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Activitat per als cursos bàsics i elementals 

Abans de llegir 

1. Recordeu a què jugàveu quan éreu petits? Són bons records, en general? 

2. Conserveu alguna joguina de la vostra infantesa? Teniu alguna foto vostra jugant o amb alguna 

joguina? 

3. Quina joguina o jocs, que no teniu, us agradaria haver guardat? 

 

 

m dic Marina Ollé Alemany. Tinc 64 anys i sóc una administrativa 

jubilada. Faig de voluntària lingüística.  

Quan era petita, acostumava a jugar al parxís, a l’oca, a les cartes, als 

“Juegos reunidos” , al dòmino... Normalment jugava a casa, al carrer, a 

casa dels amics... Amb els pares, l’avi, els amics, els cosins... 

De tots els jocs que he compartit, els meus preferits són l’Scrabble, el 

Monopoly i els jocs de paraules. Encara hi jugo sempre que puc.  

Recomano que no deixem mai de jugar, encara que sigui amb un paper i 

un llapis; buscant les paraules que es poden fer amb les lletres d’una 

paraula molt llarga. 

Marina Ollé  

http://www.cpnl.cat/media/upload/arxius/Alt_Penedes/Autobiografia_ludica_Marina.pdf 

 

  

E 

http://www.cpnl.cat/media/upload/arxius/Alt_Penedes/Autobiografia_ludica_Marina.pdf
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Després de llegir 

1. Pel nom i cognoms d’aquesta persona podem deduir de quin país és? Us sembla que 

són noms i cognoms típics del país? El nom Marina té versió en altres llengües que 

conegueu? 

 

 

2. Quin tipus de jocs agradaven a la Marina? Són molt diferents o tenen alguna cosa en 

comú? 

 

 

3. Pel tipus de jocs que anomena, us sembla que devia ser una nena tranquil·la o molt 

moguda?  

 

 

4. On jugava la Marina de petita? Podríem relacionar aquest fet amb la resposta que 

heu donat a la pregunta anterior? On jugarien segurament un nen o una nena més 

moguts? 

 

 

5. Els “Juegos reunidos” és una capsa amb molts jocs de taula clàssics a dins. Van 

triomfar molt entre els nens dels anys seixanta i setanta. Alguns dels taulers i peces 

servien per a diversos jocs. Quins jocs us sembla que hi devia haver dins d’aquesta 

capsa? Sabeu com es diuen en català? 

 

 

6. Vosaltres recordeu a què jugàveu quan éreu petits? Quins eren els vostres principals 

companys de joc? 

 

 

7. Han canviat gaire els gustos de la Marina pel que fa als jocs? I els vostres? Continueu 

jugant ara, de grans? 
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I ara, escrivim! 

La lectura i les activitats us han fet recordar a què jugàveu quan éreu petits, oi? 

Ara haureu de redactar la vostra autobiografia lúdica seguint el model de la Marina 

i ajudant-vos dels passos següents: 

 Primer de tot, feu una llista amb els jocs i joguines que més us agradaven quan 

éreu petits. Quan la tingueu, comenteu-la amb el vostre company o companya i 

compareu-la. Hi coincidiu? Subratlleu quins eren els jocs preferits. 

 

 Expliqueu-vos amb qui jugàveu normalment i on ho fèieu (a casa, al carrer) i 

escriviu-ho també a sota de la llista. 

 

 Encara jugueu? Cal jugar durant tota la vida? Expliqueu què n’opineu.  

 

 Finalment, redacteu individualment la vostra autobiografia lúdica. Dediqueu el 

primer paràgraf a presentar-vos, i feu servir les llistes i els comentaris que us heu 

preparat per redactar la resta del text (recordeu d’incloure una recomanació final).  

 

 Quan tingueu fet l’esborrany llegiu-lo a la vostra parella perquè us faci comentaris i 

propostes de millora (si cal). Esmeneu el que calgui i lliureu el text al professor/a. 

