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COSES IMPORTANTS PER TOTS ELS JOCS 

 Si es un joc a torns aprofita per treballar frases de cortesía (juanito et toca, em 

dones el dau siusplau, em deixes tirar....) aquestes fomenten i milloren les 

relacions socials. 

 

 Important treballar sempre l’espera. Si et costa pots ajudar-te d’imatges 

visuals de l’arasaac o imatges reals que ho simbolitzin. 

 

 Fomenta l’automía a l’hora d’escollir, et donarà l’oportunitat de treballar  la 

resolució de conflictes, ja que s’hauràn de posar d’acord. 

 

 

 Pauta les normes pas a pas i amb lectura fàcil, si ho veieu necesàri poseu-hi 

imatges 

  

 Recorda donar ordres curtes, molt consises o visuals. Exemple:1- desmonta, 2-

separa per color, 3- fes una tore blava del 1 al 10... 
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LEGO 

REPRESENTAR TORRES LEGO 

 

  

Material necessari: Plantilles: https://www.playdoughtoplato.com/wp-

content/uploads/2015/05/LEGO-PATTERN-CARDS.pdf 

Peçes de lego 

 
Aprenentatge principal: PERCEPCIÓ (representació d’iguals) 

 
Aprenentatges 

transversals:  
Atenció 

Coordinació oculo-manual 

Motricitat fina 

 
Activitats proposades 

ordenades segons 
complexitat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A1: INDIVIDUAL Donar-li al alumne el model a representar i 

que el faci sol.  

A2. INDIVIDUALPots donar-li dos models i que els ajunti, fent 

així el procés de suma.  

A3. PARELLES. Un té les peces i l’altre té el model a seguir. El 

que té el model li va dient a l’altre: a sota posa 1 vermell, ara 

posa.... (treballem la comunicació i la comprensió oral) 

A4.GRUPSLes peces les té el professor d’anar a demanar el 

nombre i els colors que necessiten (necessito 1 vermell, 1 

taronja, un groc i 1 blau). Es més divertit que ho hagin de 

memoritzar i vagin a demanar les peces sense el model a 

seguir. (treballem la comunicació, la comprensió oral i la 

memòria ) 
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GRAELLA DE DOBLE ENTRADA  

 

  

Material necessari: LEGO 

PLANTILLES, Descargar plantilles en aquestes web 

https://www.orientacionandujar.es/2017/03/09/juego-logica-

atencion-ladrillos-lego/juego-de-logica-y-atencion-con-ladrillos-

lego-1/ 

 

Aprenentatge principal: Raonament lògic 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Comprensió visual 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A1. INDIVIDUAL    Es tracta de mirar ambdues columnes i 

anar fent composicions de lego amb els colors que pauta la 

graella de doble entrada (GROC+GROC, GROC+BLAU...) 

A4. INDIVIDUAL Si vols treballar també la expressió oral pots 

senyalar un dels requadres en blanc i que t’hagi de dir en veu 

alta quins colors necessita.  
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NUMERACIÓ LEGO 

  

Material necessari: Lego numerat (cada color primari numerar-lo) 

 

Aprenentatge principal: NUMERACIÓ 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Comprensió 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A1. INDIVIDUAL + FÀCIL  se li donen les peces d’un sol color i 

les ha d’ordenar. 

 

A2. INDIVIDUAL Se li donen les peces de 4 colors i ha de 

classificar per color i ordenar segons nombre.  

 

A3. INDIVIDUAL Pots fer una torre amb tots els números i 

colors barrejats i demanar ho desmonti i ho ordeni.  

 

A4. INDIVIDUAL Si vols treballar també la comprensió pots 

fer demandes de 2 termes (el 1 vermell, el 2 verd...) 

 

A5. INDIVIDUAL Tu fas la torre ell/a t’ha de dir amb farses de 

2 termes la descripció de les peces (el 1 vermell, el 2 verd...)  
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DINÀMICA GRUPAL 

Material necessari: Lego numerat (cada color primari numerar-lo) 

 

Aprenentatge principal: NUMERACIÓ 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Comprensió 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fes 2/4grups i reparteix les peces entre els grups. 

Hauran de contar quin és el color que tenen més I fer la torre 

d’aquell color.  

 

Cada grup es situarà en diferents zones de la classe/pati.  Per 

poder fer la torre hauran de negociar les peces amb l’altre 

grup. utilitzant frases de cortesia (si us plau hem dones.., 

gràcies, jo et dono a canvi...).  

 

El joc serà a torns, primer un grup demana, després ho fa 

l’altre. Més endavant es pot fer simultani per a dificultar-ho i 

afegir l’emoció de qui guanyarà primer. 

