
NOM:  

EL MOCADOR 

 

DESCRIPCIÓ: 

Aquest joc es comença triant un jugador perquè aquest sostingui el 

mocador. La resta de jugadors s’han de repartir en dos grups amb el 

mateix nombre de persones. La persona que té el mocador ha de marcar 

tres línies paral·leles separades per la mateixa distància, llavors aquesta es 

situa a l’extrem de la línia del mig. I cada equip es situarà al darrera d’una 

de les dos línies restants. 

Els membres de cada equip s’han de numerar sense que els de l’altre 

equip sàpiguen quin número té cadascun, un cop fet, el jugador que té el 

mocador estira el braç amb el mocador agafat per una punta i diu un 

nombre en veu alta. 

El jugador de cada equip que té aquest nombre corre cap al centre 

per agafar el mocador, el primer que l’agafa, ha de tornar amb el seu 

equip abans que no el toqui el contrari. Si el jugador que ha agafat el 

mocador arriba, és a dir, traspassa la línia sense ser tocat pel jugador de 

l’equip contrari, aquest pot continuar jugant i l’altre és eliminat,  i si 

l’atrapa, serà ell l’eliminat. Cada vegada que s’elimina un jugador, un 

membre del seu equip es queda amb el seu nombre . 

En el moment d’agafar el mocador, els jugadors poden fer el gest 

d’emportar-se’l sense fer-ho de veritat. Si l’altre s’ho creu i traspassa la 

línia, queda eliminat.  

Els jugadors eliminats es col·loquen al costat del que sosté el 

mocador. I el joc s’acaba quan tots els d’un equip queden eliminats. 

 



GRÀFIC:                                    

                                                              

 

VARIANTS: 

 Aquest joc té moltes variants: 

• Es pot eliminar els atrapats o els que no agafin el seu rival. 

• Es pot permetre que els eliminats es puguin salvar per un company 

del seu equip quan té el mocador a la mà. 

• Es pot eliminar si trepitgen la línia situada al mig del camp abans 

d’agafar el mocador. 

• Es pot jugar amb una pilota en comptes d’un mocador, (fent-la 

botar, passar, encistellar, llançar a la porteria...). 

• Es pot cridar a 2 o 3 números i permetre passar-se la pilota, perquè 

arribi abans al camp propi . 

 

ADAPTACIONS: 

 Si en un dels dos equip no hi ha els mateixos participants, és a dir, si 

un equip és parell i l’altre imparell, en l’equip imparell un dels jugadors té 

dos números. 

 


