
 
 
 
 
 
 

 

  



INTRODUCCIÓ-JUSTIFICACIÓ 
Són molts els àmbits des dels quals es pot treballar una veritable cultura de 
Pau i la no Violència. L’educació física i els jocs concretament són uns àmbits 
dels més atractius pels alumnes pel seu caràcter lúdic i vivenciat. El joc aporta 
gran quantitat de valors, entre ells, el respecte al company, el treball en equip, 
l’empatia, la solidaritat, desenvolupa l’autoestima i l’autonomia, les habilitats 
socials, el respecte a les normes..., per tot això i per la importància que té el joc 
en el món del nen i en la nostra cultura hem dissenyat aquesta UP. 
 
Aquesta UP, anomenada “Jocs intercicles per la Pau”, s’emmarca dins els 
actes de la Jornada de la Pau del 30 de gener. No podem obviar la creació 
d’una cultura de la Pau sense la idea de “procés”. El tractament de la Pau i la 
no Violència requereix una dedicació continuada, i no només una actuació 
puntual. A més de sensibilitzar les qüestions relacionades amb la violència i la 
pau, la cultura de la Pau vol transformar les actituds, i millorar les habilitats de 
les persones, i això demana un procés sostingut en el temps. Per tant, no es 
tracta d’un “bolet puntual” que realitzem sense solta ni volta, sinó que forma 
part de la programació anual del centre, dins la Jornada de la Pau i portat a 
terme transversalment entre totes les àrees i nivells del centre.. 
 
Tanmateix, els “Jocs intercicles” consisteix en una activitat on treballen de 
forma conjunta els mestres i els alumnes amb l’objectiu de gaudir de 
l’aprenentatge d’una sèrie de jocs senzills. Així doncs, és una invitació a la 
comunitat educativa a integrar-se en una de les activitats de l’escola. 
 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

1. Gaudir d’una estona de jocs entre alumnes de diferent edat i/o nivell i 
mestres. 

2. Respectar les opinions i iniciatives dels demés. 
3. Practicar la generositat compartint temps i recursos materials 
4. Escoltar per tal de comprendre, defensant la llibertat d’expressió i la 

diversitat d’acció. 
5. Reinventar la solidaritat propiciant la cooperació i el respecte.  Actuant amb 

responsabilitat. 

 
 



METODOLOGIA 
Promourem l¡ajuda i la col·laboració entre els companys  de joc potenciant les 
relacions interpersonals i afectives entre ells, plantejant bones actituds cap a 
ells mateixos i amb els altres. 
 
Buscarem una metodologia activa, participativa i creativa, on promoguem la 
cooperació i la comunicació en el grup de joc. Els estils d’ensenyament que 
utilitzarem seran creatius, socialitzadors, participatius i cognitius. 
 
Pretendrem que d’una forma participativa i lúdica prengui importància el 
contacte amb tot el grup, adquirint valors com el respecte pels companys de 
grup. 
 
Els jocs que proposarem seran jocs on es destaca la cooperació amb els 
demés del grup, l’expressió corporal i dramatització i la participació. 
 
Es dóna importància als jocs cooperatius, que “són propostes que cerquen 
minvar les manifestacions d’agressivitat, promovent actituds de cooperació, 
respecte, comunicació i solidaritat. Busquen la participació de tots, predominant 
els objectius col·lectius sobre els individuals; es juga per a superar obstacles i 
no per a superar els altres (Pérez, 1998)”. 
 
 
 

 PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE  
Eis alumnes a partir de 4t de cicle mitjà i els alumnes de cicle superior (5e. i 
6e.) ensenyaran un ventall de jocs als alumnes de P3 fins a 3r.  

Prèviament cal que el MEF hagi explicat i practicat aquests jocs, per tal que els 
alumnes els coneguin i sàpiguen estratègies de com explicar-Ios i 
desenvolupar-Ios als alumnes deIs altres cursos.  