Recorda donar consignes concretes: 

1. Separa les peces per colors 

2. Conta les peces de cada color 

3. Quin color té més peces? Aquest serà el color del grup 

4. Fes un viatge  

 

A MÉS: Es poden donar insígnies al grup contrari (no podeu 

donar-li una peça fins que no vingui X persona, no podeu 

donar-li una peça si no arriba en X temps...) 
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SUMES LEGO 

  

Material necessari: LEGO  

Plantilles sumes https://www.playdoughtoplato.com/wp-

content/uploads/2015/05/ADDITION-LEGO-CARDS.pdf 

 

Aprenentatge principal: SUMAR 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Numeració 

Agilitat mental 

Comprensió visual 

Percepció 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A1. INDIVIDUAL  Dona una operació visual a l’alumne amb 

les peces de lego. Ell ha de representar la imatge, contar quants 

de cada color i contar quants en total. Si vols pots fer que ho 

escrigui en nombres a la llibreta. 

 
A2. PARELLES  Dona una operació visual a les parelles. Cada 

noi s’encarrega de 2 dels colors primaris del lego i de 

representar la part que li correspon. Després ajunten i sumen el 

total. 

 

A2. GRUPS Introdueix l’activitat com un racó de treball, entre 

d’altres activitats de mates o d’altres aspectes. 

 
FONT IMATGE: https://www.playdoughtoplato.com/lego-
activities/ 
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LEGOLECTURA  

Material necessari: LEGO AMB LLETRES PERMANENT 

BASES LEGO 

TARGETES LEGO 

 

Aprenentatge principal: LECTOESCRIPTURA 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Comprensió 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A1. LEC.GLOBAL se li donen les peces, una base i les targetes 

per anar reproduint les paraules per còpia 

 

A2. LECTOESCRIPTURA AMB AUTOCORRECCIÓ  se li donen 

les peces, una base i les targetes amb la paraula tapada en un 

pòsit. Un cop ho hagin escrit autònomament s’ho auto-

corregeixen aixecant el pòsit. 

 

A3. SIL·LAVES LECTURA GLOBAL se li donen les peces, una 

base i les targetes per anar reproduint les paraules per còpia. 

Ha d’identificar quantes síl·labes té i fer els cops de veu. 

 

A4. SIL·LAVES LECTOESCRIPTURA AMB AUTOCORRECCIÓ se 

li donen les peces, una base i les targetes amb la paraula 

tapada en un pòsit. Un cop ho hagin escrit autònomament s’ho 

auto-corregeixen aixecant el pòsit. Ha d’identificar quantes 

síl·labes té i fer els cops de veu. 
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BARALLA ESPAÑOLA:  

GRAELLA DE DOBLE ENTRADA  

Material necessari: BARALLA ESPAÑOLA 

PLANTILLA GRAELLA DE DOBLE ENTRADA (es important marcar la 

quadrícula i no sobrepassar les 8 files/columnes) 

Si no vols utilitzar velcro la pots amb un paper mural 

Aprenentatge principal: Raonament lògic 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Comprensió visual 

Numeració 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A1. INDIVIDUAL   ASSOCIACIÓ NOMBRE IMATGE: a la 1a 

columna posarem els dibuixos de la baralla espanyola (bastos, 

piques...) a la fila posarem els números i s’haurà d’anar posant 

cada carta al seu lloc. 

A2. INDIVIDUAL CATEGORÍA NUMÈRICA: a la 1a fila posarem 

diferents categories (menor de 4, major de 4). S’haurà d’anar 

posant cada carta al seu lloc. 

 

 

 

 

A3. INDIVIDUAL ASSOCIACIÓ CATEGORÍA NUMÈRICA-IMATGE: 

a la 1a fila posarem els dibuixos de la baralla espanyola (bastos, 

piques...) a la 1a columna posarem categories (menor de 4, major 

de 4)  i s’haurà d’anar posant cada carta al seu lloc. 

Veg. Exemple:  https://aprendiendomatematicas.com/tablas-de-

doble-entrada/ 
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POTATO 

LECTURA Y COMPRENSIÓ EN JOC 

 

  

Material necessari: 
 
 

POTATO 

TARGETES DE DESCRIPCIÓ (3 NIVELLS: imatges, imatge + paraula, 

paraules)Material de Down Tarragona  

Aprenentatge principal: COMPRENSIÓ VISUAL-ESCRITA 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aquestes activitats es poden fer individuals o en grup. Es tracta de 

muntar al potatao seguint diferents indicacions  

 

N1. IMATGES   L’alumne ha de seguir les instruccions marcades 

per les targetes. Les instruccions indiquen part del cos/roba i color 

en format visual. L’alumne ha d’anar seguint les instruccions. Si 

jugueu en grup treballa l’espera, demanar i donar permís. 

