
JOCS DE FORÇA Jordi Tuset Peris 

 
Lluita de galls: Per parelles. Es col·loquen a la gatzoneta un/a davant de l'altre/a i a la senyal del 

mestre/a s'han d'empènyer mútuament intentant desequilibrar l'adversari. Guanya qui aconsegueixi 

desequilibrar l'adversari més vegades. Després es canvia de parella. 

Lluita de pirates: Per parelles saltant a peu coix. A la senyal del mestre/a, haurem d’intentar 

desequilibrar al company/a donant-li empentes. Contem els punts que fa cadascú. Al cap d’una estona 

canviem de parella. 

El carretó: Per parelles de pes semblant. Un membre de la parella agafa els peus del seu company/a que 

es desplaçarà amb les mans fins a una distància determinada i tornar. Quan arriben al principi, 

s'intercanvien les funcions i tornen a recórrer la mateixa distància. Guanya la parella que arriba 

primer/a. 

Cursa de cavalls: Per parelles de pes semblant. Un/a puja a cavall de l'altre/a. A la senyal de mestre/a els 

cavalls han de recórrer una distància determinada i tornar. Quan arriben al principi, s'intercanvien les 

funcions i tornen a recórrer la mateixa distància. Guanya la parella que arribi primer/a. 

Gira’m: Per parelles. Un company/a de la parella es col·loca totalment estirat/a al terra i l’altre 

company/ l’ha de fer girar mentre l’altre es resisteix. Quan ho aconsegueix, canvi de rols. 

La cadireta de la reina: El joc el componen tres jugadors. Dos configuraran la cadira agafant-se els 

braços entrecreuats i l’altre s’hi seurà al damunt. A la senyal del mestre/a, tothom a transportar la 

cadireta fins a una distància determinada i tornar. Guanya l’equip que arribi primer. Després podem 

canviar els grups i fer el mateix. 

Estirar la corda: Per parelles. Cada alumne/a agafa la corda per un extrem. Es dibuixa una línia al terra 

perpendicular a la corda. A la senyal del mestre/a els membres de cada alumne/a estira la corda 

intentant que el jugador/a adversari superi la línia. Si ho aconsegueix té un punt. Guanya qui arriba a 3 

punts. 

El rei del castell: Es delimita un terreny de joc reduït. A la senyal del mestre/a, s’ha de fer fora a tots els 

adversaris empenyent-los de forma continuada, no a cops. Guanya qui es queda dintre del castell. 

L’arbre de punxes: Es col·loquen tots alumnes ben agafats en rotllana, menys un/a que fa de d’arbre de 

punxes al centre. Al senyal del mestre/a,  tothom estira amb força per allunyar-se de l’arbre de punxes. 

Qui toqui l’arbre o es deixi anar de les mans queda eliminat/da. Es juga fins que només quedin tres 

jugadors/es. 

Arrencar cebes: Tots els jugadors/es estan asseguts a terra, agafats de la cintura, excepte un/a 

alumne/a que està dret i intenta treure el primer/a de la fila estirant-lo dels braços. Els altres, 

asseguts/es i ben agafats/es al de davant, intenten impedir-ho. Les cebes que són arrencades ajuden a 

arrencar a les cebes que falten. 

 

 

 

 

 


