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El mirall: Per parelles. Es col·loquen un nen/a davant de l’altre. Un/a realitza qualsevol moviment i l’altre l’ha 
d’imitar com si fos un mirall. Al cap d’una estona s’intercanvien les funcions. 

El mirall en grup: Un alumne del grup és el qui dirigeix l’acció i els seus companys/es col·locats en rotllana l’imiten. 

Al cap d’una estona es canvia l’alumne que dirigeix. I així successivament. 

Seguir el rei: Grups de 5. Es decideix un rei per cada grup. Llavors es col·loquen en fila i el rei es col·loca davant. El 

rei es el que mana i tots el moviments que realitzi han de ser imitats pels seus companys/es de grup que seguiran 

en fila. Al cap d’una estona es canvia de rei. 

Cadena de gestos: Grups de 5. Un alumne del grup fa un gest. Llavors el següent alumne, l’imita i fa un altre gest. I 
així fins que ho fan tots. Quan algú s’equivoca, es torna a començar la cadena. Guanya el grup que encadeni més 
gestos seguits. 

Els animals: Els alumnes es desplacen imitant un animal que dirà el mestre/a. Llavors quan digui un número els 

alumnes hauran de fer grup segons el número que hagi dit el mestre/a sense deixar de fer l’animal que feien. El 

mestre/a anirà canviant els animals: gat, gos, ocell, lleó, serp, cangur, granota... Els alumnes que no aconsegueixin 

agrupar-se o arribin tard, queden un cop sense jugar. 

Ordena i sigues ordena’t: Grups de 5. Sense parlar, utilitzant només gestos, els alumnes s’hauran d’ordenar en files 

segons els mesos de naixement, els dies de naixement, l’alçada, el pes o altres ordenacions més o menys 

complicades. Guanya el grup que ho faci més ràpid. 

Números, lletres i formes: Grups de 5. Amb l’ajuda del cos, els alumnes faran lletres, números i formes 

geomètriques. El mestre/a coordinarà les figures que han de fer i ajudarà en els grups a formar paraules entre ells. 

Guanya el grup que en faci més. 

Representacions: Oficis, esports, animals, sentiments… 

Endevina qui sóc: Els alumnes estaran asseguts. Llavors hi haurà un alumne que sortirà a imitar un personatge 

proposat pel mestre/a però no podrà parlar, només utilitzar el cos. L’alumne que encerti el personatge, sortirà a 

representar-ne un altre. 

 “No te rías que es peor”: Un alumne s’asseu en una cadira i els altres fan una fila davant. Van passant d’un en un 

intentant fer riure al que està assegut que s’aguantarà el riure. El temps màxim per fer riure són 10 segons. Qui ho 

aconsegueixi s’asseu a la cadira. Podem fer-ho en grups reduïts de 5 alumnes. 

Les estàtues amb música: Els alumnes es desplacen lliurement per l’espai al ritme de la música i quan la música 

s’atura tothom s’haurà de quedar quiet mantenint la posició com si fossin estàtues. Quan el mestre/a torna a donar 

la senyal es tornen a desplaçar. Es valorarà l’originalitat. Ho podem fer amb música. 

El joc dels cercles amb música: Posem cercles distribuïts per l’espai de joc i els alumnes hauran de desplaçar-se per 

l’espai al ritme de la música mentre aquesta vagi sonant. Quan aquesta deixi de sonar, cada jugador/a haurà 

d’intentar ocupar un dels cercles. Queda eliminat/da o un cop sense jugar, el jugador/a que es queda sense cercle. 

La monitora d’aeròbic: El mestre/a posarà música animada. Llavors hi haurà un alumne/a que es posarà dalt d’un 

banc suec. Aquest/a alumne/a haurà de fer com si fos un/a monitor/a d’aeròbic i ballar al ritme de la música i els 

seus companys/es l’hauran d’imitar. Al cap d’una estona es canvia de monitor/a. 

El pobre gatet: Els alumnes s’asseuen en rotllana, excepte un que es posa al mig. L’alumne del mig se’n va cap a un 

altre i tot fent de gat, agenollat davant seu, li diu: miau, intentant que el company/a rigui. Aquest seriós, sense riure 

gens, ha de contestar acaronant-li el cap: pobre gatet. El procés es repeteix tres cops. Si en aquest temps el que 

contesta no ha rigut, el que fa de gat va a buscar un altre nen. Si, pel contrari, riu, aquest nen passa a fer de gat. 

El telegrama: Per parelles. Un company/a assegut i l’altre li escriu un número o una lletra a l’esquena amb el dit. 
Llavors el nen/a que està assegut, ha d’encertar el número que li ha escrit. 

Llegir els llavis: Per parelles un davant de l’altre. Un alumne mourà els llavis dient una paraula però sense que se 

senti i el seu company haurà d’encertar quina paraula és. Quan ho encerti, s’intercanvien les funcions. 