 

 Quan us retornin l’autobiografia revisada, esmeneu els errors i envieu-nos-la per 

correu electrònic. Podeu afegir-hi alguna foto o dibuix de quan éreu petits o del joc 

que us agradava. Podreu presentar-la al concurs d’autobiografies lúdiques “A què 

jugaves quan eres petit?”. 
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Activitat per als cursos elementals i intermedis 

Abans de llegir 

1. “La meva pàtria és la meva infantesa”(R. M. Rilke, poeta alemany) . Què us suggereix aquesta 

frase? 

2. Recordeu a què jugàveu quan éreu petits? Són bons records, en general? 

3. Llegireu el fragment d’una cançó que es titula Pantalons curts i els genolls pelats. Aquest títol us 

fa venir al cap alguna imatge relacionada amb la vostra infantesa? 

 

Pantalons curts i els genolls pelats 

Ungles brutes i un munt de repèls 

enfilant-se a un arbre ple de préssecs vermells, 

després a la bassa tots nuets 

vigilant la roba i que no arribi el pagès! 

i a l´hora de berenar 

pa amb vi i sucre o un tros de codonyat, 

i després tornar al carrer amb el morro empastifat. 

Cap al tard havíem de parar 

de jugar al futbol i veure els carros passar 

amb el gos al darrere lligat 

petaner i sempre a l´aguait de no ser apedregat, 

i després d'haver sopat 

pa torrat amb un bon tros de tall 

a la fresca vigilats jugàvem a amagar. 

Anys enrere 

penso què queda 

d'aquell que un dia va anar 

amb pantalons curts i els genolls pelats. 

Els Pets 

http://www.viasona.cat/grup/els-pets/vine-a-la-festa/pantalons-curts-i-els-genolls-pelats 

 

 

http://www.viasona.cat/grup/els-pets/vine-a-la-festa/pantalons-curts-i-els-genolls-pelats
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Després de llegir 

1. Les experiències que s’expliquen a la cançó s’assemblen a les vostres de quan éreu 

petits?  

 

2. En quina època de l’any us sembla que transcorren aquests records? Què us ho fa 

pensar? Devien ser diferents els jocs en altres èpoques de l’any? 

 

3. En quin lloc devia viure el nen de la cançó? Haurien estat molt diferents, els jocs, si 

hagués viscut en una gran ciutat o no? 

 

4. Quina edat us sembla que pot tenir ara un personatge amb uns records d’aquest 

tipus? Les coses que fa són molt diferents a les que faria un nen avui en dia? 

 

5. El nen berena pa amb vi i sucre o un tros de codonyat. S’assembla al berenar típic de 

la vostra infantesa? Els nens i nenes d’avui dia voldrien berenar això? Què en 

penseu, de donar a un infant pa amb vi i sucre? Per sopar, menjava pa torrat amb un 

bon tros de tall. Què vol dir la paraula tall en aquest context? 

 

6. Repasseu els jocs que s’anomenen al text. Canviarien si els records fossin d’una 

nena? En què? 

 

7. Imagineu un dia de pluja del nen de la cançó. A què devia jugar si s’havia de quedar 

a dins de casa? 

I ara, escrivim! 

La lectura i les activitats us han fet recordar a què jugàveu quan éreu petits, oi? 

Ara haureu de redactar la vostra autobiografia lúdica seguint els passos següents: 

 Primer de tot, feu una llista amb els jocs i joguines que més us agradaven quan 

éreu petits. Quan la tingueu, comenteu-la amb el vostre company o companya i 

compareu-la. Hi coincidiu? Subratlleu quins eren els jocs preferits. 

 Expliqueu-vos amb qui jugàveu normalment i on ho fèieu (a casa, al carrer) i 

escriviu-ho també a sota de la llista. 

 Encara jugueu? Cal jugar durant tota la vida? Expliqueu què n’opineu.  

 Finalment, redacteu individualment la vostra autobiografia lúdica. Dediqueu el 

primer paràgraf a presentar-vos i feu servir les llistes i els comentaris que us heu 

preparat per redactar la resta del text (recordeu d’incloure una recomanació final).  

 Quan tingueu fet l’esborrany llegiu-lo a la vostra parella perquè us faci comentaris i 

propostes de millora (si cal). Esmeneu el que calgui i lliureu el text al professor/a. 

