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INFORMACIÓ PRÈVIA - ALUMNES DE 1r D’ESO 

 

1- INTRODUCCIÓ. 

 

El que tens a les mans són les instruccions per elaborar un treball en 

grup 

 

Has de tenir present que el més important d’aquest treball és la 

presentació, la creació del vídeo i l’exposició oral que haureu de fer el 

dimarts. I no cal dir: l’assistència, el comportament, el treball a classe, 

el treball en grup i el material a portar. 

 

Hauràs d’utilitzar la creativitat, originalitat, .... i una mica d’imaginació 

per tal de fer un bon treball! 

 

A més, en cap moment no et trobaràs sol perquè sempre tindràs  

un/una professor/ra  disposat a donar-te un cop de mà quan et trobis 

perdut. Ell/a et podrà indicar pautes per la confecció del treball. 

 

Quant a la nota final, nosaltres pensem que tots heu de ser capaços de 

fer aquest treball i treure una bon nota. 

 

A continuació tindràs tot el recull de tasques que has de fer. Hi ha 

tasques que les hauràs de fer prèvies i d’altres durant els dies de crèdit 

de síntesi. 
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2- DISTRIBUCIÓ HORÀRIA.  
 

A primer hi ha al voltant de 80 alumnes, els agruparem en grups de 6. 

Seran uns quatre grups per classe. 

 

Dijous 13: 

 

08:45 Arribada al centre i cadascú a la seva aula de tutoria... Tot 

seguit sortida a Alàs a peu per realitzar la jornada “Emails For Solu”, on 

els diferents grups hauran d’explicar als altres grups els jocs que han 

preparat. 

  

11:30 Esmorzar. 

 

11:15 Seguim amb els jocs 

 

13:00 Tornem cap a l’Institut, agafem les coses i marxem cap a 

casa. 

 

Divendres 14: 

 

Treball a l’aula. 

Treballarem al centre, cada grup a la seva aula de tutoria. 

 

- Traducció del guió del vídeo (anglès i francès). 

- Angles de gravació, contrastos de llum, etc (tecnologia). 

- Lectura del segon correu i carta de comiat (a determinar). 
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Dilluns 17:         

 

Treball a l’aula. 

- Realització i edició dels vídeos (totes les àrees). 

 

Dimarts 18: 

 

08:45 -10:35 Últims retocs 

- Revisen el vídeo i preparen la presentació del seu joc al tribunal. 

- Comprovar que tot està en ordre i que teniu el treball acabat. No 

oblideu assajar l’exposició oral. 

 

10:35 Entregar el treball. Preparació de la exposició oral 

 

11:30 – 12:00 Esbarjo 

 

12:00 – 13:50 Exposició dels treballs davant els tribunals. 
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3- OBJECTIUS DEL TREBALL DE SÍNTESI. 

 

És important que abans de començar el crèdit de síntesi tingues clar 

què pretenem que aprenguis a fer i com ho has de fer, perquè, d’això, 

en dependrà la nota final: 

1. Expressar-se correctament, oralment i per escrit, en català, castellà, 

francès i anglès. 

 

2. Observar i escoltar amb atenció i saber expressar el resultat de forma 

comprensible. 

 

3. Mostrar capacitat d’integrar i transferir els continguts adquirits de les 

diferents àrees (capacitat de síntesi, resum, descripció). 

 

4. Manifestar autonomia i iniciativa personal, capacitat de raonament lògic 

i de comprensió crítica. 

 

5. Treballar en equip amb la finalitat de planificar, realitzar i concloure, de 

forma acurada, una activitat. 

 

6. Mostrar actituds de respecte a les persones i a les coses, de 

responsabilitat i participació, i d’interès per conèixer l’entorn propi. 

 

7. Valorar l’ordre, la neteja i l’endreça en relació amb el treball. 

 

8. Valorar el respecte en la comunicació de les idees i la tolerància envers 

les diferències entre les persones. 

 

9. Coneixement de l’espai físic de treball. 

 

10. Acceptar la pròpia realitat personal i les pròpies possibilitats. 
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4- NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DEL TREBALL. 

 

1. El treball s’haurà de presentar per equips en un únic treball i vídeo, 

és a dir, tots els integrants de cada equip lliuraran el treball i vídeo 

alhora. 

Les activitats prèvies s’hauran d’haver fet prèviament a les dates de 

treball de síntesi i s’hauran de posar en aquest treball. 

 

2. En el treball escrit de cada grup hi constarà: 

 

2.1. PORTADA: On ha de constar, el nom i cognoms de cada 

membre del  grup i el curs a què pertanyen. 

2.2. ÍNDEX: Heu de fer un índex general. 

2.3. INTRODUCCIÓ: Heu d’explicar com us heu repartit a la feina, 

què és el que ha fet cadascú i per què i quines dificultats heu 

trobat per realitzar-lo.  

