
 CREA UN ACRÒSTIC 
<<Juga amb les paraules i busca la paraula secreta>> 

 
 
 

Un acròstic és una composició poètica en què les lletres 

que ocupen determinats llocs, normalment, les lletres 

inicials de cada vers, formen una paraula o una frase.  

De manera que si llegeixes verticalment la primera lletra 

de cada línia veuràs “oculta” la paraula.  

 

Pot haver-hi dues intencions darrere d'un acròstic:  

● lúdica (fer un joc de paraules) 

● amagar un missatge secret dins del poema.  

 

Per exemple, un acròstic per a la paraula "FARINA" 

podria ser: 

Faig els pastissos 

Amb el blat 

Remenem bé 

I afegim sucre 

No hi ha res millor 

A menjar tots  

 

 
 



 

Et proposem crear el teu acròstic a partir de 3 reptes, 

compte que cada repte puja de nivell, si superes el 

primer, passa al segon i al tercer! 

 

1r REPTE 

Pots començar amb el teu propi nom i relacionar-ho amb 

alguna paraula que comenci per la mateixa inicial. Seria 

divertit si busques paraules que t’identifiquin, és a dir, amb 

coses que t’agradin.   

Per exemple: 

                  Muntanya 

                     Onades 

                     Nit 

                     Il·lusió 

                     Caminar 

                     Amèrica del Sud. 

__________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



Si te n’has ensortit, passa a un nou repte! 

 

2n REPTE 
 

Busca una paraula que t’agradi escriu petites frases a partir 

de les inicials d’aquesta. Una bona idea seria que el contingut 

de l’escrit tingui a veure amb la paraula amagada. És a dir, si 

he escrit MAR, cada lletra iniciarà una frase que tingui a veure 

amb la paraula MAR, per exemple: 

 

                                              Muntanyes salades 

                               Amb colors de blau cel 

                                       Reflexa els meus sentiments  

Faig els pastissos 

Amb el blat 

Remenem bé 

I afegim sucre 

No hi ha res millor 

A menjar tots  

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 



 

Te n’has en sortit? Enhorabona! Aquí va l’últim repte. 

 

3r REPTE 

 

Un acròstic és una composició poètica, això vol dir que cada 

vers (línia escrita) té una rima.  

I què és una rima? 

Una rima és la coincidència parcial o total d’uns sons en la 

última paraula de cada frase o vers, per produir un efecte de 

musicalitat.  

Per exemple: 

                          Camina despresa 

                          Amb molta destresa 

                          Veloç i  imponent 

                          Admirat per la gent 

                          Llueixo muntant-lo com un cavaller 

 

Prova de crear el teu acròstic amb paraules que rimin.	

Us passem un ellaç per cercar rimes per si us pot servir, aquest 

és un però podeu trobar més per internet.  

https://www.rimador.net/index-ca.php?f=icercarrimes&d=7&vs=0 

 

Aquest és el repte més difícil de tots, pots provar de fer-lo amb 

paraules curtes, pot o no estar relacionat amb la paraula 

“amagada”, tot i que pot ajudar. Ànims! 

 



 

La setmana que ve continuarem parlant de les composicions 

poètiques, així que t’animem a intentar-ho!! 

 

 

Quan els tinguis, comparteix-los amb algú de la família per 

veure si descobreixen la paraula oculta i no t’oblidis de 

compartir-lo amb els teus tutors i tutores!  

 

 

PARAULES PACTADES: i, després, quan/quant, haver de, hi ha, hi 

havia, amb, vaig, passar, -ja/-ges, però, soc, és/es, són, així/això, 

per què?/perquè, aquí/allà, arribar, següent, més/mes, em/hem.  

 

 

Seguim en contacte boniques i bonics! 

 


