
JOCS DE DESPLAÇAMENTS Jordi Tuset Peris 

 
Anem de safari: Delimitarem 4 zones. En cada zona ens desplaçarem d’una manera diferent 

(quadrupèdia, reptant...). Hi haurà un caçador/a que també es desplaçarà depenen de la zona en la que 

trobi i quan atrapi a algú, s’intercanviaran els rols. 

La cadena: Dos nens/es agafats de la mà persegueixen a la resta del grup. Els atrapats/es es van afegint 

a la cadena. S’ha d’aconseguir que tot el grup formi part de la cadena. Quan són 4 perseguidors, es 

divideixen de 2 en 2. Guanya l’últim en ser agafat. Una altra variant és fer la cadena llarga, és a dir, sense 

separar-se. 

Les parelles: Tothom per parelles. Hi haurà una parella que la pararà. Quan atrapa a alguna altra parella, 

s’intercanvien els rols. Una altra variant és fent parar sempre la mateixa parella i eliminant a les parelles 

atrapades. 

Stop: Els alumnes corrent lliurement per l’espai i un/a nen/a persegueix els altres. Els perseguits tenen 

l’opció de cridar “stop” i quedar-se quiets amb les mans obertes i les cames separades. En aquesta 

posició no poden ser atrapats/es, però tampoc es poden bellugar fins que un company/a els salvi 

passant-li entre les cames. Si un nen/a és atrapat/a passa a ser perseguidor/a. 

Les bruixes: 4 nens/es la paren i quan atrapen a un nen/a, aquest/a s’ha de quedar immòbil amb els 

braços en creu i només pot ser salvat/a si un company/a li passa per sota les cames. El joc acaba quan 

tothom és atrapat per les bruixes. 

Vine amb mi: Es formen equips de 5 jugadors. A la senyal, el primer/a jugador/a de cada equip surt 

corrent, passa per darrera d’un con i torna a la línia de sortida. Quan arriba a la línia de sortida, agafa el 

segon/a jugador/a del grup i fan el mateix recorregut. I així successivament. Fins que els 5 jugadors/es 

del grup fan el recorregut. Llavors s’aniran deixant jugadors fins que només en quedi un/a. Primer es 

deixarà al jugador/a que ha fet 5 viatges, després el segon, i així successivament. Guanya  qui acaba 

abans. 

Relleus: Ens col·locarem en grups de 4 i realitzarem diferents tipus de desplaçaments:  

 Individuals: De 4 grapes, reptant, saltant, a la gatzoneta, trepant... 

 Per parelles: Aguantant una pilota, amb el peu lligat, agafats de la mà, cavallet, fent el carretó... 

Relleus pel túnel: Dos equips en fila índia i amb les cames obertes. L’últim/a de cada fila passa al davant 

reptant per sota les cames dels membres del seu equip. Quan arriba al davant fa una senyal perquè surti 

l’últim/a. I així successivament. Guanya l’equip que arribi primer a una distància determinada. Després 

fem el mateix, però reptant amb l’esquena. 

La guineu, la gallina i el pollet: Hi haurà un alumne que farà de gallina, un alumne que farà de pollet i 

s’agafarà de la cintura a la gallina i la guineu que intentarà tocar al pollet. Quan la guineu toca al pollet,  

s’intercanvien les funcions.  

Foot-cranc: Hi ha dos equips en un terreny de joc reduït. Uns cons fan de porteries. Els dos equips es 

col·loquen en posició de cranc: panxa enlaire amb peus i mans a terra i el cul sense tocar a terra. No hi 

ha porters. En començar el joc cada equip es situarà al seu camp. Es deixarà la pilota al mig de la pista i 

començarà. Tothom s’ha de moure en posició de cranc i intentar fer gol a la porteria contrària amb els 

peus. En cap moment es pot tocar la pilota si es té el cul a terra. Quan la pilota va fora els límits del 

camp, es tira dins el terreny de joc de nou. Les porteries es poden ampliar per fer més gols. 


