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1. EL PROJECTE EDUCATIU 

L'actual context COVID-19 obliga a establir protocols perquè la reobertura de les instal·lacions no augmenti el risc de 
contagi comunitari, així com definir les mesures de protecció extraordinàries seguint les recomanacions de les 
autoritats sanitàries per a les persones treballadores i els usuaris en aquest sector. 

Amb aquest protocol es pretén informar a tots els treballadors i totes les treballadores de les bones pràctiques que 
cal tenir en compte en el lloc de treball i de la correcta utilització dels EPI’s, així com de les mesures preventives i 
processos que cal dur a terme. 

Aquesta realitat també afecta directament al projecte educatiu ja que cal treballar l’espai de lleure de forma diferent 
tot promovent aquelles activitats i jocs que redueixin al màxim les probabilitats de contacte físic entre els alumnes, 
així com no fer ús de cap material que s’hagi de compartir entre ells. 

Així doncs, plantegem l’espai de lleure a través de diferents recursos: contes, jocs d’arreu del món, jocs amb paper i 
llapis, tallers, cançons i coreografies, recursos audiovisuals i activitats de relaxació. Totes les dinàmiques es presenten 
en format de fitxa individual, amb les edats dels destinataris clarament especificades i sense ocupar més d’un full. 
L’objectiu d’aquesta varietat de recursos, així com del format de presentació, és facilitar als i les monitors i monitores 
la tasca d’escollir l’activitat més adient en vers les seves necessitats diàries d’espai, temps i característiques del grup 
estable. 

Val a dir, per acabar, que totes les activitats es realitzaran dins el grup estable i que el material utilitzat es farà servir 
tant com sigui possible de manera individual. En el cas excepcional d’haver de compartir material, s’utilitzarà el 
procediment de neteja i desinfecció establert al protocol. 

El present document, doncs, és el Projecte Educatiu que planteja l’empresa SERHS FOOD EDUCA per treballar tot 

l’aspecte pedagògic a les escoles a les quals dona servei de menjador. 

El menjador escolar és un servei educatiu integrat a les escoles que gestiona aquesta empresa. Així doncs, és important 

que, a més a més d’oferir una alimentació sana i equilibrada, amb productes ecològics i de proximitat, també ofereixi 

una bona proposta pedagògica amb l’objectiu de contribuir a l’educació dels nens i nenes, ajudant-los a créixer amb 

criteri propi, capaces de relacionar-se amb els altres satisfactòriament, tenir un bon l’equilibri emocional i tot plegat 

tenint uns hàbits alimentaris saludables. 

1.1. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT INTERN DE L’ORGANITZACIÓ 

La missió de SERHS Food Educa és continuar millorant per oferir béns i serveis a través d’una gestió acurada, amb un 

“know how” propi, cercant la participació activa i el treball en equip, procurant la creació de prosperitat i la generació 

de benestar per a totes les persones vinculades al grup. 

La visió de SERHS Food Educa és ser un referent en el nostre sector com a empresa catalana que actua sobre principis 

humans i amb criteris de qualitat, servei i eficàcia. 

Els nostres valors són compartits, en tant que membres de SERHS, una gran corporació: 

● El nostre origen com a cooperativa des del 1975 

● Les persones són el nostre principal actiu. El vessant humà tant intern com extern 

● La diversificació i especialització en diferents camps 

● Personalitzem el servei i proposem millores contínues  



2. EIXOS TRANSVERSALS 

Ens plantegem aquest projecte a través del treball de cinc eixos transversals a totes les activitats: alimentari, sanitari, 

de relació social, emocional i de sostenibilitat. Cadascun d’aquests eixos porta associats una sèrie d’objectius que ens 

plantegem amb l’alumnat i que garantiran l’acompliment d’aquests. A continuació es detallen els cinc eixos i els seus 

respectius objectius. 

 

 

 

 

  

 

 

• Fer conèixer i proporcionar productes ecològics i de proximitat 
• Dotar-los d'hàbits alimentaris nutricionals: coneixem el que mengem 
• Fer-los sabedors d'alguns components del que mengen: lípids o greixos, vitamines, 

hidrats de carboni, fibra, minerals i proteïnes 
• Familiaritzar-los amb el concepte de dieta equilibrada 
• Fer-los coneixedors sobre quin és l’origen dels aliments que mengen a diari 
• Procurar que tastin tots els aliments que hi ha a l’àpat del dia 

Alimentari 

 

• Millorar els seus hàbits higiènics perquè siguin saludables 
• Generar en ells hàbits relacionats amb la cultura, l’esport i el lleure 
• Ensenyar-los a mastegar i empassar adequadament 
• Procurar que agafin l'hàbit de menjar amb la boca tancada 
• Ensenyar-los i potenciar la utilització correcta dels coberts 
• Procurar fer-los cada dia més autònoms a l'hora de menjar: saber menjar sol 

Sanitari 

 

• Potenciar la participació a les activitats proposades 
• Desenvolupar la seva autonomia 
• Ensenyar el valor del respecte i la tolerància 
• Potenciar la curiositat per aprendre i descobrir 
• Donar-los l'oportunitat de crear lliurement i així potenciar el criteri propi de 

cadascú 
• Procurar que conversin amb els companys utilitzant un to de veu adequat 
• Potenciar el manteniment d'un clima relaxat amb els companys de taula 

De relació social 

• Ensenyar-los a respectar el que ens envolta 
• Fomentar l’estalvi d’aigua a l’hora de rentar mans 

Sostenibilitat 



3. OBJECTIUS 

3.1. OBJECTIUS TRANSVERSALS DELS HÀBITS 

L’aspecte dels hàbits ens ocupa un espai i atenció especials perquè ho considerem prou rellevant a l’entorn en que 

tenim impacte: el menjador escolar. Els treballarem amb l’objectiu que els alumnes els acabin assolint i fent-los 

seus. Aquests hàbits els podem classificar en cinc grans blocs: educació, autonomia personal, sostenibilitat (que 

focalitzarem en reduir, reciclar i reutilitzar), postura corporal i de sanitat. 

Tot seguit descrivim els hàbits en forma d’objectiu i classificats en cascun dels blocs anomenats. Apareixen tot 

especificant l’edat en que ens plantegem l’inici del treball de cada objectiu i fins quin curs el reforçarem de forma 

explícita. 

HÀBITS INICIAR REFORÇAR 

 

Educació 

Entrar i sortir del menjador amb tranquil·litat P3 Fins a 6è 

Iniciar l’àpat juntament amb tots els companys de taula P3 Fins a 6è 

Mantenir-se assegut durant tot l’àpat P3 Fins a 6è 

Aixecar la mà per demanar les coses P3 Fins a 6è 

Demanar “si us plau” i donar les “gràcies” P3 Fins a 6è 

Conversar amb els companys utilitzant un to de veu adequat P3 Fins a 6è 

Mantenir un clima relaxat amb els companys de taula P3 Fins a 6è 

No recolzar-se a taula amb els colzes P3 Fins a 6è 

Respectar l’estona de migdiada P3 P3 

Autonomia 

Saber-se posar la bata  P3 P4 

Fer ús del WC abans i després de dinar P3 Fins a 6è 

Participar en les activitats proposades P4 Fins a 6è 

Reduir, Reciclar i Reutilitzar 

Fomentar l’estalvi d’aigua a l’hora de rentar mans P3 Fins a 6è 

Fomentar l’estalvi de paper en eixugar les mans P3 Fins a 6è 

Acabar l’aigua del got P5 Fins a 6è 

Postural 

Seure a la cadira amb l’esquena recolzada  al respatller P3 Fins a 6è 

Seure a la cadira posant els dos peus a terra P3 Fins a 6è 

Sanitat 

Rentar-se les mans amb sabó i eixugar-les sempre que calgui P3 Fins a 6è 

 



3.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Pel que fa a les activitats de lleure d’aquest projecte ens plantegem els següents objectius: 

• Apropar l’alumnat a una diversitats de dinàmiques que els facin gaudir de l’estona de lleure 

• Potenciar en els nostres alumnes la curiositat per aprendre i descobrir  

• Promoure el treball en equip entre els alumnes tot predicant amb l’exemple 

• Potenciar el respecte pel personal encarregat del funcionament del menjador: cuiners, servidors, 

netejadors, conserges, etc. 

• Inculcar en els alumnes una postura de respecte i benefici al Medi Natural 

• Reduir les discriminacions en la màxima mesura possible 

• Potenciar i procurar en els alumnes el respecte de totes les persones  



4. NORMATIVA 

En aquest apartat es troba, per una banda, la normativa general que ens regula des de la Generalitat de Catalunya i, 

per altra banda, la normativa que des de SERHS Educa posem dins els nostres menjadors per garantir la convivència 

de tots els usuaris i treballadors. 

A més a més establim un protocol d’actuació amb aquells alumnes que sobrepassin els límits d’algunes d’aquestes 

normes. 

 

4.1. NORMATIVA DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Per una banda tenim el decret 160/1996 del 14 de maig (d'Ensenyament, 1996) pel qual es regula el servei escolar de 

menjador als centres docents de titularitat pública del Departament d’Educació. 

I en segon lloc ens regula la Llei 17/2011 del 5 de juliol (BOE, 2011) en que s’especifica la seguretat alimentària i nutrició 

en els centres educatius; i més específicament les mesures de l’article 40. 

Cal fer esment, també, del document “Acompanyar els àpats dels infants. Consells per a menjadors escolars i per a 

famílies” que facilita la Generalitat (Salvador-Castell G, 2016), doncs d’ell n’extraurem i tindrem en compte els 10 

consells pràctics durant els àpats. 

 

4.2. NORMATIVA INTERNA 

Pels alumnes 

A més de la normativa general que ens ve donada des del Departament d’Ensenyament, els menjadors han de comptar 

amb una normativa interna per tal de procurar la bona convivència de tota la comunitat educativa. Tot seguit 

s’exposen les normes que es tindran en compte als menjadors escolars i les quals s’hauran d’explicar amb claredat als 

alumnes. A l’annex 1 es pot trobar aquesta mateixa normativa en un format atractiu pels alumnes. 

Normes: 

1. Les mans ens hem de rentar, abans i després de dinar 

2. Per entrar al menjador, qui empenyi serà el perdedor 

3. Amb el menjar, no hem de jugar 

4. Qui vulgui parlar, la boca buida tindrà 

5. Quan idees vulguem compartir, to baixet farem servir 

6. Peus a terra i esquena recta, per tenir postura correcta 

7. Quan els coberts agafem, bona educació demostrem  

8. Si utilitzem el tovalló, cara i mans tindrem amb brillantor 

9. Quan tothom hagi acabat, ens aixecarem tots plegats  

10. Demanem si us plau, per tenir pau 

11. Si les gràcies donem, millor educats serem 

12. Els monitors del menjador, agrairan la teva col·laboració 

 

Pels monitors 

Així com els alumnes tenen unes normes per mantenir un bon clima i relació amb tots els agents de l’espai de 

menjador, els monitors també tenen unes pautes que hauran de seguir que els ajudaran a gestionar millor els alumnes. 

A continuació apareixen aquestes pautes i a l’annex 2 es troben en la mateixa forma que se’ls facilita a ells i elles: 

Abans de res… Cal saber que no existeix vareta màgica i, per tant: 

● Cal tenir paciència per començar a veure resultats de les intervencions 

● Cal ser perseverant en les intervencions 

 

 

 



Hem de... : 

• Intentar avançar-los i anar recordant les conseqüències dels seus actes sempre i quan les podem acomplir 
(exemple: recordeu que si llenceu papers a terra us haureu de quedar 5 minuts a netejar el pati)  

• Donem els missatges en positiu (exemple: millor dir “hem d’anar caminant pels passadissos” a dir “no podem 
córrer pels passadissos) 

• Fer servir el crit només quan sigui estrictament necessari 

• Si s’ha de castigar, cal que el càstig sigui el més proper a l’error de l’alumne, en la mesura del possible 
(exemple: si ha anat llençant brutícia al terra, el càstig podria ser que, en acabar les classes, dediqui 5 minuts 
cada dia durant una setmana a netejar el pati de papers, sucs, etc.) 

• Renyar allunyat del grup sempre que sigui possible per no deixar en evidència 

• Recompensar conductes positives tantes vegades com es pugui. S’hauria d’intentar fer un cop al dia amb cada 
alumne (com a mínim). És molt bona recompensa la felicitació en públic si creiem que pot ser ben valorat pel 
grup 

• Donar temps a que l’estat d’ansietat del nen o la nena baixi i, aleshores, mirar de posar paraules al que ha 
sentit (abans, durant i després del conflicte) 

• Desprès de cada conflicte (i un cop l’estat d’ansietat ha baixat) han de rebre per part de l’adult una alternativa 
que hagués estat millor que la que han fet servir davant aquell conflicte (exemple: si el conflicte ha estat que 
un nen volia recuperar una pilota i per fer-ho ha anat, ha donat un mastegot a un nen i l’ha agafat; l’alternativa 
que li hauria de donar l’adult seria que si vol recuperar la pilota té dues opcions: pot anar a demanar-la al nen 
que li ha agafat i/o pot anar al monitor i dir-li que li ha pres) 

• Fer extinció sempre que sigui possible. Això vol dir: totes les conductes que no comportin perill ni per a ells ni 
per a altres, hem d’ignorar-les (per complert, sense contacte visual, ni reacció al respecte) (exemple: podem 
passar per alt que diguin algunes paraulotes) 

• Canviar el verb “ser” per altres verbs (exemple: “ets dolent” → “has fet una cosa dolenta”) 

• Evitar paraules com “dolent/a” 

• Demanem-los el que sapiguem que, tant ells com nosaltres, podem complir. No els amenacem amb càstigs 

que no podrem acomplir, bé sigui perquè el temps o l’espai no ens ho permetrà o perquè no podrem 

aconseguir que el/s nens ho faci/n. (exemple: no els amenacem amb que no sortiran al pati si sabem que no 

ho farem) 

• No intentar parlar del problema en el mateix moment que està passant com tampoc deixar-ho per l’endemà 

• Evitar cridar 

• Evitar les amenaces 

• Evitar renyar molt a posteriori 

  



5. LES ACTIVITATS 

Tot seguit es troben les fitxes amb el recull d’activitats (contes, jocs d’arreu del món, jocs amb paper i llapis, tallers, 

cançons i activitats de relaxació) per les diferents etapes d’infantil i primària. Al llarg del curs, i a mesura que es vegi 

necessari, s’aniran afegint de noves per tal que els i les monitores puguin dinamitzar els espais de lleure segons les 

seves necessitats. 

 

Contes 

Conte: La nit de reis 

Treballem: La paciència, l’esperança i la 
perseverança 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

X X   
 

Conte 

Aquest any estava ben decidit, havia de veure els Reis Mags fos com fos. 

Si calgués no dormiria en tota la nit. 

Després de sopar, aquella nit els pares em van dir que anés a dormir d’hora i que mirés d'adormir-me ben aviat, 
no fos cas que els Reis passessin de llarg. 

Vaig fer veure que dormia i en aquell precís moment vaig veure tres figures fosques i barbudes. 

Portaven bosses enormes plenes de paquets, i les deixaven als peus del llit. Jo aquell any m’havia portat més bé 
que de costum. Llavors, un d’ells va deixar carbó sobre la tauleta de nit; jo, em vaig indignar. 

Quan ells se n’anaren, la feina que vaig tenir per sortir de l’habitació sense trepitjar cap regal i seguir-los 
dissimuladament. Volia saber on vivien, volia veure la seva casa o palau. Ells sortiren per la finestra i jo vaig haver 
d’aguantar-me baixant les escales ràpidament, no fos cas que s’escapessin. Van pujar als camells i jo em vaig 
encabir en un dels carros que portaven, dins d’una bossa buida. El viatge va ser bastant dolorós, perquè cada cop 
la bossa estava més plena de regals defectuosos per portar-los a la deixalleria. Quan ja gairebé va estar plena van 
ficar-hi una caixa que pesava molt que em va caure sobre el cap. En el precís moment que anaven a llençar la 
bossa amb tota l’altra porqueria, jo vaig sortir d’aquell garbuix de brossa ràpidament per no caure-hi dins. Llavors, 
em van veure i es van quedar garratibats per aquella sorpresa inesperada. Em digueren que tornés a casa i no 
expliqués a ningú el que havia passat. Jo vaig afirmar amb el cap, però no pensava quedar-me amb els braços 
plegats sense fer res, estava decidit a seguir-los tota la nit. 

