
 

PREPARACIÓ 

- Col·loca al centre de la taula, a l’abast de tots els jugadors/es, la imatge del ren, l’arbre 
i el regal.  

- Reparteix una llaminadura de Nadal a cada jugador/a. 
- Barreja totes les cartes. 

COM ES JUGA? 

Descobreix una de les cartes i, depenent del dibuix que aparegui, s’haurà de fer una acció 
concreta per aconseguir la carta: 

- CARTA AMB UN PLAT DE MENJAR NADALENC
llaminadura i li doni de menjar al ren, guanyarà la ronda. 

- CARTA AMB UNA BOLA DE NADAL: qui col·loqui primer la bola de Nadal a l’arbre, 
pressionant-lo amb la mà, guanyarà la carta corresponent. 

- CARTA AMB UNA JOGUI
capsa de regal.  

- CARTA AMB UNA LLETRA: qui aconsegueixi dir primer una paraula que comenci per la 
lletra indicada, es quedarà la carta. 

Guanya qui, una vegada acabat el plec, tingui més cartes

VARIANTS DE JOC 

- En comptes de col·locar els tres objectes al centre de la taula, es poden repartir per la 
casa o lloc de joc per realitzar una versió més dinàmica. 

- En el cas de les cartes amb lletres, és possible anar a tocar un objecte que contingui o
comenci per aquesta lletra. També es pot fer escrivint una paraula en un foli o pissarra. 

- Per complicar més la tasca, es pot proposar que les paraules que s’han de dir a les 
cartes amb lletres, estiguin relacionades amb el Nadal. 

QUÈ TREBALLEM? 

- Atenció 
- Velocitat de processament
- Memòria 
- Control motriu 
- Flexibilitat cognitiva 
- Consciència fonològica
- Funcions executives 
- Motivació 

 

INSTRUCCIONS JOC DE NADAL 

Col·loca al centre de la taula, a l’abast de tots els jugadors/es, la imatge del ren, l’arbre 

Reparteix una llaminadura de Nadal a cada jugador/a.  
Barreja totes les cartes.  

Descobreix una de les cartes i, depenent del dibuix que aparegui, s’haurà de fer una acció 
concreta per aconseguir la carta:  

CARTA AMB UN PLAT DE MENJAR NADALENC: el primer jugador/a que agafi la seva 
llaminadura i li doni de menjar al ren, guanyarà la ronda.  
CARTA AMB UNA BOLA DE NADAL: qui col·loqui primer la bola de Nadal a l’arbre, 

lo amb la mà, guanyarà la carta corresponent.  
CARTA AMB UNA JOGUINA: el guanyador/a de la ronda serà aquell qui agafi primer la 

CARTA AMB UNA LLETRA: qui aconsegueixi dir primer una paraula que comenci per la 
lletra indicada, es quedarà la carta.  

Guanya qui, una vegada acabat el plec, tingui més cartes.  

En comptes de col·locar els tres objectes al centre de la taula, es poden repartir per la 
casa o lloc de joc per realitzar una versió més dinàmica.  
En el cas de les cartes amb lletres, és possible anar a tocar un objecte que contingui o
comenci per aquesta lletra. També es pot fer escrivint una paraula en un foli o pissarra. 
Per complicar més la tasca, es pot proposar que les paraules que s’han de dir a les 
cartes amb lletres, estiguin relacionades amb el Nadal.  

Velocitat de processament 

 
Consciència fonològica 

 

Col·loca al centre de la taula, a l’abast de tots els jugadors/es, la imatge del ren, l’arbre 

Descobreix una de les cartes i, depenent del dibuix que aparegui, s’haurà de fer una acció 

: el primer jugador/a que agafi la seva 

CARTA AMB UNA BOLA DE NADAL: qui col·loqui primer la bola de Nadal a l’arbre, 

el guanyador/a de la ronda serà aquell qui agafi primer la 

CARTA AMB UNA LLETRA: qui aconsegueixi dir primer una paraula que comenci per la 

En comptes de col·locar els tres objectes al centre de la taula, es poden repartir per la 

En el cas de les cartes amb lletres, és possible anar a tocar un objecte que contingui o 
comenci per aquesta lletra. També es pot fer escrivint una paraula en un foli o pissarra.  
Per complicar més la tasca, es pot proposar que les paraules que s’han de dir a les 


