
 
NOM: 
 

CEMENTIRIS 

 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
Es dibuixa a terra un camp rectangular d’uns sis metres d’amplada i 12 
metres de llargada. Després es divideix per la meitat. 
 (les mides del terreny de joc dependran del nombre de jugadors) 
 
Els jugadors es reparteixen formant dos equips i cadascú se situa en una de 
les parts del camp. Cada equip envia un dels seus jugadors darrere de 
l’equip contrari, lloc que s’anomena cementiri (la zona del cementiri és la 
part de darrere del camp de l’equip contrari i els seus laterals). El jugador 
que va al cementiri en començar la partida està "viu", i per tant anirà al seu 
camp quan "matin" a un dels seus companys. 
 
Per saber quin equip comença amb la pilota es pot fer el joc de pedra, 
paper, tisora (o qualsevol altre). El jugador que tingui la pilota la llançarà 
intentant tocar algú de l’equip contrari o la passarà a algú del seu equip. 
Els jugadors han d’estar dins els límits del seu camp. 
 
Un jugador està "mort" quan la pilota -llançada per algú de l'equip 
contrari- el toca i cau a terra. 
No ho estarà si ell mateix o algú altre l'entoma (no la deixa caure a terra). 
Tampoc està "mort" si la pilota ha botat abans de tocar-lo. 
En cas de que la pilota llançada per un jugador de l’equip contrari toqués a 
més d’un jugador abans de caure a terra, només està “mort” el primer 
jugador que ha tocat la pilota. 
  
Quan algú està "mort", ha d'anar al "cementiri" i ha d'efectuar un 
llançament. En cas de que "mati" algú -en aquest moment o més tard- se 
salva i torna al seu camp. Si en el "cementiri" no hi ha ningú més 
s'esperarà a marxar fins que arribi un company "mort". 
 
El joc està acabat quan estan "morts" tots els jugadors d'un equip, i el 
darrer "mort" ha efectuat un llançament des del "cementiri". 
 



GRÀFIC: 
 

 
 
 
 
VARIANTS: 
 
Es poden fer moltes variants, només cal tenir present que abans de 
començar la partida caldrà –entre tots els jugadors- definir bé les normes. 
 

• Els jugadors que estan en el cementiri només poden llançar la pilota 
des de darrere del camp (no es pot efectuar cap llançament des del 
laterals). 

• Si un jugador de l’equip contrari entoma un llançament (no li cau la 
pilota a terra), el jugador que ha llançat la pilota està “mort”. 

• L’últim jugador “mort” d’un equip disposa de tres llançaments. 

• Només s’està “mort” si la pilota que t’ha tocat cau dins el teu camp. 


