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JOC : BITLLES
Número de participants

Fotografia / Esquema

S’aconsella un mínim de 2 jugadors i un màxim de
15.
També es poden fer 2 grups (6 bitlles i 3 bitllots per
grup o les 3 boles de fusta).
O sinó es pot jugar 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra
3...

Edat recomanada
A partir de 5 anys
Espai i requisits tècnics
• Espai pla i llis
Material
•

•

2 jocs de bitlles
• 12 bitlles
• 6 boles de fusta (pel llançament)
Instruccions del joc

Objectiu del joc
L’objectiu principal és fer “BITLLA”, és a dir, tombar 5 de les 6 bitlles.

Procedència, història, contextualització...
Un espai exterior. És aconsellable poder delimitar un espai de joc amb tanques, bales de palla o qualsevol
altre element de senyalització per tal d’evitar que s’hi col·loquin persones i els caigui cap bitllot al cap.

Funcionament / Regles
Cada joc de bitlles consta de 6 bitlles i 3 bitllots (o les 3 boles de fusta).
Una partida consta de 9 tirades per jugador dividides en 3 rondes de 3 tirades. A cada tirada es poden
llançar de 1 a 3 bitllots.
Plantarem les bitlles en dues fileres de 3 columnes, separades entre elles tenint en compte que ha de
poder passar el bitllot més gros sense tocar-les.
La distancia de tir serà de 11,5 metres pels homes i 9,5 metres per a les dones, a partir de 15 anys. Els més
menuts poden fer-ho de més a prop, segons la seva força.
L’objectiu principal és fer “BITLLA”, és a dir, tombar 5 de les 6 bitlles. Per tal de saber qui és el guanyador
de la partida es puntuen les tirades de la següent manera:
cap bitlla tombada
1 bitlla tombada
2 bitlles tombades
3 bitlles tombades
4 bitlles tombades

0 punts
1 punt
2 punts
3 punts
4 punts
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10 punts
6 punts

BITLLA
LLENYA

En cas d’empat, guanyarà el jugador que hagi fet més BITLLES. Si seguim empatats, farem una altra ronda
de 3 tirades.

Informació dinamització
Informació complementària
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JOC : CAMINADORS COOPERATIUS
Número de participants

Durada partida

5 participants
Edat recomanada
De 5 a 10 anys
Espai i requisits tècnics

20 minuts aprox.

Fotografia / Esquema

• Un espai exterior ampli amb terreny pla
Material
•
•

1 caminador cooperatiu (2 cintes amb
velcros)
Fitxa explicativa del joc

Objectiu del joc
Treballar la cooperació i l’equilibri.

Funcionament / Regles
S’han de subjectar els participants, un peu a cada cinta, subjectat amb el belcro. Amb els peus drets en
una cinta i els esquerres a l’altra, els participants col·loquen les seves mans a les espatlles de la persona de
davant i arrosseguen els peus en grup. Moure’s cap endavant, cap endarrere, de costat o sobre un
obstacle pot proporcionar un desafiament cooperatiu de sobres.
Tanmateix, si no en teniu prou, us proposem més activitats:
•
•
•
•
•

Recórrer un trajecte amb el menor temps possible. Es pot fer per grups i comparar les marques
obtingudes.
Recórrer un trajecte amb obstacles.
Recórrer un trajecte amb un peu en un nivell i l’altre a una nivell diferent (utilitzant la vorera, troncs...)
Recórrer un trajecte tot fent votar una pilota i, si es disposa de cistella, fer punteria per obtenir punts
extres.
Recórrer un trajecte amb un got ple d’aigua intentant vessar-ne la menor quantitat possible.

Informació dinamització
Informació complementària
Si es disposa de més d’un parell de jocs de caminadors, es poden fer curses.
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JOC : CURSA D’ANELLES
Número de participants

Durada partida

A partir de 6 participants (sempre han de ser
parells)
Edat recomanada
De 5 a 10 anys
Espai i requisits tècnics

20 minuts aprox.

Fotografia / Esquema
X

• Un espai exterior ampli.
Material
•
•
•
•
•

1 corda
6 cintes (5 de vermelles i 1 de daurada)
6 bastons de 80 cm d’allargada
6 anelles de 3 cm de diàmetre
1 fulls d’instruccions plastificat
A
B
C

Objectiu del joc
Encertar el bastó dins l’anella sense que els cavalls aturin la seva marxa.
Procedència, història, contextualització...
Les carreres d’anelles és un joc tradicional d’arreu de la cultura Mediterrània d’origen medieval.

