
Una baralla amb les lletres 
de l’alfabet llatí 
D’utilitat lúdico-didàctica en les classes de llengua 
(cat/ cast/ ang). Per a treballar competències de 
l’àmbit lingüístic i també transversals com ara 
inclusivitat, col·laboració, retenció, memòria visual 
i semàntica…


Reforça la pràctica lúdica del vocabulari alhora 
que pacifica la dictomia català-castellà i va més 
enllà del bilingüisme ja que es pot jugar en totes 
les llengües alhora.


Jugant de forma inclusiva 

En una sola partida es fan paraules en qualsevol 
llengua de l’alfabet llatí. Converteix la llengua en un 
element social, positiu, divertit.  

La caixa està dissenyada per a comunicar que és un 
joc amable on tothom “ensenya les seves cartes”. 


L’única manera d’avançar és ajudant-se els uns als 
altres; això fa el joc amè, accessible, i adequat pel 
pensament estratègic.


Els animals tenen la funció d’apropar-nos al joc amb 
imaginació, sense la por de “en sabré?”. 


Un joc adaptable 
Les normes del joc són fàcils d’entendre. Les cartes 
ofereixen moltes possibilitats: amb lletres soltes es 
pot fer de tot. En funció de l’edat, el curs, es 
planteja de manera més lúdica o més competitiva. 
És únic per dinamitzar l’aula, s’adapta a les 
necessitat del currículum i de nivell.


- Per a menuts: separant vocals de consonants;    
agrupant lletres, ordenant l’abecedari… 


- per treballar la formació de síl·labes, el 
vocabulari, o les relacions entre llengües veïnes,


- per a infants i persones amb necessitats 
especials: practicant la posició de les lletres, els 
dígrafs o les alternances ortogràfiques. 


- Per a adults: practicant els diferents sons i la 
pronúncia, lligant frases.


  ponsverhooggames per a + maneres de jugar

Una eina 
pedagògica amb 
aplicacions en 
treball cognitiu i de 
la memòria  



Qui som 
PoV-PonsVerhoog dissenyem i desenvolupem jocs i eines 
d'aprenentatge.Ens centrem en la pedagogia dialògico-Inclusiva, 
l'alfabetització visual crítica i les pràctiques creatives.  

Enpeudejoc distribueix el joc. Podeu comprar-lo a la seva web: 
enpeudejocedicions.com 

          

habilitat visual · 
retentiva · memòria · 

col·laboració ·  
estratègia

Jugar per aprendre, per 
exercitar el vocabulari, 
per competir o  per 
cooperar 

Que guanyi el grup! Una 
opció palpitant per a 
estimular el treball en 
equip i amb objectius 
compartits. 

Nivell de dificultat 

Des de canalla a experts 
en llengua hi poden trobar 
el què. Es pot augmentar 
o rebaixar el nivell afegint 
restriccions o bé aceptant 
tot tipus de paraules, com 
ara verbs conjugats.

Aprendre a llegir i 
escriure 

L’aprenentatge de la 
llengua es fa més visual 
fent evident elements i 
agrupacions: les paraules 
“aparèixen” o “es veuen” 
com a resultat de 
connectar lletres.


Eina pedagògica per a 
dificultats cognitives i 
d’aprenentatge 

Pedagogs i mestres 
l’utilitzen per infants amb 
dislèxia, dificultats de la 
parla o necessitats 
especials.

Quants hi poden jugar? 
El nombre ideal és entre 4 i 5 jugadors.


>> Hi poden jugar més de 6. Quants més jugadors més 
s’alenteix la partida. Per a 6 o més es recomana usar un 
cronòmetre donant un minut màxim per jugador. Per a 
grups classe es recomanen grups de 4-5.


>> Si es juga entre 2-3 només cal tenir sempre tres lletres 
obertes al mig com s’idica a les normes.


>> Els més petits poden jugar sols amb l’ajuda del docent.


http://enpeudejocedicions.com

