
Seminari mestres educació física d'Osona

JOCS DEL MÓN

BLOC: El Joc Cicle  Superior Curs:6è Núm. de sessions: 6

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 matemática  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.
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Continguts del bloc

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.



Seminari mestres educació física d'Osona

Objectius didàctics Criteris d’avaluació

• Conèixer jocs populars i nous  de diferents cultures 
del món.

• Comparar les normes entre els jocs de les diferents 
cultures.

• Mostrar respecte pel companys i per les 
manifestacions culturals d'altres indrets.

• Gaudir de l'activitat física  tot utilitzant el joc motriu.

• Descobrir i resoldre situacions que poden ser 
conflictives durant el desenvolupament del joc.

• Participar activament en l'aportació de nous jocs ( via 
família, Internet...)

L'alumne ha de ser capaç de:

• Realitzar una descripció de dos jocs treballats al llarg 
de la unitat .

• Mostrar respecte envers els companys i/o els jocs 
proposats pels altres

• Aportar un joc multicultural que es pugui dur a  terme.
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Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació

Inici: 
• Explicar que treballarem jocs d'altres continents i que en cada 

sessió viatjarem arreu del món per descobrir les diferents maneres 
de  jugar dels nens/es d'altres països . 
Aprofitarem els alumnes nouvinguts de diferents països perquè ens 
expliquin els jocs que jugaven allà .
També podem fer participar els alumnes catalans fent que 
expliquin els  jocs que més els hi agrada.
Abans de començar els expliquem que posarem un mapa mundial 
al gimnàs per tal de situar i marcar d'alguna manera (ex. amb 
agulla de cap posar la bandera del país) a quins països hem viatjat i 
quins jocs hem fet en cada un d'ells. 

Desenvolupament: 

ÀFRICA

• Seïva (Moçambic): Tots els nens i nenes corren per la pista, el MEF 
diu el nom d’un d’ells i tots l’han d’atrapar. El nen que el toca obté 

un punt. Abans que el toquin el MEF pot canviar el nom del nen.

• Fus Infús (Marroc): Aquest joc es juga amb parelles. Hem d’estirar 
la mà fins tenir-la sobre de la del company. Un de la parella ha de 
tenir el palmell mirant amunt i l'altre avall. Quan la mestra diu 
palmell, tots els que tenen el palmell amunt han de córrer per 
atrapar els altres que s’escapen. I quan diu dors els que tenen el 
dors amunt han d’atrapar els altres.

• Cheia (Moçambic): S’ha de formar una rotllana i posar uns quants 
cons al mig. Després es tria una persona per anar al mig. La 
persona que està al mig ha de posar els cons un sobre l’altre sense 

Abans de començar informarem als alumnes 
que un cop acabada la unitat de jocs del món 
realitzarem un petit examen. 

Durant tota la unitat s'anirà observant l'alumne 
per veure si participa activament en tots els 
jocs i mostra una actitud de respecte envers 
els companys.
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que les persones que estan en rotllana el toquin amb les pilotes 
d’espuma que llancen. Si la toquen canvien de jugador. Guanya el 
que apila més cons. 

• Pondas (Moçambic): És fan dos grups de 4 o 5 nens, cada grup té 
unes 5 o 6 bitllets (allà juguen amb llaunes) i tres pilotes de tennis. 
Han de tirar les llaunes de l’equip contrari. 

• El cinc (Mauritània): Posar les cinc pedres davant el jugador i 
llançar la seva cap amunt. Mentre la primera és enlaire llança la 
segona. Després recull la primera i llança la tercera. Recull la 
segona i llança la quarta. Així fins a tenir 5 pedres a la mà. 

• Klal. (Marroc)Equips de 3 o 5 jugadors. Un equip apila llaunes com 
si fossin una torre. Un equip fora de la línia intentant tocar la torre 
amb pilotes de tennis. Si no la toquen canvien papers. Si un 
jugador aconsegueix tombar la torre l’equip que la construeix 
intentarà tocar l’equip contrari amb la pilota, poden córrer i fer-se 
passes entre ells. Si el toquen passa a la zona morta fins que acabi 
el joc. 