Vaig esperar fins que van girar la cantonada, llavors vaig córrer intentant que no em veiessin i vaig pujar altra 
vegada, aquesta vegada al darrer carro. Ja no em podia permetre que em tornessin a enganxar. 

Ara, s’endinsaren en la fosca nit i passaren màgicament fins a arribar a palau. Era un lloc enorme amb un munt 
d’habitacions també enormes. Hi havia guàrdies a totes les portes i cap d’ells em feia cas mentre jo em passejava 
tímidament pertot arreu. I de mica en mica, veient que no em deien res, em vaig anar envalentint i entrava i sortia 
per on em donava la gana. Fins que, de cop i volta, en girar-me, vaig veure els tres Reis que em miraven molt 
seriosament. 

–Què hi fas aquí, marrec? –digué Melcior. 



–D’on surts tu ara? –preguntà Gaspar. 

–On amagat t’havies? –interrogà Baltasar. 

–Jo, jo, jo,... –Vaig dir neguitós, –només volia saber on i com vivíeu. 

Llavors, els Reis, molt enfadats, em varen renyar molt i em digueren que em portarien a casa i s’emportarien els 
regals, que només em deixarien el carbó. Jo em vaig posar a cridar i a plorar. I seguidament vaig sentir el pare i la 
mare que entraven a la meva habitació i em deien: 

–Què et passa, Arnau? Tan aviat que t’havies adormit aquesta vegada. Au, mira de tornar a adormir-te ben de 
pressa, pensa que aquesta nit arriben els Reis. 

Quan van sortir els pares em vaig fer el propòsit de no dormir durant tota la nit, volia veure els Reis. A veure si 
aquesta vegada m’aguantava despert i ho aconseguia. 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

  



Conte: El cargol i l’herba del poniol 

Treballem: L’empatia, l’esforç i l’ajuda als altres 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

X X   
 

Conte 

Hi havia una vegada un cargol que volia anar a veure el forat d’on surt el sol. El cargol, camina que caminaràs… vinga 
arrossegar la panxa! Vinga arrossegar la panxa! Vinga arrossegar la panxa… fins que va dir: 

• Ui, ui, ui!!! Quin mal de panxa… – es va dir el cargol – Què puc fer? – va continuar – Ja ho sé! Vaig a buscar 
l’herbeta de poniol per fer-me una infusió perquè, ja sabeu que l’herba de poniol va molt bé per curar els 
mals de panxa! 

Xino, xano se’n va anar cap el bosc i allà al mig la va trobar. 

Va començar a estirar per arrencar-la però no podia treure-la. Aleshores va passar per allà un escarabat i quan el va 
veure tan enfeinat li va dir: 

• Què fas aquí cargol? 

• Vull arrencar l’herba de poniol per fer-me un infusió i curar-me el mal de panxa. Ui, ui, ui!! 

• Vols que t’ajudi? – li va dir l’escarabat 

L’escarabat va agafar el cargol i l’herba de poniol i…, estira que estiraràs, no es podia arrencar. 

Aleshores va passar per allà la granota: 

• Què feu tan enfeinats? 

• Estic ajudant el cargol a treure’n l’herba de poniol que té mal de panxa i es vol fer una infusió. Ens ajudes? 

• Sí, sí! 

La granota agafa l’escarabat, l’escarabat agafa el cargol, el cargol agafa l’herbeta de poniol i….(tots cantant): 
“Ajudem el cargol, a arrencar l’herba, arrencar l’herba, ajudem el cargol, a arrencar l’herba de poniol”. Estira que 
estiraràs, no es podia arrencar. 

Aleshores va passar l’esquirol: 

• Què feu tan enfeinats? 

• Estic ajudant el cargol a treure’n l’herba de poniol que té mal de panxa i es vol fer una infusió. Ens ajudes? 

• Sí, sí! 

L’esquirol agafa la granota, la granota agafa l’escarabat, l’escarabat agafa el cargol, el cargol agafa l’herbeta de 
poniol i….(tots cantant): “Ajudem el cargol, a arrencar l’herba, arrencar l’herba, ajudem el cargol, a arrencar l’herba 
de poniol”. Estira que estiraràs, no es podia arrencar. 

Aleshores va passar el conill: 

• Què feu tan enfeinats? 

• Estic ajudant el cargol a treure’n l’herba de poniol que té mal de panxa i es vol fer una infusió. Ens ajudes? 



• Sí, sí! 

El conill agafa l’esquirol, l’esquirol agafa la granota, la granota agafa l’escarabat, l’escarabat agafa el cargol, el cargol 
agafa l’herbeta de poniol i….(tots cantant): “Ajudem el cargol, a arrencar l’herba, arrencar l’herba, ajudem el cargol, 
a arrencar l’herba de poniol”. Estira que estiraràs, no es podia arrencar. 

Aleshores va passar el bou: 

• Què feu tan enfeinats? 

• Estic ajudant el cargol a treure’n l’herba de poniol que té mal de panxa i es vol fer una infusió. Ens ajudes? 

• Sí, sí! 

El bou agafa el conill, el conill agafa l’esquirol, l’esquirol agafa la granota, la granota agafa l’escarabat, l’escarabat 
agafa el cargol, el cargol agafa l’herbeta de poniol i… (tots cantant): “Ajudem el cargol, a arrencar l’herba, arrencar 
l’herba, ajudem el cargol, a arrencar l’herba de poniol”. 

Tots plegats estira que estiraràs, estira que estiraràs, que van arrencar l’herbeta de poniol i de la gran estirada tots 
van caure de cul per terra. Tots, tots, tots… i van quedar desnassats, espatllats i aixafats… I vet aquí que el cargol va 
poder veure la infusió d’herbeta de poniol i li va passar el mal de panxa i continuar el seu viatge per anar a veure el 
forat d’on surt el sol. I vet aquí un gos i vet aquí un gat que aquest conte ja s’ha acabat!  
 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

 

  



Conte: La guineu i el lleó vell 

Treballem: Aprenem dels errors 

Edats recomanades: 
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Conte 

Al bosc, hi havia un lleó molt vell, amb unes urpes i unes dents molt i molt febles. Tant, que li era impossible 
proveir-se menjar. Per aquest motiu, va tramar un pla: va fer creure als altres animals que tenia una malaltia i els 
va demanar que, d'un en un, l'anessin a veure a la cova on vivia. Quan l'anaven a visitar, se'ls menjava amb una 
sola mossegada. 

Entre els animals que el van anar a veure hi havia la guineu que, això no obstant, era una criatura d'allò més astuta. 
Es va quedar a una distància prudencial i, des d'allà, li va demanar al lleó com es trobava. El lleó va dir-li que estava 
molt malalt, i va demanar-li que entrés a la cova a fer-li companyia una estona. La guineu, però, no va acceptar la 
seva invitació i li va demanar per quina raó hi havia petjades dels animals cap a l'interior de la cova però no n'hi 
havia cap que en sortís. 

El vell lleó va ser incapaç de respondre al seu dubte i, per això, la guineu va veure que estava en perill i va decidir 
marxar. 

La lliçó de la història és que s'ha d'aprendre dels errors que cometen els altres per tal de no cometre'n un mateix. 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

 

  



Conte: El cavall i el ruc 

Treballem: La companyonia i la generositat 

Edats recomanades: 
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Conte 

Hi havia una vegada un pagès que, amb la companyia d'un ruc i un cavall, transportava diverses mercaderies entre 
pobles. El pobre ruc era l'encarregat de dur el pes de tots els paquets i, com que s'estava cansant molt, va 
demanar-li al seu company cavall que li oferís la seva ajuda per tal de compartir el pes dels productes. El cavall era 
gandul i egoista i, per això, va rebutjar la seva petició d'ajuda. Tots dos animals van continuar la marxa. 

Quan havien arribat a la meitat del camí, el ruc ja no podia més i va caure desplomat per culpa del cansament. El 
pagès, ple de compassió pel ruc, va desfer-li els embalums i les gerres que duia, i va creure que seria millor que el 
cavall transportés totes les mercaderies. 

Per tant, l'egoisme i la manca de solidaritat del cavall van fer que finalment hagués de carregar ell tot sol les 
mercaderies fins a la seva destinació. 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

  



Conte: El petit colibrí 

Treballem: L’obediència i la prudència 

Edats recomanades: 
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Conte 

El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d’un lloc més 
càlid on passar l’hivern, i quan va entrar la nit, després de molt temps buscant-los sense cap sort, es va protegir en 
una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins sols hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel 
vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per a 
aquesta tasca, el no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats l’entristia profundament. 

• No t’allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc -li repetien sempre els seus pares. Però ell 
s’emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat 
contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre de cada tresor, mentre els altres 
seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta.  

Aquell dia, mentre volaven va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d’entre els arbres i sense adonar-se 
va anar perdent altitud i apropant-se per veure que era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós 
llac d’aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès. 

• Uauuu!!! -Exclamà, veient-se reflectit en l’aigua- Quina meravella!!!! 

Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre’s i els seus raigs en l’aigua apareixien com a brillants 
reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de 
l’aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant 
pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per 
ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta, i que els seus pares i els seus 
germans havien seguit el seu vol, i on eren ara ja no podien sentir-lo. 

De sobte, un enorme temor es va apropiar d’ell. Dels seus ulls va desaparèixer tota aquesta bellesa i sol escoltava 
sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d’aus desconegudes 
ressonaven pel bosc, i tot el que abans semblava bell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé 
no il•luminava i tenis por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit 
va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. 

Amb les fulles d’arbres que hi havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollosa, ja que les fulles eren seques però 
almenys el van donar una miqueta d’escalfor per a aquella nit. L’endemà quan es va despertar no recordava que 
s’havia perdut, però aviat en aixecar-se va recordar el que havia succeït, i es va començar a preocupar: 

• Oh! Què faré aquí sol? On és la meva família? - I aviat va descobrir com els trobava a faltar. 

Els seus pares sempre li repetien que si algun dia es perdien el que havia de fer és no allunyar-se de l’últim lloc per 
on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo, 
i que mai no deixés que la por li impedís veure la realitat. 

• És veritat! - Va dir quan hi va pensar - Els meus pares em van dir que havia de fer si em perdia així que no 
he de témer res, la meva família m’està buscant i aviat ens reunirem. 

Així que va sortir de la cova acomiadant-se d’ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit. De 
nou tot tornava a ser bonic, i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges 
totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l’última vegada i allà va buscar l’arbre 
més alt i es va posar en una de les seves branques. 



Mentre esperava, va començar a cantussejar i poc a poc se’n van anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que 
habitaven per aquests entorns. Ell els va explicar que s’havia perdut, i van decidir cantar molt fort perquè tot el que 
passés pogués sentir-los. Aviat la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la seva família 
a trobar-lo més ràpidament. 

Després d’aquell dia, el nostre ocellet s’havia fet més savi. Ara sabia que n’havia d’advertir sempre la seva família 
quan s’allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferissin la seva 
ajuda, i el més important de tot, va descobrir que quan la por s’apoderava d’ell les coses més boniques podien 
semblar les més terribles. 
 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Amb els més grans: se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

 

  



Conte: L’hipopòtam egoista 

Treballem: L’egocentrisme 
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Conte 

Vet aquí una vegada un hipopòtam que prenia l'autobús molt, molt primerenc, per a assistir al seu treball. Però 
aquest hipopòtam, en lloc de guardar el seu lloc a la cua com ho  feien els altres, no dubtava a imposar-se a tots a 
força d'empentes i cops fins a veure's el primer de la fila. Amb freqüència aquest hipopòtam egoista causava baralles 
enterbolint el bon ambient del veïnat. 

No content amb situar-se per la força el primer, una vegada es trobava en l'autobús, l'hipopòtam pujava bruscament 
repartint, sense vergonya, cops de colze  als seus pobres companys de viatge fins que aconseguia fer-se també amb 
el seient que millor li semblés. L'hipopòtam no reparava en les formes a l'hora de sortir-se amb la seva. 

Una vegada en el seient triat, l'hipopòtam obria un diari groguenc i l'estenia al màxim possible amb la finalitat de 
tapar la cara i atabalar al seu company de seient. A més, i per si això fos poc, li donava per tossir i badallar amb la 
boca oberta i a un bon volum, amb l'única fi de molestar a tothom. 

A l'hora de sortir de l'autobús, l'hipopòtam ho feia de la mateixa manera que havia entrat, atropellant amb les seves 
fortes trepitjades als viatgers de l'autobús que se situaven davant per a sortir el primer. Quin alleujament sentien 
tots quan trepitjava el carrer i semblava allunyar-se! 

Que dolenta és l'enveja i l’egocentrisme. I és que és important recordar que per a viure en societat i no ser temuts 
ni rebutjats, hem de preocupar-nos pel benestar dels altres com si fos el propi tot evitant molestar a ningú i mostrant 
en cada pas la nostra bona educació. D’aquesta manera la gent voldrà que ens apropem a ells, en lloc de voler que 
sortim de l’autobús (com en el cas de l’hipopòtam). 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Amb els més grans: se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

  



Conte: La faula de l’ase i el pou 

Treballem: L’esperança i la perseverança 
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Conte 

Un dia el vell ruc d'un pagès va caure en un pou. L'animal, espantat, bram fortament durant hores mentre el pagès 
tractava d'esbrinar què podia fer. 

Finalment, el pagès va pensar que l'animal era ja massa gran per donar-li un servei útil i, a més, el pou estava sec i 
necessitava ser tapat de tota manera, pel que realment no valia la pena treure al ruc. 

Llavors va reunir uns veïns perquè l'ajudessin. Tots van agafar les pales i van començar a tirar terra per cobrir el pou 
amb el ruc dins. 

El ruc, al fons del forat va començar a adonar-se del que estava passant, va sentir una intensa por en percebre la 
proximitat de la mort i bramà encara més desconsolat. Poc després, per a sorpresa de tots, es va tranquil·litzar, va 
assumir la seva fi i es va estirar deixant que la terra li cobrís lentament. 

Després d'uns minuts de tranquil·litat, el ruc va obrir àmpliament els ulls i va somriure. Es va incorporar 
pausadament i es va treure la terra que li cobria el llom i el cap. A mesura que anava caient la terra va poder anar 
fent passos cap amunt que l’apropaven a la desitjada llibertat. 

Aviat, tots van veure sorpresos com el ruc va arribar fins a la boca del pou, va passar per sobre de la vora i va sortir 
trotant amb més vitalitat que quan era jove... 

Una situació aparentment adversa pot convertir-se en una cosa molt positiva. La nostra forma de veure i 
d'interpretar les coses condiciona els nostres sentiments i comportaments. Podem ser capaços de percebre 
qualsevol situació o experiència des de diferents perspectives i centrar-nos en aquella que ens resulti més útil. 
Qualsevol experiència que en principi sembla dolenta, la majoria de les vegades pot considerar-se com avantatjosa, 
veient-la des d'una altra perspectiva. 

Es tracta de trobar en cada experiència del punt de vista més útil, per convertir-la en una cosa que ens afavoreixi, 
així podrem enquadrar els problemes per convertir-los en oportunitats. 

El significat de qualsevol succés dependrà de la perspectiva des de la qual l'observem. Quan la perspectiva canvia, 
canvia també el significat, i quan canvia el significat també canvien les emocions i les conductes associades a ell. Per 
exemple, si descobreixes que has fallat en alguna cosa, pots pensar que està molt bé que t'hagis adonat i que així 
podràs corregir l'equivocació i millorar la teva actuació en una situació similar que pugui presentar-se en el futur. És 
important veure els errors com experiències que faciliten l'aprenentatge. 
 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Amb els més grans: se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 



Conte: La papallona i les llebres 

Treballem: L’egoisme 
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Conte 

Vet aquí una vegada una preciosa llebre que vivia en el camp. Tan bella era i tant brillava la seva pell que 
era l'admiració de tots els seus veïns i amics. Tots estaven encantats amb ella i no dubtaven a demostrar-
li-ho a cada moment amb salutacions i bones paraules. Fins que un dia li va ocórrer una desgràcia a un 
d'aquells veïns i tot va canviar. Es tractava d'una papallona molt petita que havia caigut en un rierol sense 
saber nedar ni a penes volar encara. Afortunadament un talp va veure com la papallona va caure a l'aigua 
i va poder cridar a temps per a alertar a la resta dels animals de la zona. 

