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COM ES DIU EL JOC? El pot 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Les Avellanes 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? Un pot, llauna o objecte similar 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR?  Tots els que vulguin, però s’han de conèixer entre si 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? A la plaça 

COM ES JUGA? Al principi de la partida, s’escolleix a través d’algun joc de triar, una persona 
que haurà de parar. Un cop es tingui clar qui ha de parar, es posa d’esquena a la resta, i una 
persona dels que juguen el toca amb un dit. Quan es gira, totes les persones estan amb les 
mans obertes al seu davant, i ha d’endevinar quina persona l’ha tocat i el dit amb que ho ha 
fet. Si toca una mà d’una persona equivocada se li sumen ja 5 punts (tants com dits té la mà), 
i així va sumant punts fins que encerta la mà correcta. Quan encerta la mà, encara li quedarà 
encertar el dit, i cada dit erroni sumarà 1 punt més. El número de punts que faci serà el 
número que haurà de comptar. 
 
Compta fins aquest número amb els ulls tancats i la resta s’amaguen. Quan acaba ha 
d’intentar trobar als companys, quan veu a algú ha de córrer cap al pot i dir el seu nom dient 
“pot” al davant, per exemple “pot toni”. I així fins que aconsegueix veure’ls a tots. Si mentre 
està parant algun company pot arribar al pot i xutar-lo tots els companys que havien estat dits 
passen a estar salvats i la persona que parava torna a parar de nou des del lloc on ha quedat 
el pot després de xutar-lo. 
 
Si el que para, aconsegueix dir el nom de tots els companys, llavors pararà el que hagin 
descobert en primer lloc. 

GRÀFIC DEL JOC 
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COM ES DIU EL JOC? Ossets 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Os de Balaguer 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? 4 ossets (a poder ser de corder) i una piloteta petita 
 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? En petit grup (3 o 4) 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Al carrer o a la plaça 

COM ES JUGA?  
Es deixen els 4 ossets a terra en qualsevol posició (s’acostumen a tirar a l’atzar). Un a un els 
jugadors aniran tirant intentant col·locar els ossets de la manera que els permeti guanyar. Hi 
ha 4 posicions de deixar els ossets: denteta, clotet, panxeta i dretet. Cadascun dels jugadors 
elegeix abans de començar una combinació guanyadora per a ell, per exemple tot en 
panxeta. Toca tirar els jugador un a un, i el primer ha d’ajupir-se al costat dels ossets i tirar la 
piloteta enlaire. Amb la mateixa mà que ha tirat la pilota i mentre aquesta encara està per 
l’aire ha d’intentar col·locar els ossets de manera correcta segons la seva combinació 
guanyadora. Si aconsegueix agafar la pilota, pot tornar a tirar. Si li cau, li toca tirar a un altre. 
El primer que aconsegueix posar tots els ossets tal i com havia dit guanya.. 
 

GRÀFIC DEL JOC 
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COM ES DIU EL JOC? Bali 

D’ON ÉS TRADICIONAL? rodalies de Balaguer 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? dos pals d’uns 30 o 40 cm de longitud, un més doble que 
l’altre 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? els que es vulguin 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? en un descampat 

COM ES JUGA?  
 
Es posa el pal més prim a terra intentant que quedi una mica aixecat per un extrem amb 
l’ajuda d’una pedra, branca o el que trobem pel terreny. Amb el pal més gruixut es tracta 
d’intentar picar al pal que hi ha al terra, per l’extrem que queda aixecat. Si ho fem bé, aquest 
s’enlairarà una mica i llavors hem d’intentar colpejar-lo a l’aire el més lluny que puguem. 
 
Si sol es té un parell de pals per tots els participants es pot jugar a veure qui el tira més lluny 
o bé qui toca algun objecte proper com un arbre, farola, paret,... 
 
Si tots els participants tenen un parell de pals es pot fer una carrera, surtin tots del mateix 
lloc, anar tirant per torns a veure qui arriba abans a un lloc determinat. 

