
Seminari mestres educació física d'Osona

JOCS COOPERATIUS PER LA PAU

BLOC: El joc Cicle: Superior Curs: 5è i 6è Núm. de sessions: 6 + 5

Competències Bàsiques

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 5. Competència d'aprendre a aprendre

 2. Competències artística i cultural  6. Competència d'autonomia i iniciativa personal

 3. Tractament de la informació i competència digital  7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 4. Competència matemàtica  8. Competència social i ciutadana

Objectius

 1. Conèixer, acceptar i valorar el propi cos i l’activitat física com a mitjà d’exploració per 
l’elaboració de l’autoimatge, l’autoestima i l’autoconfiança.

 6. Regular i dosificar l’esforç, assolint un nivell ’autoexigència d’acord amb les pròpies 
possibilitatsi les característiques de la tasca.

 2. Apreciar els efectes beneficiosos envers la salut de l’exercici físic i de l’adquisició 
d’hàbits higiènics, alimentaris i posturals.

 7. Explorar les possibilitats i recursos expressius del propi cos per comunicar sensacions, 
emocions i idees.

 3. Utilitzar el coneixement del propi cos, les capacitats físiques i les habilitats motrius 
per resoldre i adaptar el moviment a les necessitats o circumstàncies de cada situació.

 8. Compartir i gaudir de l’exercici físic i de l’expressió i comunicació corporal en 
col lectivitat mitjançant el joc, la dansa i qualsevol activitat física que comporti el·  
desenvolupament de la persona.

 4. Seleccionar i aplicar de forma eficaç i autònoma, principis i regles per resoldre 
problemes motors en la pràctica d’activitats físiques.

 9. Participar en activitats físiques compartint projectes, establint relacions de cooperació 
per assolir objectius comuns sense discriminacions, per mitjà de la participació solidària, 
tolerant, responsable i respectuosa i resolent els conflictes mitjançant el diàleg.

 5. Participar en jocs com a element d’aproximació als altres, seleccionant les accions i 
controlant l’execució de les mateixes, prèvia valoració de les pròpies possibilitats.

 10. Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, lúdiques i esportives com 
elements culturals, propis i d’altres cultures, mostrant una actitud crítica tant des de la 
perspectiva de participant com d’espectador/a.

Continguts del bloc



Seminari mestres educació física d'Osona

Consolidació del joc com a fenomen social i cultural. Realització de jocs de diferents modalitats i de dificultat creixent.

Pràctica d’habilitats bàsiques d’iniciació esportiva en situacions de joc. Promoció de l’ús adequat de les estratègies bàsiques del joc 
relacionades amb la cooperació, l’oposició i la 
cooperació/oposició.

Acceptació i respecte vers les normes, regles i persones que participen 
en el joc.

Elaboració i compliment d’un codi de joc net.

Estimació de l’esforç personal i col lectiu en els diferents tipus de joc·  
al marge de les preferències i prejudicis.

Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’utilització
satisfactori del temps de lleure.

Participació en la pràctica de jocs d’arreu del món. Incorporació d’elements creatius en els jocs.

Participació en jocs cooperatius i per a la pau.

Criteris d’avaluació de cicle

Ajustar els moviments corporals a diferents canvis de les condicions 
d’una activitat utilitzant les nocions topològiques bàsiques.

Desenvolupar conductes actives per incrementar la condició física, 
ajustant la pròpia actuació a les pròpies possibilitats i limitacions 
corporals.

Construir composicions col lectives en interacció amb els companys i·  
companyes utilitzant els recursos expressius del cos i partint d’estímuls 
musicals, plàstics o verbals.

Identificar com a valors fonamentals dels jocs i les pràctiques d’activitat 
física, l’esforç personal i les relacions que s’estableixen amb el grup i 
actuar d’acord amb ells.

Opinar de forma crítica en relació a situacions sorgides en la pràctica de 
l’activitat física.

Identificar algunes de les relacions que s’estableixen entre la correcta i 
habitual pràctica d’exercici físic i millora de la salut.

