
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En aquest tutorial us explicarem com col·laborar amb el nostre Arxiu interactiu de jocs 

i com consultar el llistat que anirem fent entre tots i totes.  Aquest arxiu vol ser una 

eina de consulta i edició lliure on tots i totes podrem anar compartint i consultant 

diversos tipus de jocs que fomentin valors com la cooperació, l’ecologia o  la igualtat. 

 

- Omplir noves fitxes de jocs 

Per tal de poder participar omplint les fitxes dels jocs, el primer que haureu de fer és 

accedir a aquest arxiu compartit: Fitxes noves de jocs. Es tracta d’un document de text 

de Google Drive, que tothom que hi accedeixi podrà editar. Trobareu tot un seguit de 

taules en blanc com aquesta (potser primer veieu unes quantes ja emplenades, aneu 

baixant, sense modificar res, fins trobar-ne una de buida): 

 

Nom del joc 
Edat 

recomanada 
Número de 
participants 

Duració 
aproximada 

    

 

 

Descripció 

 

 

Aquí haureu de posar el que s’indica de la següent manera: 

 Nom del joc: cap misteri, el nom del joc que heu triat. 

Edat recomanada: aquí posarem l’edat mínima recomanada, per exemple “3+ 

anys”, “6+ anys”, “10+ anys”, etc. 

Número de participants: si és un número fix, posem per exemple “2 jugadors”; 

si hi ha un marge, ho separem amb un guió, per exemple “2 - 4 jugadors”. 

Duració aproximada: posem la duració en minuts, per exemple “45 minuts”. 

Imatge: a sota del nom del joc, en el requadre més gran, posem una imatge del 

joc. Si és massa gran haurem de fer-la més petita (amb Paint per exemple) o 

cercar una més petita. 

https://docs.google.com/document/d/1JnDFBsmii1e-awmwA0PbrltSuO7GQvGytDTZEVq273Q/edit?usp=sharing


Descripció: aquí posarem una breu descripció de la temàtica del joc. No s’han 

de posar les normes. 

Per tal que es vegi clarament, us deixem un parell d’exemples: 

Nom del joc 
Edat 

recomanada 
Número de 
participants 

Duració 
aproximada 

Niños y niñas del mundo ¡¡y sus 
Derechos!! 

4+ anys 2 - 4 jugadors 20 minuts 

 

Descripció 

Mitjançant escenes quotidianes de nens i nenes de 
tot el món, aprendrem jugant els principals drets 
universals de la infància (atenció sanitària, 
escolarització, joc, protecció i amor d’una família, 
llar, etc.). 

Joc ecològic 

 

 

Nom del joc 
Edat 

recomanada 
Número de 
participants 

Duració 
aproximada 

Primer frutal 3+ anys 2 - 4 jugadors  12 minuts 

 
 

Descripció 

Consisteix en recol·lectar tota la fruita en les 
cistelles abans que el corb finalitzi el seu camí. Amb 
aquest joc, els infants treballen la motricitat fina, la 
concentració i la percepció. Accessible per a infants 
amb discapacitat intel·lectual, auditiva i motora. 

Com veieu es tracta d’un procés molt senzill. Demanem que seguiu aquest format per 

facilitar el pas al document definitiu, que us presentem al següent pas. L’equip de la 

ludoteca La Tardor s’encarregarà d’anar passant els jocs a l’altre document i tindrem 



còpies de seguretat per tal d’evitar pèrdues, però mireu de no esborrar res quan 

ompliu les vostres fitxes. 

 

- Consultar l’arxiu de jocs 

Per tal de poder consultar el document on anirem posant el llistat de jocs elaborat per 

tots i totes, haureu d’accedir a aquest enllaç: Arxiu interactiu de jocs.  

Quan accediu trobareu que es tracta d’un document de full de càlcul de Google i que, 

en aquest cas, no el podreu editar. Es tracta d’una base de jocs de taula que podreu 

consultar per conèixer nous jocs proposats per la resta d’usuaris. 

Podreu veure tot el llistat actualitzat i així consultar totes les dades. 

També podreu ordenar els jocs per ordre alfabètic, duració, número de jugadors o edat 

recomanada. Us posem una captura a continuació per tal d’explicar-vos com fer-ho. 

 

 

Primer haureu de fer clic a “Nom del joc” per tal de tenir seleccionada la taula. A 

continuació haurem de fer clic a “Vistas de filtro”, al símbol que hem encerclat en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ES0tIyTEHKuBubAf0pYzTBa_zmml-ifw6DJvEcXyxPY/edit?usp=sharing


vermell o dins el menú “Datos”. En tots dos casos veurem un menú al qual haurem de 

triar la opció “Crear una vista de filtro temporal”. Així, el que veurem és el següent: 

 

 

 

Ara, fent clic al símbol que ha aparegut a la dreta del títol de cada columna (assenyalat 

en vermell a la imatge adjunta), veurem una sèrie d’opcions. Amb “Ordenar A  Z” ho 

podrem ordenar alfabèticament o, en cas de números, en ordre creixent. Si triem 

“Ordenar Z  A”, farem el mateix però en ordre invers. També podreu aplicar 

diferents filtres, però pensem que la opció més interessant és la de poder ordenar els 

jocs segons aquests paràmetres. 


