Per què els nens i nenes han d’anar a
l’escola?
Material:
Làmina mida DINA3 plastificada (dues
làmines segons idioma: català i castellà)
1 dau
4 fitxes de color
Joc de taula temàtic on cada casella
representa una de les raons per les quals
necessitem saber llegir, escriure i comptar.

Segons la casella on cau l’infant ha de respondre quins son els coneixements necessaris
que s’han de tenir per a la realització de l’activitat proposada.
Així, a la casella 14 “buscar informació sobre algun tema”, o a la casella 20 “treure’s el
carnet de conduir” està clar que cal saber llegir fluidament i sobretot tenir una bona
comprensió lectora.
En canvi en la casella 12 “ballar” potser no cal saber llegir... Però potser segons quin ball,
comptar sí que és útil per no perdre el pas... O a la casella 25 “mirar la televisió”, segur
que no cal saber llegir, ...Però et garanteix un plat a taula i la possibilitat de viure
autònomament veure la televisió?
Gairebé totes les activitats estan relacionades amb el requisit de tenir un nivell mínim de
lectoescriptura i matemàtica, per això és important que totes les nenes i els nens puguin
anar a l’escola. Sinó, és fàcil que t’enganyin amb els canvis, que no puguis accedir a una
feina o que no entenguis el que t’expliquen quan hagis de demanar un préstec al banc.
Caselles senzilles, amb dibuixos i accions quotidianes que han de permetre el diàleg cada
vegada que hem caigut amb la nostra fitxa.

Com jugar-hi:
Seguint la idea del joc de l’oca, anar tirant el dau i avançar tantes caselles com ha marcat
el dau. En caure a una casella cal que es llegeixi en veu alta l’acció i es respongui amb
quines son les habilitats i capacitats que cal tenir per superar-la amb èxit, i on s’aprenen
aquestes activitats. Un cop respost, passa el torn a l’altra jugadora.
El joc acaba quan tothom aconsegueix arribar a la casella 45.

