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DUES VERITATS I UNA MENTIDA  

És fàcil de jugar i no necessita cap material, només la vostra imaginació!  Podeu jugar a 

partir de dues persones, no té límit màxim.  

Cada persona en el grup té un torn. Quan sigui el teu torn, explica a la família dues coses 

sobre tu que siguin veritables i una que no sigui certa (aquesta és la teva mentida). 

Intenta no comptar primer les dues veritats i després la mentida perquè això fa que sigui 

més fàcil d'endevinar-la. Tots en el grup tenen l'oportunitat d'endevinar quina afirmació 

és la de mentida. Una vegada que tothom hagi votat quina creu que és la falsa, la 

persona revelarà el que era veritable i el que era fals. Si només una persona estava en 

el correcte, aquesta persona pot anar després. Per fer-ho més interessant podeu jugar 

donant punts aquells que ho encertin.  

 

FUTBOLÍ DE XAPES 

Aquest joc és senzill i molt divertit i no es necessari ser moltes persones. Per poder jugar 

a aquest joc primer haurem de fer el taller d’aquesta setmana, que consistirà en 

construir un tauler de joc per jugar i la construcció del jugadors per poder fer el partit. 

Un cop fet el taller procedirem a jugar.  

En primer lloc s’hauran de constituir dos 

equips. Cada equip tindrà damunt del tauler 

de joc tres jugadors (les xapes) i sobre el 

terreny de joc hi haurà una xapa que serà la 

pilota. El joc consistirà en el següent: 

Un representat de cada equip jugarà a pedra, 

paper o tisora amb l’altre, el que guanyi 

començarà tirant. Es posarà la pilota (xapa que farà de pilota) al centre del terreny de 

joc. A partir d’aquí, cada equip haurà d’intentar marcar gol a la porteria contraria, això 

s’haurà de fer mitjançant els jugadors del teu equip. Per poder moure la pilota (la xapa 

que fa de pilota) s'haurà de fer espentejant els jugadors del teu equip (les xapes) contra 

la pilota (xapa que fa de pilota). Els tirs s'aniran alternant, es a dir, cada equip té un tir, 

despès li toca al altre equip i així successivament.  

Material: Tauler de joc, jugadors (xapes) i pilota (xapa).  

 
JOCS 



   
 

Fundació Verge Blanca C/Acadèmia, 17 973 272 864 
 25002 Lleida www.vergeblanca.org 

 

BITLLES 

Aquesta és una alternativa casolana al joc tradicional de les bitlles, que podreu fer a casa 

fàcilment. Per fer aquest joc, només necessitareu disposar d’unes quantes ampolles de 

llet/aigua buides i una pilota per poder derrocar-les. Opcionalment, també podreu 

pintar les ampolles amb pintura per tal 

que quedin més boniques.  

El funcionament del joc és molt senzill, i 

poden jugar tantes persones com 

vulguin. Un cop tingueu les ampolles 

llestes, haureu de col·locar-les totes 

juntes a una distància determinada. 

Després, el primer jugador començarà 

llançant la pilota per tal de derrocar el màxim d’ampolles possibles. El procés s’anirà 

repetint fins que tots els jugadors hagin tirat. Per fer-ho més divertit, podreu anotar els 

punts que aconsegueix cada jugador per després fer un recompte i saber qui guanya. 

Material: Ampolles buides, pintura (opcional) i pilota 

 

EL PENJAT  

El joc del penjat consisteix en endevinar una 

paraula que algú dels participants del joc pensa. 

Com a pista es dibuixen unes línies horitzontals al 

paper, tantes com el nombre de lletres que tingui 

la paraula. Per torn, es van dient lletres. Si són en 

la paraula secreta, s'escriuen al seu lloc i si no, 

s'afegeix un traç al dibuix del penjat.  

El joc acaba quan el dibuix del penjat s’acaba abans 

de que s’endevini la paraula o quan aquesta és 

endevinada.  

Com a variant quan digueu la lletra la podeu 

acompanyar amb una paraula que comenci per 

aquella lletra, per exemple: la A d’ARMARI.  

Material: foli, llapis o bolígraf per escriure.   

 