• Earthball (Joc dels Indis d’Amèrica del Nord): Dos equips han 
d’intentar portar fins al seu territori el globus terràqui, podem fer 
servir una pilota gegant o pilota de platja, que en cap moment pot 
tocar a terra.

AMÈRICA

• La caza (Argentina): Tots els nens es posen en una línia (fan de 
guineus) hi ha 3 jugadors més al camp: el caçador i 2 gossos. Totes 
les guineus tenen un nº, de l’1 al 3, quan el caçador diu un 
d’aquests números, les guineus que el tinguin han d’anar a tocar la 
porteria sense ser menjats pels gossos. 

• La popa manteca (Argentina): Joc de persecució. Tres nens paren i 
han de tocar la resta. Els nens tocats es van desfent mica a mica 
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com la mantega, però si abans que es fonguin un nen els passa per 
sota les cames, poden tornar a jugar. Si ningú els passa per sota i 
es desfan queden 2 minuts sense jugar. 

• Vaciar el campo (EE UU): un camp dividit amb 2 zones. Es 
col loquen dos equips A i B, un a cada banda. Consisteix en tirar la·  
pilota i tocar un jugador de l’equip contrari. Si es tocat passa a 
formar part del nostre equip. 

• Chivo perdido (Guatemala): Joc en rotllana en que cada jugador té 
una parella asseguda a davant seu, els de fora comencen a córrer 
en cercle, aleshores han d’executar les consignes del mestre. Per 
exemple; seure davant la parella, passar per sota les cames, a 
l’esquerra, a la dreta, pujar a l’esquena... 

• Joao Palmada (Brasil): Tots en rotllana amb la mà a l’esquena de 
cara enlaire menys un que és Joao, aquest volta per fora la rotllana 
i pica la mà del nen que vol que l’atrapi, s’ha de col locar ràpid al·  
lloc del nen que li ha picat la mà. 

• Volei cos (Brasil): passar-se la pilota per grups sense que la pilota 
toqui a terra, la pilota de platja.

• Bum, bum ja som aquí (Estats Units): 

• S’han de fer 2 grups. Un grup es pensa un ofici i comença dient:

Equip 1: Bum bum ja som aquí! 

Equip 2: D’on veniu?

Equip 1: De Pennsilvània.

Equip 2: I quin ofici feu?

Equip 1: El que ens dóna la gana.

Equip 2: Si no teniu por demostreu-lo.

Mentrestant van parlant han d’anar avançant fins arribar al mig de 
la pista. Un cop allà l’equip que ha pensat l’ofici el representa, 
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mentre que l’altre l’ha d’endevinar. Un cop l’endevinen els han 
d’atrapar fins al lloc de sortida. Tots els nens tocats han de passar 
a formar part de l’altre equip. Després són els altres els que pensen 
l’ofici. 

• Kit ball (Jamaica) : Com el pitxi però s’ha de xutar. 

• El banderí (Argentina): Dos equips, cada equip té mitja pista de 
futbol. Cada equip té una llauna que serà el seu banderí i l’hauran 
de defensar durant el joc. Si passes la línia de mig camp et poden 
tocar i quedes immòbil fins que un del teu equip et salva. Guanya 
l’equip que toca primer el banderí.

• Agafa el colze (Canadà): Els nens estan escampats per la pista per 
parelles i agafats pel colze menys dos: el perseguit i el 
perseguidor. Quan el perseguit està cansat es pot agafar al colze 
d’una parella i automàticament surt la parella que queda a l’altra 
banda

• El dimoniet: Tots es col loquen en una porteria menys un que és el·  
dimoniet (aquest compta fins a 3) A la de 3 tots surten corrent fins 
a l’altre porteria, l’últim que arriba s’elimina i va amb el dimoniet. 
A la segona ronda s’eliminen els 2 últims, a la tercera els 3... fins 
que s’han eliminat tots. 