 

N2. IMATGES I LECTURA  L’alumne ha de seguir les instruccions 

marcades per les targetes. Les instruccions indiquen part del 

cos/roba (per escrit) i color(en imatge) . L’alumne ha d’anar 

seguint les instruccions. Si jugueu en grup treballa l’espera, 

demanar i donar permís. 

 

N3. LECTURA   L’alumne ha de seguir les instruccions marcades 

per les targetes. Les instruccions indiquen part del cos/roba 

ambdues per escrit . L’alumne ha d’anar seguint les instruccions. 

Si jugueu en grup treballa l’espera, demanar i donar permís. 
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CLASSIFICACIÓ  

Material necessari: 
 
 

POTATO 

TARGETES DE DESCRIPCIÓ (3 NIVELLS: imatges, imatge + paraula, 

paraules)Material de Down Tarragona 

O TARGETES DE COLORS (els mateixos que els dels objectes del 

Potato) + TARGETES D’OBJECTES (els mateixos que els dels 

objectes del Potato) 

 

Aprenentatge principal: COMPRENSIÓ VISUAL-ESCRITA 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classifica les peces al seu lloc.  Si jugueu en grup treballa l’espera, 

demanar i donar permís. 

N1. IMATGES   L’alumne ha de seguir les instruccions marcades 

per les targetes. Les instruccions indiquen part del cos/roba i color 

en format visual.  

 

N2. IMATGES I LECTURA  L’alumne ha de seguir les instruccions 

marcades per les targetes. Les instruccions indiquen part del 

cos/roba (per escrit) i color(en imatge) .  

 

N3. LECTURA   L’alumne ha de seguir les instruccions marcades 

per les targetes. Les instruccions indiquen part del cos/roba 

ambdues per escrit . 
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DESCRIPCIÓ ORAL-ESCRITA 

  

Material necessari: 
 
 

POTATO 

FULLS  

Aprenentatge principal: EXPRESIÓ ORAL O ESCRITA 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Percepció 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

compelxitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Els alumnes juguen durant una estona. Quan el professor diu 

STOP aquests han de descriure com es el potato (de forma oral o 

escrita, segons indiqui el professor) 

 

ADAPTACIÓ (FITXA VISUAL) el professor fa un dibuix semblant 

al potato que tenen davant amb les diferents parts. L’alumne ha 

de pintar cada part del color que té la joguina. Si té bones 

habilitats motrius pots deixar els braços i el barret per a que ho 

dibuixi ell mateix. Al acabar de pintar pot escriure per còpia frases 

de dos termes ( ex: barret groc, nas vermell....) 

 

ADAPTACIÓ ORAL   Fes preguntes curtes: com té els ulls? Com 

te la boca? de quin color té el gorro?... 

 

ADAPTACIÓ ESCRITA Podeu escriure principis de frase en un 

paper i que l’alumne la completi (ex: en nas es _______ i de 

color_________...) 
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CREATIVITAT  

 

  

Material necessari: 
 
 

POTATO 

FULLS/PC 

CARTOLINES DE COLORS I ALTRES MATERIALS 

Aprenentatge principal: CREATIVITAT 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Expressió oral  o escrita 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cada alumne disposa d’una setmana amb el Potato. Amb aquella 

setmana l’ha de transformar i s’ha d’inventar un personatge. 

Aquest personatge viurà una petita història que haurà d’explicar 

l’últim dia de classe als companys.  

 

Pot transformar el Potato amb les seves pròpies peces o crear-ne 

de noves amb cartolina i altres materials. 

 

Pots aprofitar per  a convertir-ho en un projecte anual i fer 

entrega de premis a final de curs pel potato més divertit, més 

guapo.... 