2.4. COS DEL TREBALL: Heu de presentar les activitats prèvies, i el 

recull de guió i planificació abans de la gravació i edició del 

vídeo. Si canvies d’apartat has de començar en un altre full. 

2.5. CONCLUSIONS: Cal que feu una crítica i autocrítica raonada del 

treball realitzat. 

2.6. FONTS D’INFORMACIÓ: Bibliografia i webgrafia. Cal que feu un 

llistat amb les dades dels llibres, de les publicacions i de les 

pàgines web que s’han consultat.  Fins i tot s’han d’incloure els 

llibres de text.  Heu d’ordenar-los per ordre alfabètic dels 

autors. Cal que hi consti el nom de l’autor en majúscula, el títol 

de l’obra entre parèntesis o cometes i subratllat, l’editorial, la 

col·lecció, el lloc i la data de la publicació.  Aquest apartat serà 

en relació a les activitats prèvies ja que en l’edició del vídeo no 

ho necessiteu. 
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3. La formalització de la presentació de la part escrita serà la 

següent: 

 

3.1. El treball s’ha de presentar escrit a mà, amb molt bona lletra. 

3.2. Paper blanc DIN A4 i escrit en una sola cara. No es pot utilitzar 

cap dels fulls del dossier. 

3.3. Cal que es respectin els marges laterals del text i els superiors i 

inferiors. (aproximadament, 30 mm a l’esquerra, 20 mm a la 

dreta, i 20 mm a dalt i a baix). 

3.4. Les pàgines han d’anar numerades i hi ha d’aparèixer a la part 

superior el nom dels membres del grup. 

3.5. L’aspecte dels fulls ha de ser impecable: net, sense gargots, 

sense arrugues ni doblecs. 

3.6. L’ortografia i la puntuació han de ser correctes, per tant, abans 

de lliurar el treball, cal rellegir-lo i corregir-lo les vegades que 

calgui. 

4. En el vídeo de cada grup has de: 

4.1. Posar un títol clar. 

4.2. Fer una descripció del vídeo, clara i breu. 

4.3. Si vols posar una portada. Amb una imatge de que anirà el 

vídeo. 

4.4. A continuació posar el vídeo. 

4.5. Pots introduir música de fons, i veus gravades per vosaltres 

amb l’explicació del joc. 

4.6. Utilitzar els subtítols necessaris en anglès. 

4.7. Finament posar el comiat amb les credencials de qui ha fet el 

vídeo. 
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5- NORMES PER A L’EXPOSICIÓ ORAL. 

 

1. Les presentacions es fan a l’aula de tutoria. És el moment de lliurar 

la carpeta amb el treball i el vídeo. 

 

2. Podeu parlar bàsicament de: 

a. Com us heu distribuït la feina i la manera de treballar. 

b. Contingut del treball. 

 Cal que us repartiu el que ha de dir cadascú dels membres del grup 

pensant que heu d’intervenir tots. 

 

3. Els membres del tribunal us podran fer preguntes sobre la feina 

desenvolupada que serviran per comprovar si tots els membres del 

grup coneixeu el contingut dels diferents apartats i les seves 

conclusions. 

A més, demostrareu si heu treballat amb cohesió, o si ben al 

contrari, heu repartit tasques sense posterior posada en comú. 

 

4. Per a la vostra exposició heu de preparar un Power Point que 

serveixi de guió i fer una explicació que resulti convincent per a 

defensar el vostre treball davant del tribunal.  

No podeu llegir les diapositives. Penseu que amb trenta 

paraules per diapositiva ja és suficient. 

Tot seguit mostrareu el vídeo que heu editat a la resta de 

companys de la classe. 

 

5. Els membres del tribunal tindran en compte aspectes com: 

• expressió natural amb una gesticulació apropiada i no estàtica 

• expressió oral  adequada: articulant clarament les paraules, 

sense córrer massa ni anar massa lent, entonant, donant 

significat a les paraules (interrogacions, suspensions ...) i 

sense entrebancar-se. 
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• quan parleu mireu els membres del tribunal i no al Power 

Point. 

• feu servir exemples adequats i aclaridors. 

• que l’extensió de l’exposició sigui l’adequada al contingut de 

cada apartat. 

• utilitzeu el llenguatge amb precisió (evitant “expressions 

comodí” amb poc significat, com “una cosa”), i fent ús de 

termes relacionats amb el tema correctament (tecnicismes) 

• selecció i ordenació dels temes i conceptes importants. 

• conclusió de les idees principals. 

• resposta correcta a les preguntes que facin els membres del 

tribunal. 

• coneixement del tema del qual parleu. 

 Quan assageu la vostra exposició us haureu de fixar en 

aquests tipus de detalls. 