• Pasando el aro (El Salvador):Tots en rotllana agafats de les mans. 
Intentar passar un cèrcol sense deixar-se en cap moment. Es poden 
introduir més cèrcols. 

ÀSIA

• El Kabbadi (Índia): es fan dos grups iguals. Es marca dos camps 
grans. Comença un jugador d’un equip entrant al camp contrari 
tocant els nens que hi ha, tot això s’ha de fer dient Kabbadi, 
kabbadi, kabbadi... sense respirar. Ha de tornar al seu camp dient 
kabbadi. Si ho aconsegueix tindran tants punts com nens han 
tocat, si arriba sense dir kabbadi no es puntuarà. Toca el torn a 
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l’altre equip.

• Mongetes enganxoses (Xina): Un para i ha de tocar la resta de 
nens. Per salvar-se es poden enganxar de 2 en 2 com si fossin 
mongetes de la sopa. Si s’equivoquen i s’enganxen 3, el que para 
pot tocar-los.

• Touching ball (Filipines): Es fan dos equips de 6 o 7 jugadors i es 
posen en un camp rectangular dividit en 3 zones. Als dos extrems 
es col loquen els de l’equip A repartits i al centre es col loquen els· ·  
de l’equip B. L’equip A, ha de tocar als de l’equip B amb una pilota 
d’espuma. Els tocat passen als laterals i es poden salvar agafant les 
pilotes que surten i matant els jugadors de l’equip A.

• Aigua contra sequia (Corea): Joc de tirar la corda sense corda, els 
nens s'agafen de les mans.  

• Baspus Nar (Plestina): Joc de les 4 cantonades. 

• El cec i les mosques (Bangladesh, India, Pakistan): Es marca un 
cercle al terra i a dins hi haurà nens voltant (machis) i un nen amb 
els ulls tapats (kana). El kana ha de tocar els machis i un cop tocats 
aquests han de dir alguna cosa. Si el kana sap quin nen és, es 
canvien els papers, sinó continua jugant. 

• Chak.ka-yer (Tailandia): hi ha dos grups de nens els esperits bons 
i els dolents. Es marca una línia a terra i els bons es col loquen a·  
una banda i els dolents a l’altra. Quan es diu ja s’ha d’intentar tibar 
els nens d’un equip cap a l’altre. Hi ha unes normes: els esperits 
bons es poden ajudar entre ells formant una cadena, els dolents ho 
han de fer individualment sense cooperar entre ells 

• El chilly ( Xina): es dibuixen tres quadrats en filera a terra. 
Comença el primer jugador tirant una pedra al 1r quadrat i després 
i salta a dins a peu coix. Al caure del salt xuta la pedra amb el peu 
fins al 2n quadrat, al tercer i fora. Repeteix tot el procés però ara 
llançant al segon quadrat i finalment llançant al tercer. Després es 



Seminari mestres educació física d'Osona

col loca d’esquena als quadrats i la llança per damunt de l’espatlla.·  
Es gira salta al quadrat corresponent i guanya. Si s’equivoca o perd 
l’equilibri passa el torn al següent, sempre continuen allà on han 
arribat. 

• Recollir, Recollir (Síria): Cada nen fa un forat de la mida d’un puny 
a 2m de distància. Tenen 5 o 10 bales cada nen. S’han de tirar i 
intentar posar-les al seu forat. Al final es compten les bales, guanya 
el nen que en té més al seu forat, encara que no siguin seves 

• Levanta la mano (Taiwan): Es posen tots els nens en rotllana 
menys un que es posa al mig. Aquest comença a donar voltes 
sobre sí mateix i quan vol es para davant un company i tot 
senyalant-lo li diu “levanta la mano”. Aquest s’ha d’ajupir 
ràpidament i els del seu costat han d’aixecar la mà ràpidament, 
l’últim d’aixecar-la pararà o estarà eliminat. 

• El drac (Xina): En grups de 6 a 8 nens, s'agafen del peu desplaçant-
se a peu coix. 