GRÀFIC DEL JOC 
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COM ES DIU EL JOC? La serp 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Alberola 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR?  
 
Molts nens i nenes 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? Com més millor 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Un pati ben gran 

COM ES JUGA?  
 
Es tracta de fer una fila com més llarga millor i al davant de tot el nen o nena més forts del 
grup, aquest ha de començar a córrer el més ràpid possible en forma de essa fins a fer caure 
els del darrera i així fins que els elimina a tots. 
 
 
 
 
 
 

GRÀFIC DEL JOC 
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COM ES DIU EL JOC? Un elefante colorido 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Brasil  

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR?  
 
Un guix i roba de colors 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? Els que es vulgui 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? En un pati 

COM ES JUGA?  
 
Amb el guix es fa una ratlla, un dels jugadors es col·loca damunt de la ratlla i ha de dir un 
color, els altres jugadors ha de passar d’un costat a l’altre i la el jugador que te el color 
anomenat a les seves peces de roba no pot ser tocat. 
 
 
 
 
 
 

GRÀFIC DEL JOC 
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COM ES DIU EL JOC? Galgo 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Altron (Pallars Sobirà) 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR?  
 
Un guix o un pal per dibuixar al terra. 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? Tots els que vulguin, però com a mínim 4 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? La plaça del poble 

COM ES JUGA?  
 
Es marquen tres llocs que faran de casa al voltant d’un punt central. El jugador que para es 
situa en el punt central i la resta de jugadors es posen a les cases, en nombre iguals. Aquests 
s’han d’anar canviant de casa respectant sempre el mateix nombre de jugadors a cada casa. 
El jugador que para ha de procurar agafar-ne algun. Antigament els agafaven pels cabells 
fins que es rendien tot dient “Galgo”. El que es rendia parava. 
 
 
 
 
 

GRÀFIC DEL JOC 
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COM ES DIU EL JOC? El pare carabasser 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Cubells i Vilanova de Meià 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR?  
Nens i nenes 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? A patir de 5 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Al pati de l'escola, a la plaça del poble, ... 
 

COM ES JUGA?  
 
Tots els nens/es estan en rotllana i tenen un número cadascun. Llavors es decideix 
quin és "el pare carabasser", el qual començarà a cantar una cançó: "El pare 
carabasser té x carabasses", qui tingui aquell número dirà: "No, x no! En portava y !" 
Si s'equivoca o diu el seu número s'elimina i ha de pagar penyora. S’ha d’anar dient 
números successivament fins que algú s’equivoca. 
 
 

GRÀFIC DEL JOC 
 
 

 
 
 

 

COM ES DIU EL JOC?  Boles o “Caniques” 
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D’ON ÉS TRADICIONAL? Montgai, Cubells, La Sentiu i Vilanova de Meià 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? Boles de vidre, metall, ceràmica...  

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? a partir de 2 nens/es 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Al pati, al carrer, a la plaça...  

COM ES JUGA? Hi ha moltes formes de jugar a les boles. 
 
A) Una d'elles és llançar des d'una distància determinada i tractar d'acostar-se el 
màxim a una línia marcada al terra. 
  
B) En el joc de les bales necessitem un forat, ha d'estar separat un metre de la paret 
més propera com a mínim. Després es pinta a terra una línia a uns cinc metres del 
forat. Des d'aquesta línia és d'on els jugadors llancen les seves boles en direcció al 
forat. Per saber l'ordre en què cada jugador comença llançant les boles, els jugadors 
es col•loquen a prop del forat i llancen cap a aquesta línia que està a 5 metres. El 
més a prop que quedo de la línia serà el primer i així successivament. 
  