 Quan us retornin l’autobiografia revisada, esmeneu els errors i envieu-nos-la per 

correu electrònic. Podeu afegir-hi una foto o un dibuix de quan éreu petits o del joc 

que us agradava. Podreu presentar-la al concurs d’autobiografies lúdiques “A què 

jugaves quan eres petit?” 
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Activitat per als cursos intermedis i de suficiència 

Abans de llegir 

1. “La meva pàtria és la meva infantesa”(R. M. Rilke, poeta alemany) . Què us suggereix aquesta 

frase? 

2. Recordeu a què jugàveu quan éreu petits? Són bons records, en general? 

3. Alguns dels vostres jocs consistien a imaginar que éreu els protagonistes d’algun llibre que 

havíeu llegit o alguna pel·lícula que havíeu vist? 

 

També jugàvem als llibres que llegíem i, posant davant per davant els dos bancs de fusta del 

jardí, amb unes fustes travesseres improvisàvem la barqueta d’un globus i ens convertíem en els 

herois de Cinc setmanes en globus o bé ens arreglàvem escafandres emulant el capità Nemo. 

Les persones grans obliden fàcilment les impressions de la infantesa i troben poca-soltes els jocs 

dels infants, però jo recordo perfectament l’enorme facultat d’abstracció que teníem i la fantasia 

delirant de set o vuit anys, que converteix un tros de bastó en fusell, quatre fustes en un palau o 

fortalesa, els parterres d’un jardí en selva verge, etc., i aquests jocs i aquestes joguines 

improvisats fan cent vegades més il·lusió a les criatures que les més costoses i luxoses joguines. 

En una joguina comprada les criatures no hi veuen més del que realment hi ha, mentre que en 

una joguina improvisada hi troben tot el que la seva fantasia vol veure. Per això, un manyoc de 

draps fa el paper d’una veritable criatureta i una espasa de fusta mal polida ens fa més la 

sensació d’una arma veritable que un sabre de llauna. 

Memòries d’infantesa i de joventut. Joan Ventosa i Roig. Llibres del Far. El cep i la Nansa Edicions 
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Després de llegir 

1. Heu llegit Cinc setmanes en globus o Vint mil llegües de viatge submarí de Jules 

Verne o heu vist alguna versió cinematogràfica d’aquestes obres? Recordeu qui era 

el capità Nemo? Sabeu que segons la Viquipèdia “s'han adaptat al cinema un total de 

33 novel·les de Jules Verne, amb un resultat de 95 pel·lícules diferents, sense tenir 

en compte les sèries de televisió? Quin deu ser el secret d’aquests llibres? 

 

2. L’autor del text reivindica el poder de la imaginació que tenen els infants a l’hora de 

jugar? Vosaltres també fèieu servir la imaginació quan éreu petits? Quins eren els 

vostres personatges preferits? Recordeu algun objecte o tros de roba que us servís 

per ser una princesa o un príncep o un pirata... Expliqueu-vos-ho. 

 

3. L’autor afirma que les persones grans obliden fàcilment les impressions de la 

infantesa. Hi esteu d’acord? Us sembla que recordem més les coses bones o les 

dolentes? 

 

4. Comenteu-vos si esteu d’acord o no amb aquesta afirmació de l’autor del text: “En 

una joguina comprada les criatures no hi veuen més del que realment hi ha, mentre 

que en una joguina improvisada hi troben tot el que la seva fantasia vol veure”. 

 

5. Encara que no tingueu fills o néts, segurament heu hagut de comprar alguna joguina 

en alguna ocasió. Què heu fet? Heu demanat al nen o nena què vol? Us heu deixat 

aconsellar pel personal de la botiga de joguines? Us sembla fàcil, triar una joguina? 

 

6. Jugueu encara? A quins jocs? Sou dels clàssics o us heu passat als videojocs? 

I ara, escrivim! 

La lectura i les activitats us han fet recordar a què jugàveu quan éreu petits, oi? 

Ara haureu de redactar la vostra autobiografia lúdica seguint els passos següents: 

 Primer de tot, feu una llista amb els jocs i joguines que més us agradaven quan éreu 

petits. Quan la tingueu, comenteu-la amb el vostre company o companya i compareu-la. 

Hi coincidiu? Subratlleu quins eren els jocs preferits. 