 

ADAPTACIÓ si l’alumne no es molt creatiu li pots començar la 

història o li pots donar alguna descripció del potato (ex: a aquest 

potato li agrada molt vestir-se de color vermell perquè li encanten 

les maduixes)  
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

RECREA EL POTATO 

  

Material necessari: 
 
 

POTATO 

IMATGES A LA TABLET O PLASTIFICADES SOBRE EL MODEL 

RELLOTGE ARENA 

 

Aprenentatge principal: PERCEPCIÓ 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Memòria 

 
Activitats proposades 

ordenades segons 
complexitat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

A1: PERCEPCIÓ IMATGEAgafa la foto i fes un potato igual que el 

que veus a la imatge. Totes les parts del cos han destar posades al 

lloc indicat 

 

A1: MEMORIA VISUAL GRUPAgafa la foto i activa el rellotge de 

sorra. Quan acabi treu-li la imatge del potato i fes-li representar la 

imatge. Cada objecte ben posat son +10 punts. Es poden 

representar tants models com el professor indiqui. Pits aprofitar 

els punts per a que triïn activitat, se’n lliurin d’alguna tasca 

desagradable.... 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

JOC SIMBOLIC 

PARTS DEL COS 

  

Material necessari: 
 
 

NINOS 

PAPER I RETOLADOR GRUIXUT 

GOMETS  

 

Aprenentatge principal: COMPRENSIÓ ORAL-ESCRITA 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

L’espera 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aquestes activitats es poden fer individuals o en grup 

 

COMPRENSIÓ D’UN TERME  Es dona una instrucció dient una 

part del cos (ex: L’ULL) i l’alumne ha de posar-hi un gomet al 

damunt.  

 

COMPRENSIÓ DE DOS TERME   Es dona una instrucció dient 

una part del cos i un color(ex: l’ull vermell ) i l’alumne ha de 

posar-hi el gomet del color pertinent a la part del cos que s’ha dit.  

 

LECTURA S’escriu en paperets les diferents parts del cos. Es 

posa en un cub i els alumnes van agafar papers quan sigui el seu 

torn. Han de llegir el paper i enganxar al lloc on toqui. 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

DESCRIPCIÓ ORAL-ESCRITA 

  

Material necessari: 
 
 

NINOS 

PAPER I RETOLADOR GRUIXUT 

GOMETS  

 

Aprenentatge principal: COMPRENSIÓ ORAL-ESCRITA 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

L’espera 

Percepció 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Els alumnes juguen durant una estona. Quan el professor diu 

STOP aquests han de descriure com es el nino (de forma oral o 

escrita, segons indiqui el professor) 

 

ADAPTACIÓ (FITXA VISUAL) el professor fa un dibuix amb la 

silueta de ninot. L’alumne li ha de dibuixar la cara i la roba  

semblant i ha de pintar-ho del mateix color. Si no té bones 

habilitats motrius pots dibuixar-ho tú i que ell només hagi de 

pintar. Al acabar pot escriure per còpia frases de dos termes ( ex: 

jersei vermell, cabell ros....) 

 

ADAPTACIÓ ORAL   Fes preguntes curtes: com té els ulls? Com 

te la boca? de quin color té el pantaló?... 

 

ADAPTACIÓ ESCRITA Podeu escriure principis de frase en un 

paper i que l’alumne la completi (ex: porta un jersei ____ i un 

pantaló ____) o escriure només una categoria i deixar lloc per la 

descripció (ex. la roba:_________, el cabell:________) 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

GÈNERE 

 

Material necessari: 
 
 

NINOS AMB GENITALS M-F (REALS O DIBUIXATS) 

ROBETA DE COLORS (ROSA I BLAU), ha de ser roba unisex però 

amb colors tipificats com de nen/a 

Aprenentatge principal: GÈNERE 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Percepció 

Comprensió 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Es important que algun ninot amb cabell llarg tingui penis, ja que 

volem ensenyar que les aparences no son el que delimita el sexe 

d’una persona sinó que ho delimita els genitals. 

A1 vestir als ninos  Es posen els ninos despullats i la roba al 

terra. Es treballa la identificació del genital amb el sexe Cada 

nen/a. Després ha de vestir un ninot amb llibertat. Quan estiguin 

tapats es passa a un altre company i se li pregunta: que creu que 

és,  nen o nena?. La resposta pot ser mirar per la roba o despullar 

al ninot. En el cas que sigui per la roba que porta se li ha d’explicar 

que la roba que la gent porta o els cabells no defineix el seu 

gènere. 

A1 que és?  es treballa en rotllana, es treu un ninot vestit i es 

pregunta a tot el grup: que és,  nen o nena?. La resposta pot ser 

mirar per la roba o despullar al ninot. Si no el despullen despullar-

lo tu indicant que es el genital el que indica si es nen o nena no 

com es vesteix. Fer varis casos. Es important que en aquesta 

activitat els ninos es vegin força unisex, amb algun color 

predominant (rosa, blau, lila, verd) dels que estan tipificats per 

nen o nena. 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

COMPRENSIÓ AMB JOC SIMBÒLIC 

 

  

Material necessari: 
 
 

NINOS 

CUINETA 

COTXES 

MENJAR 

ALTRES.... 

