
NOM DEL JOC: 

El pot

OBJECTIU DEL JOC: 

Buscar als companys que estan amagats per l’entorn sense perdre de vista el pati. 

Córrer el més ràpid possible per a poder salvar a la resta dels companys.

MATERIAL: 

Un pot de llauna. També podem reutilitzar una xanca d’ed. Infantil.

ESPAI DE JOC: 

Exterior amb zones per poder-se amagar.

NOMBRE DE JUGADORS: 

Entre 3 i 25

EDAT: 

A partir de 6 anys.

DESCRIPCIÓ DEL JOC: 

El joc consisteix en què un del grup pega una puntada de peu al pot i diu “Pot per a...”,

el xiquet anomenat ha d’anar amb el cap acotxat a buscar el pot i tocar-lo amb el peu,

mentre la resta de xiquets i xiquetes han d’amagar-se.

Un cop està tocant el pot ha d’aixecar el cap i mirar si veu algun company, es pot

apartar del pot però cada vegada que vegi algú ha d’anar-ho a dir damunt el pot.

El company que s’ha anomenat queda eliminat i s’asseu a una zona delimitada a l’inici

del joc. Per poder salvar als que estan eliminats, algun  company ha d’intentar xutar el

pot, si ho aconsegueix algú, els alumnes es poden canviar d’amagatall i els eliminats

es poden tornar a amagar. El que para ha de tornar a anar amb el cap acotxat  a

buscar el pot i tornar a començar.

El joc acaba quan tots els companys estan eliminats.



NOM DEL JOC: 

El caixó

OBJECTIU DEL JOC: 

Aconseguir deixar els tres taps damunt la caixa.

MATERIAL: 

Una caixa de fruita o de cartró i tres taps de pot de conserva.

ESPAI DE JOC: 

Zona d’uns 5-10 metres. 

NOMBRE DE JUGADORS: 

Entre 1 i 4 jugadors.

EDAT: 

A partir de 8 anys. 

DESCRIPCIÓ DEL JOC: 

Col·locarem la caixa de fruita de costat (per la banda més prima), la línia de tirada serà

a uns 3 metres . L’alumne tindrà 3 taps de conserva i haurà de tirar-los damunt la

caixa. L’objectiu és que tots es quedin damunt la caixa.

OBSERVACIONS: 

Segons l’edat variarem les distàncies i la mida de l’objecte a llançar (per als  més

grans podem utilitzar xapes).

NOM DEL JOC:

Construcció de garrafes

OBJECTIU:

Construir el material necessari per a treballar activitats i jocs amb garrafes.

MATERIAL:

Una garrafa per alumne, cúter i cinta de pintor o similar.



ESPAI DE JOC:

Indeterminat.

NOMBRE DE JUGADORS:

Individualment.

EDAT:

A partir de 12 anys.

DESCRIPCIÓ:

Tallar la garrafa aproximadament per la meitat tenint cura que l'ansa quedi completa.

Cobrir la part tallada de la garrafa amb cinta de pintor o similar per tal de protegir de

possibles talls.

OBSERVACIONS:

S'ha de tenir en compte que el material de tallar pot resultar perillós i per tant, s'ha de

tenir especial cura amb el seu ús.

En els jocs proposats utilitzarem la part de dalt de la garrafa (la que té la boca i l'ansa)

però penseu que la part de baix pot servir per altres activitats i jocs, per exemple com

a receptacle.



FOTOS:

NOM DEL JOC:

Caça-pilotes

OBJECTIU DEL JOC: 

Completar una volta sense que caigui cap pilota a terra.

MATERIAL: 

Una garrafa per alumne, 1 pilota mida tennis cada 2 jugadors.

ESPAI DE JOC: 

Pista poliesportiva (interior o exterior).

NOMBRE DE JUGADORS: 

A partir de 6.

EDAT: 

A partir de 12 anys.

DESCRIPCIÓ DEL JOC:

L'alumnat es distribueix en cercle en posicions fixes. Cada jugador tindrà una garrafa.

Hi haurà una pilota cada dos jugadors/es, distribuïdes de manera que tindran pilota un

jugador/a sí, un jugador/a no. Les pilotes han de completar una volta sencera i arribar

a la seva posició inicial passant per tots els membres del grup. La pilota es llança i es

recull amb la garrafa.

 



OBSERVACIONS:

- Es pot començar treballant en grup petit i anar augmentant fins fer l'activitat amb el

grup classe.

- Es pot augmentar la dificultat treballant amb una pilota per jugador/a.

- Es pot reduir la dificultat permetent un bot entre el llançament i la recepció.

- Es pot treballar tota l'estona cap a la dreta o cap a l'esquerra, o anar alternant la

direcció de la passada.

- Es poden utilitzar pilotes de diferents materials: pilotes de tennis/frontó/pàdel velles,

pilotes construïdes per l'alumnat (de paper, de roba...).