EI procediment que realitzarem serà un circuit per estacions amb un lIoc i un 
joc assignat on els alumnes hauran de canviar d'estació durant un cert temps. 
(ULL! ELS ALUMNES QUE EXPLIQUEN EL JOC NO CANVIEN D'ESTACIÓ).  

Cal, també, que el mestre tutor i equip de cicle configurin els grups, respectant 
el criteri de coedueació i bona convivència.  
 
 
 



Normes:  
 
- Els alumnes estaran dividits en grups (uns quants de cada curs) i tindran un 
color o un nombre que identifica el grup. 
- Cada joc tindrà una durada de 10 minuts (se sentirà un xiulet quan s’hagi de 
canviar de joc). 
- Tots els grups hauran de passar per tots els jocs, si és possible degut el 
temps disponible. 
- El grup 1 començarà pel joc 1, el grup 2 pel joc 2 i així successivament. 
- Cada grup, quan hagi acabat el seu joc, s’agruparà de manera ordenada i 
passarà al joc següent. 
 
En acabar, els alumnes endreçaran els materials utilitzats i, tal com han quedat 
els grups (grans i petits), aniran a buscar l’esmorzar (TOCAREM EL TIMBRE 
PER AVISAR). Llavors, esmorzarem junts i barrejats grans i petits (AQUEST 
DIA AL PATI NO ES POT JUGAR A PILOTA). 
 
 
 
 

CRITERI I PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ 
Ens interessa sobretot valorar si hi hagut o no un canvi d'actituds en la vida del 
centre a partir de les nostres intervencions des de I'àrea d'educació física, 
insistint, sobretot, en les relacions interpersonals i intergrupals. En aquests 
sentit utilitzarem una sèrie de criteris orientats a facilitar una observació dirigida 
cap a aquesta finalitat i reflexionar sobre futures intervencions. 
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JORNADA NO V IOLENCIA I LA PAU  30 de GENER 
 
MATÍ 
 
9:30 a 10:30h   JOCS INTERCICLES 

6è 1r, 2n i 3r Esmorzen junts patri moreres 

5è P3 Esmorzen junts pati parvulari 

4t P4 i P5 Esmorzen junts a la pista 

 

10:45h a 11:15h   ESMORZAR COL·LECTIU  
Portar el dimarts 29 de gener. A les 15h ho passarem a recollir per les 

classes (Carme, Montserrat i 8 alumnes de 6è). 

- Alumnes de P3, P4 i P5: mitja rajola de xocolata. 

- Alumnes de 1r, 2n i 3r: 6 magdalenes mitjanes. 

- Alumnes de 4t, 5è i 6è: 3 brics de suc de fruita. 

Quan s'acabin els jocs, tal com van acabant els grups que han jugat junts (grans i 
petits) van a buscar I'esmorzar. (TOCAREM EL TIMBRE PER AVISAR) 
 
Esmorzen junts i barrejats grans i petits (AQUEST DIA AL PATI NO ES POT JUGAR A 
PILOTA) 

 

11:30h    ACTE CONJUNT 

Per nivells anirem seient al pati de les moreres i donarem als alumnes els cartells. 
Hi haura música de fons i pel micro anirem dient les diferents lIengües i els alumnes 
de cicle superior anirant recollint els companys dels altres cicles. 
S'aniran col·locant per a fer la foto (ja anirem dient on). 
Quan estiguin tots col.locats, i mentre zona la música, farem la foto. 
 
*Recollirem els cartells per penjarlos al pati per l’acte de la tarda. 
 
 Assaig activitat de la tarda (els alumnes de parvulari poden marxar) 
Seurem mirant als porxos (aquest any no hi ha corranda no cal que ens posem mirant 
als pares). Farem sortir a I'escenari (cara al públic) als alumnes de 4t i als der recitatiu 
per la pau. 
 