I en això que va passar la llebre per davant del talp i aquest va dir: 

• Hola senyora llebre! Arriba vostè a temps! Crec que la papallona s'està ofegant, podria ajudar-me 
a treure-la de l'aigua? 

• Ho sento molt, senyor talp, però aquesta aigua no és apta per a la meva pell, ja que podria 
embrutar-me – va contestar la llebre, allunyant-se orgullosa i convençuda de la seva reflexió. 

Quan el talp estava ja a punt de llançar-se sol a l'aigua, de sobte va aparèixer una altra llebre. Aquesta, al 
contrari que l'anterior, lluïa un aspecte molt descurat i es trobava gairebé en els ossos, però a penes va 
tenir un moment per a saludar al talp, ja que havia observat des de lluny la mala estona que estava passant 
la papallona i sense pensar-s’ho es va llançar a l'aigua. 

A aquella llebre no li importava en absolut que l'aigua fora clara o fosca, ni que pogués ressecar ni enlletgir 
la seva pell, perquè el primer era posar fora de perill a la petita papallona. Però, com un miracle, en sortir 
de l'aigua semblava una altra. Aquella llebre ossuda i desarreglada semblava brillar com una poderosa 
estrella i els veïns de la zona no van dubtar a felicitar-la per la seva gesta. 

Estaven convençuts que aquella era la llebre més bonica que havien vist mai i ningú va tornar a sentir 
admiració per la llebre presumida, que no va voler embrutar-se ni tan sols per salvar a un altre membre 
de la seva comunitat.  

Aviat aprendria, la presumida llebre, que una vida val mil vegades més que la vanitat. 
 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Amb els més grans: se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

 



Conte: La pedra màgica 

Treballem: L’autocontrol 
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Conte 

El Martí anava a l’escola i aprenia moltes coses. Era un nen alegre i el que més li agradava era jugar al pati. Jugava 
al sorral amb les pales, els rasclets, les galledes i… tirava sorra sense mirar on queia. 

Era un bon nen, però a vegades no podia controlar els seus impulsos. A més, últimament havia après a dir paraulotes, 
aquestes paraules tan lletges… Aviat es va adonar que quan tirava sorra enlaire, els altres infants s’enfadaven. Quan 
donava empentes fortes, ploraven. Quan deia una paraulota, els nens li ho deien a la mestra i llavors no podia jugar 
perquè havia de parlar amb la mestra i els companys. 

Un dia, el Martí estava trist, assegut al banc de l’escola. La mestra s’hi va acostar i li va preguntar què li passava. Ell 
va respondre: «La meva amiga Clara està enfadada amb mi perquè diu que li tiro sorra, dono empentes i dic 
paraulotes… Crec que és veritat i ara no sé què puc fer…». 

La mestra va agafar una pedra del pati i la va donar al Martí. Li va dir: «És un regal que et faig. Te la posaràs a la 
butxaca cada dia quan entris a l’escola i la tornaràs a deixar al lloc que tu triaràs quan marxis. Quan sentis que tens 
ganes de donar empentes o tirar la sorra enlaire, l’acariciaràs i et diràs a tu mateix, en veu interior: M’agrada que 
els nens i nenes juguin amb mi contents». 

El Martí va acariciar la pedra i va dir: «M’agrada aquest regal, és una pedra màgica, oi? Crec que m’ajudarà. En 
comptes de donar empentes per trobar un lloc, preguntaré si em deixen posar on vull. Si em surt de dir alguna 
paraulota, la canviaré i diré una paraula dolça i bonica. I al sorral faré pastissos, castells, forats i muntanyes per fer 
córrer els cotxes en lloc de tirar la sorra enlaire». 

El Martí va veure com en pocs dies tots els nens i nenes de l’escola volien jugar amb ell perquè era un noi amb 
moltes idees i sempre proposava jocs ben divertits. Les paraules i el regal màgic de la mestra li havien estat un gran 
remei. El Martí va pensar que els problemes es poden arreglar pensant i triant una bona solució. 

M.Teresa Abellán Pérez 

 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Amb els més grans: se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

  



Conte: El gat i les sardines 

Treballem: L’enveja i l’ànsia 
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Conte 

Vet aquí una vegada un gat al qual li encantava menjar, però sobretot sardines, el seu plat preferit. Però aquell gat 
era una mica tímid i maldestre i no solia trobar-se amb el seu menjar preferit gairebé mai. 

Però la seva sort va canviar quan, allunyant-se una mica més de l'habitual en el seu passeig, va donar amb un mercat 
de proveïments situat en plena zona costanera. En aquell mercat molts pescadors oferien les seves mercaderies i hi 
havia caixes de sardines fresques per totes bandes. 

El gat, de tanta fam que tenia, no va dubtar un moment a deixar la seva malaptesa i timidesa a un costat per a fer-
se amb alguna d'aquelles sardines. D'aquesta manera va començar a perseguir i a aguaitar a un dels venedors i, 
aprofitant un moment de descuit per part d'aquest, el gat va saltar sobre la caixa de sardines que emmagatzemava 
tot fent-se amb una bellíssima peça. Però la seva malaptesa es va fer evident durant aquella acció i el venedor no 
va trigar a enxampar al gat, perseguint-lo després d'això per tot el mercat ple de fúria. 

En la seva fugida, el gat va anar a parar a un bosc amb un meravellós rierol i munts d'herbes fresques. El gat, sentint-
se ja fora de perill, va pensar que aquell era el lloc ideal per a degustar com devia la seva deliciosa sardina. Però 
llavors, el gat va creure veure en l'aigua a un altre gat amb una sardina encara més gran i gustosa que la seva i, mort 
d'enveja, va saltar a l'aigua per a arrabassar-la-hi. 

Aviat va comprendre que no hi havia tal gat ni tal sardina i que en realitat, havia contemplat sobre l'aigua la seva 
pròpia imatge deformada i ampliada. Li va costar molt de sortir de l’aigua però, un cop ho va aconseguir, va 
comprendre també que havia perdut el menjar i que ja no podria degustar la seva deliciosa sardina. 

Quina amarga lliçó va rebre aquell gat, per deixar-se portar per l'enveja i l'ànsia! 
 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Amb els més grans: se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

 

  



Conte: Patates dins la motxilla 

Treballem: El perdó 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

 X X  
 

Conte 

Un dia, el mestre ens va demanar de tasca  que portéssim patates crues i una bossa de plàstic. 

Ens va dir que poséssim a la bossa de plàstica una patata per cada persona a la qual guardàvem ressentiment i 
escrivíssim el seu nom en ella. 

Aleshores ens va demanar que, durant una setmana, portéssim amb nosaltres a totes bandes aquesta bossa de 
patates a la motxilla. 

Algunes bosses eren realment pesades! 

Naturalment les patates s’anaven deteriorant amb el temps. El fàstic de portar aquesta bossa a tot moment em va 
demostrar clarament el pes que carregava diàriament en el meu cor i a la meva vida a causa del ressentiment. 

També vaig aprendre com, mentre posava la meva atenció en ella per no oblidar-la, desatenia coses que eren més 
importants per a mi. 

Aquest exercici em va fer pensar sobre el preu que pagava per no perdonar alguna cosa que ja havia passat i no 
podia canviar-se. 

Moltes vegades pensem que el perdó és un regal per a l’altre, sense adonar-nos que els primers beneficiats som 
nosaltres mateixos. 

Tots tenim “patates podrint-se” a la nostra “motxilla” sentimental. 

La falta de perdó és com un verí que prenem diàriament a gotes però que finalment ens acaba enverinant. 

Moltes vegades al primer que has de perdonar és a tu mateix per totes les coses que no van ser com haguessis 
volgut que anessin. 

El perdó ens allibera de lligams que ens amarguen l’ànima i emmalalteixen el cos. No significa que estiguis d’acord 
amb el que va passar, ni que ho aprovis. Perdonar no significa deixar de donar-li importància al que va succeir, ni 
donar-li la raó a algú que et va fer mal. Simplement significa deixar de costat aquells pensaments negatius que ens 
van causar dolor o enuig. 

El perdó es basa en l’acceptació del que va passar. 

Decideix-te avui mateix a perdonar! 

 

“Perdonar és el valor dels valents. Només aquell que és suficientment fort per perdonar una ofensa, sap estimar”      
Ganghi  



Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Amb els més grans: se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

 

  



Conte: La lliçó de la papallona 

Treballem: L’esforç, l’autonomia i l’autoestima 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

 X X  
 

Conte 

Un dia de primavera, un viatjant descansava tranquil·lament la vora del camí sota un arbre. Mirant la naturalesa 
que li envoltava, va observar com l'eruga d'una crisàlide de papallona intentava obrir-se pas a través d'una petita 
obertura apareguda en el capoll. Va estar llarga estona contemplant com la papallona anava esforçant-se fins que, 
de sobte, va semblar detenir-se. Potser la papallona –va pensar aquell home– havia arribat al límit de les seves 
forces i no aconseguiria anar més lluny. 

Així que, decidit a ajudar la papallona, va agafar unes estisores de la seva motxilla i va eixamplar l'orifici del capoll. 
La papallona, d'aquesta forma, va sortir fàcilment. El seu cos estava blanquinós, era petit i tenia les ales aixafades. 
L'home, preocupat, va continuar observant-la esperant que, en qualsevol moment, la papallona obrís les seves ales, 
les estirés i tirés a volar. Però va passar el temps i res d'això va ocórrer. La papallona mai no va volar i les poques 
hores que va sobreviure les va passar arrossegant llastimosament el seu cos feble i les seves ales encongides fins 
que, finalment, va morir. 

Aquell caminant, carregat de bones intencions, amb voluntat d'ajudar i evitar el sofriment a la papallona, no va 
comprendre que l'esforç d'aquell insecte per a obrir-se camí a través del capoll era absolutament vital i necessari, 
doncs aquesta era, precisament, la manera que la naturalesa havia disposat perquè la circulació del seu cos arribés 
a les ales, i estigués llesta per a volar una vegada hagués sortit a l'exterior. 

Algunes vegades, és justament temps i esforç el que necessitem per a evolucionar i créixer en la nostra vida. En 
realitat, si la naturalesa ens permetés viure sense obstacles, quedaríem molt limitats en el nostre immens potencial. 
Mai arribaríem a desenvolupar la nostra veritable plenitud. 
 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Amb els més grans: se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

  



Conte: Les granotes al pou 

Treballem: La confiança en un mateix 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

  X X 
 

Conte 

Un matí humit i assolellat, un grup de verds i alegres granotes va sortir al bosc a fer una passejada. Eren cinc granotes 
molt amigues que, com sempre que s'ajuntaven, anaven raucant i fent salts per divertir-se. 

Desafortunadament, el que prometia ser una alegre jornada es va girar quan dues d'elles van calcular malament el 
salt i van caure a un tenebrós pou. 

Les altres tres van córrer a treure el cap a la vora del forat i es van mirar compungides. La més gran va exclamar 
horroritzada: 

• Oh, no! Les nostres amigues estan perdudes, no tenen salvació! 

Negant amb el cap va començar a cridar-les: 

• Us heu caigut en un pou molt profund! No podem ajudar-vos i no intenteu sortir perquè és impossible! 

Les dues granotes van mirar cap amunt desesperades 'Volien sortir d'aquest fosc túnel vertical de totes totes! Van 
començar a saltar sense descans provant de totes les maneres possibles, però la distància cap a la llum era massa 
gran i elles massa petites. 

Una altra de les granotes que les observava des de la boca del pou, en comptes d'animar, es va unir a la seva 
companya. 

• És inútil que malgasteu les vostres forces! Aquest pou és tremendament profund! 

Les pobres granotes van continuar intentant-ho però o no arribaven o es donaven de cara contra les relliscoses 
parets cobertes de molsa. 

La tercera granota també va insistir: 

• Deixeu-ho ja! Deixeu de saltar! No veieu que us fareu mal? 

Les tres feien escarafalls amb les potes i xisclaven tot el que podien per convèncer-les que fracassarien en l'intent. 
Finalment, una de les dues granotes del pou es va convèncer que tenien raó i va decidir rendir-se; va caminar uns 
passos, es va arraulir en una cantonada i es va abandonar a la seva sort. 

L'altra, en canvi, va continuar lluitant com una truja per sortir a la superfície. Estava suada i esgotada però ni de 
broma pensava resignar-se. En comptes d'això, va parar uns segons per recobrar forces i concentrar-se en el seu 
objectiu. Quan es va sentir preparada, va aspirar tot l'aire que va poder, va agafar impuls i es va impulsar com si fos 
una saltadora olímpica. El salt va ser tan ràpid i exacte, que ho va aconseguir 'Va caure sobre l'herba sana i estàlvia!’ 

Una vegada fora el seu cor seguia bategant a mil per hora i gairebé no podia respirar a causa del gran esforç que 
havia fet. Les seves amigues la van ventar amb unes fulles i poc a poc es va anar relaxant fins que va recuperar la 
tranquil·litat i es va acostumar a la encegadora llum del sol. Quan van veure que ja podia parlar, una de les tres 
granotes li va dir: 

• És increïble que hagis pogut sortir tot i que us cridàvem que era una missió impossible! 

Ella, molt sorpresa, li va contestar: 

• Estàveu dient que no ho intentéssim? 



• Sí, és clar! Ens semblava que mai ho aconseguiríeu i volíem evitar-vos el mal tràngol de fracassar. 

La granota va sospirar. 

• Uf! Doncs encara sort que com estic una mica sorda no entenia res! Tot el contrari, us veia agitar les mans 
i pensava que ens estàveu animant a seguir! 

Gràcies a la seva sordesa la granota no va escoltar les paraules de desànim i va lluitar sense descans per salvar la 
seva vida fins que ho va aconseguir. 

L'altra granota, que sí que s'havia rendit, va veure el triomf de la seva amiga i va tornar a recuperar la confiança en 
si mateixa. Es va posar en peus, es va armar de coratge i també va aspirar una gran glopada d'aire; després, amb 
una potència més pròpia d'un puma, es va propulsar fent un salt espectacular que va rematar amb una doble 
tombarella. 

Els seus quatre amigues la van veure sortir del pou com un coet i es van quedar plasmades quan va caure als seus 
peus. La van reanimar igual que la seva companya i quan es va trobar bé, se'n van anar a casa raucant i fent salts 
com sempre. 