EUROPA

• Tri (Albània): En aquest joc han de parar tres nens/es i han de 
córrer per atrapar la resta de jugadors que estaran a la pista. Si en 
toquen un l’han de portar a la presó (dins la porteria). Quan només 
queda una persona, aquesta pot anar a salvar els nens de la presó. 

• L’esparver (França): un és l’esparver i es col loca al mig del camp.·  
La resta al final. Quan diu ja els ha d’anar a tocar i no pot tirar 
enrere. Els tocats formen una cadena juntament amb l’esparver per 
aconseguir tocar els altres 

• El pi (Espanya): un al mig amb els braços estirats, la resta al seu 
voltant agafant-li una part del braç. Aquest començarà a comptar 
enrere dient pi vint, pi dinou, pi divuit... tots s’amaguen. Quan 
acaba mira a veure qui veu, si no veu ningú pot fer 3 passes. Si veu 
algú diu pi Miquel i aquest queda eliminat. Quan ja no veu a ningú 
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diu pi, tots surten i tornen a començar però des del 19, així 
successivament fins que els ha trobat a tots 

• Numbers Tag I (Àustria): Posar-se en cercle i un jugador al mig, 
cada jugador del cercle té un número. El del mig ha de dir dos 
números i aquests han de sortir i córrer. Per exemple: el 5 atrapa al 
8. 

• Numbers Tag II (Suècia): Posar-se amb cercle i un jugador al mig, 
tots els nens tenen un nº. El del mig diu dos nº i aquests s’han de 
canviar de lloc vigilant que el dels mig no li prenguin. 

• El Caça peus ( Portugal ): igual que el rellotge. Fent rodar la corda 
i els tocats queden eliminats. 

• Un és un (Turquia): Un nen es posa al mig de la pista (ajupit, amb 
l’esquena doblegada i els genolls flexionats) que serà “l’ebe” i la 
resta de jugadors fan una fila. Consisteix en saltar l’ebe dient: un 
és un (el primer), dos és dos (el segon)... així successivament fins 
arribar al 8. Aquest diu: “El meu vuit és hop hop”. El novè diu: “El 
meu nou truca a la porta”. El desè no diu res i col loca un mocador·  
a l’esquena de l’ebe. Tots han de saltar sense tocar l’ebe i sense fer 
caure el mocador. Si algú falla passa a ocupar el lloc de l’ebe. 

• La peirilia (Xipre): Es fa un triangle al terra, d’uns 2 pams de 
costat. A dins s’hi col loquen bales. A 1’5 metres es posen els·  
jugadors, que han de tirar les seves bales (un per un) i treure les 
que hi ha dins el triangle. Quan ja no hi ha cap bala compten qui en 
té més. Aquest serà el guanyador.

• La fita (Espanya) : Es formen 2 equips d’igual número de jugadors 
en un camp rectangular, a cada extrem hi haurà un número 
determinat de cons. L’objectiu del joc és anar a buscar els cons de 
l’equip contrari i portar-los a casa seva. Si et toquen quedes 
immòbil fins que un company et pugui rescatar. 

• Ground, sky, water (Russia): Terra, cel , aigua. Es posen en 
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rotllana i un al centre. Aquest assenyala un company i li diu terra, 
mar o aigua (una de les tres) aquest ha de respondre amb un 
animal d’aquest hàbitat. Qui falla o repeteix va al mig. 

• El tomàquet (França): com el futbol xinès 

OCEANIA

• L’Ou al niu (Papua Nova Guinea): normalment participen 7 
jugadors (cada un té un dia de la setmana) Cada nen es fa un forat 
perquè hi càpiga una pilota a 1’5 m de la línia. Per torns cada 
jugador llança la pilota i que entri a un dels nius. El propietari hi va 
corrent per agafar-la i tirar-la a la resta de nens que s’estan 
escapant. Si un jugador la posa al seu niu, haurà de córrer 4 cops 
de la línia al niu abans d’agafar la pilota i llançar-la. Si un jugador 
és tocat haurà de posar una pedreta al seu niu. Quan un jugador té 
5 pedretes perd. 