 

6. Heu de controlar bé el temps de l’exposició. Disposareu de 10 

minuts per explicar el vostre treball i després haureu de respondre  

a les preguntes del tribunal durant uns cinc minuts més. 
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- ACTIVITATS 

 

6- Sessions prèvies en hores de tutoria. 
 

• Visionar el documental “Camino a la escuela” 

• Conèixer  el país i les diferències entre els nens dels 

mateixos. 

• Intercanvi d’emails. Escoles de Katmandú 

  First exchange: May 27th - May 31th 

  Second exchange: May 3rd - June 7th 
 

7- Temporització projecte emails for solu 

 

13 – 17 de maig 

- Pràctica dels jocs (educació física). 

 

20-24 de maig 

- Pràctica dels jocs (educació física). 

- Distribució dels 16 jocs i formació de grups. 

- Presentació del projecte de Síntesi a tots els alumnes de 1r d’ESO 

(Sala d’actes, divendres 24). 
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27 – 31 de maig 

- Pràctica dels jocs (educació física). 

- Introducció a la situació actual de Nepal (socials). 

- Distribució dels correus electrònics dels alumnes. 

- Redacció de l’email de salutació i enviament (anglès, tutoria). 

- Creació de la fitxa del joc (català). 

- Traducció de la fitxa del joc (anglès i francès). 

 

3 – 7 de juny 

- Lectura del primer correu rebut i redacció del segon (a determinar). 

- Creació del guió del vídeo (català). 

- Simulació de les gravacions (educació física). 

- Pràctica dels jocs (educació física). 

 

10 – 15 de juny 

- Traducció del guió del vídeo (anglès i francès). 

- Angles de gravació, contrastos de llum, etc (tecnologia). 

- Jornada “Emails for Solu” intercanvi explicatiu dels diferents jocs. 

 

17 – 18 de juny 

- Realització i edició dels vídeos (totes les àrees). 

- Lectura del segon correu i carta de comiat (a determinar). 
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Un cop heu analitzat al detall el joc que explicareu als alumnes de les 

escoles de Solukhumbu, és hora de confeccionar el guió. 

Per confeccionar el guió hem de tenir en compte que hem de fer arribar 

de forma clara i ordenada tota la informació que apareix a la vostra fitxa 

i anàlisi, però d’una forma més humana i propera.  

Els apartats que hauran d’aparèixer al vostre guió seran els següents: 

• Nom del joc 

• Objectiu 

• Espai o terreny de joc 

• Número de jugadors/es 

• Material necessari 

• Desenvolupament del joc 

• Normativa 

• Variants 

 

Del que apareix a la fitxa d’anàlisi, hi hem d’incloure connectors o 

petites frases que ajudin a fer més propera la transmissió de la 

informació. 
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Exemple fitxa d’anàlisi: 

 

FITXA D'ANÀLISI DE JOCS 

Nom del joc Escriure el nom del joc. 

Objectiu Exposar l'objectiu principal del joc. 

Espai o terreny de joc Escriure a on es juga: espai quadrat, rectangular, una esplanada, un lloc asfaltat,etc 

Número de jugadors A partir de 4...entre 3 i 8..més de 10...entre 10 i 20... 

Material necessari Pilotes, cons, mocadors, bitlles, metro, etc. 

Desenvolupament del joc Explicar com es juga, des del principi fins al final. 

Normativa Definir les normes del joc: no es pot empentar a l'adversari, no es pot utilitzar les mans ni els peus, no es 
pot llançar la pilota més amunt de la cinutra, etc.. 

Variants Exposar les variants que pot tenir el joc, si el joc normal és massa curt o es pot fer avorrit. 

 

 

14 
 



TdS. Emails for Solu.                                    1r d’ESO - INS Joan Brudieu                               Curs 18/19 
 

· Emplena la següent fitxa en català amb el joc que t’ha tocat. Procura fer bona lletra! 

FITXA D'ANÀLISI DE JOCS 

Nom del joc  
 

Objectiu  
 

Espai o terreny de joc  
 

Número de jugadors  
 

Material necessari  
 

Desenvolupament del joc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa  

Variants 
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Tradueix la fitxa anterior al castellà! 

FICHA DE ANÁLISIS DE LOS JUEGOS 

Nombre del juego  
 

Objetivo  
 

Espacio/terreno de juego  
 

Número de jugadores  
 

Material necesario  
 

Desarrollo del juego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa  

Variantes 
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Seguidament, tradueix la fitxa a l’anglès! 
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Finalment, tradueix la fitxa al francès! 

FICHE D'ANALYSE DES JEUX 

Nom du jeu  
 

Objectif  
 

Space ou terrain du jeu  
 

Nombre des joueurs  
 

Matériel  
 

Dévéloppement du jeu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règles  

Versions 
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Un cop hem fet la fitxa del joc, és hora de confeccionar el guió. Fixa’t bé amb l’exemple del joc de les 10 passades. 