L’objectiu del joc de les bales és guanyar boles als oponents. Hi ha diverses formes 
de jugar a les boles: una és llançar la bola i procurar introduir-la al forat; el següent 
jugador mira de fer el mateix, en cas de “colar-la” també al forat hi ha empat, sinó, 
aquest jugador que no la va introduir al forat perd una bola. 
Una altra manera de jugar és fer-ho amb sis forats. Han de jugar sis jugadors, trien el 
torn per començar. L'objectiu del joc és col•locar la bola en tots els forats, el jugador 
que abans ho aconsegueixi serà el guanyador. 
 
 

GRÀFIC DEL JOC 
 

 
 

 

COM ES DIU EL JOC? El Buli 
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D’ON ÉS TRADICIONAL? Albesa  

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR?  
Un pal curt amb els extrems punxeguts i un altre de ben llarg. 
 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? a partir de 2 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Al pati, al carrer, a la plaça... 

 

COM ES JUGA?  
 
S’hi juga picant amb el pal llarg, un dels dos extrems punxeguts del pal curt. El pal 
curt surt volant pels aires i hem de senyalar amb guix al terra on ha caigut. Cada 
nen/a pica el pal i senyala on ha caigut. Guanya qui el llança més lluny.  
 
 
 
 

GRÀFIC DEL JOC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

COM ES DIU EL JOC? El Burro 
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D’ON ÉS TRADICIONAL? Albesa 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? Nens i nenes 
 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR?  A partir de 3  

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Al pati, al carrer, a la plaça... 
 

COM ES JUGA?  
 
 
Primer hi ha un jugador que llança alt una pilota contra la paret, quan rebota s’ha de 
saltar per damunt de la pilota; cada cop que un jugador falla (que toca la pilota) se li 
assigna una lletra de la paraula “burro”; així doncs, quan has fallat 5 cops quedes 
eliminat. 
 
 
 
 

GRÀFIC DEL JOC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COM ES DIU EL JOC? Els fils 

D’ON ÉS TRADICIONAL? La Sentiu, Montgai i comarca 
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QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? Un fil gruixut o cordó o cordill d’un metre i mig, unit amb 
un nus pels dos caps. 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? A partir de 2 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Al pati, al carrer, a la plaça de poble,... 

COM ES JUGA?  
 
El primer jugador col.loca les mans obertes dins l’anella del cordill i les separa 
paral.lelament fins que el cordill queda tens. Seguidament una mà passa per sota del 
cordill de manera que aquest dóns una volta a la mateixa mà. Es fa el mateix amb 
l’altra mà. Aleshores, el dit del mig de la mà dreta passa per dintre del cordill de la mà 
esquerra i el mateix dit de la mà esquerra per dins dels cordill de la mà dreta i 
s’emporten el cordill cap a la seva banda. Aquest primer jugador li ha quedat el cordill 
encreuat entre les mans, el qual formarà una figura plana i rectangular amb unes 
diagonals dobles des del mig dels costats del rectangle fins darrere del dit del mig de 
cada mà. 
L’altre participant ha d’intentar canviar aquesta figura per una altra fent servir els dits 
per agafar-la de les mans del primer jugador i convertir-la en una altra diferent. I així 
successivament.... 
 

GRÀFIC DEL JOC 

 
 
 

 

COM ES DIU EL JOC? Patacons 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Albesa i comarca 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR?  Patacons .Un patacó estava fet de dos bocins de 
cartolina de carta de joc, doblegats i encaixats un dins de l'altre. Els nostre avis els 
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construïen amb capses de mistos que arreplegaven dels cafès o bé fent encaixar, un 
dins de l'altre, dos bocins de cartró o material semblant doblegats. 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? a partir de 2  

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA?  Al pati, al carrer, a la plaça de poble,... 

COM ES JUGA?  
 
Existeixen diverses modalitats d'aquest joc. 
  