Utilitzar els recursos expressius del cos per comunicar idees i 
sentiments i representar personatges o històries reals o imaginàries.
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Objectius didàctics Criteris d’avaluació

• Participar activament en els jocs proposats.

• Acceptar les normes.

• Acceptar i respectar els companys i les seves 
capacitats.

• Distingir entre jocs cooperatius i competitius.

• Gaudir del joc.

• Valorar el joc no competitiu com a mitjà de diversió.

• Conèixer diferents jocs cooperatius.

• Cooperar amb els companys per aconseguir un objectiu 
comú.

• Transformar un joc competitiu en cooperatiu o 
inventar-se'n un. Posar-lo en pràctica.

• Respectar els companys i les normes dels jocs

• Gaudir del joc com a forma de diversió i aprenentatge

• Participar de forma activa en la creació i exposició 
d'un joc cooperatiu a nivell de grup
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Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació

Inici
• Bàsquet humà. Tots en rotllana agafats de mans, el mestre llança 

una pilota enlaire i el grup ha d'intentar que la pilota caigui dins la 
rotllana. VARIANT: Fer dos o més rotllanes amb una pilota a cada 
rotllana i fins i tot fent un bot a terra.

• Ordre sobre un banc: per similituds, diferències, dia naixement, 
color cabells, etc

• Passar el cèrcol amb els nens en rotllana dins una rotllana sense 
deixar-se anar de les mans.

• La cremallera: tots estirats bocaterrosa o panxa a terra i han 
d'intentar transportar els companys que estar estirat a sobre d'ells.

• Joc de Bartolo-Bartolo. Disposats en semi cercle, els alumnes són 
numerats consecutivament excepte els tres primers que es diran 
president, secretari i vocal i l'últim que serà el Bartolo. El joc 
consisteix en dir el propi número/nom dues vegades seguit del 
número/nom d'un company que li passo la paraula, aquest darrer 
ha de rebotar el torn. Qui s'equivoca passa a ser Bartolo i els altres 
avancen una posició.

• Joc de la cadena. Joc d'atrapar als altres en parelles agafats de la 
mà. Quan la cadena són més de quatre aquests es separen en dos 
grups.

• Joc de l'aranya peluda. Els alumnes han de passar de banda a 
banda del camp evitant que les aranyes que hi han a la línia de mig 
camp els atrapin, si són atrapats es converteixen en aranya i així 
fins ser tots convertits. VARIANT (les aranyes es poden moure per 
tot l'espai de joc, però les noves aranyes queden immòbils allà on 
siguin atrapats)

• El Ball o Dansa del Minuet. Ball francès de presa de contacte
• Enllaç: http://sisejuega.blogspot.com/2009/12/la-danza-del-

minuet.html

http://sisejuega.blogspot.com/2009/12/la-danza-del-minuet.html
http://sisejuega.blogspot.com/2009/12/la-danza-del-minuet.html
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Desenvolupament
• Joc de les cadires però tothom ha de seure ,si s’ha aconsegueix es 

treu una cadira.
• El joc de les illes. Disposats els nens i nenes en fileres, han de 

desplaçar-se tots junts per la pista movent-se dins els cèrcols que 
seran les illes. Si algú posa el peu fora del cèrcol torna a la sortida, 
aleshores el grup no pot avançar sense aquest component i ha 
d'anar a rescatar-lo (punt de sortida). Hi ha d'haver dos o tres 
cèrcols menys que el nombre de components del grup. L'objectiu 
del grup és anar a buscar un objecte col locat en algun lloc de la·  
pista.

• Jocs de paracaigudes: Moure tots plegats el paracaigudes per fer 
fora totes les pilotes en el temps donat.

• Fem fora la pilota. Entre tots han d’intentar fer fora d’un cèrcol 
una pilota gegant llençant pilotes contra la gran. La pilota ha d'estar 
davant d'una paret, per tal d'aprofitar que les pilotes llençades els 
hi tornin (variant)

• Que no ens toqui el cranc. En rotllana i un al mig (el cranc) ha 
d’intentar tocar els altres.

