
 
 

ACTIVITAT: “GINKAMA TOCA-TOCA” 

ESTIL COVID-19 

OBJECTIUS: 
 

• Conèixer diferents aliments a partir dels 5 sentits. 
• Fomentar el treball en equip 
• Gaudir de l’activitat 

 
DESTINATARIS: Cicle Inicial (1r i 2n) i mitjà (3r i 4rt) 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT: 

 
• Es demanarà a tots els que vulguin participar que facin grups de 4-6 nens/es, 

hauran de tenir un nom d’equip. 
• No donarem les cartolines per la puntuació a cada grup, farem un mural on 

apareixeran els noms de tots els equips i la puntuació de cada prova. 
• Proves: 

 
1. TACTE: Els participants de cada grup han de passar d'un a un a una habitació o 
espai on la resta de l’equip no vegi res de res. Tindrem preparat l’aliment triat perquè 
puguin tocar però cada participant tindrà preparat el seu aliment. És a dir, un aliment 
serà tocat només per a un participant. Quan tots passin, comenten el que creuen que 
hi ha i han de donar una única solució com a grup. Aquesta serà la que s'apunti al 
mural. (Els aliments els decideix cada grup de monitors/es) 

 
2. VISTA: Es mostra un dibuix gran (serà d'aliments). Tots els membres del grup l'han 
de mirar i requetemirar tots junts. S'amaga el dibuix i es treu una cartolina en blanc. 
L’equip nomena a un nen o nena perquè sigui l’encarregat de dibuixar (Només aquest 
infant tocarà aquella cartolina i llapis o colors o retoladors....). La resta de l’equip ha 
d’anar donant totes les indicacions perquè aquest nen/a faci el dibuix el més semblant 
possible a l’original. Es puntuarà en funció de si s'han aproximat més o menys al 
dibuix original. 

 
3. GUST: Els participants de cada grup han de passar d'un a un a una habitació o 
espai on la resta de l’equip no vegi res de res. El monitor/a tindrà preparat l’aliment i el 
mateix nen/a haurà d’agafar l’aliment i tastar-lo. Quan tots passin, comenten el que 
creuen que hi ha i han de donar una única solució com a grup. Aquesta serà la que 
s'apunti al mural. (Els aliments els decideix cada grup de monitors/es). En aquesta 
prova potser va millor que siguin aliments líquids o que es puguin posar en un got per 
tal que ningú hagi de tocar el que cadascú tastarà i a més a més fem que només es 
treballi el sentit del gust i no el tacte en el moment que el toquen.  

 
4. OÏDA: Al pen teniu una carpeta que es diu “Efectos Sonoros”, dins tenim diferents 
sons. Trieu vosaltres mateixos els que posareu. L’escolten tots els nen/es de cada 
grup junts i decideixen que és cada so. 

 
5. OLFACTE: Els participants de cada grup han de passar d'un a un a una habitació o 
espai on la resta de l’equip no vegi res de res. Tindrem preparat l’aliment triat perquè 
puguin olorar però cada participant tindrà preparat el seu aliment. És a dir, un aliment 
serà olorat només per a un participant. Quan tots passin, comenten el que creuen que 
hi ha i han de donar una única solució com a grup. Aquesta serà la que s'apunti al 
mural. (Els aliments els decideix cada grup de monitors/es) 

 
 

Cada menjador decideix si fa una prova cada dia o cada setmana, o dos a la 
setmana,... com cadascú cregui convenient. 



MATERIAL: 
 

• Mural amb els equips participants i les puntuacions de cada prova. 
• Aliments de cada prova 
• Cartolina en blanc 
• Dibuix gran per mostrar a la prova de la vista 
• PREMI: El premi dels guanyadors/es , el decideix l’equip de monitors/es. 

S’han fet moltes coses, des de muntar un dia una taula, guarnir-la i que 
dini allí l’equip guanyador; fins que triïn les postres d’un dia,convidar-los 
a l’esmorzar (fer entrepans); mil coses.... ho parleu amb la coordinadora 
i mireu que fer. Però la idea seria algun premi relacionat amb el menjar. 



 

 

Nota: 
 
El premi de la ginkana també ho decideix cada grup de monitors/es, podríem fer des 

d’un dia  que dinar i se’ls prepara una taula especial pels guanyadors (escoles amb 

cuina in-situ), Ho mireu i em dieu que voleu fer   

 
 
 
SISTEMES DE PUNTUACIÓ GINKAMA: (És orientatiu, si vosaltres teniu alguna 

forma diferent, cap problema!) 

PROVA 1:  Cada encert val 5 punts. 
 
PROVA 2: El dibuix exacte 20 punts. Cada cosa que falti li treieu 1 punt. 

PROVA 3: Cada encert val 5 punts. 

PROVA 4: Cada soroll endevinat val 5 punts. 

PROVA 5: Cada encert val 5 punts 

 
Aquesta ginkama, en un inici, s’havia pensant per cicle incial però s’ha volgut 
ampliar a cicle mitjà. Si considereu que s’ha d’adaptar alguna prova a les diferents 
edats, cap problema. 