Moralitat1: Moltes vegades deixem de creure en nosaltres mateixos, deixem de creure que som capaços de fer 
coses, perquè els altres ens desanimen. Confia sempre en les teves capacitats i lluita pels teus somnis. Gairebé res 
és impossible si poses en això tot el cor. 
 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

  

 
1 En castellà: moraleja. 



Conte: Un paquet de galetes 

Treballem: Comunicació, reflexió i rectificar l’error 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

  X X 
 

Conte 

Una noia estava esperant el seu vol en una sala d’espera d’un gran aeroport. Com que havia d’esperar molta 
estona, va decidir comprar un llibre i també un paquet de galetes. 
Va asseure’s en una sala de l’aeroport per a poder descansar i llegir en pau i va deixar les seves coses al seient del 
costat. Deixant aquest seient entre mig, va asseure’s un home que va obrir una revista i va començar a llegir. 
Al cap d’una estona a la noia li va agafar gana, va obrir les galetes que tenia al seient del costat, i va començar a 
menjar. 
Quan ella va agafar la primera, l’home també en va agafar una. Ella es va sentir indignada, però no va dir res. 
Només va pensar: “Que descarat! Si jo fos més valenta, fins i tot li donaria una bufetada per a que no se n’oblidi 
mai”. 
Cada cop que ella agafava una galeta, l’home també n’agafava una. 
Allò la indignava tant que no aconseguia concentrar-se ni reaccionar. 
Quan quedava només una galeta, va pensar: “què farà ara aquest aprofitat?” 
Aleshores, l’home va partir la última galeta i en va deixar mitja per a ella. 
Ah, no! Allò li va semblar massa! Es va posar a rebufar de ràbia. Va tancar el seu llibre, va recollir les seves coses i 
va marxar cap al sector d’embarcament… 
Quan va asseure’s a l’interior de l’avió, va mirar dins la seva bossa i per la seva sorpresa, allà estava el seu paquet 
de galetes, intacte, tancat! 
Va sentir tanta vergonya! 
Només aleshores es va adonar de quan equivocada estava. Havia oblidat que les seves galetes estaven guardades 
dins la seva bossa! Ja no era temps ni tenia possibilitats per a donar explicacions o demanar disculpes. Però sí per 
a raonar: 
Quantes vegades a la nostra vida traiem conclusions, quan hauríem d’observar millor? Quantes coses no són 
exactament com pensem sobre les persones? 
Va recordar que existeixen quatre coses a la vida que no es recuperen: 

• Una pedra, després d’haver-la llançat; 

• Una paraula, després d’haver-la dit; 

• Una oportunitat, després d’haver-la perdut, i 

• El temps, després d’haver passat. 
 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 



Conte: El petit avet 

Treballem: L’autoestima 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

  X X 
 

Conte 

Una vegada hi havia un avet petitó. Tots els arbres del bosc tenien fulles; ell era l’únic que, en lloc de fulles, tenia 
com una mena d’agulles, res més que agulles. I li sabia un greu! 

Tots els meus companys tenen unes fulles magnífiques, unes magnífiques fulles verdes; jo, només punxes! 
M’agradaria tenir unes fulles d’or per fer dentetes a tots els altres arbres. 

L’endemà, quan va despertar-se va quedar tot admirat. 

• I ara! On són les meves punxes? Ja no les tinc. Tot jo sóc cobert de fulles d’or! Quina alegria! 

I tots els seus veïns no feien més que dir: 

• L’avet petitó és tot d’or! 

Però vet aquí que un home, un lladregot, ho va sentir i va pensar: 

• Un avet d’or! Aquesta és la meva! 

I, com que va tenir por que de dia el veiessin, va tornar a la nit amb un sac molt gros i va robar totes les fulles de 
l’avet petitó, sense deixar-n’hi ni una per mostra. 

L’endemà el pobre avet, veient-se tot despullat, es va posar a plorar. 

• No en vull més d’or – es va dir tot baixet. 

Quan venen els lladregots us ho prenen tot i no us deixen res. M’agradaria tenir les fulles de vidre; el vidre també 
brilla força. 

I, mireu, quan es va despertar l’altre matí, tenia ben bé les fulles que desitjava. Es va posar molt content i va 
començar a dir-se: 

• En lloc de fulles d’or tinc fulles de vidre. Puc estar ben tranquil, que ara no me les prendrà ningú. 

I tots els seus veïns no feien més que dir: 

• L’avet petitó és tot de vidre! 

Però quan arribà la nit, es desfermà una gran tempesta i bufà el vent amb tota la força. 

El pobre avet vinga demanar clemència, però el bufarut el sacseja amb tanta força que no li deixa ni una fulla 
sencera. 

La nit ha passat i ja és de dia. Veient aquell estrall, el pobrissó es posa a plorar: 

• Que en sóc de desgraciat! Altra vegada nu. Les fulles d’or me les rapissen, les fulles de vidre me les trenquen. 
M’agradaria tenir unes fulles verdes ben maques com tots els meus companys. 

Vet aquí, doncs, que l’endemà al matí, quan va despertar-se ja tenia el que havia desitjat. 

• Quina alegria! Ja puc estar tranquil ara i no tenir por de res. 



I tots els seus veïns no feien més que dir: 

• Mireu l’avet petitó! I ara! És com tots nosaltres! 

Però vet aquí que al cap d’una estona compareix la cabra tot passejant amb els seus cabridets. Quan va veure l’avet 
tant petitó, que tots hi arribaven, va començar a cridar: 

• Veniu, cabridets, veniu! Mengeu, fillets meus, mengeu! Que no quedi res! 

Els cabridets que venen triscant i saltironant, s’ho mengen tot en un moment sense deixar ni una sola fulla per 
remei. 

Arribat el vespre, el pobre avet, tot despullat i tremolant de fred, va posar-se a plorar com una criatura. 

• Se m’ho han menjat tot! – anava sanglotant. M’he quedat sense les meves fulles verdes, com m’havia 
quedat sense les de vidre i sense les d’or!… Si al menys podia tornar a tenir les meves fulles d’agulles… 

L’endemà, en despertar-se, l’avet petitó va quedar ben parat. Tornava a estar vestit d’agulles punxegudes. 

Que feliç és! Què content està! S’ha guarit ben bé del seu orgull. 

I tots els seus veïns, que el senten riure, no fan més que dir: 

• L’avet petitó torna a ésser com era abans. 

 

De N. Willer, Contes d’ailleurs et d’autrefois 
 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

 

  



Conte: Facilitonia, el país de les coses fàcils 

Treballem: L’esforç 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

  X X 
 

Conte 

Tot estava en calma, com si allà s’hagués parat el temps. Els va rebre qui semblava ser l’únic habitant d’aquell lloc, 
un ancià homenet d’ulls tristos. 

• Sóc el desgraciat Puk, el condemnat guardià dels dorments – va dir amb un lament. I davant de la mirada 
estranyada dels viatgers, va començar a explicar la seva història 

L’ancià va explicar com els facilitons, en la seva recerca per trobar la més fàcil de les vides una vida sense 
preocupacions ni dificultats, havien construït una gran cambra, en la qual tots dormien plàcidament i tenien tot el 
que podien necessitar. Només l’atzar havia condemnat en Puk a una vida més dura i difícil, amb la missió de cuidar-
se de l’agradable son de la resta de facilitons, mantenir els aparells i retirar aquells que anessin morint per l’edat. 
Tot allò va ocórrer molts anys enrere i els pocs facilitons que quedaven, aquells que com en Puk eren molt joves 
quan van iniciar la son, eren ja bastant ancians. 

Els viatgers no podien creure el que veien. 

• Seriosament sents enveja de la resta? 
• És clar! - va respondre en Puk - Mira quina vida tan senzilla i còmoda porten. Jo, en canvi, he de buscar 

menjar, patir calor i fred, reparar les avaries, preocupar-me pels dorments i mil coses més… això no és vida! 

Els aventurers van insistir molt a poder parlar amb algun d’ells, i amb l’excusa que els parlés de la seva meravellosa 
existència, van convèncer en Puk perquè en despertés un dels dorments. El vell va protestar però es va deixar 
convèncer, ja que en el fons ell també volia escoltar el feliç que eren els facilitons. 

Així, van despertar un ancià. Però quan van parlar amb ell, va resultar que només era un ancià en aparença, doncs 
parlava i pensava com un nen. No sabia pràcticament res, i només explicava el bonic que havien estat els seus 
somnis. En Puk es va sentir horroritzat i va despertar la resta de dorments, només per comprovar que a tots els 
havia passat el mateix. Havien fet tan poques coses en la seva vida, havien superat tan poques dificultats, que amb 
prou feines sabien fer res; i en veure’ls va dubtar que haguessin arribat a ser vius alguna vegada. Cap no va voler 
tornar a la seva plàcida son i el bo d’en Puk, amb gran paciència, va començar a ensenyar a aquell grup de vells totes 
les coses que s’havien perdut. 

Es va alegrar enormement de la seva sort en el sorteig, de cada nit que va protestar per les seves tasques, de cada 
problema i dificultat que havia superat i de cada vegada que no va entendre alguna cosa i va haver de provar cent 
vegades fins a aprendre-ho. En resum, d’haver estat l’únic de tot el seu poble que havia arribat a viure de veritat. 
 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 



 

Conte: Faula de les emocions 

Treballem: Les emocions (especialment l’amor) 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 
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Conte 

Expliquen que una vegada es van reunir tots els sentiments i qualitats de l'ésser humà. 

Quan l'avorriment havia badallat per tercera vegada, la bogeria, com sempre tan boja, els va proposar: jugarem a 
les amagades? 

La intriga va aixecar la cella intrigada i la curiositat, sense poder contenir-se, va preguntar: 

• A les amagades? … i com és això? 
• És un joc –va explicar la bogeria– en el qual jo em tapo la cara i començo a comptar fins a un milió mentre 

vosaltres us amagueu i quan jo hagi acabat de comptar, el primer de vosaltres que jo trobi, ocuparà el meu 
lloc per a continuar el joc. 

L'entusiasme va ballar secundat per l'eufòria, l'alegria va fer tants salts que va acabar per convèncer al dubte, fins i 
tot a l'apatia, a la qual mai li interessava res. 

Però no tots van voler participar… La veritat va preferir no amagar-se; per a què? Si al final sempre la trobaven, i la 
supèrbia va opinar que era un joc molt ximple (en el fons el que el molestava era que la idea no hagués estat d'ella) 
i la covardia va preferir no arriscar-se … 

• Un, dos, tres, … – va començar a comptar la bogeria. 

La primera a amagar-se va ser la mandra, que com sempre es va deixar caure després de la primera pedra en el 
camí, la fe va pujar al cel i l'enveja es va amagar després de l'ombra del triomf, que amb el seu propi esforç havia 
aconseguit pujar a la copa de l'arbre més alt. 

La generositat gairebé no aconseguia amagar-se, cada lloc que trobava li semblava meravellós per a algun dels seus 
amics… 

Que si un llac cristal·lí? Ideal per a la bellesa. 

Que si l'esquerda d'un arbre? Perfecte per a la timidesa. 

Que si el vol d'una papallona? El millor per a la voluptuositat. 

Que si una ràfega de vent? Magnífic per a la llibertat. 

Així, la generositat va acabar per ocultar-se en un raig de sol. 

L'egoisme, en canvi, va trobar un lloc molt bo des del principi, ventilat, còmode… però només per a ell. 

La mentida es va amagar en el fons dels oceans (mentida, en realitat es va amagar darrere de l'arc de Sant Martí), i 
la passió i el desig en el centre dels volcans. 

L'oblit .. se'm va oblidar on és va amagar … però això no és l'important. 

Quan la bogeria comptava 999.999, l'amor encara no havia trobat lloc per a amagar-se, perquè pertot estava 
ocupat… Fins que va albirar un roser… i entendrit va decidir amagar-se en les seves flors. 

• Un milió! – va comptar la bogeria i va començar a buscar. 



La primera a aparèixer va ser la mandra, només a tres passos d'una pedra. 

Després es va escoltar a la fe discutint amb Déu en el cel sobre zoologia… 

A la passió i el desig els va sentir el vibrar dels volcans. 

Al moment menys pensat va trobar a l'enveja i, clar, va poder deduir on estava el triomf. 

A l'egoisme no va haver ni de buscar-lo. Ell solet va sortir disparat del seu amagatall que havia resultat ser un niu de 
vespes. 

De tant caminar va sentir que tenia set i, en acostar-se al llac, va descobrir a la bellesa. 

Amb el dubte va resultar més fàcil encara, perquè la va trobar asseguda sobre a prop sense decidir encara de quin 
costat amagar-se. 

Així va anar trobant a tots… Al talent entre l'herba fresca, a l'angoixa en una fosca cova, a la mentida darrere de l'arc 
de Sant Martí… (mentida, si ella estava en el fons de l'oceà) i fins a l'oblit… Que ja se li havia oblidat que estaven 
jugant a les amagades. 

Però l'amor no apareixia per enlloc. 

La bogeria va buscar darrere de cada arbre, sota cada rieró del planeta, en el cim de les muntanyes… i quan estava 
donant-se per vençuda va albirar a un roser… va prendre una pinça i va començar a moure les branques, quan de 
sobte es va sentir un dolorós crit. 

Les espines havien ferit als ulls a l'amor; la bogeria no sabia què fer per a disculpar-se… va plorar, va pregar, va 
implorar, va demanar perdó i, com a càstig, fins i tot va prometre ser el seu pigall”. 

Explica la llegenda que des de llavors, des que per primera vegada es va jugar a les amagades en la terra, l'amor és 
cec … i la bogeria sempre l'acompanya. 

 

Conte extret del llibre “L'art de bufar brases” de Leonard Wolk 
 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

 

  



Conte: La falguera i el bambú 

Treballem: La confiança i la paciència 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

  X X 
 

Conte 

Un dia vaig decidir donar-me per vençut…vaig renunciar al meu treball, a la meva relació, a la meva vida. 

Vaig ser al bosc per parlar amb un ancià que deien era molt savi. 

• Podria donar-me una bona raó per no donar-me per vençut? Li vaig preguntar. 

• Mira al teu al voltant, em va respondre, veus la falguera i el bambú? 

• Sí, vaig respondre. 

• Quan vaig sembrar les llavors de la falguera i el bambú, les vaig cuidar molt bé. La falguera ràpidament va 
créixer. El seu verd brillant cobria el sòl. Però gens va sortir de la llavor de bambú. No obstant això no vaig 
renunciar al bambú. 

• En el segon any la falguera va créixer més brillant i abundant i novament, gens va créixer de la llavor de 
bambú. Però no vaig renunciar al bambú. 

• En el tercer any, encara gens va brollar de la llavor de bambú. Però no vaig renunciar al bambú. 

• En el quart any, novament, gens va sortir de la llavor de bambú. Però no vaig renunciar al bambú. 

• En el cinquè any un petit brot de bambú va treure el cap a la terra. En comparació de la falguera era 
aparentment molt petit i insignificant. 

• El sisè any, el bambú va créixer més de 20 metres d’altura. S’havia passat cinc anys tirant arrels que ho 
sostinguessin. Aquelles arrels el van fer fort i li van donar el que necessitava per sobreviure. 

• Sabies que tot aquest temps que has estat lluitant, realment has estat tirant arrels? Li va dir l’ancià i va 
continuar… 

• El bambú té un propòsit diferent al de la falguera, no obstant això, tots dos són necessaris i fan del bosc un 
lloc bell. 

• Mai et penedeixis d’un dia en la teva vida. Els bon dia et donen felicitat. Els mals dies et donen experiència. 
Tots dos són essencials per a la vida, li va dir l’ancià i va continuar… 

• La felicitat et manté dolça. Els intents et mantenen fort. Les penes et mantenen humà. Les caigudes et 
mantenen humil. L’èxit et manté brillant… 

Si no aconsegueixes el que anheles, no desesperis… potser només estiguis tirant arrels… 

Anònim  



Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Amb els més grans: se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

  



Conte: L’elefant encadenat 

Treballem: El qüestionant 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

  X X 
 

Conte 

Quan jo era petit m'encantaven els circs i el que més m'agradava eren els animals. També a mi, com a altres, em 
cridava l'atenció l'elefant. Durant la funció, l'enorme bèstia desplegava la seva grandària, pes i força descomunal... 
però després de la seva actuació i fins una estona abans de tornar a l'escenari, l'elefant quedava subjecte només 
per una cadena que li empresonava una de les potes clavada a una petita estaca clavada a terra. 

No obstant això, l'estaca era només un minúscul tros de fusta amb prou feines enterrat uns centímetres a la terra. 
I encara que la cadena era gruixuda i poderosa em semblava obvi que aquest animal, capaç d'arrencar un arbre de 
soca-rel amb la seva pròpia força, podria, amb facilitat, arrencar l'estaca i fugir. 

El misteri és evident: Què el manté llavors? Per què no fuig? 

Vaig preguntar llavors a un mestre, el meu pare i a una tieta pel misteri de l'elefant. Algun d'ells em va explicar que 
l'elefant no s'escapava perquè estava ensinistrat. Llavors vaig fer la pregunta obvia: Si està ensinistrat, per què el 
lliguen? No recordo haver rebut cap resposta coherent. Amb el temps em vaig oblidar del misteri de l'elefant i 
l'estaca... i només ho recordava quan em trobava amb altres que també s'havien fet la mateixa pregunta. 