• Joc del cuc: situats en filera un darrere de l'altre, s'han de passar 
una pilota arribant fins a una distància fixada i en un temps 
marcat, (VARIANT: amb més d'una pilota)

• Aixecar-se per parelles o petit grup fent contraforça.
• Pilota que vola: el grup ha d'evitar que caigui a terra una pilota de 

platja. Es puntuarà l'habilitat general del grup. VARIANT: els 
alumnes amb raquetes han d'intentar colpejar la pilota d'escuma o 
similar, sense que caigui a terra.

• Frontó: el grup fa rebotar una pilota contra la paret de manera 
successiva.(i les seves variants com per exemple: diferents tipus de 
pilotes, etc...)

• Acrosport-falcons- castells. Construccions elementals i senzilles 
d'iniciació als castells (prioritzem la col laboració de gent experta)·

• Graella d'observació (veure annex)

• Jocs de paracaigudes: pilotes fora per 
temps (repte). Fer fora un nombre de 
pilotes (a decidir) en un temps 
determinat (p.ex. 15 segons)
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• Rotllana amb piques     (també poden ser sticks de hoquei). Al senyal 
del mestre tots intentaran agafar la pica de la seva dreta, abans de 
que caigui a terra. Si no cau la pica sumarà 1 punt.

• Joc del rellotge: el grup de nens en rotllana i un nen/a afora. 
Aquest de fora passa la pilota al més proper de la rotllana i intenta 
fer una volta a la rotllana i tornar a la mateixa posició de sortida, 
abans que tots els membres de la rotllana es passin la pilota  fins 
tornar-la al primer.

• Punxats amb rei: com el joc dels punxats però amb la figura d'un 
rei a cada equip, que serà protegit per la resta dels companys 
perquè si el toquen tot l'equip queda eliminat.

• Els caçadors: el grup-classe dispersat per l'espai de joc i cadascú 
dins d'un cèrcol. Hi ha un alumne que fa de “presa” i corre entre 
tots els altres. L'objectiu és tocar la presa tantes vegades com sigui 
possible en un minut, tenint solament una pilota per fer els 
llançaments. VARIANT: es pot variar el numero de pilotes.

• http://www.jugala.cat/cat/jugala/primaria/roig/jclics/companyonia.
htm

• Creació i exposició d'un joc cooperatiu a 
nivell grupal. Cada membre del grup ha 
d'inventar i explicar una variant d'aquest 
joc.
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Síntesi – repte 

• Jocs de paracaigudes:  -    golf, 
– bombolla
– bolet
– paraigües

• El nus humà.:en rotllana, els nens agafats de les mans fan un nus i 
després l'intenten desfer, sempre sense deixar-se anar de les mans.

• La serp: els nens en cadena, el cap de la serp passa entre ells 
formant un nus que la cua començarà a desfer.

•  El pigall: en grups de cinc hauran d'anar guiant un company amb 
els ulls tapats fins a un objecte. Cada membre del grup serà 
l'encarregat de dir una direcció (endavant, endarrere, esquerra i 
dreta). VARIANT: els guies col locats en paral lel per l'espai de joc.· ·  
Hi ha un circuit marcat i  guien al company que porta els ulls 
tapats, en el moment que es trobin a la seva alçada.

• ActivitatsTAC 
• http://www.juga-la.cat/cat/jugala/primaria/roig/18.php   
• http://www.youtube.com/watch?v=p3y7go0wZWQ  

• Creació i posada en pràctica d'un codi 
lingüístic diferent del proposat pel 
mestre (REPTE)

http://www.youtube.com/watch?v=p3y7go0wZWQ
http://www.juga-la.cat/cat/jugala/primaria/roig/18.php
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Observacions

• Hem intentat fer un llistat de jocs on la base fonamental sigui el treball cooperatiu. Tot i així, hi alguns jocs on és 
necessari que hi hagi una petita oposició per tal de fomentar el treball en equip.

• Graella d'observació del joc de les illes:
• Col·labora activament en el joc? Si / No
• Respecta l'actuació dels companys? Si /No
• Respecta i compleix les normes de joc? Si /No