FOTOS:



NOM DEL JOC:

Pilota voladora

OBJECTIU DEL JOC: 

Completar el recorregut el més ràpid possible.

MATERIAL: 

Una garrafa per alumne, 2 pilotes mida tennis (una per equip).

ESPAI DE JOC: 

Pista poliesportiva (interior o exterior).

NOMBRE DE JUGADORS: 

Entre 5 i 10 per equip.

EDAT: 

A partir de 10 anys.

DESCRIPCIÓ DEL JOC:

L'alumnat forma dos equips. Cada equip es distribueix segons el gràfic (equip "a" i

equip "b"). Cada jugador tindrà una garrafa. La pilota comença en un extrem de l'equip

(jugadors A i B). La pilota ha de completar un recorregut d'anada i tornada passant per

tots els membres del seu equip. La pilota es llança i es recull amb la garrafa.
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OBSERVACIONS:

- Es pot augmentar la dificultat, augmentant la distància entre els jugadors.

- Es pot reduir la dificultat permetent un bot entre el llançament i la recepció.

- Es pot variar la distribució dels membres de l'equip, per exemple, en línia.

- Es poden utilitzar pilotes de diferents materials: pilotes de tennis/frontó/pàdel velles,

pilotes construïdes per l'alumnat (de paper, de roba...).

FOTOS:

NOM DEL JOC: FES-TE UNA PILOTA!

OBJECTIU DEL JOC:
Que cadascú sigui capaç de fer-se una pilota, de la mida que vulgui, fent servir
material  de  rebuig  tot  reutilitzant-lo.  Aquestes  pilotes  ens  podran  servir
posteriorment per a dur a la pràctica nombrosos jocs.

MATERIAL:
Podem fer-nos-la amb multitud de materials. Un consell: llanceu la idea i seran
els  propis  alumnes  els  que  us  sorprendran!  Amb  tot,  us  proposem  alguns
materials amb els que es poden fer:

 Paper de diari (o altre) 
 Paper d’alumini
 Bosses de plàstic
 Roba 
 Mitjó cosit
 Cordill
 Llana
 Gomes elàstiques
 Pneumàtic de bicicleta
 Globus rebentats 

En tots aquests casos, i depenent de com es vulgui la pilota, es pot posar un
nucli d’algun altre material. Així podem fer que sigui més dura, que boti, que
sigui  més  gran  sense  emprar  tant  de  material...  Per  aconseguir-ho  podem
utilitzar  objectes de la  natura o de l’entorn domèstic  com ara petits  còdols,
pinyols de préssec, nous, pinyes, boles dels envasos de desodorant... 
  
ESPAI DE JOC: 
Indeterminat

NOMBRE DE JUGADORS: 
Individualment
  
EDAT: 
A partir de 6 anys



DESCRIPCIÓ DEL JOC: 
Aquest exercici no serveix per a un únic joc. La podem utilitzar per a fer jocs de
punteria, de llançament, de desplaçament, de malabars... o emprar-les per a fer
jocs esportius. 

OBSERVACIONS:
La pilota és, alhora, joguina i objecte de joc. Cada joc tindrà un objectiu diferent
que, generalment, es basarà en desplaçaments, recepcions, jocs d’habilitat i de
punteria...  Donat que hi ha infinitat  de jocs que utilitzen la pilota deixem en
aquest cas a cadascú l’elecció de l’activitat, joc o esport que vulgui dur a terme.

FOTOGRAFIES

NOM DEL JOC: LES XANQUES

OBJECTIU DEL JOC:
Mantenir-se dret, en equilibri i desplaçant-se damunt les xanques.

MATERIAL:
 Tub de PVC de 12 cm a 15 cm de diàmetre
 Serra d’arquet
 Paper de vidre
 Barrina
 Cinta aïllant
 Cordill
 Tisores

  
ESPAI DE JOC: 
Ampli, preferiblement exterior

NOMBRE DE JUGADORS: 
Un màxim de deu a fi  de poder controlar bé el desenvolupament dels jocs i
evitar caigudes
  
EDAT: 
A partir de 4 anys

DESCRIPCIÓ DEL JOC: 
Si bé mantenir-se en equilibri ja pot resultar un repte per a molts, us proposem
tres activitats, destreses o jocs depenent de l’edat:



 Caminar amb xanques (4 anys): Saber mantenir l’equilibri i desplaçar
amb diferents tipus de xanques.

 Curses de xanques (6 anys): Aquestes poden ser individualment o en
relleus. Lògicament es tracta de recórrer un espai o circuit determinat en
el menor temps possible. Es pot penalitzar cada cop que es baixa o cau
de les xanques fent retornar al  jugador a línia de sortida o a un lloc
prèviament establert.