 Expliqueu-vos amb qui jugàveu normalment i on ho fèieu (a casa, al carrer) i escriviu-ho 

també a sota de la llista. 

 Encara jugueu? Cal jugar durant tota la vida? Expliqueu què n’opineu.  

 Finalment, redacteu individualment la vostra autobiografia lúdica. Dediqueu el primer 

paràgraf a presentar-vos i feu servir les llistes i els comentaris que us heu preparat per 

redactar la resta del text (recordeu d’incloure una recomanació final).  

 Quan tingueu fet l’esborrany llegiu-lo a la vostra parella perquè us faci comentaris i 

propostes de millora (si cal). Esmeneu el que calgui i lliureu el text al professor/a. 

 Quan us retornin l’autobiografia revisada, esmeneu els errors i envieu-nos-la per correu 

electrònic. Podeu afegir-hi una foto o un dibuix de quan éreu petits o del joc que us 

agradava. Podreu presentar-la al concurs d’autobiografies lúdiques “A què jugaves quan 

eres petit?” 
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Tasques 

Llegir, escoltar, explicar i escriure les nostres autobiografies lúdiques 

Tasca 1 

Activitat 1 

Heu de treballar en grups de quatre persones. Cada un de vosaltres llegirà en veu alta un dels textos a la 

resta de companys. Quan hàgiu acabat comenteu-vos què us han semblat a partir de les preguntes que 

trobareu en l’activitat següent. 

Text 1 

Pantalons curts i els genolls pelats 

Ungles brutes i un munt de repèls 

enfilant-se a un arbre ple de préssecs vermells, 

després a la bassa tots nuets 

vigilant la roba i que no arribi el pagès! 

i a l´hora de berenar 

pa amb vi i sucre o un tros de codonyat, 

i després tornar al carrer amb el morro empastifat. 

Cap al tard havíem de parar 

de jugar al futbol i veure els carros passar 

amb el gos al darrere lligat 

petaner i sempre a l´aguait de no ser apedregat, 

i després d'haver sopat 

pa torrat amb un bon tros de tall 

a la fresca vigilats jugàvem a amagar. 

Anys enrere 

penso què queda 

d'aquell que un dia va anar 

amb pantalons curts i els genolls pelats. 

Els Pets 

http://www.viasona.cat/grup/els-pets/vine-a-la-festa/pantalons-curts-i-els-genolls-pelats 

 

 

 

http://www.viasona.cat/grup/els-pets/vine-a-la-festa/pantalons-curts-i-els-genolls-pelats
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Text 2 

També jugàvem als llibres que llegíem i, posant davant per davant els dos bancs de fusta del jardí, amb 

unes fustes travesseres improvisàvem la barqueta d’un globus i ens convertíem en els herois de Cinc 

setmanes en globus o bé ens arreglàvem escafandres emulant el capità Nemo. Les persones grans 

obliden fàcilment les impressions de la infantesa i troben poca-soltes els jocs dels infants, però jo recordo 

perfectament l’enorme facultat d’abstracció que teníem i la fantasia delirant de set o vuit anys, que 

converteix un tros de bastó en fusell, quatre fustes en un palau o fortalesa, els parterres d’un jardí en selva 

verge, etc., i aquests jocs i aquestes joguines improvisats fan cent vegades més il·lusió a les criatures que 

les més costoses i luxoses joguines. En una joguina comprada les criatures no hi veuen més del que 

realment hi ha, mentre que en un joguina improvisada hi troben tot el que la seva fantasia vol veure. Per 

això, un manyoc de draps fa el paper d’una veritable criatureta i una espasa de fusta mal polida ens fa més 

la sensació d’una arma veritable que un sabre de llauna. Memòries d’infantesa i de joventut.  

Joan Ventosa i Roig. Llibres del Far. El cep i la Nansa Edicions 

 

Text 3 

El joc de l'oca 

Em surt un número que m'obliga 

a situar-me damunt una oca. 

Torno a tirar. 

Laberint. Pago cinc punts. 

19. Posada. Pago tres punts i reposo dues jugades. 

És de tots conegut l'èxit aconseguit pel joc de l'oca. 

  

Arribo segon al número 63. 