Funcionament / Regles
Cal lligar la corda entre dos arbres o dos pals enlaire. Si no es disposa de pal, es pot fer amb dos adults que
aguantin la corda. Es pengen amb un nus corredor les cintes amb les anelles de manera que quedin en
diferents alçades.
Funcionament:
Es formen parelles: un fa de genet i l’altre de cavall. El genet es munta dalt del cavall amb el bastó i es
col·loca a la línia de sortida. Al senyal, surten tots els cavalls en direcció a la corda amb l’objectiu d’insertar
el bastó dins l’anella sense que els cavalls aturin la seva marxa. El cavall no s’aturarà fins que no arribi a un
punt determinat (X). Els genets tenen dos intents per passar el bastó per dins d’una de les anelles. Es
poden sumar punts, tenint la cinta daurada el doble de punts de la resta de cintes, o bé fer que el
guanyador sigui el jugador que aconsegueix agafar l’anella de la cinta daurada.

Informació dinamització
Informació complementària
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JOC : CURSA DE CÈRCOLS
Número de participants

Durada partida

De 3 a 18 participants

10 minuts aprox.

Edat recomanada
De 5 a 10 anys
Espai i requisits tècnics
• Espai exterior o interior, pla i llis
Material
• 6 cèrcols
• 6 pals agafadors
• 1 full d’instruccions plastificat

Fotografia / Esquema

Objectiu del joc
L’objectiu del joc és recórrer una distància on el cèrcol no deixi de rodar.
Procedència, història, contextualització...
La cursa de cèrcols és un joc popular d’arreu de Catalunya que consisteix en recórrer una distància,
relativament petita, amb el cèrcol sense que aquest deixi de rodar.
Abans d’iniciar qualsevol de les activitats que us proposem, cal que els participants facin una presa de
contacte amb el joc.

Funcionament / Regles

A r r iba d a

Cursa de cèrcols individual: cada participant es col·loca amb el seu cèrcol a la línia de sortida. Quan es
dóna el senyal, els participants han de córrer fins a la meta, prèviament marcada pels organitzadors.
Guanya el primer que arriba a la meta.

Cursa amb obstacles: es tracta de fer un recorregut amb obstacles, pujades, baixades… Es pot fer com a
cursa, com a gimcana, de forma individual o per grups… Aquesta modalitat requereix d’una prèvia
organització i senyalització del recorregut.

Arribada
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X

X

X

Cursa de grups: es fan 2 a 6 grups depenent del nombre de participants de què disposem. Es col·loquen
en files, a la línia de sortida. El primer de cada grup te un cèrcol amb el pal corresponent. Al senyal, els
primers de cada fila surten fent rodar el cèrcol fins a un punt determinat (x) i quan hi arriben, tornen a les
seves files per donar el cèrcol al següent participant del seu grup que sortirà immediatament. El grup que
acabi primer serà el guanyador.

Relleus: Es fan 3-6 grups depenent del nombre de participants de què disposem. Es col·loquen tal i com es
mostra en el dibuix. L’últim jugador de cada equip, inicia el recorregut. Quan arriba al punt on hi ha el
següent participant d’equip, aquest, inicia el seu recorregut i així fins a l’últim jugador. Guanya l’equip que
arriba primer al punt d’arribada.

Arribada

Informació dinamització
Informació complementària
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JOC : CURSA AMB CULLERES I OUS
Número de participants

Durada partida

De 4 a 20 participants

10 minuts aprox.

Edat recomanada
De 5 a 10 anys
Espai i requisits tècnics
• Espai exterior o interior ampli i llis
Material
• 6 culleres de diferents colors
• 6 closques d’ou
• 6 ous
• 1 xiulet
• 1 full d’instruccions plastificat

Fotografia / Esquema

Objectiu del joc
L’objectiu de la cursa és el d’arribar primer a la meta sense que l’ou caigui a terra.

Procedència, història, contextualització...
La cursa de culleres amb ous és un joc popular universal que consisteix en recórrer una distància,
relativament petita, col·locant-Se a la boca una cullera amb un ou.

Funcionament / Regles
En totes les modalitats de joc, cal assenyalar o marcar el recorregut, el punt de sortida i el punt d’arribada.
També és important pactar algunes normes abans de l’inici del joc. Per exemple, quan a un jugador li cau
l’ou a terra a mig recorregut, hi ha vàries opcions possibles:
a.
b.
c.
d.
e.