Fa alguns anys vaig descobrir que, per sort per a mi, algú havia estat prou savi com per trobar la resposta: 

L'elefant del circ no s'escapa perquè ha estat lligat a una estaca semblant des de molt, molt petit. Vaig tancar els 
ulls i em vaig imaginar al petit nadó subjecte a l'estaca. Estic segur que en aquell moment l'elefantet va empènyer, 
va tirar, suar, intentant deslligar-se. I malgrat tot el seu esforç, no va poder. L'estaca era certament molt forta per a 
ell. Juraria que es va dormir esgotat, i que l'endemà va tornar a provar i també a l'altre i al que li seguia... Fins que 
un dia, un terrible dia per a la seva història, l'animal va acceptar la seva impotència i es va resignar al seu destí. 

Aquest elefant enorme i poderós que veiem en alguns circs no s'escapa perquè CREU que NO POT. Ell té registre i 
record de la seva impotència, d'aquella impotència que va sentir poc després de néixer. I el pitjor és que mai no s'ha 
tornat a qüestionar seriosament aquest registre. Mai va intentar posar a prova la seva força una altra vegada... 

 

Reflexió: 

Tal i com jo l’entenc, l’elefant (nosaltres en alguns moments de la vida) ens aferrem a la rutina, allò imposat, al que 
sempre ha estat així,… oblidant que tenim un món magnífic que vol el millor per a nosaltres. Ens conformem amb 
expectatives pobres desvalorant-nos. Nosaltres som un tresor i ens hem de valorar així. No ens podem conformar 
amb la rutina perquè amb ella podem morir. És un risc estirar de la cadena però penso que hem de provar d’estirar 
i aconseguir la llibertat, la felicitat, la plenitud. Arrisquem-nos!! 

 

Conte d’en Jorge Bucay 
 



Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

 

  



Conte: L’estrella de mar 

Treballem: L’enveja 

Edats recomanades: 
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Conte 

L’Estrelleta del mar era molt bella, per dins i per fora. Tots els altres habitants de l'oceà eren testimonis d'aquesta 
bellesa i li ho feien saber gairebé cada dia en creuar-se amb ella. Era molt admirada i volguda sota el fons del mar i, 
no obstant això, l’Estrelleta estava trista. 

Quan sortia a la superfície del mar, l’Estrelleta contemplava el cel i envejava la lluentor i la lluminositat d'aquelles 
estrelles. Compartien nom, però l’Estrelleta se sentia molt més lletja i inferior que elles. Cada vegada que treia el 
cap per fora del mar, i també quan no, desitjava amb força convertir-se en una d'aquelles estrelles brillants i 
lluminoses del firmament. I a vegades era tan fort el desig, que la menjava per dins. 

Un peix amic seu, que observava la seva tristor, li va dir: 

Estrelleta, no tens res a envejar a les teves germanes del cel, perquè la teva bellesa és tan brillant o més que la 
d'elles. Tu ets valuosa per fora i per dins. 

L’Estrelleta, encara que agraïda per les paraules del seu amic, no es va convèncer i va continuar trista somiant ser 
d'una altra forma. Sospirava nit rere nit i es recreava en la seva tristesa contemplant el cel, cada vegada una miqueta 
més trist. 

Fins que un dia l’Estrelleta va somiar que era una estrella de l'Univers, aquesta amb la qual tantes vegades havia 
somiat. Però el mar es veia llavors molt lluny i els seus amics quedaven enrere, no podent ni tan sols saludar-los. 
També estava lluny de la resta d'estrelles del cel, a pesar que des de l'aigua semblaven amuntegar-se i estar totes 
molt unides. I no es va sentir feliç allí en el cel. 

En despertar d'aquell somni, l’Estrelleta va comprendre el que allò significava; i és que ningú no és perfecte ni pot 
estar sempre feliç i per això hem d'aprendre a voler-nos com som, no envejant mai els altres. Només aquest és el 
camí per a poder ser feliços, en el cel, en el mar, o en qualsevol altre lloc. 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

 

  



Conte: La compra de l’ase 

Treballem: Els prejudicis 

Edats recomanades: 
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Conte 

Aquesta és la història d'un noi que vivia només i no tenia més remei que buscar-se la vida per si mateix. Sempre 
caminava necessitat de diners i utilitzava totes les argúcies que se li acudien per a aconseguir-ho. Si no utilitzava la 
seva imaginació, estava acabat. 

Un dia, va obrir el rebost i la va trobar buida. Es va tirar les mans a les butxaques i en ells no hi havia res més que un 
trencat pel qual es colaven els dits. Desesperat, va buscar per tota la casa alguna cosa per a vendre al poble i guanyar 
unes monedes, però gairebé no li quedaven objectes de valor. 

 L'única solució que se li va ocórrer, va ser desfer-se del seu vell i desnodrit ruc. Va sortir de la casa i es va dirigir al 
tancat on el  descansava l'animal. El pobre ja només tenia forces per a perseguir mosques amb la mirada i donar 
unes voltes de tant en tant. Era molt major i no estava per a molts trots. 

• Benvolgut amic, ets la meva única companyia, però haig de vendre't... No em queda una altra opció! Et 
trobaré nou amo que cuidi de tu, no et preocupis. 

Dintre seu, el jove pensava que pocs diners anava a aconseguir a canvi d'un ase tan flac i arrugat. 

• Amb el que servei per la venda, no tindré ni per a menjar dos dies. Haig de pensar alguna cosa… Uhm… Sí, 
ja ho tinc, quina bona idea! Ho vestiré amb belles teles i fins li posaré cascavells perquè cridi l'atenció. Faré 
que sembli un ruc jove i distingit. 

L'espavilat noi es va posar a la feina. Va buscar entre els baguls que tenia a la seva habitació antigues cobertors 
daurats que havien pertangut a la seva mare. Amb elles, va cobrir el llom de l'ancià ase i va tapar les calbes del seu 
pelatge. Després,  va adornar  el seu cap amb serrells de seda vermella i groga que va trobar en un calaix, i va penjar 
cascavells envoltant el seu coll. Sobre la muntura va col·locar un coixí de vellut  i li va lligar un enorme llaç en la cua. 

Quan va acabar, el ruc semblava un altre! Així d'engalanat ho va portar a la plaça del poble perquè fos admirat per 
tots. Com havia imaginat, de seguida va aparèixer un comprador, perquè ase més elegant no n'hi havia en tota la 
regió. 

• Eh, xaval! Ets tu l'amo d'aquest preciós ase? 
• Sí, senyor… Jo sóc. 
• M'agradaria comprar-ho. Et dono deu monedes de plata per ell. 

El noi estava entusiasmat! Era una bona quantitat per un ruc que ja no podia treballar i es passava el dia badallant, 
però va dissimular com va poder i es va fer de pregar per a obtenir més benefici. 

• Ho sento… No està en venda. 

L'home, fascinat per aquest animal amb tan bon port i més lluent que el sol, no volia deixar escapar l'ocasió de 
quedar-se amb ell. 

• Està bé… Dotze monedes de plata! Tracte fet? 
• En fi… Em costa molt desprendre'm d'aquest ruc Com pot veure vostè, és una joia!… Si em dóna quinze 

monedes, és seu per sempre! 
• Accepto! Accepto! 



Es van encaixar la mà per a signar l'acord i el noi es va guardar les quinze monedes en lloc segur en el saquet que 
penjava dels seus rasos pantalons. Mentre el comprador envoltava al ruc per a admirar-lo, el jove es va allunyar i va 
desaparèixer pel camí del bosc. 

Estava feliç! Ni en els seus millors somnis havia imaginat obtenir  tants diners per un ruc malparat i tan poqueta 
cosa! El pla havia sortit tal com l'havia ideat! 

L'innocent cavaller, encantat amb la compra que havia fet, va agarrar les regnes i va baixar pel carrer principal. 
Casualment, es va trobar amb un conegut. 

• Has vist quina meravella de ruc tinc? He pagat quinze monedes de plata per ell, però ha valgut la pena! 
• Estàs segur, amic?… Comprovarem si és veritat que té tan bon cos com vestit. 

Entre els dos, van començar a llevar-li tot el que portava damunt fins que es va quedar nu, sense manta daurada, ni 
serrells de seda, ni cascavells, ni coixí de vellut. El que van descobrir, va ser un animal escanyolit de pèl brut, mig 
desdentat i amb un alè bastant fètid. El pobre comprador es va portar un desencís enorme i només va poder 
exclamar: 

• Jo sí que he estat un ase per deixar-me impressionar pels adorns postissos! 

Moralitat2: No hem de deixar-nos impressionar per les aparences de les coses, perquè moltes vegades oculten una 
realitat que no és tan bonica. 
 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

 

  

 
2 En castellà: moraleja. 



Conte: Pa de bruixa 

Treballem: Comunicació 

Edats recomanades: 
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Conte 

La Srta. Martha Meacham es va quedar amb la petita fleca de la cantonada (aquesta que quan obres la porta 
tentineja la campaneta). Quarantena i amb un compte corrent pendent d’un crèdit de dos mil dòlars, tenia dues 
dents falses i un cor compassiu. Dos o tres vegades per setmana, anava a la seva fleca un jove pel que va prendre 
interès. Un home de mitjana edat, amb ulleres, barba cuidada i de fort accent alemany. La seva roba es notava 
gastada en punts molt concrets, encara que era polit i molt educat. Sempre comprava dos panets del dia anterior. 
El del dia costava dos centaus la peça però per dos centaus aconseguia 5 del dia anterior. Mai no demanava res més 
que pa ranci. 

Sovint, quan la senyoreta Martha s’asseia a prendre el te, es recordava del jove, desitjant compartir amb ell el seu 
menjar; compartir alguna cosa més que pa del dia anterior. Havia arribat a la conclusió que era un artista. Ho va 
saber el dia que va entrar a demanar (com sempre) dos panets del dia anterior i al recaure la seva vista sobre una 
de les lleixes del fons, li va fer un comentari sobre el quadre amb una estampa veneciana que havia arraconat en 
una d’elles. Com li brillaven els ulls a través de les ulleres! Tan sovint el geni ha de lluitar tant fins que se li reconegui… 
pensava. 

Ell seguia anant, però sempre a comprar pa del dia anterior, mai una pasta o un pastís del dia; res. Cap de les delícies 
que ella solia preparar. A la rebotiga, al costat de la massa de coure, la Martha prepara un compost a base de bòrax, 
codony i llavors, un potingue molt eficaç que asseguren donen llustre al rostre. I també ha canviat el seu antic i 
insuls davantal marró de sarja, per un polit i blau, brodat a mà. Alguna cosa ha de fer! No pot consentir que algú 
amb el seu talent (òbviament) mai provi un panet o alguna cosa millor que pa del dia anterior. Però sap l’orgullosos 
que són els artistes, per això pensa que li ofendria regalant-li una mica més de la seva compra habitual. No se sent 
capaç de fer-ho cara a cara. Però, quina altra cosa pot fer? 

Al cap de poc entra el seu client, com de costum a demanar el pa habitual. La Martha ha sortit de la rebotiga amb 
el seu davantal blau. Just en aquell moment un estrèpit al carrer procedent d’un cotxe de bombers li fa a ell girar el 
cap i acostar-se fins a la porta. El moment idoni. 

Al prestatge inferior darrera el taulell la Martha ha deixat una lliura de mantega que va portar el lleter fa a penes 
deu minuts. Agafa el ganivet i fa un tall al llarg del panet, s’unta gran quantitat de mantega i torna a unir amb força 
les dues meitats perquè no es noti el tall. Quan ell torna a mirar-la, ella ja està embolicant-lo en paper. Anava 
precipitat, amb prou feines van poder creuar unes paraules. Potser en una altra ocasió. 

S’ho prendria com una ofensa? Pensaria que era una descarada? No, segurament no, la mantega mai no ha estat 
demèrit per a una senyoreta. Quantes vegades al llarg del dia següent va donar voltes aquesta idea en el seu cap... 
S’envermellia només de pensar-ho. 

La campaneta de la porta va sonar violentament. Algú entrava formant un escàndol. La senyoreta Martha va anar 
corrent. Hi havia dos homes, un era un jove fumant en pipa, un home a qui mai havia vist, i l’altre… el seu artista. 

La seva cara estava vermella d’ira, el barret de mig costat i el cabell esvalotat. D’un cop va deixar les dues monedes 
bruscament sobre el taulell i va mirar ferotgement a la senyoreta Martha. 

• Dummkopf! – Va deixar anar, i a continuació: Tausendonfer! – O alguna cosa semblant, i en veritat 
malsonant. – M‘ha fotut però bé, estúpida manefla3! – Va dir amb els ulls sortint per sobre de les ulleres 

La senyoreta Martha va retrocedir cap a les lleixes de la paret sense saber què dir, mentre s’aferrava al davantal. 

 
3 En castellà: metomentodo 



• Oh, anem, ja n’hi ha prou – va dir l’altre home traient-lo de la botiga a batzegades 

• Havia d’haver avisat, senyora – va dir en tornar – És delineant. Treballa en la meva mateixa oficina. Porta 
treballant tres mesos en un projecte dissenyant un recinte per a l’Ajuntament. Es presentava a concurs. Va 
acabar de passar-ho a tinta ahir. Ja sap… els delineants primer ho fan a llapis… I quan havia acabat, va anar 
a esborrar amb la molla de pa ranci que és millor que cap goma d’esborrar, ho sabia? Només vostè ho té 
ranci, per això el compra aquí. Però la mantega… ja sap, és bona per a tot excepte per a projectes 
d’arquitectura. 

La senyoreta Martha va tornar a la rebotiga. Es va treure el davantal blau, es va posar definitivament el vell marró i 
va llançar per la finestra el seu potingue embellidor. 
 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

 

  



Conte: El conte de la lletera 

Treballem: La distracció i el present 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

  X X 
 

Conte 

Hi havia una vegada una nena que vivia amb els seus pares en una granja. Era una bona noia que ajudava en les 
tasques de la casa i s'ocupava de col·laborar en la cura dels animals. 

Un dia, la seva mare li va dir: 

• Filla meva, aquest matí les vaques han donat molta llet i jo no em trobo molt bé. Tinc febre i no em ve de 
gust sortir de casa. Ja ets grandeta, així que avui aniràs tu a vendre la llet al mercat. Creus que podràs fer-
ho? 

La nena, que era molt servicial i responsable, va contestar a la seva mare: 

• És clar, mare, jo aniré perquè tu descansis. 

La bona dona, veient que la seva filla era tan disposada, li va fer un petó en la galta i li va prometre que tots els 
diners que guanyés serien per a ella. 

Que contenta es va posar! Va agafar el càntir ple de llet acabada de munyir i va sortir de la granja prenent el camí 
més curt cap al poble. 

Anava a pas lleuger i la seva ment no deixava de treballar. No feia més que donar-li voltes a com invertiria les 
monedes que anava a aconseguir amb la venda de la llet. 

• Ja sé el que faré! – es deia a si mateixa – Amb les monedes que em donin per la llet, compraré una dotzena 
d'ous; els portaré a la granja, les meves gallines els incubaran, i quan neixin els dotze pollets, els canviaré 
per un bell garrí. Una vegada criat serà una mica més gran. Llavors tornaré al mercat i el canviaré per una 
vedella que quan creixi em donarà molta llet diàriament que podré vendre a canvi d'un munt de diners. 

La nena estava esbalaeix en els seus pensaments. Tal com l'estava planejant, la llet que portava en el càntir li 
permetria fer-se rica i viure còmodament tota la vida. 

Tan abstreta anava que es va despistar i no es va adonar que hi havia una pedra enmig del camí. Va ensopegar i 
patapam! … La pobra nena va caure de cara contra el terra. Només es va fer unes esgarrapades en els genolls però 
el seu càntir va volar pels aires i es va trencar en mil trossos. La llet es va escampar pertot i els seus somnis es van 
volatilitzar. Ja no hi havia llet que vendre i per tant, tot havia acabat. 

• Quina desgràcia! Adeu als meus ous, els meus pollets, el meu garrí i el meu vedell – es lamentava la nena 
entre llàgrimes – Això em passa per ser ambiciosa. 

Amb amargor, va recollir els trossets del càntir i va tornar al costat de la seva família, reflexionant sobre el que havia 
succeït. 