Exemple redacció de guió: 

EXEMPLE DE FITXA DE PREPARACIÓ DEL GUIÓ  
Nom del joc Narradors: Tots Hola amics! Nosaltres us explicarem el joc de les 10 passades! 

Objectiu Narrador: Component nº1 L'objectiu del joc és aconseguir que el teu equip faci 10 passades seguides amb la pilota, sense que 
aquesta toqui a terra! 

Espai o terreny de joc Narrador: Component nº2 Per jugar a aquest joc, necessitem un espai més o menys gran, per on ens puguem desplaçar lliurement, 
com per exemple, el pati de l'escola o una plaça. 

Número de jugadors Narrador: Component nº3 Per jugar a aquest joc necessitem, com a mínim, 4 persones, dos per cada equip. El joc no te límit de 
participants, però si som més de 10 jugadors per equip, el joc es pot tornar avorrit! 

Material necessari Narrador: Component nº4 Per jugar a aquest joc només necessitem una pilota qualsevol. Si som molts participants i no ens 
coneixem, podem utilitzar pitralls de colors per diferenciar els equips. 

Desenvolupament del joc Narrador: Component nº 5 

Es llença la pilota a l'aire. Haurem d'intentar agafar la pilota abans que l'altre equip i procurar passar-nos la 
pilota 10 vegades seguides. Si és l'altre equip qui te la pilota, haurem d'intentar recuperar-la. Cada vegada 
que aconseguim fer 10 passade seguides, donarem la pilota a l'equip contrari. El primer equip que 
aconsegueixi realitzar les 10 passades 3 cops serà l'equip guanyador. 

Normativa Narrador: Component nº 6 

- No podem desplaçar-nos si tenim la pilota a les mans. Només podrem moure 1 peu i l'altre l'haurem de 
deixar inmòbil. Si no tenim la pilota podem desplaçar-nos lliurement. 
- No podem treure la pilota de les mans de l'adversari, només es pot recuperar interceptant la pilota. 
- Si la pilota és interceptada per l'adversari o cau a terra  es començarà a comptar de zero. 
- No es pot obstaculitzar a l'adversari ni invaïr la seva zona. 

Variants Narrador: Component nº1 Una variant podria ser la següent: Quan l'equip hagi aconseguit fer les 10 passades, hagi d'aconseguir 
plantar la pilota a la línia de fons de camp contrari, o hagi de tocar algún objecte amb la pilota. 
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Per últim, hem de traduir el guió a l’anglès. 
 

FITXA DEL GUIÓ (Versió anglesa) 

Nom del joc Narradors: Tots  
 

Objectiu Narrador: Component nº1 
 
 
 

Espai o terreny de joc Narrador: Component nº2  

Número de jugadors Narrador: Component nº3  

Material necessari Narrador: Component nº4  

Desenvolupament del joc Narrador: Component nº 5 

 
 
 
 
 
 
 

Normativa Narrador: Component nº 6 

 

 
 
 

Variants Narrador: Component nº1  
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- Situa el Nepal en aquest planisferi. Encercla’l. 

 
 

- Pinta d’un color el Nepal en aquest mapa d’Àsia. 
 

21 
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- Nepal es divideix en 14 zones. Pinta d’un color la zona on es troben les 

escoles a les quals mostrarem els vídeos que gravareu sobre jocs populars. 

La zona s’anomena Sagarmatha. 

 
 
- Alhora, Nepal es divideix en 75 districtes. Pinta d’un color el districte en el 

qual es troben les escoles a les quals mostrarem els vostres vídeos. El 

districte s’anomena Solukhumbu. 

22 
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- A continuació veuràs un trosset de mapa del districte de Solukhumbu. 

Encercla els pobles on es troben les escoles. Els noms de les escoles són els 

següents: 

 

- Dudhkunda Himalaya Basic School (Salleri). 

- Dudhkunda Secondary School (Nunthala). 

- Kharikhola High Secondary School (Kharikhola). 

- Panggom Secondary School (Panggoma). 
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Ara completa a fitxa amb les dades dels Nepal. 

Nom:  

 

Superfície:  

 

Punt més elevat (m): 

 

Punt menys elevat (m): 

 

Límits:  

 

Població:  

 

Capital:  

 

Altres ciutats importants:  

 

Idiomes:  

 

Altres llengües importants:  

 

Moneda:  

 

Comparativa moneda Nepal – Euro: 

 

Religions: 

 

Forma d’Estat:  

 

Principals oficis: 
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Passos per la creació del vídeo: 
 

Aquí podeu trobar un petit esquema per fer la gravació del vostre joc 

que heu de presentar com a producte final. 

PASO 1. LA PLANIFICACIÓN 

1r pas: 

  

La part essencial del procés és la planificació. (Aquesta part si la fem 

bé ens estalviarà molt de temps). 

