
JOCS DE FLEXIBILITAT Jordi Tuset Peris 

 
Relleus per sota les cames: La classe es divideix en 2 equips. Cada equip es col·loca en fila. El primer/a 

de cada equip té una pilota i la passa al següent per sota les cames. Quan la pilota arribi a l’últim/a, 

aquest/a agafa la pilota, es posa al davant i torna a començar. El joc acaba quan s’arriba a una distància 

determinada. 

Relleus per sobre el cap: La classe es divideix en 2 equips. Cada equip es col·loca en fila. El primer/a de 

cada equip té una pilota i la passa al següent per damunt del cap. Quan la pilota arribi a l’últim/a, 

aquest/a agafa la pilota, es posa al davant i torna a començar. El joc acaba quan s’arriba a una distància 

determinada. 

Relleus amb piques: La classe es divideix en equips. Cada equip es col·loca en fila. El primer/a de cada 

equip té dues piques, una en cada mà i les passa al company/a del darrera. Quan les piques arriben a 

l’últim/a, aquest/a les agafa, es posa al davant i torna a començar. El joc acaba quan s’arriba a una 

distància determinada. 

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. 

El comptavoltes: 2 equips situats en rotllana i amb una pilota cada equip. A la senyal, cada equip ha de 

donar un nombre determinat de voltes donant-se la pilota a les mans. Els membres de cada equip 

estaran col·locats un de cara i l’altre d’esquena, de manera que quan hagin de rebre o donar la pilota, 

hauran de girar el tronc. Guanya l’equip que abans aconsegueixi donar un nombre determinat de voltes. 

Passar l’anella: Dues rotllanes agafades de les mans. Dins de cada rotllana hi haurà un cèrcol. Es tracta 

que tots els membres de la rotllana passin per dins del cèrcol intentant deixar-lo anar. Guanya el grup 

que acabi abans. 

Al limbo: 2 jugadors/es, separats un parell de metres, sostenen la goma a l’alçada del coll. La resta de 

participants han de passar per davall evitant tocar-la. El joc continua complicant-se, cada cop més, donat 

que la goma es va abaixant progressivament a l’alçada del pit, la panxa, la cintura. Es tracta d’un joc on 

es mesura l’elasticitat. 

Els nusos: En filera agafats de les mans. El primer/a de la fila es recolza a una paret. S’ha d’aconseguir 

fer i desfer un nus sense que el primer/a es deixi de recolzar a la paret. Primer s’haurà de fer el nus, 

llavors l’últim de la filera passarà entre la paret i el primer/a de la fila arrastrant a la resta de la filera. 

Després tornarà a passar pel següent forat que quedi lliure i així fins que no es puguin fer més nusos. 

Després s’haurà de desfer-se el nusos sense trencar la filera. 