Moralitat4: de vegades l'ambició ens fa oblidar l'important que és viure i gaudir el present. 
 

 
4 En castellà: moraleja. 



Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Amb els més grans: se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

 

  



Conte: El buscador 

Treballem: El dol/la pèrdua 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

   X 
 

Conte (ALERTA: s’ha de treballar molt bé i amb molt de compte) 

Un cercador és algú que busca. No necessàriament és algú que troba. Tampoc aquest algú que sap el que està 
buscant. És simplement per a qui la seva vida és una recerca. 

Un dia un cercador va sentir que havia d'anar cap a la ciutat de Kammir. Ell havia après a fer cas rigorós a aquestes 
sensacions que venien d'un lloc desconegut de si mateix, així que va deixar-ho tot i va partir. 

Després de dos dies de marxa pels polsegosos camins en Kammir va veure, a la llunyania, una mica abans d'arribar 
al poble, un turó a la dreta de la senda que li va cridar l'atenció. Estava entapissat d'un verd meravellós i hi havia un 
munt d'arbres, ocells i flors encantadores. L’envoltava per complet una espècie de tanca petita de fusta llustrada. 
Una portella de bronze el convidava a entrar. Tot d'una va sentir que oblidava el poble i va sucumbir davant la 
temptació de descansar per un moment en aquest lloc. 

El cercador va traspassar el portal i va començar a caminar lentament entre les pedres blanques que estaven 
distribuïdes com a l'atzar entre els arbres. Va deixar que els seus ulls fossin els d’un cercador i potser per això va 
descobrir, sobre una de les pedres, aquella inscripció: "Bedoll Tare, va viure 8 anys, 6 mesos, 2 setmanes i 3 dies". 
Es va esglaiar una mica al adonar-se que aquesta pedra no era simplement una pedra. Era una làpida, va sentir pena 
en pensar que un nen de tan curta edat estava enterrat en aquell lloc... Mirant al seu voltant, l'home es va adonar 
que la pedra del costat també tenia una inscripció, es va acostar a llegir-la i posava: "Llamar Kalib, va viure 5 anys, 8 
mesos i 3 setmanes ". 

El cercador es va sentir terriblement commocionat. Aquell bell lloc era un cementiri i cada pedra una làpida. Totes 
tenien inscripcions similars: un nom i el temps de vida exacte del mort, però el que el va contactar amb l'espant va 
ser comprovar que, el que més temps havia viscut, tot just sobrepassava 11 anys. 

Embargat per un dolor terrible, es va asseure i es va posar a plorar. El cuidador del cementiri passava per aquí i es 
va acostar, el va mirar plorar per una estona en silenci i després li va preguntar si plorava per algun familiar. 

POTSER EL CUIDADOR DEL CEMENTIRI LI PODRIA DIR QUE ES TRACTA DE MASCOTES DE NENS PER REBAIXAR LA 
GRAVETAT. 

 

Conte de Jorge Bucay 

 

Preguntes per treballar el conte 

● Què passa al conte? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

  



Jocs d’arreu del món 

Jocs d’arreu del món 

Durada aproximada de cada joc: 10 minuts 

Edats recomanades: 
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El mirall 

El grup es posa per parelles un enfront l’altre. Un dels dos ha de fer qualsevol acció o ganyota i l’altre (que es el 
“mirall”) l’ha d’imitar. Es pot fer estant en un lloc fixe sense o bé movent-se per l’espai. 

Terra – Aigua – Cel 

Es col·loquen 2 cordes paral·leles a terra. S’explica als alumnes que l’espai que queda a l’esquerra representa la 

Terra, el que queda al centre és Aigua i el que queda a la dreta és Cel. Es col·loquen tots els nens i nenes a un dels 

tres espais i la monitora comença a dir aleatòriament els tres espais; alhora, els alumnes han de saltar d’un espai a 

l’altre sense equivocar-se. Qui s’equivoca queda eliminat. Cada cop es pot anar canviant de consigna més 

ràpidament per fer-ho més difícil. Les consignes també pot dir-les algun alumne. 

Forma, color, número 5 

Els alumnes s’organitzen per parelles i es distribueixen entre ells: una forma (quadrat, rodona, triangle...), un color 
i un número. En el cas dels més petits es poden repartir només una o dues de les consignes. Els alumnes es van 
movent per l’espai i el monitor aixecarà un paper amb el dibuix d’una figura; és hora que l’alumne que li 
correspongui la figura aixecada serà el que ha d’atrapar al seu company. A la següent ronda es farà amb el color i 
finalment amb el número. 

Anem en moto! 

Tots els alumnes es posen en filera asseguts a terra. El que està al davant és el pilot de la moto i va cridant “a la 
dreta”, “a l’esquerra”, “alerta! Que freno!”, “vinga que accelero” i “ui! Un forat!” i va fent els moviments amb el cos 
mentre els altres l’imiten. 

Maniquí 

Ballarem a ritme de la música (pot ser una cançó amb coreografia) ocupant l'espai propi de seguretat. La persona 
que dinamitza l'activitat per a la música i ens aturem en una postura que podem consensuar (animals, professions, 
lletres ...). Si algú es mou mentre la música està parada o no segueix la indicació de postura acordada queda fora de 
joc i ajuda a detectar errors en la següent ronda. Se segueixen les rondes fins que queden una, dues o tres persones 
guanyadores. 

Traffic Light 5 

Entre tots els jugadors escullen a un perquè representi el paper de semàfor. 
Aquest es col·loca en el centre d'un terreny rectangular. La resta de companys 
es disposen en filera darrere d'una de les línies de l'extrem del terreny. El 
jugador-semàfors diu un determinat color (no cal que sigui dels propis d’un 
semàfor), per exemple, "blau!". Llavors els participants han de creuar el camp 
sense ser atrapats pel semàfor, amb l'excepció que els que posseeixin alguna 
peça de roba amb aquest color poden creuar sense problema el terreny, ja que no poden ser enxampats. El jugador 
que sigui atrapat pel semàfor passa a ocupar la seva posició.  

 
5 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 



Posem a prova l’energia 

• Fer formes (rotllana gran, rotllana petita, quadrat, triangle…) agafats de les mans 

• Cantar una cançó 

• Fer una cursa fent saltirons com conills o granotes 

• Fer una cursa com els crancs 

• Toquem tots quelcom de color… blau/vermell/groc… 

• Fer una torre amb coses que trobem pel pati 

El molí 6 

Es posa un equip en cercle a una distància prudencial (un pam entre els peus dels diferents alumnes, 

aproximadament) amb les cames obertes. Aquests jugadors només podran moure els braços, les cames no. L’altre 

equip ha d’intentar entrar dintre del cercle sense que el toqui l’equip que fa cercle. 

Cursa encadenada 6 

En primer lloc es fan equips d’entre 6 i 10 persones. Cada equip es posa en filera i davant seu, a uns quants metres, 
es posa un con (o quelcom que faci de final de cursa). El primer de la filera ha de sortir corrents, passar per darrera 
el con i torna on està el següent de la filera; en arribar, s’agafen de la mà i tornen a sortir corrents per fer-li la volta 
al con i tornar a pel 3r de la filera. Així successivament fins que no queda ningú a la filera. Guanyarà l’equip que 
abans faci les voltes amb tots els seus components. 

Variant: Un cop l’últim de la filera s’ha afegit, a la següent volta el primer que va sortir corrents es queda a la filera 
i la resta fan la volta al con, desprès es deixa anar el 2n que es va agafar i es queda a la filera juntament amb el que 
ja hi és… Així fins que l’últim fa la volta al con. 

Les passes dels animals 

Els nens s’han de col·locar davant teu, al menys a vuit passos de distància. Diràs el nom d’un animal i els quants 
passos han de donar. La clau de el joc està en «interpretar», perquè aquests passos seran, per exemple, “2 passos 
d'un elefant” o “donar 4 passos d'un ratolí”, etc.Les rialles estan assegurades. 

Perquè el joc duri més temps, et donem un truc genial. No oblidis els passos cap enrere de l'cranc! 

Els cocodrils de l’aigua 

S’han de repartir paper reciclats pel terra i els nens i nenes han d’anar saltant entre ells sense poder trepitjar el terra 
ja que “hi ha cocodrils que se’ls poden menjar”. Es pot fer que hagin de canviar d’un paper a un altre al ritme de les 
palmades del monitor o monitora. 

El terre és lava 6 

Un dels alumnes és l’encarregat de perseguir els altres per enganxar-los. Els que fugen es poden salvar si es posen 
a quelcom elevat. No se’ls permet d’estar més de 5 segons a sobre del mateix lloc ni poden posar-se dues vegades 
seguides al mateix puesto. 

 

  

 
6 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 



Jocs d’arreu del món 

Durada aproximada de cada joc: 10 minuts 

Edats recomanades: 
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Veo veo 

Un nen o nena observa una cosa i la resta de nens ha d’endevinar de què es tracta. Es genera el següent dialeg 
entre el nen/a (N) i la resta del grup (G): 

N: veig veig 
G: que veus? 
N: una coseta 
G: quina coseta és? 
N: una coseta que... 

Depenent de l’edat dels nens es pot dir una característica física de l’objecte (per exemple: ... és de color vermell; 
... és molt gran; ... és quadrada; etc.) o bé la lletra per la que comença. 

Cocodrils i tortugues 7 

Un nen fa de cocodril i estableix quina és casa seva -un racó del pati, per exemple-. Els altres fan de tortugues. El 
cocodril ha d'intentar atrapar les tortugues anant a quatre grapes. Quan una tortuga és atrapada es convertirà en 
cocodril. Les tortugues intentaran escapar i arribar a la casa de l'cocodril caminant ajupides. Si una ho aconsegueix, 
podrà convertir a un cocodril en tortuga. 

Es recomana establir un terreny de joc concret del que no es pugui sortir. Si alguna tortuga surt, es converteix en 
cocodril. 

Identifiquem emocions 

El monitor dirà a un dels nens una emoció que ha d’expressar. La resta d’alumnes hauràn d’endevinar quina és 
aquesta emoció. Qui primer l’endevini serà qui depsrés representarà la següent emoció. La monitora, en cas que 
vegi que els hi és difícil d’endevinar, pot donar a escollir entre dues emocions. 

Tempesta 

El director del joc (el monitor, les primeres vegades que es faci el joc) es posa al centre del cercle. Assenyala un 
jugador i es frega les mans. El jugador l’ha d’imitar. El director va fent voltes a tot el cercle fins que estan tots 
fregant-se les mans (pot canviar de ritme a l’hora d’avançar entre els diferents alumnes). Quan estan tots fregant-
se les mans, sonarà com el vent que precedeix la tempesta. 

Aleshores comença la pluja. El director comença de nou amb el primer jugador indicant que s’ha d’espetegar8 els 
dits mentre els altres continuen fregant-se les mans. Ara fa la volta una altra vegada fins que tots hagin deixat de 
fregar-es les mans i estiguin espetegant els dits. 

Comença la tempesta! El director indica un a un que facin cops amb les mans als melucs. Vaja tempesta! 

Per últim, el director indica que continuin fent cops de mà als melucs al mateix temps que trepitgen fort el terra. 

De cop, el director fa una volta ràpida sobre si mateix tot fent fer silenci la tempesta que ja ha passat. 

 
7 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 
8 En castellà: chasquear 



Jocs d’arreu del món 
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Muk 

Els jugadors disposats en cercle s'asseuen a terra i trien a un d'ells perquè dirigeixi el joc 
des del centre. Quan el que està a l'interior del cercle assenyala amb el dit a qualsevol 
jugador, aquest ha de dir "muk" i romandre callat i amb aspecte seriós, mentre la persona 
que es troba enmig intenta fer expressions i gestos còmics per provocar el riure. Si ho 
aconsegueix, s'intercanvien els papers.  

El gran bonete 

Els nens s’hauran de seure formant un cercle i al centre estarà el que farà de “Gran Bonete”. Cada participant tindrà 
assignat un color. El joc començarà quan el Gran Bonete digui la següent frase: “Al Gran Bonete se li ha perdut un 
ocellet i diu que el blau el té” (tot assenyalant a qualsevol dels participants del cercle). 

Si el nen assenyalat té el color blau ha d’estar atent i començarà el següent diàleg entre el blau i el Gran Bonete: 

• Jo senyor? 
• Sí, senyor? 
• No, senyor 
• Aleshores… qui el té? 
• El verd! 

El nen que contesti sense tenir el color anomenat perdrà una vida. Quan algú n’hagi perdut 3, haurà de pagar una 

penyora. 

Taruk pajuk 

Els jugadors, un cop disposats en cercle, es col·loquen a la gatzoneta mirant cap fora, 
passant els braços entre les cames fins a tocar el terra darrere dels peus, mentre 
poden cantar la dansa de les formigues: - Huh-huh-huh! 

En aquesta posició, els jugadors intenten donar passos laterals. El jugador que perd el 
equilibri i cau queda fora del joc momentàniament.  

La granja 

El monitor repartirà personatges als diferents membres del grup (sense que ningú sàpiga quin animal són els altres); 
per exemple: vaques, gallines, caballs i porcs. Quan el monitor doni el tret de sortida, els alumnes hauran de moure’s 
per l’espai imitant (en moviments i sons) l’animal que els ha tocat. L’objectiu del joc és que s’ajuntin tots els de la 
mateixa espècie (totes les vaques juntes, les gallines juntes, etc.). 

Comecocos 9 

Tots els alumnes només es podran desplaçar per l’espai caminant per sobre les línies marcades a terra. Un petit 
grup de 4 o 5 alumnes seran els fantasmes, la resta es distribuirà per l’espai. El monitor marcarà un ritme amb 
palmades i, durant aquest ritme, els fantasmes es trobaran tancats i no podran sortir, la resta dels alumnes anirà 

 
9 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 



caminant per sobre de les línies. Quan el monitor acceleri el ritme, els fantasmes sortiran per intentar pillar la resta 
d’alumnes (caminant, també per les línies). Si els pillen, els portaran a la zona de captura on podran ser salvats per 
companys que encara no hagin estat agafats. 

Grups clons 

Tots els alumnes es distribueixen per l’espai caminant. El monitor cridarà una característica concreta i els alumnes 
s’hauran d’agrupar en el menor temps possible segons la característica que ha dit. Per exemple: color d’ulls, número 
de sabata, peça de roba de color ..., nombre de germans, etc. 

Les càries 10 

Aquest joc és una variant del joc de “l’aranya peluda” a través del qual es pretén sensibilitzar als alumnes de la 
necessitat de mantenir una bona higiene bucal doncs, les càries, es propaguen ràpidament. 

Per a dur a terme la dinàmica, es diu als alumnes que tots seran dents sanes excepte 1 que es posarà al centre del 
camp de joc. La càries haurà d’atrapar les dents sanes que intentaran córrer i passar d’un cantó del camp a l’altre. 
Com més càries tinguem, més fàcil serà tenir-ne més. 

Pica-paret 10 

Un jugador es posa a una paret i la resta de jugadors en filera paral·lela a la paret a una certa distància. Qui està a 
la paret es gira (sense veure els altres) i crida “un, dos, tres, pica-paret”; en aquest temps els altres jugadors han 
d’avançar. Quan es gira qui la para tota la resta ha de quedar immòbil ja que qui es mogui tornarà a la línia de 
sortida. Es torna a repetir la seqüència fins que un dels jugadors toca l’esquena de qui la para i, aleshores, tots surten 
corrents ja que qui la para ha d’aconseguir agafar algun company abans que no arribi a la línia de sortida. Qui sigui 
atrapat és qui la para a la següent ronda. Es pot afegir la dificultat que, quan es gira qui la para, té 30 segons (que 
contarà el monitor) per intentar fer riure els companys per aconseguir desequilibrar-los i que es moguin. 

Pim Pam Pum 

Ens situem de peu, en cercle i mantenint les distàncies. Repartim a cada persona un paper que no es pot ensenyar 
a ningú; o ensenyem en secret el paper a cada persona perquè no ho hagin de tocar. Tots els papers estan en blanc 
menys un en què surt un ull dibuixat i posa "Pim". La persona que té aquest paper ha de fer l'ullet a una altra persona 
que s’ajupirà dient "Pam" i, automàticament, les dues persones que queden a la seva esquerra i dreta han de dir 
"pum" i apuntar-se amb el dit. Qui ho faci més lentament perd el duel i s'elimina de la partida o juga amb una 
limitació (peu coix, braços al cap, etc.). 

