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Joe DE PRESENT ACIO

C. Perceptiu Motrius
c. Condicionals
Expressi6 EI gest
Habilitats

Joc de presentaci6 i deshinibici6 amb els companys.
Presentaci6 en public 0 en gran grup.

I ORG. INICIAL I
Tots els jugadors es situen en un cercle obert.

I DESENVOLUPAMENT

Comen<;ant pel primer jugador aquest es presentara dient el seu nom i
cognom a la resta de companys. Ho fara fent dos gestos. EI jugador fara un
gest quan digui el seu nom i un altre gest quan digui el digui el cognom.
(EX. Hola! Em die "Paull -fa el gest de "Ia victoria"- i "Pujol" -fent el gest de
"volar")

EL ·oc continua fins ue ho han fet tots els ·ugadors del cercle en ordre.
VARIANTS

EDAT: a partir de 5-6
MATERIAL: -
TERRENY: pista, aula



,
TERRATREMOL (0 I'inquili)

C. Perceptiu Motrius
C. Condicionals Veloeitat de reaeei6
Expressi6
Habilitats

Joe eooperatiu, eneara que tambe pot ser eompetitiu, ja que hi
participen diversos jugadors intentant no ser I'utim en realitzar
un grup de 3.

EDAT: a partir de 8-9
MATERIAL: -
TERRENY: pista

I ORG. INICIAL REPRESENTACIO GRAFICA

Eis jugadors es eol'loquen en grups de tres amb la posiei6 per jugar a I'inquilf.
(com mostra la representaei6 grafiea).

I DESENVOLUPAMENT

Quan el mestre diu "DRETA" el jugador que esta a la dreta anira a un altre
grup i es col·loeara a un altre grup, diferent del seu, en la mateixa posici6.

Si el mestre diu "ESQUERRA" el de I'esquerra fara la mateixa acei6 que
aeabem de deseriure. Tanmateix ho fara I'inquilf (el del mig) si el mestre diu
"INQUILI".

Si diu "TERRATREMOL!" es canviara tot el grup deseomposant-Io i formant
gru s nous.
VARIANTS



NOM DELJOC EDAT: A partir de 6

ELS NUSOS MATERIAL: -
TERRE NY: pista

C. Perceptiu Motrius
C. Condicionals
Expressi6
Habilitats

Relaci6 amb els companys. Cooperativisme. Eis nusos

I ORG. INICIAL I I REPRESENTACIO GRAFICA I
Eis jugadors creuen les mans i agafen dos companys de les mans.

I DESENVOLUPAMENT I

A I'agafar-se tots hauran fet un nus entre ells. EI joc tractara en intentar ::---~~
desfer aquest nus amb I'ajuda dels companys i sense deixar-se anar de les
mans. Finalitza quan el nus esta desfet del tot.

VARIANTS



NOM DELJOC EDAT: a partir de 6

EL RODET MATERIAL: -
TERRENY: pista

C. Perceptiu Motrius
C. Condicionals Forc;a
Expressi6
Habilitats "Ia craqueta"

Cooperar amb els companys per assolir un objectiu comu.

I ORG. INICIAL I I REPRESENTACIO GRAFICA I
Eis jugadors s'estiren a terra com mostra la representaci6 grafica. r)
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I DESENVOLUPAMENT I fI -...II

if 1)I. .J-
~ p-DUn dels jugadors s'estira damunt dels altres ben rigit i sense moure's. Cal que D:

mitjanc;ant l'acci6 de radar ("fent la croqueta") aquest jugador sigui
transportat de punta a punta.

Ho repeteixen successivament cada jugador i fins que s'arriba a la Iinia
d'arribada.

VARIANTS



LA TAULA
C. Perceptiu Motrius Equilibri
c. Condicionals Forga
Expressi6
Habilitats

I ORG. INICIAL I
Eis jugadors es col·loquen com mostra la representaci6 grafica en forma de
quadrat.

I DESENVOLUPAMENT

EDAT: a partir de 9
MATERIAL: -
TERRENY: pista



NOM DEL JOC EDAT: a partir de 9

100 PEUS MATERIAL: -
TERRE NY: pista

C. Perceptiu Motrius Equilibri
C. Condicionals Forga
Expressi6
Habilitats

Cooperarici6 entre companys. Treballar en equip

I ORG. INICIAL I I REPRESENTACIO GRAFICA I
Eis jugadors es col'loquen a la Iinia de sortida com si d'un de 100 peus es
tractes.
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I DESENVOLUPAMENT I - 'R
\
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R

Hauran d'arribar a la Ifnia del final sense perdre I'equilibri ni desfer el 100 "D
peus. A

VARIANTS



NOM DELJOC EDAT: a partir de 4-5
--. MATERIAL: -LA MAQUINA TERRENY: pista

C. Perceptiu Motrius
C. Condicionals
Expressi6 Representaci6 en grup d'una maquina inventada
Habilitats

Eis jugadors urieixen les seves accions per assolir fer Les maquines
funcionar una maquina inventada per ells.

I ORG. INICIAL I I REPRESENTACIO GRAFICA ~

Eis jugadors inventen una maquina, sent ells mateixos les peces que despres
~~faran funcionar -Ia.

~

I DESENVOLUPAMENT I
0~)
I (~I II~I L

Posen en funcionament la maquina inventada i la fan funcionar. Finalment es
mostra a la resta de companys com ha quedat el nou prototip.

VARIANTS



NOM DEL JOC EDAT: a partir de 3-4LA GRAN ABRACADA MATERIAL: -
TERRENY: pista

C. Perceptiu Motrius
C. Condicionals
Expressi6
Habilitats

Deshinibici6 amb els companys, Joc de respecte amb els
altres.

I ORG. INICIAL I I REPRESENTACIO GRAFICA I
Tots els jugadors es distribueixen lIiurement ala pista 0 a I'aula

2

~~ 3

I DESENVOLUPAMENT I ~~t
Quan el mestre diu un numero els jugadors hauran de fer grups segons el

Snombre que ha dit fent una gran abraqada.

~AI final, els jugadors acaben fent una gran abragada amb tots els companys.

VARIANTS
I
/