 El vigia (8 anys):  Els participants –deu com a màxim- es col·loquen,
separats entre ells, a una distància convinguda a un mínim de 5 metres
del  vigia. El vigia està assegut a terra al mig d’un cercle, amb els ulls
tapats, i un cop iniciat el joc ha de senyalar en la direcció que escolta
algun so i que, per tant, considera que hi ha algú que se li acosta. Cas
que encerti  la  direcció  per  on s’acosta  un assaltant  aquest  haurà de
tornar al lloc d’origen i iniciar l’apropament.
Evidentment  guanya  aquell  que  aconsegueix  entrar  primer  dins  del
cercle on és el vigia, passant aleshores a ser el nou vigia.

OBSERVACIONS:
L’objecte que reciclem és,  principalment,  el  tub de PVC. Són molt  fàcils  de
trobar  tubs  d’aquesta  mena  als  contenidors  d’obres  o  les  deixalleries
municipals. Sovint estan esquerdats parcialment i podrem aprofitar bona part
d’aquests. Us aconsellem que prèviament els netegeu simplement amb aigua i
una mica de sabó. 
No  hi  ha  una  llargada  específica.  Podeu  serrar  el  tub  com  desitgeu  però
lògicament penseu que la parella de xanques ha de tenir la mateixa mida. Per
tal de que no es barregin unes amb les altres és convenient tunejar-les amb
cinta aïllant de colors diferents.  
Si voleu fer més difícil  el joc sensorial sols cal que lligueu alguns picarols a
l’interior del tub.
FOTOGRAFIES:





NOM DEL JOC: LA MALLA

OBJECTIU DEL JOC:
 Aconseguir  fer rebotar la pilota damunt la malla el  màxim nombre de

cops possible.
 Desplaçar-se llançant, amb la malla, una pilota a l’aire evitant que caigui.
 Passar-se una pilota, entre dos parelles, sense que caigui.    

MATERIAL:
 Bosses de malla (les de les taronges o mandarines són ideals)
 Tisores 
 Una  pilota  (mireu  les  diferents  possibilitats  de  fer  una  pilota  que  us

presentem)
  
ESPAI DE JOC: 
Indistint, però ha de ser ampli.

NOMBRE DE JUGADORS: 
Indeterminat, però en nombre parell

EDAT: 
A partir de 11 anys. 

DESCRIPCIÓ DEL JOC: 
 Rebot de malla: Cada membre de la parella agafa una bossa de malla

per un extrem. Al mig es posa una pilota feta amb material reciclat –
millor  que  no  pesi  massa-.  L’objectiu  és  aconseguir,  en  un  temps
determinat (1’) el màxim nombre de rebots sense que caigui la pilota.

 Cursa amb rebot: Se situen les parelles que competiran a la línia de
sortida –cal que estiguin ben separades unes parelles d’altres-. Quan
s’indiqui hauran de sortir les parelles llançant la pilota a l’aire i tornant-la
a recollir tantes vegades com calgui fins a cobrir el trajecte estipulat. Si
a alguna parella li cau la pilota haurà de tornar a  la línia de sortida.



 Passa amb la malla: Dos parelles es situen a una distància d’un parell
de  metres.  L’activitat  consisteix  en  passar-se  una  pilota  evitant  que
caigui a terra.
Es possible organitzar partits tot posant una xarxa al mig d’aquests, o si
volem, aprofitar el mobiliari del pati o del gimnàs perquè faci la funció de
xarxa  (per  exemple,  un  banc,  una  taula,  un  matalàs  col·locat
verticalment...).

OBSERVACIONS:
Podem substituir la malla per altres materials com ara sacs de  plàstic o de
roba, llençols o mantes velles...
Una bona progressió per a iniciar-se en aquest tipus de joc és reutilitzar les
característiques caixes, per a emmagatzemar fruita, de plàstic o cartró (80 cm x
30 cm). En trobarem moltes tirades a les parades del mercat o en botigues de
queviures. L’activitat, en aquests casos, és la mateixa que amb la malla però al
ser les caixes rígides obliga a que la parella tingui que coordinar-se més.
Encara  una  possibilitat  més:  substituïu  la  pilota  per  una  indiaca  feta  pels
vostres alumnes. Veureu com el joc guanya visualment i,  també, permet un
millor control.

FOTOGRAFIES:

NOM DEL JOC: ELS RELLEUS DEL TAP AMAGAT // XAPA AMAGADA
OBJECTIU DEL JOC:
Guanyar una cursa de relleus on l’atzar hi té molt a dir! 