 

Aprenentatge principal: COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

vocabulari 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Es preparen diferents zones de joc simbòlic. L’alumne iniciarà el 

joc de forma autònoma i s’aniran fent pauses per a fer demandes 

(de 2-3-4-5-6 termes) en expressiu o receptiu. 

 

EXPRESSIU El professor/a fa una acció amb el nino (o algun 

altre objecte) i ell ha de dir verbalment que està fent. 

 

RECEPTIU   El professor/a li diu una acció i el nen/a ha de 

representar-ho 

 

Tipus de demandes: 

2T: EL BEBE DORM, L’ARANYA SALTA.... 

3T: EL CONILL MENJA PASTANAGA.... 

4T-1 SUBJECTE: EL NEN MENJA 2 PLÀTANS... 

4T-2 SUBJECTE: EL NEN MENJA I LA PILOTA BOTA... 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

ARTICLE AMB NINOTS 

  

Material necessari: 
 
 

NINOS (variis) 

2 AROS  

2 PAPERS (EL/LA) 

 

Aprenentatge principal: ARTICLE 

Aprenentatges 
transversals:  

Atenció 

Vocabulari 

Comunicació 

Comprensió 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Es preparen diferents ninos (titelles, personatges, joguines de 

plàstic....) els pots fer més realistes i propers posant fotos de gent 

coneguda pels nens/es. 

 

Es presenta cada personatge i se li preguntat qui és i se’l fa 

reflexionar sobre l’article adequat. Qu.an ho sàpiga l’ha de posar 

al cercle corresponent 

 

Si cal es pot preguntar, es nen? (el), es nena? (la) 

 

A l’inici fins que no entengui el concepte millor no posar objectes 

o animals ja que l’article pot confondre. 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

PIRATA 

QUINA ESPASA POSO? 

Material necessari: 
 
 

JUEGO PÌRATA 

TARGETES DE COLOR (Vermell, blau, groc, verd) 

TARGETES DE COLOR ESCRIT (Vermell, blau, groc, verd) 

TARGETES AMB NÚMEROS 1-3 (D’un costat 1-2-3 i del altre amb 

punts indicant quantitat) 

2 caixes 

 

Aprenentatge principal: HABILITATS COGNITIVES 

Aprenentatges 
transversals:  

Atenció 

Vocabulari 

Comunicació 

Comprensió 

Motricitat fina 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

El joc es tracta d’anar posant espases fins que el pirata salta. La 

persona que el fa saltar guanya. Si es volen fer més d’una partida 

es pot fer una graella de punts per comptabilitzar els punts finals. 

La idea es posar les targetes de colors dins de la caixa i les de 

números dins d’una altra. L’alumne agafarà una de cada i haurà 

de fer el que indica 

 

N1: VISUAL Agafaran les targetes de color en lloc de les escrites 

i la targeta amb quantitats (puntets) 

 

N1: ESCRIT Agafaran les targetes de color escrit i miraran el 

número 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

SUMO I RESTO ESPASES  

 

 

Material necessari: 
 
 

JUEGO PÌRATA 

TARGETES DE COLOR (Vermell, blau, groc, verd) 

TARGETES AMB OPERACIONS (+,-) 

TARGETES AMB NÚMEROS 1-3 (D’un costat 1-2-3 i del altre amb 

punts indicant quantitat) 

PISSARRA PETITA VILEDA 

DOS CAIXES 

 

Aprenentatge principal: SUMAR I RESTAR 

Aprenentatges 
transversals:  

Atenció  

Comunicació 

Comprensió 

Motricitat fina 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El joc en aquest cas es tracta d’anar posant espases fins que el 

pirata salti. Cada cop que facis bé la operació (suma o resta) 

guanyes un punt. 

 

El joc comença amb 3 espases posades. 

 

Torn quan li toqui a un nen/a haurà d’agafar primer la targeta 

del color. Contar quantes espases hi ha posades d’aquell color i 

escriure-ho a la pissarra. El professor ensenyarà la targeta + o – 

segons el que vulgui treballar amb l’alumne i aquest agafarà una 

targeta de nombre. Al acabar posarà o traurà les espases 

indicades. Ell mateix comprovarà si ha fet l’operació bé contant 

les que han quedat. Si fa l’operació correctament guanya un punt 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

ESPASES FONÈTIQUES 

 

  

Material necessari: 
 
 

JUEGO PÌRATA 

GOMETS AMB LLETRES (les pots escriure amb permanent) 

 

Aprenentatge principal: FONÈTICA 

Aprenentatges 
transversals:  

Atenció 

Pronunciació 

Comunicació 

Motricitat fina 

Inici lectura 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El joc es tracta d’anar posant espases fins que el pirata salti.  