• El Koolche: es fan dos equips, cada equip darrera una línia 
separada a uns 10m de l’altre. Tots tenen forces pilotes de tennis. 
Consisteix en tirar una pilota i l’equip contrari l’ha de tocar abans 
que quedi parada o abans que passi la línia. Guanya qui toca més 
pilotes. 

• Kotau, mina mieta (Austràlia): Els jugadors es posen al lateral del 
camp, tots amb una pilota, aleshores un jugador ha d’intentar 
travessar el camp amb una llauna agafada d’una corda. Els altres 
jugadors han d’intentar tocar la llauna, qui ho aconsegueix li toca 
portar la llauna. 

• Punipuni (Nova Zelanda): Es posen per parelles tots barrejats per 
la pista. Un de la prella es tapa els ulls i ha de buscar el seu 
company mitjançant la veu. 

• Paper, Scissors, Rock Tag (Austràlia): és com el joc de cara i creu 
però fent pedra, paper, tisora! El que guanya s’escapa i l’altre l’ha 
d’atrapar. 
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• Ver ver aras lama (Papua Nova Guinea): Es fan grups de 4 
jugadors es posen dins un quadrat delimitat per cèrcol. Cada 
jugador té el seu cèrcol amb una pilota (a cada cantonada del 
quadrat), també hi ha un cèrcol central amb 4 pilotes. Cada jugador 
ha d’intentar agafar el màxim de pilotes possibles pel seu cèrcol, 
siguin dels jugadors contraris o del mig. No es poden portar més 
de 2 pilotes. A la senyal del mestre s’acaba, guanya qui té més 
pilotes al seu cèrcol. 

• Tjampita Yaaltji (Austràlia): on està la pilota sorollosa? Posar-se 
en rotllana i dos nens dins, un amb ulls tapats i l’altre amb la 
pilota. , aquest l’ha de moure mentre que l’altre ha d’endevinar on 
es troba, ajudat també pels companys 

Síntesi – repte 

• jocs dels alumnes:Cada alumne ha de portar un joc ja sigui perquè 
l'alumne és estranger o perquè ha utilitzat Internet.   Dedicar la 
darrera sessió a realitzar els seus jocs.

• Bagul de jocs del món: La diputació de Barcelona deixa amb 
préstec un bagul de jocs 
http://www.diba.es/esports/material_prestec/cataleg_material.
asp     

L'última sessió la dedicarem a fer els seus jocs. 
Per tal de no allargar massa la sessió el què 
farem serà triar 5 o 6 jocs dels seus, a l'atzar. 
La resta de jocs els poden presentar amb 
format doc o power point i penjar-los al bloc 
de l'escola.

Al finalitzar la unitat didàctica farem un petit 
examen. Consistirà en explicar dos jocs 
realitzats al llarg de la unitat, els que vulguin 
ells. Hauran d'explicar el funcionament del joc, 
fer un petit gràfic i escriure les normes.

Farem un petit qüestionari on els alumnes 
s'autoavaluin. (ex. Han participat, s'ho han 
passat bé, troben interessant conèixer jocs 
d'altres països, han respectat les normes, què 
han après, que canviarien...).

http://www.diba.es/esports/material_prestec/cataleg_material.asp
http://www.diba.es/esports/material_prestec/cataleg_material.asp
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Observacions

• Podem aprofitar la unitat per relacionar- la  amb els continguts que es treballen a  coneixement del medi.
• Podem fer 5 grups de x nens/es i assignar un continent a cada un. Aquest grup serà el responsable de buscar 

informació, la que ells creguin més interessant o la que els cridi l'atenció, anècdotes i portar-la el dia que realitzem 
els jocs d'aquell continent. A l'inici de la sessió els deixarem uns 5-10 minuts per explicar a la resta de la classe tot 
el que han buscat.

• Tots els jocs explicats en aquesta unitat  es poden utilitzar com a escalfament, part principal o com a tornada la 
calma.      