Preguntes claus a plantejar-nos: 

• Quin és el joc que volem tractar?: 

• Quin objectiu tenim amb el vídeo? 

• Quina és la millor manera d’explicar el procés per tal que tothom 

t’entengui? 

• Què aportarem amb el vídeo? Quins beneficis tindrem? 

  

2n pas: 

  

Començar a estructurar el guió.  Ens servirà per poder seguir l’ordre de 

la gravació. 

Hem de tenir clars els següents conceptes: 

• Fer una bona introducció on es deixi clar de què volem parlar. 

• Que sigui clar i concret. 

• Cal explicar els conceptes de manera senzilla.  Ben detallat. 

• Cal organitzar bé el contingut que no porti a interpretacions 

errònies. 

• Finalment posar una conclusió i un comiat. 
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3r pas: 

  

Ara ja arribem a fer la gravació.  Poeu fer-ho amb una càmera que 

tingueu a casa o el mòbil.  També se us pot deixar la càmera del centre. 

Heu de tenir en compte: 

• Contrastos de llum. 

• Primers plans i altres. 

• Lluminositat... 

  

4t pas: 

  

Ja sols queda l’edició del vídeo. Amb el programa que podeu fer-ho és 

el Movie maker.  Si algun grup vol fer-ho amb algun altre programa que 

tingueu no hi ha problema. 

Hem de tenir clar: 

• Posa un títol clar. 

• Fes una descripció del vídeo, clara i breu. 

• Si vols posa una portada. Amb una imatge de que anirà el vídeo. 

• A continuació posa el vídeo. 

• Pots introduir música de fons, i veus gravades per vosaltres amb 

l’explicació del joc. 

• Utilitza els subtítols necessaris en anglès. 

• Finament posa el comiat amb les credencials de qui ha fet el 

vídeo. 
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- JOCS POPULARS (annex) 

1- Bitlles Catalanes:  
 
Una partida consta de nou tirades per jugador, dividides en tres tirades. 
A cada tirada es poden llençar tres bitlles.  
Es planten les bitlles en dues fileres de tres columnes, paral·lelament, 
separades per uns 7' 5 centímetres per la seva part baixa.  
La distància de tir és d'onze metres i mig per els homes i nou metres i 
mig per a les dones. 
L'objectiu principal és fer bitlla, és a dir, tombar cinc de les sis bitlles. 
Les tirades es puntuen així: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cap bitlla tombada 0 punt 
• Una bitlla tombada 1 punt 
• Dues bitlles tombades 2 punts  
• Tres bitlles tombades 3 punts 
• Quatre bitlles tombades 4 punts 
• Cinc bitlles tombades 10 punts 
• Sis bitlles tombades (*) 6 punts 
• (*) A la nostra zona juguem que si es tomben les 6 bitlles es 

puntua, també, 0 punts.  
 
2- El mocador: 
 
Es fan dos equips d'igual nombre de jugadors i es separen uns vint 
metres. Cada grup es numera sense que l'equip contrari sàpiga els 
números.  
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Qui porta el joc es posa al mig dels dos equips, amb un mocador a la 
ma. Aleshores comença el joc cridant, fort, un número. 
El jugador de cada equip que té aquest número ha de sortir corrents a 
agafar el mocador. L'objectiu és agafar-lo i tornar al seu lloc sense que 
el contrari el toqui. Si el toca queda eliminat, en canvi, si no ho 
aconsegueix és aquest qui resta eliminat. 
Els eliminats es posen al costat del qui condueix el joc i podran ser 
salvats per un company si, en agafar el mocador, el toquen i 
aconsegueixen tornar al grup sense ser tocats pel contrari.  
El joc s'acaba quan a un dels equips es queda sense jugadors.  
 
3-Xarranca: 
 
Es marca a terra la xarranca. Per torns cada jugador tira una pedra 
plana a la casella que toca. Es comença per la 1 i es va pujant. Cal que 
la pedra caigui dins de la casella, sense tocar les vores. Aleshores es fa 
el recorregut de la xarranca de la següent manera: cal passar per totes 
les caselles, successivament, saltant-se la casella que té la pedra, a peu 
coix, sense trepitjar les línies ni tocar amb l'altre peu el terra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el recorregut és dels que tenen caselles en creu i si 
cap de les dues caselles no és la que té la pedra, en 
arribar a aquestes es posa un peu a cadascuna. En 
arribar a l'última casella es gira i torna fins al principi. 
Quan s'està a la casella anterior a la que té la pedra cal 
ajupir-se i agafar-la i tornar amb ella al principi. Si 
durant aquest recorregut en algun moment el jugador 
toca amb l'altre peu al terra o trepitja una ratlla o en 
llençar la pedra no encerta bé la casella corresponent li 
passa el torn. Si es fa tot el recorregut es continua amb 
la següent casella fins que s'han fet totes.  
Guanya qui primer fa tot el recorregut. 
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4- El pollet i la guineu: 
Els jugadors, agafats per la cintura, es distribueixen en files de quatre. 
El primer de cada fila fa de gallina, que defensa els pollets que té 
darrere, i enfront de les files s'hi col·loca un jugador que fa de guineu. 
Aquest intenta tocar l'últim pollet d’alguna fila mentre la gallina li 
impedeix que el toqui obrint els braços i no deixant-lo passar. Els pollets 
no es poden desenganxar de la cintura del de davant. Si la guineu toca 
l'últim pollet d’una fila, la guineu passa a ser-ne l'últim pollet, la gallina 
corresponent fa de guineu i el pollet que hi havia darrere la gallina fa de 
gallina. 
 