1)    Es deixa un patacó a terra al davant de la paret, els jugadors per torns agafaran 
un patacó i el posaran a sobre de la paret amb el dit, després el deixaran caure. Si el 
patacó cau a sobre del patacó inicial, el jugador es queda amb tots els patacons 
llançats. 
2)   Fem una marca a terra, i els jugadors, per torns, llançaran els patacons d’una 
distància determinada. El jugador que llanci el patacó més proper a la marca, es 
queda amb tots els patacons llançats. 
  
3)   Es posa un patacó a terra, que s’anomenarà peça, des de certa distància el 
jugadors van llançant els seus patacons a la peça. Qui aconsegueix tocar-la i fer la 
girar es queda tots els patacons llançats a aquesta. La peça sempre se la queda el 
seu propietari. Per jugar a aquest joc és important establir l’ordre per tirar. 
 

GRÀFIC DEL JOC 

 
 

 

COM ES DIU EL JOC? Arrencar cebes 

D’ON ÉS TRADICIONAL? El Talladell (zona de Tàrrega) 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? Res 
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QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? Mínim 5 jugadors 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Al carrer 

COM ES JUGA?  
 
Tots els jugadors menys un, a qui li toca parar, s’asseuen a terra, els uns entre les 
cames dels altres, i se subjecten entre ells per la cintura. 
Sempre es procura que el darrer de la filada, que serà el més fort de tots, quedi amb 
l’esquena recolzada en una paret. Aleshores, el qui queda dret ha de començar a 
arrencar les cebes, estirant pels braços o les cames del primer de la fila fins a 
separar-lo i arrencar-lo de la resta de la colla. 
Quan ho aconsegueix, aquest jugador passa a ajudar a arrencar les cebes, i així 
successivament fins a arrencar-les totes. pot passar que tot estirant, el jugador que 
arrenca cebes n’arrenqui dues o tres de cop. 
 

GRÀFIC DEL JOC 
 

 

 

 

COM ES DIU EL JOC? La xarranca 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Vilagrassa 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? Un guix per fer el dibuix i pedretes. 
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QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? Mínim 2- màxim 15 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Al carrer 

COM ES JUGA?  
 
Es fa un dibuix amb caselles al terra. Des de fora de la figura s’ha de llençar una 
pedra a la primera casa i a peu coix s’ha de saltar fins a la casa 2 i després a la 3. Un 
cop aquí, s’ha de saltar amb els dos peus i col·locar-se a les 4-5; a peu coix, a la 6 i 
amb dos peus, a les 7-8. Per acabar, s’arriba al cel, es giravolta i es desfà el camí, 
arribant fins a la casa 2, on es recull la pedra i se salta fins a fora. Si s’aconsegueix, 
es llença la pedra a la casa 2, i així successivament. Quan es trepitja ratlla o la pedra 
cau fora de lloc, es perd el torn. 
 

GRÀFIC DEL JOC 

 
 
 
 

 

COM ES DIU EL JOC? El mocador 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Bellcaire 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? Un mocador 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? Mínim de 5 
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LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Al carrer 

COM ES JUGA?  
 
S’ha de determinar un camp on es pugui córrer. Hi ha una persona que aguanta el 
mocador i es posa al mig del camp, on hi ha una ratlla que separa ambdós bàndols. 
Es fan dos equips i, en secret, el cap de l’equip dóna un número a cada participant. 
Qui té el mocador va cantant els números. Llavors surten els dos participants que han 
estat cridats pel número. 
L’objectiu del joc és agafar el mocador i portar-lo al seu camp, procurant que el de 
l’equip contrari no l’agafi, perquè sinó serà eliminat i no podrà tornar a participar fins 
que un jugador del seu equip el salvi. (Salvar consisteix a tocar la mà al qui havia 
estat eliminat anterirorment, que és al costat del qui aguanta el mocador). Perd el joc 
l’equip que es queda primer sense participants.  
 

GRÀFIC DEL JOC 

 
 
 

 

COM ES DIU EL JOC? Bitlles 

D’ON ÉS TRADICIONAL? De tota Catalunya 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? 6 bitlles i 3 bitllots 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? Mínim 2. Joc per equips. 
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LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Al carrer 

COM ES JUGA?  
 
