
COL·LEGI EL CARME 
ONZENA PROPOSTA 

Bon dia famílies! Avui l’ac4vitat que us proposem és un joc molt senzill i conegut, però 

aplicat de manera vivencial i amb objectes quo4dians: BUSCA I TROBA LES DIFERÈNCIES. 

Amb aquest joc treballarem el vocabulari, l’expressió oral, la discriminació visual, l’atenció, la 

memòria, la percepció, la motricitat fina i la consciència fonològica (més específicament en 

segona versió).  

Per dur a terme aquesta proposta no és necessari cap material específic, només objectes 

quo4dians que 4ngueu per casa, tot s’hi val! A con4nuació, us presentarem les diferents 

versions del joc, però en podeu fer d’altres, és completament lliure.  

PRIMERA VERSIÓ: 

Necessitem un mínim de dos jugadors i col·locar-nos en una estança de la casa qualsevol 

(cuina, habitacions, menjador…). Els par4cipants del joc tenen uns minuts per fixar-se bé en 

els objectes que hi ha a la vista i, quan acaba el temps fixat (això ho decidirem en funció dels 

nostres fills) tots els par4cipants del joc menys un, surten de l’estança. Qui es queda a dins 

ha de canviar de lloc o fer desaparèixer alguns objectes, tants com hagueu pactat (podem 

començar amb 2 o 3 objectes i anar augmentant la dificultat). Quan ja s’ha amagat o canviat 

els objectes, els altres par4cipants han d’entrar a l’estança i trobar que és el què ha canviat.  

És important que abans d’iniciar l’ac4vitat els hi deixeu clares les consignes del número 

d’objectes que poden canviar de lloc o amagar i, si hi teniu objectes que no es poden tocar. 

També és important fixar un temps per fer desaparèixer o canviar objectes, i anar-los avisant 

(des de fora de l’estança) de quant de temps els hi queda. Us deixem un exemple:  

La cadira i l’arc 
de Sant Mart í 
han desaparegut 



SEGONA VERSIÓ: 

Aquesta segona versió també necessita un mínim de dos jugadors, però es pot realitzar en 

una taula, al terra, etc. Consisteix en agrupar uns quants objectes de casa i col·locar-los a 

sobre d’una taula o al terra (però en un espai reduït). Tots els jugadors tanquen els ulls 

menys un, i aquest serà l’encarregat de fer desaparèixer o canviar de lloc alguns objectes 

(podeu començar per 1 canvi, o fent-ne desaparèixer 1 d’un total de 4, i després anar 

augmentant el nombre d’objectes que tenim i, a la vegada, els que canvien o despareixen). 

Quan el jugador/s obren els ulls han d’endivinar i trobar què és el que ha canviat.  

Específicament per P5, o fins i tot P4, podem donar-los-hi pistes dient: L’objecte que falta o 

està mogut comença per la A, o per la M, així treballarem la consciència fonològica. A més, si 

us ve de gust, en un paper/foli, a banda, podem anar escribint el nom dels objectes que van 

canviant de lloc o desapareixent (a P3 els hi podem escriure els adults o un germà i ells ho 

repassen, a P4 els hi podem escriure de model i ells ho copien a sota, i a P5 poden probar 

d’escriure-la en lletra majúscula o lligada amb el suport de l’adult o algun germà). Aquesta 

ampliació de la proposta ens podria portar a treballar també l’estadís4ca, molt per sobre, 

mirant quantes vegades han canviat els objectes, o quin ha canviat més que la resta, etc.  

Us deixem també un exemple:  

 

 

L’anella de fusta i 
la cullera han 
desaparegut 

El cor, el retolador, el 
monstre i la pinça han 

canviat de lloc  



TERCERA VERSIÓ: 

La tercera versió consisteix en posar uns quants objectes (podeu anar provant amb 4 o 5 i 

anar augmentant) en una caixa/tupper/bossa, etc. Hem de fixar-nos molt bé en quins 

objectes posem a dins, i després, amb els ulls tancats han de reconèixer els objectes només 

amb el tacte. Quan endevinin un objecte el re4rarem, i el joc seguirà fins que no en quedi 

cap. Si són dos o més germans, podem fer una bossa per cadascú, o anar jugant per torns en 

una mateixa bossa. Us recomanem u4litzar objectes variats, amb diferents textures o 

materials, com ara fusta, metall, plàs4c, etc. per així treballar la descripció amb més detall.  

Per ampliar aquesta proposta, cada cop que treguin l’objecte hauràn de dir quin és el seu 

lloc habitual, per exemple: Si treuen una cullereta pe4ta (de postres) doncs hauràn de dir 

que aquest objecte està a la cuina i, si treuen un nino o cotxe doncs poden dir que aquest 

objecte està a la seva habitació. Així, treballem més específicament la memòria i la 

percepció espacial. Us deixem un exemple:  

Esperem que us agradi i gaudiu jugant! :) 

#totaniràbé  

L’equip d’Educació Infan4l  