MATERIAL:
 Taps de plàstic o xapes de refresc 
 Una bossa de plàstic o de paper que impedeixi veure el contingut

  
ESPAI DE JOC: 
Pista poliesportiva 

NOMBRE DE JUGADORS: 
Grup classe
 
EDAT: 
A partir de 6 anys

DESCRIPCIÓ DEL JOC: 
Es distribueixen els jugadors en equips de 3 a 5 membres. 
Imaginem que hi ha 24 nens i nenes. Farem 6 equips de 4 jugadors. D’aquests,
5 equips es col·loquen a la línia de sortida mentre que els altres 4 nens i/o
nenes junt amb el professor ara no competiran i faran de jutges de la prova. Els
jutges es situaran al final de la pista i aguantaran una bossa a l’interior de la
qual hi haurà 4 xapes, 3 d’un color i  una de color diferent –imaginem, 3 de
blaves i una de roja-. 
En el moment que s’inicia la cursa surt un dels corredors de cada equip i corre
cap a l’extrem oposat on hi ha el seu jutge. En arribar posa la mà dins la bossa
i, sense mirar, treu una xapa que ensenya al jutge. Si la xapa és la que té el
color diferent a les altres tres –color roig- aleshores el jutge li dóna el vistiplau,
torna a deixar la xapa a l’interior de la bossa i corre a donar el relleu al seu
company d’equip, que repetirà l’operació.
Ara bé, si quan treu la xapa aquesta té el mateix color que la majoria –color
blau- llavors l’ha de deixar dins de la bossa i ha de tornar corrent a la línia de
sortida, trepitjar la ratlla i tornar a repetir la cursa fins que trobi la xapa única –
roja-. 
No cal dir que guanya l’equip que aconsegueix fer abans la cursa amb tots els
seus relleus.  

OBSERVACIONS:
Lògicament el major o menor nombre de xapes que hi hagi dins de la bossa no
fa altra cosa que complicar la cursa, fent-la més llarga i, per tant, més cansada.
Cal tenir molt present aquest fet doncs es pot convertir, realment, en una cursa
de resistència més que no pas de velocitat.
Amb grups de nens i nenes més petits cal posar menys xapes. Fins i tot es
podria  facilitar  el  joc  posant-ne  sols  dos,  amb  la  qual  cosa  la  probabilitat
d’encertar-la és del 50%.
Una altra manera de fer el joc menys cansat i mantenir la motivació pot ser
permetent que, un cop treta una xapa incorrecta, aquesta es pugui deixar a
terra. Aleshores el joc continua però lògicament quan es torna a provar sort el
percentatge de possibilitats d’agafar la xapa correcta ha augmentat.



FOTOGRAFIES:

NOM DEL JOC: PESCA LLAUNES

OBJECTIU DEL JOC:
Aconseguir, abans que els contrincants, 3 llaunes per al teu cau 

MATERIAL:
2 o 3 llaunes o pilotes per jugador
  
ESPAI DE JOC: 
Indiferent, però pla i sense obstacles 

NOMBRE DE JUGADORS:
De 4 a 7

EDAT: 
A partir de 8 anys

DESCRIPCIÓ DEL JOC: 
Es marca un cercle  principal  a  l’interior  del  qual  es  posen les  llaunes.  Per
exemple i per a començar, si participen 5 nois/es, al mig es poden posar 13
llaunes.  Al  voltant  d’aquest  cercle  i  a  una  distància  mínima  d’un  parell  de



metres es marca a terra, equidistants, un cercle per a cada jugador –aquest és
el seu cau-.
Quan s’inicia el joc cada jugador ha de sortir corrents a buscar una llauna del
centre i tornar-la al seu cau –sols se’n pot agafar una cada vegada-. A partir
d’aquest moment pot optar per tornar a anar a agafar una llauna del centre o
prendre-la del cau d’un altre jugador. Podeu imaginar l’embolic que es produeix
donat que tots els jugadors fressen per aconseguir 3 llaunes abans que els
seus companys,  tot  vigilant  a la vegada aquell  que en té més per anar-li  a
prendre una llauna i que no pugui acabar d’aconseguir les tres.  

OBSERVACIONS:
No  és  un  joc  de  defensa  en  el  sentit  que  s’hagi  de  protegir  el  cau  i/o
obstaculitzar al contrari. Si un altre jugador arriba al teu cau no pots impedir-li
que et prengui una llauna, ara bé, pots anar al seu cau i prendre-li una.
Quant  al  nombre  de  llaunes  òbviament  sempre  ha  de  ser  menor  al  que  li
pertoca a cada jugador.  
Cal valorar bé l’edat dels jugadors i el nombre de llaunes que cal posar a fi que
el joc no s’acabi ràpid i sigui prou viu. La mateixa dinàmica del joc i l’edat dels
jugadors us aniran donant pistes del nombre de llaunes que cal posar. No cal
dir que a cada nova partida es poden anar traient llaunes, amb la qual cosa el
joc és més intens i, en general, s’allarga més. 
Si no reutilitzem llaunes podem jugar amb altres objectes com ara les pilotes
que hem construït, pinyes, còdols...

