
El joc de la mona 
 
Serveix per consolidar petits diàlegs que repeteixen alguna estructura bàsica. L’interès de guanyar la 
partida fa que les frases es diguin de manera instrumental, base per a la seva automatització. 
 
Regles generals del joc: 
 
Hi poden jugar de 4 a 8 jugadors. Els jocs consten de diverses cartes (entre 12 i 24) repetides (que fan 
un total de 24 a 48).  
A l'inici es retira una carta qualsevol, que no ha de ser vista per ningú. Les altres cartes es reparteixen 
entre els jugadors. No importa que alguns es quedin amb una carta menys. Cada jugador es descarta 
de les parelles idèntiques que tingui.  
El primer jugador (el que s’hagi quedat amb més cartes a la mà) pregunta a qualsevol altre si té la carta 
que fa parella amb la seva (ho fa practicant l'acte de parla establert per qui condueix el grup). Si el 
jugador a qui han preguntat té la carta que se li demana, respon positivament, ambdós es descarten de 
les cartes i el jugador que ha preguntat ho torna a fer. Si el jugador a qui han preguntat no la té, respon 
negativament i el jugador que preguntava perd el seu torn; en aquest cas, és molt possible que algú del 
grup tingui la parella que s'havia demanat i, si està atent, ja sap a qui la pot demanar quan sigui el seu 
torn...  
Al final de la partida, un jugador es quedarà amb la carta desaparellada: la mona.  
 
Exemple: 
 
Al joc de la mona de «La muntanya i el camp»:  
 
Es pot convidar al company de la dreta a fer l’activitat de la il·lustració: «Joan, vols venir amb mi a caçar 
conills? 
La resposta positiva: «Sí, amb molt de gust. M’agrada moltíssim anar a caçar conills!» 
La resposta negativa: «No, avui, no. Ho farem un altre dia. D’acord?» 
 
Es pot recordar a un company una activitat feta en temps passat: «Joan, te’n recordes del dia que vam 
visitar una casa de pagès?» 
La resposta positiva: «I tant! Ens ho vam passar molt bé amb la mestressa de la casa. Era molt 
simpàtica.» 
La resposta negativa: «No me’n recordo gaire. Ja fa tant de temps!» 
 
Es pot convidar el company perquè s’afegeixi a una sortida programada: «Joan, diumenge que ve, un 
grup d’amics anirem a cultivar un hort a casa d’un amic. Serà molt interessant. Que vols venir amb 
nosaltres?» 
La resposta positiva: «Sí. Encantat (encantada)! Feia temps que volia fer una cosa com aquesta.» 
La resposta negativa: «Diumenge que ve? Llàstima, tinc un compromís amb la família...» 
 

Construcció del material 
 
Creeu a l’ordinador un document de text nou i doneu-li un format de pàgina horitzontal. Copieu cada 
carta del joc (pàgina 8) en una pàgina del document creat, de manera que ocupi tota la plana. Obtindreu 
15 pàgines.  
Per imprimir, aneu a propietats d’impressió i marqueu «imprimir 6 pàgines a cada full». Demaneu també 
que us en faci dues còpies. 
Retalleu les cartes, en total de 30, i plastifiqueu-les. Necessitareu tants jocs com grups hi juguin. 
 
 