El joc consisteix a fer caure, mitjançant el llençament a una certa distància, dels 
bitllots, una sèrie d’objectes - les bitlles-  disposats verticalment a terra. 
Normalment es fan 3 rondes i cada jugador tira tres cops. Una partida té 9 tirades en 
total. 
Es planten les bitlles i es tiren els 3 bitllots.  
L’objectiu és fer caure 5 de les 6 bitlles per obtenir la màxima puntuació. 
 

GRÀFIC DEL JOC 

 
 
 
 

 

COM ES DIU EL JOC? Cavall fort 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Tàrrega 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? Res 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? Mínim 6- Màxim 10 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Al carrer 
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COM ES JUGA?  
 
Es tracta d’un joc de força i resistència. Per jugar-hi es formen dues colles amb igual 
nombre de jugadors i es decideix quina para primer. La colla que para escull el seu 
rei, que serà el més fort de tots. El rei s’ajup endavant procurant recolzar-se contra 
una paret i darrera seu s’ajupen tots els de la colla, formant un llit d’esquenes, dur i 
desigual. Llavors, els de l’altra colla comencen a saltar al damunt del llit. 
Cada saltador, abans de saltar, ha d’avisar amab un crit o senyal. Els primers 
saltadors en fer el salt han de procurar acostar-se al màxim al cap del llit per deixar 
lloc als qui salten al darrera. Si algun dels saltadors cau, la colla perd i passa a fer de 
cavall. 
Si un dels jugadors que formen el llit no pot suportar el pes dels qui salten al seu 
damunt o es fa mal, ha de cridar: “Fava”, aleshores el cavall es desfà i tornen a 
començar el joc. 
 

GRÀFIC DEL JOC 
 

 
 

 
 

COM ES DIU EL JOC? El bòlit 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Anglesola (Urgell) 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? Una pala de fusta del tamany d’una pala de ping-
pong, un cilindre acabat en puntes arrodonides (el bòlit) i un devantal. 
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QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? Mínim 4 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Al carrer 

COM ES JUGA?  
 
Un nen es posa en una punta del carrer i l’altre a l’altra punta. Un dels jugadors agafa 
el bòlit i amb la pala es colpeja el bòlit i es tira el més lluny possible. L’altre jugador 
intenta agafar el bòlit ajudant-se amb el devantal. Si aconsegueix agafar-lo guanya i 
llavors tira ell el bòlit i si l’altre l’agafa es tornen a canviar.  
En el cas que un dels jugadors no reculli el bòlit, ha perdut. 
 

GRÀFIC DEL JOC 

 
 
 
 
 

 
 

COM ES DIU EL JOC? Era Rueca  

D’ON ÉS TRADICIONAL? Baish Aran (Les, Bossòst, Es B òrdes, Canejan, Bausen,...  

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR?  
Un bastó i una pilota  
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QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? A partir de dos  

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Un prat  

COM ES JUGA?  
Aquest joc es juga amb un bastó amb el qual s´ha d´anar empenyent una pilota. El joc 
consisteix en ficar la pilota dins d´un dels forats excavats, a terra situats els uns dels altres a 
una certa distància. És un joc semblant al cricket actual. 
Tot i que no cal contar els tocs que dones a la pilota, podem fer-ho com a variant. L´objectiu 
es ficar-la al forat abans que els altres jugadors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÀFIC DEL JOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COM ES DIU EL JOC? ES QUILHES  

D’ON ÉS TRADICIONAL? TREDÒS  i VILAMÒS (VAL D´ARAN)  

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? Vuit quilhes d´un metre d ´alçada (bitllots) acabades 
en punta i una quilha (bitllot situat al mig) acaba da en rodona i un tacó (bola tallada de 
fusta amb tres forats (agafadors per a ficar-hi els  dits).  
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QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR? A partir de 2 participa nts (individualment o amb 
grup)  