El jugador recull l’ou i segueix el recorregut
El jugador queda eliminat
El jugador torna a la línia de sortida i inicia el recorregut
A la tercera caiguda queda eliminat
…

Caldrà pactar entre els jugadors quina opció es tria.
Us en proposem uns quants jocs:
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A r r ib a da

Cursa individual: cada participant es col·loca la cullera a la boca i a la línia de sortida. Quan es dóna el
senyal, els participants han de córrer fins a la meta, prèviament marcada pels organitzadors. Guanya el
primer que arriba a la meta amb l’ou sencer.

Cursa per grups: es fan 2, 3 grups depenent del nombre de participants de què disposem. Es col·loquen
en files, per grups, a la línia de sortida. Al senyal, els primers de cada fila (de cada grup) surten i fan el
recorregut marcat fins a un punt determinat (X) i quan hi arriben, tornen a les seves files per tocar la mà
del següent participant del seu grup que sortirà immediatament. El grup que acabi primer serà el
guanyador.

Arribada
Relleus. Es fan 2-3 grups depenent del nombre de participants de què disposem i es col·loquen tal i com
es mostra en el dibuix. L’últim jugador de cada equip, inicia el recorregut. Quan arriba al punt on hi ha el
següent participant d’equip, se li passa l’ou procurant que aquest no caigui a terra. Cal tenir en compte el
nombre de culleres disponibles de manera que els primers jugadors que hagin fet el relleu, hauran de
córrer per deixar la seva cullera a altres jugadors de l’equip. Guanya l’equip que arriba primer al punt
d’arribada.

Arribada

Informació dinamització
Informació complementària
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JOC : CURSA DE PEDRES
Número de participants

Durada partida

De 2 a 4 jugadors

10 minuts aprox.

Edat recomanada
A partir de 5 a 10 anys
Espai i requisits tècnics
• Espai exterior, pla i llis
Material
• 27 Saquets de 15,24 cm X 10,16 cm (6

Fotografia / Esquema

•
•

blaus, 6 grocs, 6 verds i 6 vermells)
4 coves de vímet
Full d’instruccions

Objectiu del joc
L’objectiu del joc és ser el primer en recollir tots els saquets col·locats al terra.

Procedència, història, contextualització...
Joc popular de la comarca de la Ribera d’Ebre. Originàriament es posen pedres rodones i planes d’una
mida semblant.

Funcionament / Regles
Es col·loquen els saquets en línia separats uns 80 cm entre ells (la mida del pal de fusta que s’adjunta). A
l’inici del senyal, els participants comencen la cursa anant a recollir sac per sac i col·locant-los en el cove.
Guanya el jugador que acaba primer la cursa.
Poden jugar-hi fins a 3 participants a l’hora amb 9 saquets cadascú.
80 cm

Cove

80 cm

Cove

80 cm

Cove

Informació dinamització
Informació complementària
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JOC : CURSA D’ESQUILAR OVELLES
Número de participants

Durada partida

De 2 a 6 participants

10 minuts aprox.

Edat recomanada
De 5 a 10 anys
Espai i requisits tècnics
• Espai exterior o interior ampli.
Material
• Varis globus
• 6 maquinetes d’afaitar
• 2 pots d’escuma d’afaitar
• 1 cordill
• 1 full d’instruccions plastificat

Fotografia / Esquema

Objectiu del joc
Aconseguir afaitar el globus sense que exploti.
Procedència, història, contextualització...
La cursa d’esquilar ovelles és una activitat popular practicada als països de cultura anglosaxona. Es tracta
d’esquilar el màxim nombre d’ovelles en un temps determinat per l’organització.

Funcionament / Regles
En el nostre cas, adaptarem el joc i canviem les ovelles per globus coberts d’escuma d’afaitar.
Cada participant del joc ha d’inflar el seu globus, omplir-lo d’escuma d’afaitar i al senyal del monitor,
afaitar el globus sense que aquest rebenti. Guanya el jugador que ho fa més de pressa.
El joc es pot fer per parelles (l’un aguanta el globus i l’altre l’afaita) o amb els globus penjats en un cordill.
Aquesta activitat, també es pot fer amb diferents modalitats:
•
•
•
•

individual: el qui va més de pressa guanya
per grups: quan acaba l’un comença l’altre fins a l’últim del grup
per temps: en X minuts, afaitar el màxim nombre de globus
…

Informació dinamització
Informació complementària
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JOC : JOC DELS PORRONS
Número de participants
De 2 a 8 participants

Edat recomanada
De 5 a 10 anys
Espai i requisits tècnics
• Espai exterior ampli.
Material
•
•

Fotografia / Esquema

2 porrons de plàstic
Fitxa amb propostes de jocs

Objectiu del joc
Donar a conèixer diferents jocs de cucanya a tots els participants.

