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Atrapar amb pilota: El grup es mou lliurement per l’espai i 3 o 4 alumnes persegueix els altres amb una 

pilota. Quan toquen a algú s’intercanvien les funcions. No val tirar la pilota. 

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. 

Les cuetes: La meitat d’alumnes portaran un mocador penjant que serà la cua i l’altre meitat no en 

portarà. Els alumnes que no tinguin cua, hauran de recuperar-la robant-la a un company/a. Cada 

alumne/a només podrà tenir una cua. Guanyen els alumnes que al cap d’un temps determinat 

mantenen la cua. També es pot jugar a veure qui roba més cues. 

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. 

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. 

La pilota dolenta: Hi haurà 4 nens/es que la pararan i quan atrapin a algú, aquest/a s’haurà d’asseure al 

terra. Per ser salvat/a, un/a altre company/a li haurà de xocar la mà. El joc acaba quan tothom és 

atrapat.Una altra variant és la bola de foc, en el qual un alumne porta una pilota de psicomotricitat i ha 

de tocar als altres fent rodar la pilota per terra. La resta del joc és el mateix. 

Gats, gossos i ratolins:  Es divideix el grup en tres equips iguals diferenciant-los amb pitralls de colors 

diferents. Cada equip tindrà una zona delimitada com a "casa seva". Un grup seran els gats, un altre els 

gossos i un altre els ratolins. El gossos hauran d'agafar els gats, aquests als ratolins i aquests als gossos. 

Els agafats s'hauran de traslladar a les cases i només es podran salvar si són tocats amb la mà per un 

company/a. Guanya l'equip que aconsegueixi més preses. 

Policies i lladres: 3 o 4 nens/es persegueixen els altres. Quan atrapen a algun nen o nena, el porten a la 

presó. Per poder ser salvats, algun altre company/a els haurà de xocar les mans. El joc acaba quan 

tothom és atrapat 

Les fites: 2 equips. Cada equip té una part de la pista de futbol sala. Dins de cada àrea hi ha 5 cons 

petits. El joc consisteix en agafar els cons del contrari sense que t’agafin els teus. Quan un jugador/a 

entra al camp contrari, pot ser tocat per un adversari. Llavors es queda parat al lloc on l’han tocat i per 

poder ser salvat/a, un company/a li ha de picar la mà. Dins de l’àrea contrària és casa i ningú pot ser 

atrapat. Guanya l’equip que aconsegueix tots els cons o l’equip que al cap d’una estona té més cons. 

També podem fer el joc de la bandera, que és una variant del joc de les fites, que consisteix en prendre 

una bandera que està en el camp rival i dur-la al propi camp, sense ser tocat/a. Si un jugador/a d’un 

equip entra en el camp de l’altre i és tocat, ha de tornar al propi camp per guanyar de nou la vida. 

Guanya l’equip que aconsegueixi la bandera contrària. 

La bandera: 2 equips. Cada equip té una meitat de la pista de futbol sala amb una bandera dins l’àrea. El 

joc consisteix en prendre la bandera rival i dur-la al propi camp sense ser tocat/a. Si un jugador/a d’un 

equip entra en el camp de l’altre i és tocat, ha de tornar al propi camp per guanyar de nou la vida. 

Guanya l’equip que aconsegueixi la bandera contrària. 

 

 