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? A la plaça del poble  o davant de l´esglèsia  

COM ES JUGA?  
Es situen les vuit quilhes formant un cercle, rodejant la quilha diferent del centre. 
Els jugadors s´allunyen uns metres de les quilhes i el primer jugador llance el tacó intentant 
fer caure totes les quilhes o almenys una. Per cada quilha exterior s´aconsegueix un punt. Si 
es tira la del centre són nou punts de cop, i si es tiren totes, s´aconsegueix una jugada 
complerta.  
Cada cop que llança un jugador es tornen a situar les quilhes, així cada jugador te les quilhes 
dretes cada cop que torna a tirar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÀFIC DEL JOC 
 
 

 
 
 
 
 

COM ES DIU EL JOC? L’anell 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Catalunya,  

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? Una pedreta, anell 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR?  Qui vulgui 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Balaguer 

COM ES JUGA? Es col·loquen en fila i un la para. Un nen/a porta un anell a la mà i va 
cantant una cançó, mentrestant la resta espera amb les mans juntes, qui té l’anell va passant 
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de mà en mà fins que a algú li deixa l’anell. El que para ha d’endevinar qui la té.  

GRÀFIC DEL JOC 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

COM ES DIU EL JOC? La mosca apegalosa 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Catalunya 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR?  
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR?  Qui vulgui 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Balaguer 

COM ES JUGA? Qui la para ha de perseguir la resta fins que en toca a un, el tocat passar a 
ser qui para però posant-se una mà a la part del cos que la tocat.  
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GRÀFIC DEL JOC 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COM ES DIU EL JOC? Rama de la carabassa 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Senegal 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? Una barra per agafar-se 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR?  Grups de quatre o cinc 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Senegal  

COM ES JUGA? S’estiren al terra agafats pels peus, el primer s’agafa a un arbre, barra... Un 
la para i estira les cames de l’últim fins arrencar-lo. Abans d’estirar però, ha de picar-li al cap i 
mirar si està prou madur o no per a poder-ho arrencar.  
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GRÀFIC DEL JOC 
 

 
 

 
 
 
 
 

COM ES DIU EL JOC? Topfschlagen 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Alemanya 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? Cullera de pal, una olla i un caramel 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR?  Qui vulgui 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Alemanya 

COM ES JUGA? En un espai lliure de perills es tapa els ulls a un nen/a que gatejant ha de 
trobar l’olla amb el premi mentre pica al terra amb una cullera. Els altres nenes el dirigeixen 
amb crits per a què trobi l’olla.  

GRÀFIC DEL JOC 
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COM ES DIU EL JOC? Kiwi 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Perú 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? Xapes o llaunes i una pilota petita 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR?  Qui vulgui 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Perú  

COM ES JUGA? Es realitza dos equips. Un equip ha de muntar un màxim de xapes una 
damunt de l’altra sense que l’altre equip li tiri les xapes amb una pilota. Si ho aconsegueix 
s’intercanvien els rols. L’equip que tira sols ho pot fer des d’una certa distància. 

GRÀFIC DEL JOC 
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COM ES DIU EL JOC? Joc de pedres 

D’ON ÉS TRADICIONAL? Marroc 

QUÈ NECESSITEM PER JUGAR? pedres o pilotes petites 
 

QUANTS NENS/ES PODEN JUGAR?  Qui vulgui 

LLOC DEL POBLE ON S’HI JUGAVA? Marroc  

COM ES JUGA? Es tira una pedra a l’aire el més alt possible mentre està a dalt i agafem 
ràpidament una pedra de terra sense que ens caigui al terra cap de les dues. Un cop 
aconseguim tirem un altra pedra a dalt i agafem un altra de terra.... fins que no puguem més. 

GRÀFIC DEL JOC 
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