 

 

 

 

 

5- El cabàs i les pedres: 
 
El joc consisteix en recollir el més ràpidament possible les deu pedres 
alineades davant el cabàs, i separades un metre unes de les altres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quan s'inicia el joc cada jugador ha d'anar corrents i posar les pedres al 
seu cabàs, d'una en una, és a dir, el més ràpid possible. Cada cop, però, 
sols en pot agafar una i posar-la al cabàs i després tornar a córrer per 
agafar-ne una altra -el cabàs no es toca, es queda a la línia de sortida-.  
L'ordre per començar a recollir és indistint. Es pot començar per la 
primera, per la darrera o per la meitat. 
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Guanya el qui recull primer la filera de pedres que té davant seu. 
És un joc tradicional que s'ha recuperat a Ascó i que es juga durant la 
Festa de Sant Antoni, el 17 de gener. 
 

6- La corretja:  

El joc consisteix en posar-se en parelles, un davant de l'altre i formant 
un cercle, mirant tots al centre. La parella que està darrera ha de posar-
se les mans a l'esquena. N'hi ha un que para i porta una corretja o 
mocador. Aquest persegueix a un altre per l'exterior del cercle i li pot 
anar donant els cops de corretja o mocador al cul, sempre corrent 
darrera seu -es corre en sentit contrari a les agulles del rellotge. 

 

 

 

El perseguit, per salvar-se dels cop de corretja, ha de posar-se davant 
d'una parella qualsevol de les que forma el cercle. En aquest moment 
deixa de ser perseguit i és el que està a l'exterior d'aquesta parella qui 
ha de córrer per no ser colpejat per la corretja.  

Qui para pot donar la corretja a qui vulgui de l'exterior -per això tenen 
les mans a l'esquena-. Si ho fa ha de fer veure que encara té la corretja 
a fi de despistar al perseguit. En el moment que aquest passi per 
darrera el jugador que té la corretja aquest sortirà a perseguir i pegar 
mentre que el que fins ara perseguia es quedarà al lloc que aquest ha 
abandonat. 
 
7- Patacons (amb cartes): 
 
Un dels més coneguts és el que s'anomena “picada” que es tracta de 
posar el patacó al terra de cara enlaire al qual anomenem patacó base. 
Cada jugador pica amb els seus patacons sobre aquest patacó base. Si 
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no aconseguim girar-lo, hem de deixar el nostre patacó a terra. Quan 
algú aconsegueix girar el patacó base, s'emporta tots els patacons que 
estan a terra excepte el patacó base. 
 

a. Hi ha un altre joc que s'anomena “pica paret” on es marca una 
línia a terra separada un pam de la paret. Cada jugador té tres 
patacons i per torns llença un patacó a rebotar contra la paret. Si 
el patacó queda entre la paret i la ratlla, aquest patacó queda 
retingut mentre que si el patacó queda més enllà de la línia el seu 
amo el recupera. Quan hi ha patacons retinguts i un jugador 
llença el seu patacó i no cau dins llavors aquest jugador 
s'emportarà el seu patacó i tots els que hi hagi dins retinguts. El 
joc acaba quan els jugadors marquin o quan ja no quedin 
patacons per jugar a algun dels jugadors. (aquest és el joc que jo 
inclouria en l'espai de carrer com a representant del patacó i que 
els infants es facin un o diversos patacons). 

b. Un altre joc on es poden utilitzar els patacons és el joc del canut o 
tella, posant els patacons sobre una superfície cilíndrica i intentant 
tombar tants patacons com hi posem en un màxim de tres tirades. 

c. També es poden utilitzar els patacons per jugar a la xarranca, o al 
set i mig. Per jugar al joc del 7 i mig es tracta de llençar el patacó a 
sobre d'un tauler de 7 i ½ tants cops com faci falta sense passar-se 
de 7 i ½. El jugador pot plantar-se quan consideri oportú sempre que 
no es passi de 7i ½. 