                                            Joan Brossa 
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Text 4 

Pantalons llargs 

                                        A J.M. López-Picó 

Campaneta daurada del meu carret de fira, 

cavallet de cartró de mig pam, tot pintat; 

havem caminat tant pels camins sense ira 

que ara ens cal reposar, i agrair nostre fat. 

 

Ja no tornaré més fent osque! Osque! Corrent, 

a carregar amb palets el teu quadrant de fusta. 

Campaneta daurada tu em sabies content. 

Ara em mena la gent i tothora tinc justa: 

 

I sóc infant encara, i no puc fer-ne esment. 

Cavallet de cartró tu em sabies la joia: 

si ara jugués a córrer què diria la gent... 

 

Trobaran molt millor que estimi alguna noia 

tant si és bella com no –cavallet tot pintat, 

campaneta daurada- i que us deixi al terrat. 

    Joan Salvat-Papasseit 
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Activitat  2 

 Què us sembla que tenen en comú tots aquests textos? De què ens parlen? Què té de diferent la 

poesia de Joan Brossa? 

 

 Recordeu a què jugàveu vosaltres quan éreu petits? Teniu alguna cosa en comú amb les experiències 

que ens expliquen els autors d’aquests textos? 

 

 El poema de Salvat Papasseit parla de les coses que ja no pot fer per què no és un infant. Vosaltres 

creieu que es pot jugar durant tota la vida? Seguiu jugant, encara, vosaltres? Imagineu per què aquest 

poema es diu Pantalons llargs i, en canvi, la cançó dels Pets es diu Pantalons curts? Qui es vestia 

antigament amb pantalons curts? 

 Teniu alguna foto vostra, de quan éreu petits, amb una joguina? Recordeu si en teníeu alguna 

d’especial? Si podeu, porteu-la a classe la propera sessió. Si no, busqueu una foto d’aquesta joguina (i 

una vostra) i porteu-la. L’haureu de donar a la professora sense ensenyar-la als companys. 

 

 

Tasca 2 

Explicar als companys i companyes a què jugàvem quan érem petits 

Activitat 1 

Escolteu el que us explicarà la professora sobre els seus records infantils: a què jugava, amb qui, on... 

Fixeu-vos en la llargada, l’estructura del text, les paraules que usa per enllaçar les diferents parts, el tipus 

de paraules que utilitza... Quan acabi, us deixarà uns minuts perquè prepareu el vostre relat. Recordeu tot 

allò que vau comentar a l’activitat 2.  

Activitat 2 

Per torns, expliqueu els vostres records i escolteu el relat dels altres companys i intenteu endevinar quina 

de les fotos que us ensenyarà la professora es correspon amb el que han explicat els vostres companys i 

companyes.  
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Tasca 3 

Fer l’esborrany de la nostra autobiografia lúdica 

Activitat 1 

A partir del que heu explicat, feu un esborrany de la vostra autobiografia lúdica. El text ha de tenir entre 

100 i 150 paraules i ha d’incloure una breu presentació personal, una descripció dels jocs o joguines que 

recordeu de la infantesa i una petita valoració dels beneficis de jugar o alguna recomanació d’algun joc que 

encara practiqueu habitualment.  

Esborrany 
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Activitat 2 

Poseu-vos per parelles i intercanvieu-vos els textos. Amb l’ajuda de les preguntes següents, proposeu 

algunes millores al text que us han passat i escolteu les que us proposen. 

 Hi ha tots els elements necessaris (presentació, descripció de jocs o joguines i recomanació)? 

 Hi ha la informació suficient? Les idees són prou clares i estan ben distribuïdes en cada paràgraf? 

 Les idees s’entenen bé? 

 Ha consultat el diccionari per confirmar l’ortografia d’algunes paraules dubtoses? 

 Ha repassat els signes de puntuació? Estan ben posats? 
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Tasca final 

Redacteu la versió definitiva de la vostra autobiografia lúdica. El text ha de tenir entre  100-150 paraules. 

Quan el tingueu, lliureu el text a la professora. Hi podeu incloure la vostra foto! 

La meva autobiografia lúdica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan us la retornin revisada, esmeneu els errors. Podeu presentar-la al concurs d’autobiografies lúdiques 

“A què jugaves quan eres petit?” 

 


