cinc dels productes.

Estimant els productes de neteja

Què és més gros: el pot de sabó o el xampú? 

Nombre de jugadors: sol o en petit grup.
Material: productes de neteja que puguis trobar en un lavabo.

Com s’hi juga?

1. Abans d’entrar al lavabo pensa en tres objectes que hi puguis trobar i intenta 
ordenar-los mentalment segons la seva mida.
2. Després entra i comprova-ho.

El pes exacte

Tens un cossi de roba bruta i abans de portar-lo a la rentadora el peses. 
Quants productes de neteja necessitaràs per igualar-ne el pes?
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De viatge!
Cursa d’escuderies

Si fas un viatge curt amb alguna altra 
persona, pots aprofitar el que veus per
 la finestra per fer una competició.

Nombre de jugadors: de dos a quatre.     
Material: cap.

Com s’hi juga?

1. Cada jugador tria una marca de cotxes 
(per exemple un tria Ford, un altre Ren-
ault, etc.).
2. Es dóna el senyal de sortida i cadascú 
intenta descobrir cotxes que tinguin la 
seva marca. Per cada cotxe descobert se 
suma un punt.
3. Guanya el primer que aconsegueixi deu 
punts.
4. Si el viatge és llarg, es poden fer diver-
ses partides. D’aquesta manera, el guanya-
dor és qui aconsegueixi guanyar tres parti-
des. 

Frases de matrícules

Les matrícules solen tenir tres lletres. I si les 
aprofites per inventar una frase?

Nombre de jugadors: sol o en petit 
grup.  
Material: cap.

Com s’hi juga?

1. Fixa’t en cada matrícula i inventa una 
petita frase de tres paraules. Cada paraula 
haurà de començar per cadascuna de les 
lletres que apareixen a la matrícula. Per 
exemple si la matrícula conté SAC pots 
dir: surto al celobert.
2. Si jugues amb una altra persona, 
podeu buscar frases que tinguin relació 
amb un tema determinat (situacions 
familiars, resums de contes, etc.).

Nombre de jugadors: sol o en petit 
grup.
Material: cap.

Com s’hi juga?

1. Cada cop que vegis una matrícula, 
intenta fer operacions amb els números 
que la formen per tal d’aconseguir una 
xifra de l’1 al 10. 
2. Per exemple. Imaginem que la matrí-
cula és 6685.

• L’1 l’aconseguirem fent 6/6,
• el 2 amb 8-6,
• el 3 amb 8-5,
• per fer el 4 caldrà fer 6/6=1 i restar 5-1,
• el 5 el tenim directament,
• el 6 el tenim directament,
• per al 7 caldrà fer dues operacions: 
6/6=1 i restar 8-1,  
• el 8 el tenim directament,
• i el 9 el trobarem d’una manera molt 
similar al 7: 6/6=1 i sumar 8+1.
• per fer el 10 podem fer: 8-6=2 i després 
multipliquem 5x2.

Matrícules calculadores

Sabies que una matrícula és un repte per a les ments més calculadores?
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