 

En aquest cas enganxarem provisionalment gomets amb lletres. 

 

A1 EXPRESSIU  El professor dona una espassa  i l’alumne ha de 

dir la lletra (fonèticament, es a dir el so) i posar-la. 

 

A1 RECEPTIUEl professor indica la lletra (fonèticament, es a dir 

el so) i l’alumne ha buscar l’espasa pertinent i posar-la. 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

LLEGIM ESPASES 

  

Material necessari: 
 
 

JUEGO PÌRATA 

ZELO 

TROÇOS DE PAPER 

RETOLADOR 

 

Aprenentatge principal: LECTURA 

Aprenentatges 
transversals:  

Atenció 

Pronunciació 

Comunicació 

Motricitat fina 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El joc es tracta d’anar posant espases fins que el pirata salti.  

En aquest cas enganxarem provisionalment PARAULES (les que 

vulguis segons el nivell de lectura o el que vulguis treballar.) Si 

s’està iniciant en lectura recomanem paraules de 3-4 lletres 

 

A1 EXPRESSIU  El professor dona una espassa  i l’alumne ha de 

llegir la paraula i posar-la. 

 

A1 RECEPTIUEl professor diu la paraula i l’alumne ha buscar 

l’espasa pertinent i posar-la. 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

UNO 

JOC COM A TAL 

 

  

Material necessari: UNO 

Aprenentatge principal: Raonament lògic 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Comprensió visual 

Numeració 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

compelxitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Si no saps les normes del joc pots veure-les aquí: 

ht tp://www.aelesgavarres.info/documents/noticia/noticia119.pdf 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

BUSCA LA CARTA 

  

Material necessari: UNO 

Rellotge d’arena 

 

Aprenentatge principal: COMPRENSIÓ VISUAL-ORAL 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Comprensió visual 

Numeració 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

compelxitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A1. AMB IMATGES Ensenya la imatge d’un nombre i la imatge 

d’un color, l’alumne ha de buscar amb el temps marcat ( pel 

rellotge d’arena) la carta indicada. Si ho vols fer en grup pots fer 

una competició per temps anant marcant el temps que tarda cada 

un i sumant el temps de totes les demandes. 

 

A2. A VEUS Digues un nombre i un color, l’alumne ha de buscar 

amb el temps marcat (pel rellotge d’arena) la carta indicada. Si ho 

vols fer en grup pots fer una competició per temps anant marcant 

el temps que tarda cada un i sumant el temps de totes les 

demandes. 

 

A2. A VEUS EN GRUP Posa-les cartes a una punta del 

pati/classe. Digues a cada grup un nombre o un color. Els grups 

han de fer viajes per relleus a l’altre punta per trobar una carta 

amb la característica indicada. Guanya el grup que abans 

aconsegueix totes les cartes amb aquella característica. 

 

 

mailto:info@downtarragona.org
http://downtarragona.org/


 

      

 

Associació Down Tarragona. Passeig Misericòrdia nº28 Baixos 1. Reus. CP: 43205 Telèfon: 977756536- 

695177108 - info@downtarragona.org - http://downtarragona.org 

DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

GRAELLA DE DOBLE ENTRADA  

  

Material necessari: UNO 

PLANTILLA GRAELLA DE DOBLE ENTRADA (es important marcar la 

quadrícula i no sobrepassar les 8 files/columnes) 

Si no vols utilitzar velcro la pots amb un paper mural 

PLANTILLES NÚMEROS I COLORS 

 

Aprenentatge principal: Raonament lògic 

Aprenentatges 
transversals:  

Motricitat fina 

Atenció 

Comprensió visual 

Numeració 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

compelxitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A1. ASSOCIACIÓ NOMBRE COLOR a la 1a columna posarem els 

colors de l’uno a la fila posarem els números i s’haurà d’anar 

posant cada carta al seu lloc. 

 

A2. CATEGORÍA NUMÈRICA a la 1a fila posarem diferents 

categories (menor de 4, major de 4). S’haurà d’anar posant cada 

carta al seu lloc. 

