
 

2 “Qui té?… Jo tinc”
Edat mínima 

recomanada 

Nombres 

d’alumnes 

participants 

Descripció del 

material 

• 12 targetes plastificades de cada cicle.

• Bosses de plàstic.

• Ampolles i altres recipients de plàstic de 
capacitats diferents. 

Objectiu de 

l’activitat. 

 
• Es reparteix 

(no hauria de quedar cap per repartir

• Es reparteix també una bossa a cada participant 
amb diferents recipients

• El primer jugador 
la seva targ
El 
verbalitza
tinc…”. 

• En el cas que hi hagi 
possible, 

• Si hi ha dubtes, es pot fer la pràctica de la 
mesura corresponent. 

• A mesura que continua el joc, es va fent una 
cadena: 
la pregunta de la seva targ

• El procés segueix fins
qual cosa es produeix quan el jugador que ha 
fet la primera pregunta, respon l’última. 

 

Font 
http://dugi

doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/10571/GUIXdos105.pdf?

sequence=1

“Qui té?… Jo tinc” 

Cicle Inicial, Mitjà i Superior

En grup 

12 targetes plastificades de cada cicle.

Bosses de plàstic. 

Ampolles i altres recipients de plàstic de 
capacitats diferents.  

Es reparteix a l’atzar una targeta a cada jugador 
no hauria de quedar cap per repartir

Es reparteix també una bossa a cada participant 
amb diferents recipients a dins. 
El primer jugador llegeix la pregunta
la seva targeta, que comença per: “Qui té…?”. 
El jugador/a que té la resposta, la mostra i ho 
verbalitza començant amb les paraules: “Jo 
tinc…”.  
En el cas que hi hagi més d’una resposta 
possible, guanya qui és més ràpid a trobar
Si hi ha dubtes, es pot fer la pràctica de la 
mesura corresponent.  
A mesura que continua el joc, es va fent una 
cadena: el jugador que ha dit la resposta lle
la pregunta de la seva targeta.  

El procés segueix fins que es tanca la roda, la 
qual cosa es produeix quan el jugador que ha 
fet la primera pregunta, respon l’última. 

http://dugi-

doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/10571/GUIXdos105.pdf?

sequence=1 

Cicle Inicial, Mitjà i Superior 

12 targetes plastificades de cada cicle. 

Ampolles i altres recipients de plàstic de 

a cada jugador 
no hauria de quedar cap per repartir). 

Es reparteix també una bossa a cada participant 

llegeix la pregunta que hi ha a 
eta, que comença per: “Qui té…?”. 

jugador/a que té la resposta, la mostra i ho 
començant amb les paraules: “Jo 

més d’una resposta 
guanya qui és més ràpid a trobar-la.  

Si hi ha dubtes, es pot fer la pràctica de la 

A mesura que continua el joc, es va fent una 
el jugador que ha dit la resposta llegeix 

que es tanca la roda, la 
qual cosa es produeix quan el jugador que ha 
fet la primera pregunta, respon l’última.  

doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/10571/GUIXdos105.pdf?