TARDA 
 
16:10h    CANTADA SOLIDÀRIA 
Lectura de poemes sobre la pau (alumnes de 4t) 
Cantada de la corranda escrita per l’alumnat. 
Recitat per a la pau (grup de percusió i alumnes de 5è) 
Cantada Cançó de la Pau (música Joan Albert Amargós i lletra Toni Rumbau) 



JORNADES DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA 
5è MERCURI – 5è GAUDÍ – P-3 

HORARI: 9:30 – 10:30 
 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5 GRUP 6 

1. Bàrbara 
2. Andrea 
3. Joan 
4. Helena Cirera 
5. Cesc 
6. Clara Taribó 
7. Laura Sousa 
8. Laura Subirats 
9. Paco 

1. Arnau 
2. Cèlia Dobaño 
3. Diego 
4. Gerard  
5. Sandra 
6. Alícia 
7. Xènia 
8.Georgina Ming. 
 

1. Víctor 
2. Marina 
3. Pol 
4. Aina Martí 
5. Kepa 
6. Mateu 
7. Aina Laín 
8. Milena 

1. Paula 
2. Maria 
3. Àlex 
4. Adrian 
5. Eduard 
6. Helena 

Gimeno 
7. Xavier 
8. Dani 

1. Anna Moya 
2. Melanie 
3. Tomás 
4. Èlia 
5. Inés 
6. Oriol 
7. Bernat 
8. Agnès 

1. Clara Roldán 
2. Georgina Sells 
3. Irene 
4. Toni 
5. Cèlia Conejo 
6. Han 
7. Marc 
8. Anna Cabanes 
 

1 Cadires 2.Tricicles 3. Circuit 
aventura 4. Volar globus 5 Camí 

Matalassos 6. Pilota galleda 

Aula P-3 Pati ciment Sorral Aula P-3 Psicomotricitat Vestíbul P-3 

Maria José Mari Rosa Isa Mariona Estefania 

 
ORDRE DELS JOCS 

 
1 Cadires  2.Tricicles 3. Circuit aventura 4. Volar globus 5 Camí Matalassos 6. Pilota galleda 



JORNADES DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA 
4t. DALI – 4t. TRAMUNTANA - P-4 – P5 

HORARI: 9:30 – 10:30 
 

GRUP 1 
GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5 GRUP 6 

1 L’ Aranya  2.Goril·la  3. Paracaigudes 4. Director 
orquestr 

5. Cua de la 
guineu  

6. El lleó 

1. Albert 
2. Eloi 
3. Enric 
4. Eric 
5. Eudald 
6. Facundo 
7. Jorge Jhino 
8. Lamin 

 

1. Andrea 
2. Anna 
3. Àlex Suarez 
4. Claudia 
5. Kilian 
6. Maria B. 
7. Paula 
8. Andrea P. 

1. Àlex 
2. Artús 
3. Pau B. 
4. Pau C. 
5. Laia 
6. Lucas S. 
7. Stalyn 
 

1. Chia 
2. Eva 
3. Glenda 
4. Júlia 
5. Julio 
6. Maria M. 
7. Núria P. 
8. Sarah 

1. Guim 
2. Lucas M. 
3. Marc 
4. Marta 
5. Miquel 
6. Núria D. 
7. Oriol 

1. Andrea 
2. Clara 
3. Christian 
4. Pol 
5. Maria A. 
6. Judith 
7. Víctor 

Pista de bàsquet 
sorral 

Mitja pista bàsquet 
(moreres) Pati moreres Porxo Vestidors 

Pista Handbol 
poliesportiu 

Mitja pista de 
bàsquet (Inst) 

Maria  Marisa Rosa Isabel Mariona Laura 

 
ORDRE DELS JOCS 

 
1 L’ Aranya  2.Goril·la  3. Paracaigudes 4. Director orquestra 5. Cua de la guineu  6. El lleó 



 



1                              P3 
 

CIRCUIT DE TRICICLES 
 

(ENTRADA PATI E.I.) 
 