FOTOGRAFIES:





NOM DEL JOC: El món del diari.
OBJECTIU  DEL  JOC:  A nivell  general  es  tracta  de  riure  i  passar-ho  bé
experimentant amb les notícies que hi ha als diaris. Però més concretament, es
tracta, en un primer moment de representar còmicament una història inventada.
A continuació, confeccionar peces de moda i disfressar-se. Després fer guerra
de papers. Tot seguit llençar-se a la piscina de papers. Al final la  xalera està
garantida!
MATERIAL:  Molts  diaris  (quants  més,  millor),  tisores,  cinta  adhesiva,
pegament, contenidor de paper i un equip de so amb música diversa (tranquil·la
i més animada, a gust del consumidor).
ESPAI DEL JOC: un gimnàs o una aula polivalent.
NOMBRE DE JUGADORS/ES: il·limitat.
EDAT: A partir dels 9 anys  tenint en compte que l’activitat agafarà un sentit o
un altre en funció de l’edat dels participants.
DESCRIPCIÓ DEL JOC: Aquest joc / activitat consta de diferents parts. El més
adient és realitzar-les totes juntes, però com que serien necessàries un mínim
de dues hores les expliquem per separat per tal de poder plantejar-les també
com a activitats diferents.

1) Dividim la classe en grups de 4 a 6 alumnes aproximadament amb un
nombre elevat de diaris. Cada alumne n’escull un. Després de fer-ne una
lectura ràpida cadascú ha d’escollir una notícia i llegir-la a la resta de
companys del grup. Un cop realitzada l’activitat han d’ajuntar totes les
notícies  i  inventar-se  una  història  on  hi  poden  afegir  collita  pròpia.
Posteriorment cada grup dramatitzarà la història a la resta de l’alumnat. 

2) Cada grup ha de reunir tots els diaris i han de preparar una col·lecció de
roba i/o complements dissenyada amb els propis diaris. Els elaboren i
posteriorment hi haurà una desfilada on ells i elles són els/les models de
passarel·la.

3) A  la  senyal  es  trenquen  les  disfresses  i  també  la  resta  de  diaris  i
comença una guerra de boles de diari (boles de neu).

4) Finalment, segur que s’haurà creat una autèntica piscina de boles de
paper a la qual ens podrem llençar de manera ordenada i gaudir una
estona  més.  Posteriorment  es  recollirà  tota  la  brossa  i  deixarem  el
gimnàs/aula net.  

OBSERVACIONS:  És  recomanable  ambientar  cada  activitat  amb  música
diferent. Molt tranquil·la a l’activitat 1 i a la recollida de la brossa 4. I més activa
a les activitats 2 i 3.

FOTOGRAFIES:

NOM DEL JOC: Cursa del cresol (gresol)



OBJECTIU  DEL  JOC:  Portar  un  cresol  (fabricat  a  l’escola)  penjat  de  la
bragueta i fer un recorregut prèviament determinat fins arribar a la meta amb el
mínim temps possible. El primer que arribi guanya. 
MATERIAL:  
o Per construir els cresols: filferro, cinta aïllant, un tap de plàstic (opcional) i

paper d’alumini o semblant.
o Per delimitar el recorregut del joc: cons o semblants.

ESPAI DEL JOC:  qualsevol zona a l’aire lliure amb metres suficients per fer
una cursa.
NOMBRE DE JUGADORS/ES: il·limitat.
EDAT: 
o Per poder elaborar el material: a partir de 8 anys.
o Per poder jugar: a partir dels 6 anys, adaptant-ne els recorreguts.

DESCRIPCIÓ DEL JOC:
o Construirem cresols sense foc. Utilitzarem cinta aïllant, filferro i un tap de

plàstic (opcional) que actuaran de cresol i paper d’alumini o semblant que
simularà la flama. Per fer el cresol agafarem un filferro i el doblegarem amb
forma de ganxo, posant-li cinta aïllant als extrems per evitar punxades. A la
part inferior hi subjectarem un tap de plàstic d’una ampolla d’aigua, tenint en
compte que com més petit sigui el tap més habilitat implicarà als participants
per  poder  jugar.  Un  cop  construïts  els  cresols  ens manca  un  pilota  per
posar-la dins del tap, la qual elaborarem simplement embolicant amb forma
rodona un tros de paper d’alumini que s’ajusti a la capacitat del tap. I ja
tenim els cresols a punt sense cap tipus de risc.

o Amb els  cresols  construïts  s’ha de marcar  un recorregut  on es delimitin

clarament  la  línia  de  sortida  i  la  línia  d’arribada.  Els/les  participants  es
col·locaran amb el cresol penjant de la bragueta o del cinturó amb la pilota
dintre el tap. A la senyal, els/les corredors/es surten corrents fins a la meta.
Guanya el/la primer que arribi amb la pilota dintre el tap. En cas que la pilota
caigui  s’hauran  d’aturar  i  tornar-la  a  posar  dintre.  I  en  cas  que  algun/a
participant  empri  les  mans  per  ajudar-se,  ja  sigui  subjectant  el  cresol  o
subjectant la pilota, aquest/a haurà de tornar al punt de sortida i reiniciar el
recorregut.

