
Aquest joc es pot fer en grup sempre i quan es pugui fer en silenci. Una manera de
propiciar aquest silenci és posant un cronòmetre durant un temps curt (2-3 minuts)
perquè els alumnes trobin la resposta abans que s'acabi el temps. 

Per jugar-hi necessitaràs moltes imatges de doble sentit com la que veuràs. En el
cas que trobis imatges on hi ha més de dues interpretacions, aquestes també son
vàlides. 

Utilitzem l’exemple de “La jove i la vella” (imatge d'aquí sota) per explicar-ne el seu
funcionament.

C A N V I  D E  S E N T I T

R E C O N S T R U E I X  L A  L E C T U R A



Tingues present que el treball amb aquest joc es fa sobretot mentre l’alumne
busca l’altre sentit de la imatge (igual com passa amb els jocs de consciència
fonològica).

El que farem serà mostrar la imatge (preferiblement impresa i que l’alumne la pugui
manipular de ben aprop -mida Din A5-) i demanar que cerqui les dues imatges que hi
ha. 

Durant aquesta activitat es pot moure la imatge de diferents maneres per trobar la
solució, així com també podem girar el cap o moure'ns físicament per canviar el punt de
vista i trobar la nova imatge.

Aquesta és una activitat molt ràpida i que pot arribar a cansar molt, especialment si el
nen o la nena no està entrenat a canviar el sentit de la informació que interpreta.  

El bloqueig en aquesta activitat està molt relacionat amb dificultats en el
llenguatge oral, i és que aquesta habilitat per fer un canvi de sentit és la mateixa que
s’exercita quan s’ ha de trobar més d’un significat en una paraula concreta.

Davant d’aquesta situació de bloqueig pots donar pistes per facilitar la troballa.

En el cas que l’alumne trobi imatges desdibuixades (és a dir que complementa
trossos de la imatge agafant un fragment de la imatge i sense tenir-le en compte tota
ella en conjunt), demana-li que laes dibuixi i expliqui, mitjançant el seu propi dibuix, el
que hi veu per guiar-lo a l'hora de cercar la solució.
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