8- El joc de les cadires: 
 
La seva versió tradicional i més coneguda consisteix en posar una 
rotllana de cadires al voltant de la qual els jugadors van donant voltes 
mentre sona la música. Quan la música s'atura s'han d'asseure, una 
persona a cada cadira. Però hi ha una cadira menys respecte al nombre 
de persones i aquell qui no pot seure queda eliminat. A cada ronda es 
retira una cadira. El guanyador és qui s'asseu a la última cadira quan 
queden dues persones jugant. 
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Variants del joc: No s’elimina. Les cadires es van traient, però els 
jugadors hauran de compartir cadira (pujant uns a sobre els dels 
altres...). Es pot fer amb cercles i sense música. 
 

9- L’arranca cebes: 
 
Nombre de jugadors: 
A partir de 5 participants 
Desenvolupament del joc: 
Un jugador s’asseu al terra o a un banc, i els altres damunt seu en filera 
i ben agafats per la cintura. Un altre jugador fa el rol de pagès que 
arrenca cebes i ha de fer molta força. Quan aconsegueix arrencar un 
jugador, aquest li ajudarà a fer força per aconseguir arrencar al següent 
i així fins que ja no quedi ningú. 
Els nens/es es col·locaran en filera i asseguts, i un es posarà de peu. 
Aquest que estarà de peu, intentarà aixecar als altres companys que 
estan asseguts. en aquest joc és molt important la força 
Objectiu: 
Arrencar tots els jugadors 
 

10- Estirar la corda: 
 
Un dels jocs més populars, del qual se’n tenen notícies des de l'antic 
Egipte, Grècia, Roma i Àsia. A la resta de cultures mediterrànies, hi té 
una tradició mil·lenària. 
 
En aquest joc dos equips o dues colles se situen a l’extrem d’una corda i 
amb tota la força possible estiren de la corda fins aconseguir que l’equip 
contrari travessi una ratlla marcada al terra. També s’anomena estira i 
afluixa perquè hi ha alguna variant en la qual durant el joc es van 
afegint jugadors per reforçar l’equip que va perdent. 
En algunes cultures, el joc té un component simbòlic, representant el 
canvi d’estacions, la lluita entre la pluja i la sequera, etc. 
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Tot i que ens pot semblar molt simple, aquest és un joc que alguns es 
prenen molt seriosament. Estirar la corda va formar part dels Jocs 
Olímpics des de 1900 fins a 1920. Des de l’any 1960 existeix 
la Federació Internacional d'Estira i Afluixa (TWIF) que organitza 
campionats mundials per equips nacionals cada dos anys 
 
11- El cementiri (2 equips): 
 
El joc de matar es juga en un terreny de joc dividit en dos camps, 
darrera dels quals hi haurà una zona on aniran els eliminats. Aquesta 
zona és coneguda popularment com presó o cementiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es faran dos equips, i cadascun es situarà al seu camp corresponent. 
L'objectiu del joc és eliminar tots els membres de l'altre equip. 
Amb una pilota, els jugadors de cada equip intentaran "matar" els de 
l'altre equip impactant la pilota contra ells. Els jugadors morts aniran a 
la zona dels eliminats i tindran una oportunitat de "matar" algú de l'altre 
equip i, d'aquesta manera, salvar-se. Cada vegada que es facin amb la 
pilota podran llençar-la per intentar salvar-se. L'últim eliminat tindrà 
tres llançaments per poder salvar-se. El joc acaba quan un equip queda 
totalment eliminat. 
Normes: 

• Han de participar tots els membres de l'equip en els llançaments. 

• No es podrà llençar la pilota al cap. 

• No es podrà envair el camp del rival. 

• Si la pilota surt del terreny de joc, l'agafarà un eliminat d'aquella 
zona. 

• Si la pilota és agafada a l'aire, qui l'ha llençat quedarà eliminat. 

Variants: Al principi del joc, es pot escollir un "delegat" de cada equip 
que es situï a la zona dels eliminats, per poder donar peu a estratègies 
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de passades entre el delegat i els seus companys per matar els rivals. 
Una altra variant és permetre que els eliminats puguin llençar des de 
qualsevol límit del camp rival, no només des de la línia de fons. 
 
 
12- Futbol Xinès: 
Els jugadors es col·loquen en rotllana amb les cames obertes i 
semiflexionades. Han d’empentar la pilota amb l’objectiu de fer gol, 
passant la pilota per sota de les cames dels altres jugadors. No es 
poden tancar les cames i només es pot colpejar la pilota amb les mans. 
Quan a un jugador li han colat la pilota per sota de les cames, juga 
d’esquenes. I si li tornen a fer gol per sota de les cames, llavors queda 
eliminat del joc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per evitar la eliminació, cada vegada que a un jugador li colen la pilota 
per sota de les cames, se li poden donar més oportunitats: jugant amb 
una mà, d’esquenes, d’esquenes i amb una mà... 
 