OBSERVACIONS: 
Aquest joc, s’inspira en el que es realitza a Prat de Comte (Terra Alta) on
durant les festes majors del poble en honor a Sant Bartomeu, el 24 d’agost,
es celebra una de les curses més populars recollides al costumari català de
Joan  Amades.  És  un  joc  que  admet  múltiples  variants.  Per  exemple,
proposar  diferents  recorreguts,  certes  habilitats  dintre  dels  recorreguts,
persecucions i desplaçaments en grups de 2 o més participants... 
Un altra alternativa és construir cresols que subjectin un got de plàstic ple
d’aigua. 



NOM DEL JOC: 
Les formigues

OBJECTIU DEL JOC:
Aconseguir més menjar que les altres formigues.

MATERIAL:
Necessitarem material de mida petita com poden ser xapes, pedres, taps de
plàstic o suro i una caixa de sabates per cadascuna de les formigues.

ESPAI DE JOC: 
Un espai gran (pista poliesportiva d’uns 40x20 o similar). 

NOMBRE DE JUGADORS: 
Indeterminat. 
  
EDAT: 
A partir de tres anys i fins aproximadament els 8.

DESCRIPCIÓ DEL JOC: 
Marquem al terra diverses zones per als alumnes que fan tots de formigues. 
Totes les zones estaran una al costat de l’altra i al final d’un dels costats de 
l’espai de joc. Per dintre la pista repartim les xapes com si fossin el menjar de 
les formigues (hem de repartir-ne bastant).
Al senyal totes les formigues surten de les seves cases per anar a buscar el 
menjar que està repartit per tot l’espai de joc. Quan han agafat prou menjar 
només utilitzant les seves mans el porten a la seva casa, posteriorment tornen 
a sortir a buscar-ne més, i així fins que el menjar s’acaba.

OBSERVACIONS:
Un altra manera de joc podria ser dient-los que cada vegada que surten només 
poden agafar un sol menjar i que fins que no l’han portat a la seva casa no 
poden tornar a sortir a buscar-ne més. 
També podríem utilitzar material de diferents mides, xapes, taps de plàstic, 
pedres... per tal de donar la puntuació no pel nombre de menjar aconseguit si 
no pel tipus, per exemple taps de plàstic 1 punt, taps de suro 2 punts...
Amb els nens d’infantil que encara no saben comptar els farem fer una filera 
amb les xapes o el material utilitzat per veure qui n’ha aconseguit més. La filera
més llarga guanya. 

FOTOGRAFIES



NOM DEL JOC: 
Cavallers, dracs, i prínceps/es

OBJECTIU DEL JOC:
L’objectiu  dels  dracs  és  el  de  capturar  a  tots  els  cavallers  i  l’objectiu  dels
cavallers és que no ho aconsegueixin. 

MATERIAL:
Pals d’escombra o tubs de cartró de les restes del paper d’embalar. Pedres per 
delimitar les zones dels dracs i la dels cavallers.

ESPAI DE JOC: 
Dos  zones  delimitades  (pedres)  i  diagonalment  oposades  entre  si  (pista
poliesportiva d’uns 40x20 o similar).

NOMBRE DE JUGADORS: 
Indeterminat. 
  
EDAT: 
A partir dels 6 anys i fins aproximadament els 12.

DESCRIPCIÓ DEL JOC: 

Tenim dintre d’una de les zones delimitades als dracs. Aquestos han de 
perseguir i agafar als prínceps/es i portar-los a la seva casa. Els prínceps/es no
disposen de cap zona on estiguin segurs, s’han d’anar escapant per l’espai de 
joc pactat. 
A l’altre espai delimitat tenim als cavallers, aquestos es desplacen utilitzant el 
seu cavall (pal d’escombra entre les seves cames). La funció dels cavallers és 
sortir de la seva casa i anar a la dels dracs (sense que aquestos els agafen 
durant el trajecte) a rescatar als prínceps i princeses que aquestos hagin 
atrapat. Una vegada han entrat dintre la casa dels ogres poden salvar a un dels
agafats i portar-lo a la seva casa amb el seu cavall on serà alliberat. Els ogres 
no poden agafar als cavallers  mentre aquestos estan dintre de la seva casa o 
mentre estan portant a un alliberat a cavall fins la casa dels cavallers. Si poden 
fer-ho mentre intenten salvar als prínceps/es presoners.

OBSERVACIONS:
Podem realitzar aquest joc a qualsevol dels cicles, simplement variant algunes
de les regles per fer-lo més fàcil o més difícil.