2                             P3 
CIRCUIT  D'AVENTURA 

 
(sorral) 

 
 



3 P-3 
 
JOC DE LES CADIRES SENSE  

CADIRES 
 

(Pati E.I. Lavabos) 



 
 

4                            P3 
VOLAR GLOBUS 

 
(Menjador P-3) 



5                            P3 
 

CAMÍ DE MATALASSOS I 
TÚNEL 

 
(Psicomotricitat) 



6                         P3 
 

Encistella la pilota a la 
galleda 

(vestíbul E.I.) 

 



1                           P4/5 
 

1, 2. 3... pica 
paret 
(porxo poli)  



2                           P4/5 
 

L’ARANYA 
(camp costat vestidors) 

 

 



3                           P4/5 

EL LLEÓ  
PODENT   
(1/2 BASQUET 1) 



4                           P4/5 
 
 

DIRECTOR D’ORQUESTRA 
 

(1/2 BÀSQUET 1) 



5                           P4/5 
 

EL  PARACAIGUDES 
 

(Bàsquet 2, hort) 
 
 



6                                                          P4/5 
 

Goril·la engabiat  
 

(bàsquet 2, moreres) 
 



1                             CI 
 
 

JOC DE LES XAPES 
 

 



2                                                          CI 
 

TERRA, MAR I AIRE 
(Cèrcols) 

 
 



3                             CI 
 
 

ENCISTELLAR LA PILOTA A 
LA GALLEDA 

 



4                             CI 
 

 
METEORIT 

 
 



5                                                        CI 
 
 
 

EL FAX 
 



6                                                             CI 
 
 
 

LES DAMES 
 
             



7                                                           CI 
 

PUNTS DE COLORS 

PARTS DEL COS 
 

 



8                             CI 
 
 

3 EN RATLLA 
 
 



9                                                              CI 
 
 

TIRAR CÈRCOLS A LA PICA 
 
 



10                                                   CI  

 
JOC DE L’OCA 

 



 
DISTRIBUCIÓ JOCS PER NIVELLS DIA DE LA PAU I LA 

SOLIDARITAT  
 
P3 – 4T  JOC DE LES CADIRES SENSE CADIRES 

CIRCUIT DE TRICICLES 
AVENTURA  SOLIDÀRIA 

............. 
 
 
P4/5 – 3r      L’ARANYA 

EL  PARACAIGUDES 
DIRECTOR D’ORQUESTRA 

BUSCO  IGUALTATS 
EL LLEÓ 

1,2,3  PICA PARED 
 
 
CI – 5è/6è       JOC DE LES XAPES 

TERRA, MAR I AIRE  (Cèrcols) 
ENCISTELLAR LA PILOTA A LA GALLEDA 

METEORIT 
EL FAX 

LES DAMES 
PUNTS DE COLORS i PARTS DEL COS 

3 EN RATLLA 
TIRAR CÈRCOLS A LA PICA 

JOC DE L’OCA 
  



JORNADA DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA 
JOCS INTERCICLES. 4t - P4 - P5 
 
 
JOC 1. L’ARANYA PELUDA  
Dividim en dos el terreny de joc, marcant enmig una franja, en la qual es 
col·loca un nen que serà l’aranya. La resta es posen tots en un cantó del camp; 
a un senyal cridaran "aranya peluda" i hauran de passar a l’altra banda 
travessant la franja. L’aranya intentarà agafar algú, que es quedarà amb ell i 
així, anirà filant la seva teranyina, que es col·loca darrera de l’aranya i serveix 
per fer més difícil travessar a l’altra banda.  
 