Per fer el joc més senzill, es pot designar la persona que diu "pim" en veu alta i que tot el grup sàpiga qui és. 

Les fases de la lluna 

El grup ha de fer diferents gestos segons la fase de la lluna que els digui la persona que dinamitza l'activitat. Per 
exemple: Si diu Lluna nova, cal tapar-se la cara amb les dues mans; Lluna plena, cal fer un cercle amb els braços 
davant de la cara; Lluna minvant, braços en forma de C (mirant a la dreta) i, finalment, lluna creixent, braços en 
forma de D (mirant a l'esquerra). 
Qui s'equivoqui pot quedar fora de el joc o tenir una dificultat afegida (en flexió de cames, ulls tapats, llengua fora 
...). 

El número 

En cercle tots els participants numerats de tal forma que tots els números estiguin repetits al menys dues vegades. 
Quan el director del joc diu un número en alt, els que tenen aquest número fan una volta al cercle i han de tornar 
al seu lloc. Es desqualifica l’últim que arriba al seu lloc. 

  

 
10 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 



Jocs d’arreu del món 

Durada aproximada de cada joc: 10 minuts 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

X X X  
 

Cap de drac 11 

Es juga per grups de 10 nens, com a mínim. Es fa una filera i cada un s’agafa de la cintura o les espatlles del de 

davant. El primer fa el paper de cap de drac i l’últim de cua. El drac està adormit fins que la cua del drac crida “Un, 

dos, tres, drac” i comença el joc. 

El nen que fa de cap del drac ha d’aconseguir agafar la cua del seu drac, sense que els altres es deixin anar. Si la 

filera es trenca, tant el jugador que fa de cap com el que s’ha deslligat del drac i ha fet que es trenqués es traslladen 

al final de la filera i es converteix en cua (quedarà últim el que venia de ser cap). El jugador que estava a segona 

posició es converteix en cap. 

Si el cap aconsegueix agafar la cua sense que la filera es trenqui, es deté el joc i el cap passa a ser la cua, com en el 

cas anterior, però aquest jugador guanyarà un punt. 

Tetsuagui oni 11 

Un jugador la para i persegueix la resta. Tot jugador atrapat s’agafa de la mà del que estava parant i junts intenten 

agafar més persones. Quan la cadena està composta per sis persones, es pot dividir en dos grups de tres i continuar 

per separat la caça. Totes les cadenes, doncs, hauran de ser sempre de tres, com a mínim. El joc s’acaba quan tots 

els jugadors han estat atrapats. 

L’aranya 11 

Variant 1: 

Es fa una línia a terra que representarà ser una teranyina, un equip es posa sobre la línia. L’altre equip es col·loca a 
un costat de la línia, quan l’equip que està sobre la línia crida “ARANYA” tots els components de l’altre equip han 
de traspassar a l’altre costat, les aranyes els han d’agafar i els que són agafats queden eliminats. 

Variant 2: 

Una altra variant de l’aranya es basa en que tots els nens i nenes estan a una banda de la línia i només un està a la 
línia. D’aquesta manera, quan intenten traspassar la línia el que hi ha al centre els ha d’agafar. Tots aquells que 
siguin agafats s’han de quedar al centre i es converteixen en aranya. Quan la resta de nens torna a intentar passar 
ho tindrà més difícil ja que la teranyina cada cop té més aranyes. 

Variant 3: 
Com a la variant 2 només hi haurà una aranya que serà la reina. La resta de nens i nenes cridarà “Aranya peluda, 
podem passar?!?!” i l’aranya respondrà “només aquells que…” i posarà una condició com pot ser, per exemple: els 
nens, les nenes, els que porten cua, els que tenen roba de color blau… Aquells nens i nenes que acompleixin la 
característica podran passar tranquil·lament sense ser atrapats per l’aranya mentre que els altres hauran 
d’aconseguir passar sense que l’aranya els agafi. Els que siguin agafat poden quedar eliminats o posar-se a la 
teranyina per ser petites aranyes (queda a decisió del monitor o monitora). Aleshores es torna a fer la pregunta i 
l’aranya reina torna a posar una altra condició. També es pot demanar a totes les aranyes que en parlin i es posin 

 
11 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 



d’acord amb la condició que volen posar; d’aquesta manera treballarem aspectes com la presa de decisions, 
l’assertivitat, la companyonia, el treball en equip, entre d’altres. 

Què sóc? 

Un nen/a pensa en quelcom que vulgui ser (pot ser una altra persona, un animal, un objecte, ... qualsevol cosa) i la 
resta d’alumnes li han d’anar fent preguntes de “sí”, “no” o “difícil de respondre” per tractar d’endevinar què és. 

Veritat o fals 

Qui dinamitza l'activitat diu frases que poden ser veritables o falses. En cas que la frase sigui veritable, el grup ha de 
quedar-se de peu, mentre que si és falsa, ha de seure a terra. Es pot eliminar a qui s'equivoqui o posar-li una 
dificultat (llengua fora, mans al cap, per coix ...). 

Aquest joc és molt útil per revisar algun aprenentatge com, per exemple, la normativa, el coneixement del propi 
grup, etc. 

El Yeti de les neus 

S’escull un jugador que farà de Yeti. El monitor explica als jugadors que estan a una cabana de les muntanyes on viu 
un terrible Yeti. Quan entri el Yeti a l’habitació (o terreny delimitat), tots s’han de llençar a terra i fer-se els morts 
perquè el Yeti marxi. 

Es demana al Yeti que surti “de l’habitació”. Quan entra de nou, fa un rugit terrible i tots cauen al terra (és important 
fer una mica de teatre perquè el joc sigui més divertit pels petits). 

Ara el Yeti ha d’intentar reclamar a algun jugador com sigui. En quant un jugador es mogui o rigui, el Yeti el 
converteix en un “Yetito” i se l’emporta fora. 

Ara, el Yeti i el Yetito entren de nou a l’habitació rugint. I així fins que tots s’han convertit en Yetitos. 

Nota: no està permès tocar els jugadors ni fer-los-hi pessigolles. 

Col·legues 12 

Després de formar parelles, aquestes se separen i s’uneixen les mitges parelles en dos cercles (no concèntrics) 
respectivament. En els cercles van victorejant la frase “que com canten els col·legues, que com canten els 
col·legues”. 

Al senyal de “col·legues” que farà el monitor, cada un ha d’anar a ajuntar-se amb la seva parella, tocar-se amb les 
puntes dels dits i els braços estirats i ajupir-se en aquesta posició. La zona de trobada de les parelles serà una zona 
central entre els dos cercles. L’última parella en ajupir-se serà desqualificada. Si s’ajupen sense estar en la posició 
indicada també seran desqualificats. 

Esquirols a la gàbia 

Es formen grups de 4 jugadors. Un jugador ha de quedar lliure sense grup. 

Tres de cada grup es posen tocant les puntes dels dits de les mans amb els braços estirats (tot fent una gàbia) i 
l’altre es posa al centre fent d’esquirol engabiat. 

Al senyal, s’obren totes les gàbies i els esquirols surten per tot l’espai lluny de les gàbies. A un nou senyal, tots els 
esquirols, inclosa la que estava lliure a l’inici, busquen una nova gàbia (no es pot repetir). 

A cada nova ronda es pot canviar l’esquirol per algú dels que fan de gàbia. 

  

 
12 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 



Jocs d’arreu del món 

Durada aproximada de cada joc: 10 minuts 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

 X X  
 

Cymberguj 

Es juga per parelles. Entre els dos tracen un camp de 2 x 1 m i reprodueixen les línies 
pròpies d'un camp de futbol. Cadascuna de les parelles ha d'intentar fer gol a la porteria 
contrària colpejant amb la seva pedra mitjana una més petita que fa de pilota. Guanya 
qui marqui més gols.  

Jogo da pedra 

Entre tres i sis jugadors col·loquen les seves pedres planes en línia i sobre d'elles 

dipositen les seves pedretes. A certa distància tracen una línia a terra paral·lela a la 

fila de pedres. Per torns llancen una pedreta contra cadascuna de les que estan a 

sobre de les pedres planes i les intenten tocar. Guanya qui més pedres hagi tocat.  

El Mur Romanès 13 

Tots els jugadors de cada equip es situen a deu metres de distància d’una paret. Just al peu d’aquest mur es 
col·loquen tres o quatre cèrcols, uns al costat dels altres. Els jugadors han de llançar petites pilotes de paper de 
manera que romanguin immòbils dins els cèrcols. Cada vegada que un jugador aconsegueixi ubicar una pilota dins 
d'algun dels cèrcols guanya un punt. El resultat final de la prova és la suma dels punts aconseguits per tots els 
jugadors de l'equip. 

Es pot afegir la dificultat següent: 

Posem els cercles una mica separats de la paret (o sense que hi hagi paret al darrera). Si alguna pilota de paper va 
més enllà dels cercles es resta 1 punt. Mentre que si va dins el cercle se sumen 2 i si queda entre els cercles i els 
equips no suma ni resta. 

Ground, Sky, Water 

Els jugadors estan drets formant un cercle. Enmig d'aquest, un d'ells la para. Al mateix 
temps que assenyala a un jugador qualsevol, diu: "Terra!", "¡Cel!" o "Aigua!". La persona 
assenyalada ha de pronunciar el nom d'un animal propi d'aquest mitjà, responent amb 
rapidesa. Si no contesta correctament, li toca parar. Si ho fa bé el jugador del centre 
repeteix l’acció assenyalant un altre company.  

 
13 El material que es faci servir en l’activitat es netejarà seguint el procediment de neteja i desinfecció establert al protocol. A més, 
cal seguir el protocol de desinfecció de mans en acabar l’activitat. 



Yaaltjihutu 

Un grup de nens s’asseu en cercle i un nen o nena, amb els ulls tapats, es col·loca al centre (sense seure). Dins el 

cercle es col·loca al terra un objecte pla (com un tros de paper gran, per exemple). 

Els companys que estan al terra asseguts han de dirigir el nen del centre cap a l’objecte dient, en xinès: 

“Tjampukutu” (esquerra), “Ngalya pitja14” (cap a mi) o “ Youguai” (dreta). Quan el nen trepitja l’objecte, un altre 

jugador el substitueix i es posa al centre del cercle. 

A aquest joc també es pot jugar en parelles, buscant junts l’objecte amb les mans unides. 

Perok kagna 15 

Entre els jugadors es tria a l'atzar a qui li correspon el paper de guineu i a 

qui el d'oca. Tots els altres jugadors escullen lliurement el paper de gall o 

gallina. Abans d'iniciar el joc, la guineu pregunta a cada un quin paper ha 

escollit. Els galls han de respondre amb un "coc corocok", mentre que les 

gallines ho faran amb un "ki-kiriki". El joc consisteix en que la guineu ha 

d'intentar tocar a l'oca. En canvi, les gallines, amb el seu "ki-kiriki" i 

col·locant les dues mans sota de les seves aixelles, imitant l'aleteig de les 

gallines, i els galls amb el seu "coc corocok" i les dues mans sobre de la 

seva cap, imitant la cresta d'un gall, han d’evitar-ho intentant envoltar a 

la guineu. Si la guineu toca a l'oca ha guanyat, però perd si és envoltat per 

galls i gallines. El joc s'inicia una altra vegada, escollint un nou guineu i un altre oca.  

Posem a prova l’energia 16 

● Fer una torre amb coses que trobem pel pati 

● Fer 5 cistelles seguides 

● Cursa de relleus 

● Passar la pilota de futbol entre dues ampolles d’aigua 

1, 2, 3, respon quantes sé 

Es divideixen en dos grups. El monitor/a diu una categoria i els grups han d’anar dient allò que pertany a aquella 
categoria per torns. Per exemple: categoria anima → grup 1: gos; grup 2: gat; grup 1: ratolí; grup 2: conill; etc. 

El primer que no sàpiga què respondre, “perd” i li dona un punt a l’altre equip. 

La pilota enverinada 16 

Formant un cercle, un dels nens es queda al centre amb la pilota a la mà. Quan ho llanci a un dels seus companys 
dirà una paraula qualsevol, per exemple, "estiu". Els petits han d'anar passant-se la pilota i enunciant conceptes 
relacionades, com "platja, vacances, sorra, onades" ... Si un no sap què dir, es col·loca en el centre. I molt de compte, 
perquè si el jugador que la para (al centre) pronuncia la paraula "verí!", el següent que atrapi la pilota ha de 
romandre en silenci i passar-ho a un altre. Altrament, la para. 

 

  

 
14 La pronunciació de la jota d’aquesta paraula serà com en castellà. 
15 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 
16 El material que es faci servir en l’activitat es netejarà seguint el procediment de neteja i desinfecció establert al protocol. A més, 
cal seguir el protocol de desinfecció de mans en acabar l’activitat. 



Jocs d’arreu del món 

Durada aproximada de cada joc: 10 minuts 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

 X X  
 

Head of the class 

Es tria un jugador perquè dirigeixi el joc des de l'últim esglaó 
d'una escala. La resta de jugadors estableixen a sort el torn i 
romanen a l’altre extrem de l’escala. La dinàmica següent té 
dues variants possibles:  

Variant 1: 

Qui dirigeix la partida s'amaga un petit objecte en una de les 
seves mans i pregunta al primer participant en quina de les 
dues mans té l'objecte. Si ho encerta, passa a seure al primer 
graó i es repeteix la dinàmica fins que falli. L'acció es repeteix 
amb cada un dels jugadors i es fan tantes rondes com calgui 
fins que un jugador arriba al nivell del jugador que dirigeix el joc. Guanya el jugador que arriba abans a l'últim 
esglaó de l'escala i passa a dirigir el joc. 

 Variant 2: 

Qui dirigeix el joc i el primer jugador s’amaguen una mà darrera l’esquena i escullen quants dits aixequen. El 
jugador dirà “parells” o “cenars” segons si creu que la suma dels seus dits i els de la ma de qui dirigeix sumen un 
número parell o imparell. Els dos ensenyen, doncs, les mans i, si ha encertat avança un graó i es repeteix la 
dinàmica fins que falli. L'acció es repeteix amb cada un dels jugadors i es fan tantes rondes com calgui fins que un 
jugador arriba al nivell del jugador que dirigeix el joc. Guanya el jugador que arriba abans a l'últim esglaó de 
l'escala i passa a dirigir el joc. 

La del deu 17 

Consisteix a llençar la pilota contra la paret perquè doni bots amb una seqüència ordenada concreta (aquesta es 
troba més endavant). Tots els alumnes es posen en filera i un a un intenten fer la seqüència. Es perd el torn si la 
pilota cau al terra. Si es perd el torn et poses al final de la filera per tornar-ho a intentar més tard. 

Pautes dels moviments del joc: 

• Mà oberta 

• Palmells junts 

• Punys junts 

• Una mà empunyada 

• Per darrera de l’esquena 

• Aplaudir i donar-li 

• Palmell obert de sota cap a dalt 

• D’esquenes a la paret 

• Amb la part baixa del puny 

• Donant una volta complerta 

 
17 El material que es faci servir en l’activitat es netejarà seguint el procediment de neteja i desinfecció establert al protocol. A més, 
cal seguir el protocol de desinfecció de mans en acabar l’activitat. 



Es pot complicar una mica fent que cada pauta s’hagi de fer X vegades seguides. D’aquesta manera, la primera 
pauta s’hauria de fer 10 vegades, la segona 9 vegades, la tercera 8 vegades, i així successivament. 

Quina hora és, senyor llop? 