ESQUEMA DE JOC:



NOM DEL JOC:  
Tres en ratlla en xapes.
OBJECTIU DEL JOC: 
Aconseguir fer tres en ratlla al dibuix del terra amb les xapes.
MATERIAL: 
3 xapes per jugador.
ESPAI DE JOC:  
Terreny pla i delimitat.
NOMBRE DE JUGADORS: 
Es juga per parelles.
EDAT: 
A partir de 6 anys.
DESCRIPCIÓ DEL JOC: 
Es dibuixa amb guix un quadrat de 2m de costat i es divideix en 9 parts iguals. 
Al mateix temps es marca una línia de llançament a uns 4 metres de distància.
Cada jugador realitza 9 llançaments amb la intenció d’alinear tres xapes, una a 
cada espai, ja sigui en sentit vertical, horitzontal o diagonal. Cada alineació 
significa un punt per al llançador. En el cas de col·locar dues xapes en un sol 
quadrat, queda anul·lada tota la filera. Guanya el jugador que aconsegueix més
punts.
OBSERVACIONS: Es un joc per a totes les edats, senzill tant d’organitzar, com 
de jugar. El tres en ratlla de tota la vida.

DRACS

CAVALLERS

X                        X X
X X X X X X
X X

PRÍNCEPS/ES



NOM DEL JOC: 
Els drapaires.
OBJECTIU DEL JOC: 
Recollir totes les llaunes sense ser eliminat
MATERIAL: 
Llaunes de begudes, guixos, pilotes toves.
ESPAI DE JOC:  
Terreny pla i delimitat.
NOMBRE DE JUGADORS: 
De 8 a 12 per equip.
EDAT: 
A partir de 12 anys.
DESCRIPCIÓ DEL JOC: 
Es dibuixa un quadrat d’uns 20x20 m . Dins s’hi col·loquen sis llaunes 
disposades aleatòriament. Al mig del quadrat s’hi dibuixa un cercle. Es formen 
dos equips de vuit a dotze membres cadascun. Un equip A es col·loca al voltant
del perímetre del quadrat amb tres pilotes. L’ equip B es col·loca en fila a prop 
del quadrat.
L’objectiu de l’equip B es entrar per torns dins del quadrat, per mirar de recollir 
les llaunes d’una en una i portar-les dins del cercle central. L’objectiu de l’equip 
A és tocar al participant de l’equip B llançant-li la pilota sense poder entrar dins 
del quadrat. Quan el participant de l’equip B és tocat surt del terreny de joc i 
immediatament entra un altre jugador del mateix equip amb el mateix objectiu. 
Quan tot l’equip B ha estat eliminat es recompten les llaunes que han pogut 
recollir i es canvien els papers. Si un equip aconsegueix recollir totes les 
llaunes, el següent objectiu es tornar-les a col•locar tal i com estaven al principi,
i així successivament fins que tot l’equip és eliminat. 

OBSERVACIONS: 
És un joc força motivant.



NOM DEL JOC: Tap, on vas ?

OBJECTIU DEL JOC: Es tracta de trobar els taps corresponents i tapar els envasos 
triats per cada grup en el menys temps possible.

MATERIAL: 
 Diferents ampolles i envasos de plàstic nets amb els taps respectius ( quatre 

envasos per cada jugador ), 
 Taps de plàstic de totes les formes i mides de diferents envasos.
 Caixes  o bosses reciclades ( una per cada equip ).

ESPAI DE JOC: Pista gran o poliesportiu.

NOMBRE DE JUGADORS: Mínim 8 jugadors.

EDAT: A partir dels sis anys. 

DESCRIPCIÓ DEL JOC:

Es fan grups de 4 o 5 alumnes. Cada grup per torns, haurà d’escollir un envàs, d’entre 
tots els que hi hauran per a triar, fins a tenir un total de 8 o 10 envasos de plàstic. La 
tria dels envasos la podrà fer cada grup seguint el seus criteris. Una vegada ja han triat
els envasos, cada grup disposa d’uns minuts per observar com són aquestos i sobretot
de com són els diferents taps. A continuació cada grup traurà els taps dels seus 
envasos i els introduirà a dins d’una caixa o bossa de plàstic que li ha estat adjudicada
i en la qual hi ha molts més taps de diferents mides, colors i formes.

El joc es desenvolupa amb la dinàmica de  relleus. Cada membre del grup està a la 
seva fila i davant seu a una distància acordada, està la seva caixa o bossa amb els 
diferents taps i al costat d’aquesta els envasos que han triat. A la senyal indicada, 
s’inicia la cursa de relleus. Cada vegada surt un membre del grup que haurà de 
desplaçar-se corrents a la seva bossa, buscar el tap corresponent per tapar una de les
ampolles o envàs que han triat. Una vegada ja ho ha fet, torna corrents fins al seu grup
per poder donar la sortida a un altre company del seu grup.