 

JOC 2. EL GORIL·LA ENGABIAT 
Es fan tries per veure qui serà el "goril·la".  Es dibuixen dos cercles concèntrics 
a terra.  El cercle interior serà la "gàbia" i s'hi col·locarà el qui fa de goril·la i 
entre els dos cercles, la resta de jugadors.  Aquests aniran passejant-se pel 
voltant del goril·la procurant no ser tocats pel goril·la. Cada cop que n'atrapi un, 
aquest es convertirà en goril·la i s'haurà de col·locar a la gàbia on cada cop hi 
haurà més goril·les.  
El joc acaba quan tothom és goril·la. 

 

 

 
 
 
 
JOC 3. JOCS AMB PARACAIGUDES 
Amb el paracaigudes podrem realitzar moltes activitats on la principal font és el 
de fomentar la cooperació per tal que el paracaigudes voli o es mogui 
correctament: 

. Fer girar-lo cap a un costat i l'altra tots junts 

. Fer moure el paracaigudes per simbolitzar un mar d'ones 

. Fer la ona, començant a aixecar el paracaigudes un grup i així 
successivament fins fer tota la volta 

. Es fa aixecar conjuntament el paracaigudes i llavors dius el nom o número de 
dos jugadors que es canvien el lloc. 

. Es col·loca una pilota i es fa saltar la pilota i mirant que no caigui fora del 
paracaigudes. 

. Hi ha una pilota  i el grup intenta fer entrar pel forat del mig la pilota. 

. Etcètera. 



JOC 4. EL DIRECTOR D’ORQUESTRA 
Surt un infant del lloc on són  tots. Els altres, asseguts en rotllana, trien el 
director. Aquest, al ritme d'una cançó, haurà de fer gestos repetitius simulant 
l'acció de tocar els diversos instruments musicals que apareixen en una 
orquestra: el timbal, platerets, la trompeta, la flauta, el violí, la guitarra, etc. i 
anar-los variant sovint. Els altres, dissimuladament, hauran d'observar-lo i fer el 
mateix. Quan entra el nen que era fora, se situa al mig del cerde i va mirant 
detingudament, a fi d'endevinar qui és el director de joc. Per fer-ho té tres 
oportunitats. Si  a la tercera no ho ha aconseguit paga penyora i s'escull un nou 
director, i un altre per parar. Si ha aconseguit endevinar-ho serà  el director del 
joc a qui li tocarà parar la propera vegada. 
 
 
 
JOC 5. LA CUA DE LA GUINEU 
Cada nen té un mocador entre els pantalons i el cos per la part del darrera, 
amb un tros que li sobresurt, com si fos una cua. Els jugadors corren lliurement, 
sense sortir del camp delimitat. Hi haurà un dels jugadors que serà la guineu 
que intentarà prendre la cua als altres. Si un jugador es queda sense cua i no 
en té ha de tractar d’agafar la cua d’un altre jugador. Si ha aconsegueix 
prendre'n alguna, se la posa i continua jugant. El joc s’acaba quan el jugador 
que feia de guineu ha aconseguit agafar totes les cues dels jugadors. 
 
 
 
JOC 6. EL LLEÓ  
Un jugador estès a terra i dormint fa de lleó. Els altres jugadors al seu voltant li 
canataran la següent cançó:  
 

« Lleó pudent, surt si ets valent. 
Si no vols sortir, no et deixarem dormir » 

 
Es seguirà cantant la cançó al lleó fins que aquest es desperti i digui: 
 

“ esgarrifa, esgarrofa, que vinc!” 
 

Llavors el lleó es despertarà i haurà d’atrapar a un jugador que passarà a ser 
també lleó. 
 
Els dos lleons s’estiraran a terra altra vegada dormint i la resta de jugadors 
tornaran a cantar la cançó per despertar-los.  
 
I així successivament fins que tots els jugadors són lleons. 



PER SABER MES JOCS : 

JUEGOS COOPERATIVOS 

JUEGOS CON PARACAÍDAS 

JUEGOS DEL MUNDO 



 



 



 
 