 

A3. ASSOCIACIÓ CATEGORÍA NUMÈRICA-COLOR a la 1a fila 

posarem els  colors de l’uno a la 1a columna posarem categories 

(menor de 4, major de 4)  i s’haurà d’anar posant cada carta al seu 

lloc. 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

ANTON ZAMPON 

 

  

Material necessari: 
 
 

ANTON ZAMPÓN I ACCESORIS 

 

Aprenentatge principal: RELACIÓ i NUMERACIÓ 

Aprenentatges 
transversals:  

Atenció 

Comprensió 

Comunicació 

Motricitat fina 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1: JOC ORIGINAL es tracta en tirar el dau de colors i agafar 

una hamburguesa del mateix color. Mirar el nombre i donar-li al 

porc aparentant-li el cap tants cops com indica l’hamburguesa. 

Quan ha menjat molt se li infla la panxa se li obre el jersei. 

 

Si el nen/a no relaciona nombre amb quantitat ajuda’l a posar el 

nombre amb els dits per a que pugui anar contant els cops que 

apreta el cap. 

 

A1: COMPRENSIÓ I COMUNICACIÓ abans de fer-ho ha de dir 

en veu alta una frase sobre l’Anton.  

Es important que adaptis l’exemple de frase al nivell de 

comunicació de l’alumne: 

2 TERMES (menja vermell) 

3 TERMES (menja la hamburguesa vermella) 

4 TERMES ( El porc menja la hamburguesa vermella) 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

TWISTER 

LATERALITAT EN TWISTER 

 

  

Material necessari: 
 
 

TWISTER (adapta-ho en cat-o cast) 

 

Aprenentatge principal: LATERALITAT 

 

Aprenentatges 
transversals:  

Atenció 

Comprensió 

Motricitat grossa 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1: JOC ORIGINAL es tracta girar la roda i seguir les indicacions 

que donen. Si aquest joc el vols posar en marxa al pati serà 

convenient escriure les normes molt pautades i en lectura fàcil. 

 

Exemple: 

1- Busca un grup de 4 persones per jugar 

2- Traieu-vos les sabates  

3- Seguiu un ordre 

4- Gira la roda 

5- Fes el que s’indica 

6- Aguanta fins que et torni a tocar 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

TWISTER, COMPRENSIÓ O EXPRESSIÓ INSTRUCCIONS ORALS  

  

Material necessari: 
 
 

TWISTER  

Diferents objectes 

 

Aprenentatge principal: COMPRENSIÓ 

 

Aprenentatges 
transversals:  

Atenció 

Escolta activa 

Motricitat grossa 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es tracta de treballar la comprensió de forma lúdica. Els termes a 

treballar seran diferent segons la comprensió que mostrin. Ho 

pots treballar anant augmentant la dificultat per veure fins a 

quants termes comprèn. Pots treballar-ho en receptiu (tu ho dius 

ell ho fa) o en expressiu (tu ho fas, ell ho diu). 

 

2 TERMES OBJECTE + COLOR: indica-li al nen un objecte i un 

color on posar-ho. Important tenir almenys 10 objectes. 

 

3 TERMES  

 QUANTITAT+OBJECTE+COLOR: (ex: 2 pilotes al vermell) 

En aquest exercici hi ha d’haver 2-4 objectes de cada, i en 

total 5 categories diferents (pinça, pilota, cotxe...) 

 OBJECTE+COMPLEMENT+COLOR (ex: pilota gran al verd) 

En aquest exercici serà necessari tenir mínim 5 categories 

d’objectes (pilotes, pinces, cotxes) i de cada categoria 2 

de diferents (un gran un petit de diferents colors) 

d’aquesta forma podràs utilitzar com a complement la 

mida o el color de l’objecte.  
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

TWISTER, COMPRENSIÓ O EXPRESSIÓ INSTRUCCIONS ESCRITES 

  

Material necessari: 
 
 

TWISTER  

DIFERENTS OBJECTES 

ORDINADOR 

 

Aprenentatge principal: LATERALITAT 

 

Aprenentatges 
transversals:  

Atenció 

Comprensió 

Motricitat grossa 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es tracta de treballar la comprensió escrita de forma lúdica. Els 

termes a treballar seran diferent segons la comprensió que 

mostrin. Ho pots treballar anant augmentant la dificultat per 

veure fins a quants termes comprèn. 

Pots fer-ho en expressiu (ell escriu i tu fas l’acció), o en receptiu 

(tu escrius i ell fa l’acció) 

2 TERMES OBJECTE + COLOR: escriu en un ordinador una frase. 

(exemple el cotxe al blau). És  important tenir almenys 10 

objectes. 

3 TERMES  escriu en un ordinador una frase. 

 QUANTITAT+OBJECTE+COLOR: (ex: 2 pilotes al vermell) 

En aquest exercici hi ha d’haver 2-4 objectes de cada, i en 

total 5 categories diferents (pinça, pilota, cotxe...) 

