
 
 
 

El joc de vaixells 
 
 
El joc pren el nom d’una activitat típica en què dos jugadors, a partir d’una graella de 10x10 caselles, 
intenten alternativament descobrir on ha col·locat el company uns vaixells (de 5, 4, 3, 2 i 1 caselles). 
Aquí es fa de manera diferent i més simple: des d’una mateixa graella, quatre o cinc xerraires intenten 
descobrir on són les estrelles que hi ha dibuixat un altre xerraire (o la persona dinamitzadora). Cada 
estrella ocupa una sola casella. 
 
El joc dels vaixells és molt útil a l'hora d'aprendre i repetir, de forma entretinguda, moltes frases 
habituals.   
 
Procés per ensenyar a jugar-hi 
 
1. La persona dinamitzadora ensenya que el joc consisteix a descobrir les estrelles que algú ha 

dibuixat. Ha de deixar clar que les caselles on hi ha estrelles no s’han de tocar, ni de costat ni de 
punta. 

 

☺ Sí  
� No 

 
� No 

�    �    �   

  �  �     �  

           

 
2. Cal fer una prova de funcionament de l’activitat amb algun dels jocs del vaixell. La persona 

dinamitzadora reparteix una graella a cada jugador;  després dibuixa 8 estrelles en 8 caselles (o 12 
estrelles, si la graella és més gran) que no es toquin, ni de costat ni de punta, i sense que els 
jugadors les vegin. El primer o la primera persona del grup diu una frase, per exemple: «La senyora 
del jersei vermell anirà a la peixateria ». Si l’encerta, la persona dinamitzadora li diu: «Estic d’acord 
amb tu». Tots els jugadors dibuixen aleshores una estrella en aquesta casella i posen un senyal a 
les caselles que l'envolten per indicar que no contenen cap estrella (per exemple, un punt o la 
paraula NO).  En aquest cas, el mateix jugador continua dient, per exemple: «El senyor del taxi anirà 
a l’estació de tren». Si no és cert, la persona dinamitzadora respon: «No hi estic gens d’acord» I el 
jugador perd el seu torn. Tots marquen amb un punt (o amb un NO) la casella. Es continua fins que 
s'han encertat totes les estrelles. 

 
3. Quan han après a jugar-hi, ja poden fer l’activitat sols, establint que un dels participants marqui les 

estrelles i els companys o les companyes busquin d’endevinar-les. 
 
És bo tornar a jugar-hi, però canviant les frases que han de dir i les respostes que han de donar en cas 
positiu o negatiu. 
 
 
 


