
EDAT RECOMANADA 
8-12 anys

SOPA DE 
PARAULES

                              MATERIAL 
                       ·Pilotes    · Paraules 
           

Per jugar a la Sopa de Paraules, primer haurem de separar el 
grup en equips, tants com vulguem. 

Per cada grup haurem d'imprimir el full de paraules annex (o 
crear-ne un propi) i retallar-les (prèviament o amb l'ajuda 
dels jugadors/es). 

Quan ja estigui tot muntat i les paraules distribuïdes per 
equips en el seu propi espai lluny de les cistelles, 
l'entrenador/a anirà llençant reptes (exemples a la fitxa 
annexa) i en quant es vagin complint, els participants podran 
anar unint paraules per tal de formar frases i construir una 
petita historia. 

En quant acabi el temps estipulat, es llegiran les frases i es 
triarà conjuntament quina és la més original.



SOPA 
DE
PARAULES

INSTRUCCIONS 

Imprimir i retallar les paraules del full annex tants cops 

com equips juguin. 

S'escampen les paraules a un espai per equip i per anar 

formant les frases han d'aconseguir objectius col·lectius. 

Cada cop que s'aconsegueixi un objectiu es pot unir una 

paraula o dos a la frase, cada cop anant un membre 

diferent de l'equip. Marcar un temps i al acabar llegir les 

frases, guanya la més original. 

OBJECTIUS 

Alguns exemples poden ser: 

- Ficar 10 Tirs lliures. 

- Ficar 5 Triples. 

- Anotar 15 punts exactes. 

- Ficar 2 tirs de cada posició indicada. 

- Aconseguir 3 cistelles de darrere del taulell. 

- ETC.



el    la     un     de     de     en     com     quan 

Josep    Núria    bàsquet    animals    perquè 

córrer     volien     saltar     ballar    i    i    i 

jugaven     a    a    a     com     van    intentar 

tirar     entrada      companys     ajudar    si 

sempre     no     si     no   .   ,    .    ,    Carles 

Cristina    pilota    caure    es    es    és    és 

va    va    com    voler    intentava    volia 

triple    triples    van    ells    sempre   quasi 

ficar    fallar    impossible    era    era    quan 

aquest    aquesta    quasi    salvar  mascota  


