
 
 

PROGRAMACIÓ JOCS TRADICIONALS 
 
 
Els jocs tradicionals i populars passen a formar part  fonamental de la nostre cultura, 
que es construeix i es renova dia a dia amb les petites  variacions que introduïm els 
mateixos jugadors. 
 
Hem de treballar i preservar els jocs populars catalans i transmetre a les nostres 
generacions per tal de que no desapareguin amb l'actual creixement de jocs virtuals o de 
playstation, wii o altres... 
 
A continuació detallem alguns dels jocs que es faran:  
 
Saltar a la corda 
 
Saltarem a la corda,i cantarem cançons: Si la barqueta tomba....  
 
La Xarranca 
 
La xarranca és un joc tradicional català en què saltem a peu coix per una sèrie de 
casellas que dibuixarem.Qui no coneix la xarranca oi? 
                                                                                                                   
Els conillets 
 
La monitora,comença a dir: Conillets a amagar que la llebre passarà i el nen que para els 
comença a buscar. 
De nit i de dia, que el sol s'hi ponia. Conillets,esteu ben amagadets? 
Han d’amagar-se i contestar Sii!!! 
La mestra  deixa que el nen busqui als seus companys. Para el primer nen  que 
troba.Trobar un espai, sala de psicomotricitat o gimnàs per poder amagar-nos. 
 
L'espardanyeta 
 
Ens asseiem a terra en rotllana, menys un, el que para. El que para duu una espardenya a 
la mà i va donant tombs per fora la rotllana. Deixem l'espardanyeta darrera d'un dels 
jugadors i corren al lloc buit sense que l'altre el calci i cantem:     “El sereno de la nit, 
cada dia cada dia, el sereno de la nit, cada dia es pixa al llit. Juguem tots junts i 
participem  cantant uns i altres!!!” 
 
La Gallina Cega 
 
Es forma una rotllana donant-se les mans i fent voltes.(Un està o sigui la gallina cega) al 
mig amb els ulls tapats ,li fan tres voltes dient: un,dos,tres i el deixen. El que fa de 
gallina cega intentarà agafar un dels jugadors de la rotllana. Quan ho aconsegueixi li 
farà una pregunta per saber quina veu té. I la gallina ha d'endevinar qui és l'agafat. 



 
 
Si no ho encerta, ho ha d'intentar de nou. 
 
Els cromos 
 
És una variant del joc dels patacons. Els jugadors es col.loquen en rotllana,cadascú amb 
els seus cromos que la monitora proporciona. 
Al centre de la rotllana es fa una pila de cromos. El joc consisteix en colpejar la pila de 
cromos amb la mà,en forma de cova, fins aconseguir donar-los la volta. 
Els cromos que donen la volta són nostres. 
 
Amb el grup de P-5 podrem incloure jocs una mica més  moguts o amb un grau de 
dificultat superior . 
 
Per exemple: 
 
El pare carbasser,la pesta alta,el joc de les parelles,la petanca,la baldufa,el joc del 
mocador, matar conills, policies i lladres,les bitlles catalanes, mímica, jocs d'imitació. 
 
 
En general gaudirem tots plegats d'aquesta activitat .El joc i la diversió seràn sempre 
presents, de manera que els infants adquiriran habilitats comunicatives. 
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