
Edat recomanada: A partir dels 6 anys.

Activitat 6:

Joc de memòria

En aquesta activitat et presentem un joc de memòria relacionat amb el
vocabulari dels territoris fallaires!

A la pàgina següent hi trobareu diverses fitxes amb paraules
relacionades amb el món fallaire. Com veureu, totes elles estan repetides,
és a dir, tenen una parella idèntica!

Què hem de fer? Primer retallar les fitxes de manera individual perquè
després les puguem girar, cap per avall, i per torns, anar buscant les
parelles, descobrint-ne solament dues cada vegada.

A més, fixeu-vos que totes les paraules estan escrites en diferents
llengües. Vols saber quines són? En la següent taula pots veure quina
abreviació emprem per a cada llengua:

Llengua Abreviació

Català Cat

Castellà Cast

Aranès Ar

Occità Occ

Francès Fr



Falles      
Fallas (cast), Haros (ar), 

Halhas (occ) i Brandons (fr)

(cat)Falles 
Fallas (cast), Haros (ar), 
Halhas (occ) i Brandons (fr)

(cat)

Encendre
Encender (cast), Alugar (ar), 
Alucar (occ) i Allumer (fr)

(cat) Encendre (cat)

Encender (cast), Alugar (ar),
Alucar (occ) i Allumer (fr)

Nit
Noche (cast), Net (ar), 
Nuèch (occ) i Nuit (fr)

(cat)

Noche (cast), Net (ar), 
Nuèch (occ) i Nuit (fr)

Nit (cat)

Tronc
Tronco (cast), Tronc (ar), 
Tronc (occ) i Tronc (fr)

Tronco (cast), Tronc (ar), 
Tronc (occ) i Tronc (fr)

Tronc(cat) (cat)

Ball
Baile (cast), Barar (ar), 
Balar (occ) i Danse (fr)

(cat) Ball
Baile (cast), Barar (ar),
Balar (occ) i Danse (fr)

(cat)

Codony (cat)

Membrillo (cast), 
Codonh (ar. i occ.) 
Coign (fr)

Codony (cat)

Membrillo (cast), 
Codonh (ar. i occ.) 

Coign (fr)



Foguera      
Hoguera (cast), 

Huegarada (ar) i (occ) 
Feu (fr)

 

(cat)Foguera 
Hoguera (cast), 
Huegarada (ar) i (occ) 
Feu (fr)

(cat)

Muntanya (cat) Muntanya (cat)

Dia
Día (cast), Dia (ar)
Jorn (occ) i jour (fr)

(cat)

Día (cast), Dia (ar), 
Jorn (occ) i Jour (fr)

Dia (cat)

Poble
Pueblo (cast), Pòble (ar), 
Vilatge (occ) i Ville (fr)

Pueblo (cast), Pòble (ar) 
Vilatge (occ) i Ville (fr)

 

Poble(cat) (cat)

Música
Música (cast), 
Musica (ar) i (occ)
Musique (fr)

(cat) Música
Música (cast), 

Musica (ar) i (occ)
 Musique (fr)

(cat)

Neu (cat) Neu (cat)

Nieve (cast), Nhèu (ar), 
Nheu (occ) i Neiger (fr)

 

Montaña (cast), 
Montanha (ar) i (occ)
Montagne (fr)

Montaña (cast), 
Montanha (ar) i (occ)

Montagne (fr)
 

Nieve (cast), Nhèu (ar), 
Nheu (occ) i Neiger (fr)
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