13- El ninja:  
 
1. Heu de posar-vos tots els jugadors drets en rotllana. 
2. Compteu a tres en veu alta i "...a la de tres!" poseu-vos en posició de 
ninja. Podeu agafar postures com la de la imatge o qualsevol que us 
sembli que és "ninja". 
3. Un jugador comença el joc intentant picar la mà d'un dels jugadors 
que té al costat movent una de les seves mans de manera molt ràpida. 
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- Pot escollir picar cap al jugador de la dreta o cap al de l'esquerra (la 
resta de jugadors no han de conèixer la seva intenció). 
- Només pot fer un sol moviment i un cop l'ha fet s'ha de quedar 
"congelat" en la postura final. 
- El jugador que és atacat també pot fer només un sol moviment per 
esquivar-lo i també ha de quedar-se "congelat". 
4. Si el ninja que ataca toca la mà de l'altre jugador li "elimina". A partir 
de llavors, aquest jugador ja només pot jugar amb la mà que li queda. 
Si no li toca, no passa res. En els dos casos passa el torn a qui li 
pertoqui sent indiferent a qui ha atacat el ninja. 
5. El següent jugador actua de la mateixa manera fins que es van 
"eliminant totes les mans" i només queda un ninja. Aquest és el 
guanyador. 
 
14- La bandera: 
 
Es faran dos equips, als que assignarem una bandera. Cada equip tindrà 
un camp, quedant l'esplanada com a zona neutra. Dins del seu territori, 
hauran de col·locar la seva bandera. L'objectiu és capturar la bandera 
de l'equip contrari i portar-la a la teva base sense que et robin la teva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quan es creua la zona neutra, s'entra en territori enemic. Els jugadors 
que siguin atrapats en territori enemic hauran d'anar a la "presó", que 
la situarem en la zona neutra. Per alliberar-los, un company els haurà 
de tocar la mà. Un jugador que porta la bandera pot ser atrapat en 
camp contrari, retornant la bandera al seu lloc i anant aquest jugador a 
"presó".  
Cada equip, per tant, haurà d'idear una estratègia, tenint en compte 
que necessitarà atacants que vagin a capturar la bandera de l'enemic 
i defensors que s'encarreguin de protegir la bandera pròpia. 
Normes: 

• S'han de respectar els límits del terreny de joc. 

• Queda totalment prohibit empentar i qualsevol acte que pugui ser 
violent. 
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• Només es pot alliberar un membre de l'equip de la "presó" cada 
cop que passem per la zona neutra. 

• Un cop situada la bandera, no es pot canviar de lloc. 

 
15- Pilota a la torre: 
 
Els jugadors es divideixen en dos equips amb les mateixos membres. Un 
jugador de cada equip se situa dins d'un cèrcol, la resta a l'altra meitat 
de la pista. L'objectiu és fer arribar la pilota al company que està dins 
del cèrcol. El jugador torre no pot sortir del cercle per agafar la pilota. 
Si la pilota cau, o el jugador torre surt del cercle, la pilota passa a l'altre 
equip. 

 

 

 

 

 

 

La pilota no pot tocar a terra,  ha de ser tocada per tots els membres de 
l'equip abans de passar-la a la torre. No es pot treure la pilota de les 
mans, cal deixar un braç de distància i no es pot córrer amb la pilota a 
les mans. 
 
16- La bandera creuada: 
 
Objectius: 

– Fomentar el treball en equip. 
– Aprendre a moure’s per l’espai. 

Desenvolupament: ideal per jugar-hi molts infants alhora. Es fan 2 
equips, més o menys equilibrats. En un camp quadrat (o rectangular) es 
col·loquen els 2 equips a la mateixa línia, però un  equip a cada extrem. 
Cada equip té una persona que serà la “bandera”. Aquesta persona se 
situa a la línia contrària i a l’extrem contrari del seu equip (queda a la 
diagonal del seu equip). La finalitat del joc és arribar a la persona que 
és la vostra bandera. Per fer això, quan l’equip A ataca, surt una 
persona d’aquest equip corrent per arribar a tocar la “bandera”, al 
mateix moment surten tots els participants de l’equip B per intentar 
atrapar al membre de l’equip A. Quan l’atrapen, aquest es queda quiet. 
Llavors ataca l’equip B. Quan torna a atacar l’equip A, i surt un altre 
jugador, pot intentar tocar el jugador que han tocat a la tirada anterior 
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(així es salva) i aquest pot anar a tocar la bandera (fins que el tornin a 
tocar).  
Alerta! Quan es toca la bandera, no s’acaba el joc. Sinó, que aquella 
persona (bandera) ha d’aconseguir arribar al seu camp (d’on 
començaven els jugadors del seu equip). 
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