
El joc de l’abecedari del CV Granollers 
 

OBJECTIU DEL JOC: 

L’objectiu d’aquest joc és aconseguir omplir el màxim de caselles 

amb paraules que comencin amb la lletra escollida, per obtenir la 

puntuació més alta. Ara bé, realment, l’objectiu principal de jugar 

a aquest joc de taula és passar una bona estona divertida en família. 

Oblidar-se de la feina, els entrenaments i l’angoixa que ens pot 

produir la situació actual que estem vivint i, simplement, gaudir. 

Gaudir amb les persones que més estimem.  

 

VÍDEO TUTORIAL: 

A l’Instagram podeu trobar un vídeo explicatiu del joc per aquelles 

persones que els hi faci mandra llegir o perquè us quedin més clares 

les instruccions! 

 

MATERIAL NECESSARI: 

- Quadrícula del joc: us podeu imprimir la versió del Vallbona o 

la versió universal (vegeu-les més endavant). 

- Lletres de l’abecedari: us les podeu imprimir o bé escriure 

vosaltres mateixes (vegeu-les més endavant). 

- Cronòmetre 

- Llapis/bolígraf 

 



 

ABANS D’INICIAR LA PARTIDA: 

1. Us heu d’imprimir la quadrícula del joc en la versió del 

Vallbona o en la versió universal (una per a cada jugador/a). 

2. Heu de ser mínim 2 jugadors/es. 

3. El joc és apte per a persones de 6 a 200 anys. 

4. Necessiteu tenir les lletres de l’abecedari retallades una per 

una i les heu de posar dins d’un recipient (bossa, estoig, 

bol...). 

5. Heu de preparar el cronòmetre i els llapis/bolígrafs. 

6. Heu d’assignar un/a jugador/a que s’encarregui de treure les 

lletres a l’atzar de dins la bossa cada ronda. 

7. Heu d’assignar un/a jugador/a que s’encarregui de controlar 

el temps del cronòmetre mentre juga. (1 minut à si es vol es 

pot modificar d’acord amb la situació de cada família).  

 

DESENVOLUPAMENT DEL JOC: 

1. La persona encarregada agafa una lletra de la bossa i la diu en 

veu alta. 

2. La persona encarregada del cronòmetre l’engega. 

3. Les jugadores escriuen la lletra escollida a l’atzar a la primera 

casella de la quadrícula. 

4. S’ha d’escriure una paraula que comenci per la lletra escollida 

a cada una de les caselles de manera individual. 

5. Si una de les jugadores omple totes les caselles ha de dir: 

STOP! I tothom ha de deixar d’escriure. 



6. Si s’esgota el temps (1 minut o el temps acordat per la família) 

la persona que s’encarrega del cronòmetre ha de dir: TEMPS! 

I tothom ha de deixar d’escriure.  

7. Es posen en comú les paraules de cada un dels ítems i es posen 

els punts. 

8. Es torna a agafar una altra lletra de la bossa i així 

successivament fins que s’acabi l’espai de la quadrícula o es 

vulgui finalitzar la partida. Quan arriba aquest moment, se 

sumen els punts obtinguts a cada fila per saber la guanyadora 

o guanyador.  

 

RECOMPTE DE PUNTS: 

- Si ningú més ha posat la mateixa paraula que tu, guanyes 10 

punts. 

- Si algú més ha posat la mateixa paraula que tu, guanyes 5 

punts. 

- Si no has posat cap paraula, no és correcta o no comença per 

la lletra escollida guanyes 0 punts. 

- Se sumen els punts de cada ítem i es posa la puntuació final a 

l’última casella. 

 

 

QUADRÍCULA VERSIÓ CV GRANOLLERS (annex 1) 

QUADRÍCULA VERSIÓ UNIVERSAL (annex 2) 

ABECEDARI PER RETALLAR (annex 3) 
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