 OBJECTE+COMPLEMENT+COLOR (ex: pilota gran al verd) 

En aquest exercici serà necessari tenir mínim 5 categories 

d’objectes (pilotes, pinces, cotxes) i de cada categoria 2 

de diferents (un gran un petit de diferents colors) 

d’aquesta forma podràs utilitzar com a complement la 

mida o el color de l’objecte.  
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

JUNGLE SPEED 

JUNGLE SPEED MULTINIVELL 

 

  

Material necessari: 
 
 

JUNGLE SPEED 

Rellotge arena 

 

Aprenentatge principal: PERCEPCIÓ 

 

Aprenentatges 
transversals:  

Atenció 

Motricitat fina 

Cognició 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posa el tòtem al mig. Reparteix un plec de cartes a cada un. Que 

posin el plec de  cartes davant seu i vagin traient una carta per 

ordre. En el moment que 2 persones tinguin la mateixa carta han 

d’agafar el tòtem. El que l’agafa més ràpid guanya. 

 

A1: Joc simplificat colors treu totes els cartes especials i juga 

només amb els colors. 

 

A2: Joc simplificat formes treu totes els cartes especials i juga 

només amb les formes.  

 

A3:  carta especial colors/forma utilitza només la carta especial 

que indica canvi a color. Quan surti jugueu a color durant 2 toms 

de rellotge 

 

 

mailto:info@downtarragona.org
http://downtarragona.org/


 

      

 

Associació Down Tarragona. Passeig Misericòrdia nº28 Baixos 1. Reus. CP: 43205 Telèfon: 977756536- 

695177108 - info@downtarragona.org - http://downtarragona.org 

DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

JUNGLE SPEED PERCEPCIÓ 

  

Material necessari: 
 
 

JUNGLE SPEED 

Rellotge arena 

Papers 

Colors 

 

Aprenentatge principal: PERCEPCIÓ 

 

Aprenentatges 
transversals:  

Atenció 

Motricitat fina 

Cognició 

 

Activitats proposades 
ordenades segons 

complexitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1: INDIVIDUAL Dona una fulla amb 4 siluetes semblants a 

l’alumne junt amb les  4 peçes corresponents millor de 4 colors 

diferents . Ha de fixar-se amb el model i pintar-lo del color que 

sigui la fitxa original 

 

A2: INDIVIDUAL Dona li alguna fitxa al alumne, ha de 

representar-ho. Pots treballar-ho en diferents dificultats 

perceptives (calca, còpia, recorda) i ho ha de pinta del mateix 

color. 

 

A3: GRUPAL COPERATIU Fes grups de 5, Dona una fulla amb 4 

siluetes semblants al grup junt amb les  4 peces corresponents 

millor de 4 colors diferents . Han de fer un treball per relleus, 

comença un i cab un altre. Un de l’equip tindrà les peces originals 

i ha de descriure la peça i el color a pintar. Quan acabi ho ha 

d’ensenyar al portaveu. Si aquets dona el ok, ho ha de passar al 

company 
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DOSSIER D’IDEES PER TREBALLAR  

TREBALLAR A PARTIR DE JOCS COMERCIALS 

JOCS COMPLEMENTARIS PER DINAMITZAR 

Hi ha molts jocs que et poden ajudar a fer un examen, una presnetació o el dia a día més dinàmic i 

divertit. 

Vols ajudar a disminuir l’asietat davant d’un examen? Perquè no fer un examen jugant?  Fes preguntes 

orals i escrites i..... si adivinen s’han salvat de “Cara Splash”! Si fallen s’han de enfrentar a ell! 

Has pensat mai en que les preguntes i repsostes se les poden donar entre ells? Amb “que soy yo” pots 

fer noves targetes amb imatges del temari i que la persona que veu la targeta li hagi de donar 

informació del que té al cap i així sabras si els dos es saben el temàri i ho poden explicar i adivinar. 

Que divertit sería preparar-te un tema i quan vas a explicar-ho als companys que et sorprenguin amb un 

joc per vocalitzar millor. Aposta per a que els teus alumnes aprneguin a parlar en públic vocalitzant amb 

el aparell que inclou el joc “¿que dijo?”.  

Vols fer un examen amb preguntes curtes o tipo test, pots dinamitzar-ho amb “boom boom ballon”. Fes 

la pregunta i cronometra. Cada 5-10 segons de tardança hauran de apretar 1 cop el globus. Com més 

triguin més cops hauran d’apretar i tindràn més possibilitats de que els hi peti el globus.  

CARA SPLASH QUE SOY YO ¿QUE DIJO? 

 

 
 

BOOM BOOM BALLON   
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