Procedència, història, contextualització...
El joc dels porrons és una adaptació inspirada en una de les activitats de la Fira del Càntir a
Argentona.
Cada any, per la fira del càntir, una de les activitats que es munta consisteix en bufar, amb la màxima
potència possible, pel broc gros del càntir amb l’objectiu de fer sortir un raig d’aigua pel broc petit, el més
lluny possible. Guanya el jugador que envia l’aigua més lluny.

Funcionament / Regles
Joc de bufar el raig
Es tracta de bufar el porró pel broc més gros i que surti el raig disparat pel broc més petit. A veure quin és
el participant que fa arribar el raig més lluny! Podeu fer competicions de llançament de raig.
Joc dels Titius
Ompliu el porró, us el situeu en direcció la boca pel broc petit i heu d’anar engolint l’aigua a la vegada que
neu comptant fins a un número determinat acompanyant-lo amb la paraula titiua. Per exemple: Titiua 1,
titua 2, titua 3, titiua 4, titiua 5.... així fins al número triat. A veure qui aconsegueix mullar-se menys i
acabar tots els números, o a veure qui acaba més moll!!

Informació dinamització
Informació complementària
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JOC : LLANÇAMENT DE FERRADURES
Número de participants

Durada partida

De 1 a molts participants

10 minuts aprox.

Edat recomanada
De 5 a 10 anys
Espai i requisits tècnics

Fotografia / Esquema

Un espai exterior ampli amb delimitació d’espai
per evitar cops de ferradura.

Material
•
•
•

1 base de ferro
4 ferradures
Propostes de joc

Procedència, història, contextualització...
El joc de les ferradures és un joc popular molt jugat en molts indrets europeus. És un joc d’habilitat i
destresa que consisteix en llançar, des d’una distància determinada, un nombre de ferradures
(normalment 4), contra un pal vertical. També podem optar per agafar la base d’espuma i adaptar els
següents jocs de les ferradures amb aquests altres materials.

Funcionament / Regles
Aquest joc es pot fer de forma individual, per grups, en relleu, com a prova dins d’una gimkana…
També podem plantejar l’activitat des de dues vessants diferents:
•
•

la vessant cooperativa: aconseguim entre tots fer 10 punts!!
La vessant competitiva: el primer que arribi a 10 punts, guanya! O bé el qui marca més punts en 4
tirades, guanya.

La puntuació de les tirades és la següent:
•
•
•

Si la ferradura no toca el pal: 0 punts (0)
Si la ferradura toca el pal: 1 punt (1)
Si la ferradura queda tocant el pal per la seva part interna: 2 punts (2)
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JOC : TIBAR LA CORDA
Número de participants

Durada partida

De 20 a 40 participants
Edat recomanada
De 5 a 10 anys
Espai i requisits tècnics

20 minuts aprox.

Fotografia / Esquema

• Un espai exterior ampli.
Material
•
•
•

1 corda
1 mocador lligat al mig de la corda
Fitxa explicativa del joc

Objectiu del joc
L’objectiu del joc és arrossegar l’equip contrari.

Funcionament / Regles
El joc de tibar la corda és un joc tradicional de moltes cultures que consisteix en una competició
en la que s’enfronten dos equips, encarats, estirant la corda amb l’objectiu d’arrossegar a l’equip
contrari.
Cal fer dos equips i col·locar-se a cada costat de la corda. Es marca una ratlla a terra i al senyal,
cada equip tiba amb totes les seves forces per intentar d’arrossegar a l’equip contrari a l’altra
banda de la ratlla.
Està prohibit deixar anar la corda a l’instant, ja que l’equip contrincant es podria fer molt de mal.
Es pot fer el joc de cordes a 4 que consisteix en tibar la corda a 4 cantons de manera que poden
haver-hi pactes i conxorxes entre equips.

Informació dinamització
Informació complementària