El joc finalitza quan tots els grups han aconseguit tapar tots els seus envasos amb els 
taps corresponents. Es revisarà que s’hagi fet de manera correcta i s’adjudicarà una 
puntuació a cada grup segons l’ordre d’arribada i de manera que tots puntuïn. És a dir, 
si hi ha 5 grups, el primer en arribar tindrà cinc punts,... i l’últim un punt. En cas 
d’empat es realitzaria una altra partida o serien els dos grups els primers classificats.

 Variants: 

- Es poden fer moltes variants segons l’edat a la que va dirigida el joc, 
augmentant el grau de dificultat: canviant o afegint més envasos, modificant els
tipus de desplaçaments, afegint obstacles en la cursa,...

FOTOS:  



NOM DEL JOC: 

La pesca submarina

OBJECTIU DEL JOC: 

Aconseguir el màxim nombre de peixos.

MATERIAL: 

Cercles, taps, cantoneres protectores de mobles

ESPAI DE JOC: 

Pista poliesportiva o gimnàs 

NOMBRE DE JUGADORS:  

Per parelles a partir de 4

EDAT:

A partir de 6 anys

DESCRIPCIÓ DEL JOC: 

Els xiquets formen dos grups A i B. Los xiquets del grup A formen una rotllana, amb les

cames separades (aigua). Darrera de cadascú d'ells, a uns tres metres de distància, hi

ha un cercle (barca), on es col·locaran els alumnes del grup B. Al centre de la rotllana 

hi ha un cercle amb els taps i les cantoneres (peixos i petxines).

A la senyal del mestre, els xiquets del grup B passen per sota les cames de la seua 

parella i van a agafar un peix o una petxina, tornen per on han vingut i el deixen a la 

barca. A continuació tornen a per un altre peix i així fins que no en quedi cap al centre. 

Guanya el xiquet que ha pescat més peixos.

Després s'intercanvien els papers.

OBSERVACIONS: 

Cada viatge només es pot agafar una peça.  Totes compten igual.



NOM DEL JOC: 

El Rei del Galliner

OBJECTIU DEL JOC: 

Fer sortir al company de l’espai de joc delimitat.

MATERIAL: 

Guix per delimitar el territori i branques d’arbre o un pal de fusta.

ESPAI DE JOC: 

Espai pla on es puguin acotar espais reduïts de 5x5

NOMBRE DE JUGADORS: 

El jugadors estan organitzats per parelles. Es poden afegir tants jugadors com 

disponibilitat de material hi hagi.

EDAT: 

A partir de 10 anys.

DESCRIPCIÓ DEL JOC: 

Cada parella se situa en un cercle de 2 m de diàmetre un al davant de l’altre. Tots dos 

agafen la branca orientant el palmell de la mà cap a munt i a l’alçada de les seves 

espatlles. A la senyal s’ha d’empènyer  o estirar de manera que es faci sortir l’adversari

del cercle. Qui es queda al cercle es el guanyador.

OBSERVACIONS:

FOTOS:

NOM DEL JOC: 



Tombar el castell

OBJECTIU DEL JOC: 

Aconseguir, mitjançant una cursa de relleus, arribar abans que l’equip contrari en la

defensa del propi “castell” després d’haver tombat el de l’equip contrincant.

MATERIAL: 

Dos cercles i dues ampolles.

ESPAI DE JOC: 

Qualsevol, encara que seria aconsellable que on s’ubiquen “els castells” (ampolles)

sigui pla i net.

NOMBRE DE JUGADORS: 

Variable. 

EDAT: 

A partir de 8 anys

DESCRIPCIÓ DEL JOC: 

Es distribueixen els alumnes en 2 fileres. Davant de cada filera i a una certa distància

es planta la corresponent ampolla (“castell”) al centre del cèrcol. Es tracta de tombar

l’ampolla de l’equip contrari i aixecar la pròpia el més ràpidament possible mitjançant

una cursa de relleus individual. Guanya l’equip que arriba al seu castell i encara està

per tombar.

OBSERVACIONS: 

Convé donar unes mínimes instruccions prèvies:

 l’ampolla (“castell”) un cop tombada ha de romandre dins del cèrcol.

 si un cop aixecada, cau de manera fortuïta, s’ha de retornar i plantar-la de nou.

 s’ha de vigilar i advertir l’alumnat del risc de xoc als encreuaments durant la

cursa.

 per tal de fer el joc més dinàmic convé no fer els grups massa nombrosos (com

a màxim 5 o 6 persones per grup). Es pot incrementar el nombre d’ampolles a

4 o més, tenint en compte que es competeix contra una altra filera.



 es  pot  fer  col·locar  l’ampolla  amb  el  tap  avall;  o  bé  augmentar  el  nombre

d’ampolles.

Gràfic:
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