Un nen o nena que fa de llop es posa d’esquenes a la resta de nens que estaran un al costat de l’altre a uns 5 metres 
de distància. Aquests nens i nenes preguntaran “quina hora és, senyor llop?” i el llop cridarà l’hora que vulgui que 
sigui. Els altres jugadors faran tants passos endavant (en direcció al llop) com hora sigui (per exemple, les 10 en punt 
seran 10 passos, les 2 en punt seran 2 passos, i així successivament). Una vegada el llop consideri que el grup està 
prou a prop, el llop cridarà “hora de sopar!!” després de la pregunta i haurà d’intentar atrapar un dels jugadors, els 
quals surten corrents i es poden salvar si arriben a la línia d’on havien començat. El jugador agafat assumeix la feina 
de llop. Si algú passa la línia on està el llop en el moment de fer els passos pertinents quedarà salvat. D’aquesta 
manera, el llop ha d’afinar l’oïda per “anar a sopar” quan estiguin molt a prop però sense que el passin perquè tindrà 
menys “víctimes” per menjar. 

Granotes i caçadors 18 

En el camp de joc s’estableix una línia de sortida i 3 línies de caçadors. Cada caçador té un cercle (o una zona 
delimitada similar) darrera. 

L’objectiu és que les granotes, des de la línia de sortida, creuin les 3 línies de caçadors sense ser caçades (tocades). 
Si la granota és caçada ha de tornar a la línia de sortida. 

Els cercles són “casa” i una granota dins del cercle no pot ser caçada. A més a més, un cop sobrepassen una línia 
de caçadors, cap caçador d’aquella línia no les pot caçar. 

Les granotes no tenen perquè parar a cada cercle; poden córrer directament fins el final. 

  

 
18 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 



Jocs d’arreu del món 

Durada aproximada de cada joc: 10 minuts 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

 X X  
 

El cistell de fruites 19 

El monitor convida als usuaris a seure a cadires o bé posant-se dins de diferents cercles (el número de cadires o 

cercles ha de ser una menys respecte el nombre total d’integrants del grup). Cada membre del grup tindrà el nom 

d’una fruita, la qual es repetirà varies vegades entre els companys. El monitor comença a narrar una historia 

(inventada) però, cada vegada que diu el nom d’una fruita, les persones amb aquest nom han de canviar de 

cadira/cercle (qui al començar el joc estava sense lloc ha d’intentar trobar-ne un). La persona que en cada canvi es 

queda sense lloc ha d’explicar quelcom personal. Si durant el relat apareix la paraula “cistell”, tots canvien de lloc.  

La roda dels gestos 

Posats en cercle. Cada persona ha de dir el seu nom i a continuació fer un gest. La segona persona del cercle ha de 
dir com es deia l’anterior i repetir el seu gest, després també dirà el seu nom i realitzarà un gest diferent. Així 
successivament afegint els noms i gestos de totes les persones anteriors i fins l’última persona del cercle. 

Busca algú que... 

Els alumnes estaran repartits per l’espai i el monitor anirà dient consignes. 

El monitor dirà: “BUSCA ALGÚ QUE...” i a cada ronda dirà diferents opcions com: “hagi nascut el mateix mes que 

tu”, “el seu nom comenci amb la mateixa lletra que el teu”, “tingui les sabates del mateix color que les teves”...  

Els alumnes, a cada ronda, s’hauran d’anar agrupant cada vegada seguint les instruccions.  

Es pot demanar que els grups siguin d’un número determinat de persones de manera que pugui haver alumnes que 

es quedin sense agrupar, els quals poden pagar una penyora que pot ser, per exemple: quedar-se una ronda sense 

jugar, haver de llegir el següent “busca algú que…”, respondre una pregunta de cultura general, ... 

Quin animal sóc? 

Un dels nens del grup es pensa quin animal li agradaria ser i li diu a la monitora en secret. Els altres ho hauran 

d’endevinar fent-li preguntes a les que ell només podrà contestar amb: “sí”, “no” o “difícil de respondre”. El nen 

que ho encerti serà el següent a pensar l’animal que li agradaria ser. 

Aquesta dinàmica es pot fer una mica competitiva fent-la en dos grups . El primer grup que encerti l’animal del nen 

que surti guanya un punt. 

També, un cop els nens i nenes es coneixen una mica, es poden substituir els animals per persones del grup. 

Fet i amagar invertit 20 

Comença amagant-se una persona del grup i la resta l’han de trobar. Si troben a qui s’amaga llavors s’amaguen amb 

ell i així fins que al final només busca una persona i els troba a tots. 

 
19 El material que es faci servir en l’activitat es netejarà seguint el procediment de neteja i desinfecció establert al protocol. A més, 
cal seguir el protocol de desinfecció de mans en acabar l’activitat. 
20 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 



El correu del rei 

Tots els participants es posen en cercle cadascun d’ells a una cadira excepte un que es quedarà al centre del cercle. 

La persona del mig dirà: “El correu del rei diu que es moguin totes les persones que...” i afegirà una condició (per 

exemple: portin texans, els hi agradi el color vermell, sàpiguen tocar un instrument...). Les persones afectades per 

aquesta ordre hauran de canviar de cadira i la persona del centre del cercle n’haurà de buscar alguna de buida. Qui 

es quedi sense cadira passarà a ser el jugador central. 

Coreografia – aifargoeroc 

Un alumne serà el guia i haurà d’inventar una petita coreografia. Els altres hauran d’interpretar la mateixa 

coreografia però invertint els moviments de manera que quan el guia vagi cap a la dreta, la resta anirà cap a 

l’esquerra, si el guia dona un salt, els altres s’ajupiran, etc. 

Quatre cantonades 21 

Per a aquest joc necessitem 5 jugadors: els 4 que ocupen les cantonades 

(d’un quadrat imaginari o marcat al terra) i un que està al centre. L’objectiu 

és, quan el monitor dona l’ordre, passar d’una cantonada a una altra sense 

que el teu lloc sigui ocupat pel jugador del mig. Qui es queda sense 

cantonada va al centre.  

Director d’orquestra 

Es posen tots els alumnes en cercle. Un d’ells marxa (de manera que no senti ni vegi el que diuen els altres). Els que 

quden al cercle s’han de posar d’acord per dessignar un “director d’orquestra” que serà a qui hauràn d’imitar tots. 

Un cop decidit, entra al centre del cercle la persona que s’havia aïllat, el director d’orquestra comença a fer 

moviments i la resta l’han d’imitar. La persona que és al centre ha d’endevinar qui és el director d’orquestra. Es pot 

afegir la norma que el director no pot estar més de 3 segons sense moure’s. 

Mamba 21 

Un mamba és un tipus de serp gran del ’Àfrica Austral.  

Una persona és escollida com a mamba. 

Es dibuixa al terra un quadrat gran (per exemple, de 10×10 metres per a 20 nens). Es poden aprofitar les marques 
que es troben moltes vegades a les pistes de basquet. Tots els jugadors han de romandre dins el quadrat intentant 
allunyar-se de la mamba. 

La serp ha d’intentar agafar els jugadors. Quan un jugador és agafat per la serp, s’ha d’unir a ella posant-se al seu 
darrera agafat per les espatlles o la cintura. Cada nou jugador que és tocat per la serp s’afegeix a l’anterior jugador 
agafat (cada vegada serà més llarga la serp). 

Si un jugador se surt del quadrat queda eliminat del joc i romandrà fora de l’àrea d’aquest. Els jugadors no poden 
creuar el cos de la serp. 

Només el “cap” de la serp (el primer jugador) pot agafar a un jugador, però pot fer servir el “cos” (la resta de 
jugadors enganxats a la serp) per tancar i atrapar un jugador i facilitar-li la tasca al cap. 

El joc acaba quan s’ha agafat a tots els jugadors excepte un d’ells. Aquest últim jugador es convertirà en el nou cap 
de la mamba. 

  

 
21 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 
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Un conte entre tots 

Tothom es posa en cercle menys un company que es posa al centre. Aquest ha d’explicar un conte que contingui 

algun dels següents personatges: el rei, el príncep, la princesa, la granota o la bruixa (podem afegir-n’hi tants com 

vulguem). Aquests personatges s’hauran de repartir (estant repetits diverses vegades) entre els companys de la 

següent forma: 1=Rei, 2=Príncep, 3=Princesa; 4=Granota i 5=Bruixa. Quan els company que explica el conte nombri 

un d’aquests personatges, les persones afectades per aquesta elecció hauran de moure’s del seu lloc i trobar un de 

nou abans que els altres (qui explica la història també ha de trobar lloc). El que no aconsegueixi lloc, es posarà al 

centre i continuarà el conte on l’altre el va deixar. 

El rellotge de la torre 22 

Tots els alumnes es distribueixen en dos grups. Es reparteixen números de l’1 fins tants com alumnes siguin (si són 
4 nens a cada grup, es repartiran de l’1 al 4). Es situen fent dues fileres paral·leles amb els números desendreçats. 
La monitora, doncs, diu “El rellotge de la torre toca les...” i diu un número. Cada persona del grup que té aquest 
número surt corrents cap a l’exterior de les fileres, corre cap endarrere, fa la volta sencera a la seva filera i es posa 
al forat on era abans. El que trigui més a arribar de les dues fileres perd i queda eliminat. El seu número, doncs, se 
l’ha de quedar un altre component del seu grup. 

Cheetal Cheetel 22 

Per jugar calen un mínim d'entre 6-8 jugadors. Com més jugadors, més divertit serà el joc. 
Primer es formen dos equips amb el mateix nombre de jugadors en cada un. Un grup es dirà cheetal (cérvol), i l'altre 
cheetah (lleopard). Haureu de dibuixar un rectangle, tan gran com vulgueu, i una línia al centre que ho divideixi en 
dues parts iguals (es poden aprofitar les línies marcades a terra a una pista de l’escola o bé dibuixar-ho a la sorra). 
Un cop dibuixat, els participants es col·loquen a la línia, distribuïts en dues fileres de manera que els jugadors de 
cada grup quedin cara a cara entre ells. 
El monitor haurà de cridar, en veu alta i de manera indistinta, qualsevol dels dos noms (cheetal o cheetah), intentant 
enganyar els participants. Quan els components del grup anomenat senten el seu nom, han de sortir corrent cap a 
la línia de fons de la seva banda, sent perseguits pels jugadors de l'altre equip. Però has de ser molt ràpid, perquè 
els jugadors que siguin enxampats passen a formar part de l'altre equip en la propera jugada. 
El joc s'acaba quan un dels equips es quedi sense jugadors. 

Futbol xinès 23 

Tots els alumnes s’han de posar en rotllana amb les cames obertes. No s’han de fer equips. 

L’objectiu de cada alumne és aconseguir fer passar la pilota entre les cames de qualsevol altre sense que ningú no 
li passi per sota les seves. Només poden tocar i fer moure la pilota amb les mans i la pilota ha d’anar sempre rodolant 
pel terra, hem d’evitar que boti. Quan a algú li passa la pilota per sota les cames queda “eliminat” i no es pot ajupir 
per tocar la pilota. Torna a reviure si l’hi torna a passar la pilota entre les cames (bé perquè algun company ho fa 
expressament o bé perquè passa de casualitat). 

 
22 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 
23 El material que es faci servir en l’activitat es netejarà seguint el procediment de neteja i desinfecció establert al protocol. A més, 
cal seguir el protocol de desinfecció de mans en acabar l’activitat. 



Simba i l’antilop 24 

Es distribueixen els papers del joc entre els participants: el Simba (lleó) és el 
depredador i antílop representa la presa. La resta de jugadors es situen en fileres 
paral·leles rosant la punta dels dits. A un senyal del dinamitzador del joc, el Simba 
comença a perseguir a l'antílop que ha d’escapar-se d’aquest passant entre les 
fileres (està prohibit passar per sota els braços dels companys), i quan crida 
"Canvi!" els jugadors es deixen anar de les mans i efectuen un gir de 90º cap a la 
seva dreta, tornant a rosar la punta dels dits amb els del nou company i formant 
una nova filera. A un altre senyal de canvi (es poden fer tantes com es vulgui) 
tornen a la posició inicial, formant-se d'aquesta manera fileres en sentit 
longitudinal o transversal segons el gir de 90º realitzat, provocant la desorientació del depredador i la seva presa. 
Al moment en què el Simba aconsegueix atrapar a l'antílop es canvien els papers del joc. En cas contrari, i 
transcorregut un temps prudencial, guanya l’antílop i s'assignen dos nous jugadors. 

Limbo 25 

Entre dues persones (o una persona i un arbre) es subjecta una corda a una alçada més o menys elevada. La resta 
de nens i nenes han de passar per sota sense tocar-la i sempre mirant cap el cel. Quan tots han passat es baixa una 
mica la corda i es torna a passar per sota. Conforme va baixant hi haurà nens que no podran passar i s’aniran 
eliminant. 

Un, dos, BAM! 

Joc cooperatiu en el qual ens situem de peu, en cercle. Cada persona ha de dir un nombre consecutiu a el número 
que digui la persona de la seva dreta. I arribar, per exemple, fins al nombre 40. Amb una dificultat, quan toqui dir 
un nombre que contingui el tres (3, 13, 23, 30 ...), s'ha de substituir per "Bam". Exemple: un, dos, Bam!, quatre, cinc, 
sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, Bam! ... 

Per augmentar la dificultat, després d'algunes rondes, es pot afegir un altre so per un altre número. Per exemple, 
"Bum" en comptes de sis. Quan algú falla, es torna a començar de zero i aquesta persona es senti i no participa 
durant una ronda. 

No faig el que dic 

Ens situem en fila índia o en cercle. La primera persona es dirigeix a la segona explicant una acció però fent una 
altra. Per exemple: diu "Em rasca la panxa" però en realitat està aplaudint. La segona persona es dirigeix a la tercera 
i diu el que l'anterior feia "estic aplaudint" però en realitat està tocant un ull. I així se succeeixen els torns fins que 
algú falla. En aquest cas obté un punt negatiu o s'elimina de el joc. 

La bomba 25 

Seiem en cercle i una persona se situa en el centre. Aquest compte fins a vint mentre la resta de el grup es passa la 
pilota per ordre, sense saltar-se a ningú. Quan s'acaba el temps, la persona que compta diu en veu alta (o en silenci 
per a més emoció) "tick, tack, tick, tack, tick, tack ..." i cridant "Boom!". Qui tingui la pilota a les mans en el moment 
de l'explosió serà qui comptarà en la pròxima ronda. 

STOP 24 

Un nen la para i la resta corren per l’espai quan un nen està a punt de ser atrapat té l’opció de dir “STOP” i posar-se 
amb les cames obertes i els braços estirats. En aquesta posició no pot ser atrapat i no es pot moure fins que un 
company li passi per sota les cames. Quan un és atrapat passa a ser qui la para. 

  

 
24 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 
25 El material que es faci servir en l’activitat es netejarà seguint el procediment de neteja i desinfecció establert al protocol. A més, 
cal seguir el protocol de desinfecció de mans en acabar l’activitat. 
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Azúd Adtáfez 

Els jugadors es reparteixen en dos equips i cada un d'ells es disposa en un terreny delimitat propi. Un cop iniciat el 
joc, cada grup s’associarà un símbol (creu, dues ratlles, , …) i els jugadors de cada grup hauran de traçar amb guix 
un determinat nombre de senyals pròpies. Els traços, han de ser recognoscibles a simple vista, però alhora, poden 
estar camuflats en l'espai. A la senyal del monitor, transcorreguts un parell de minuts, els participants es canviaran 
de terreny i iniciaran la recerca dels senyals realitzades per l'altre grup.  

Es pot posar un mínim i un màxim de marques per persona (per 

exemple, cada jugador ha de fer entre 3 i 5 marques). 

Per finalitzar el joc es pot delimitar el temps (5 minuts, per exemple) per 
efectuar la tasca i, en aquest cas, guanya l'equip que aconsegueixi localitzar 
el major nombre de marques en aquest temps. O bé es pot finalitzar quan un 
grup troba el total de marques de l’altre grup. En aquest últim cas, els nens i 
nenes han d’informar el monitor de la quantitat de marques que han fet 
abans d’iniciar la cerca o bé poden tenir un número concret de marques per 
fer cada equip. 

Leopard Trap 26 

Entre tots els jugadors s'escull a dues perquè formin un pont agafant-se dels 
avantbraços. La resta de jugadors formen un cercle i comencen a córrer passant 
per sota de l'arc format per la parella, "el lleó i el lleopard", mentre canten una 
cançó com la següent: "El lleó i el lleopard, el lleó i el lleopard, dos caçadors 
nocturns. El lleó i el lleopard, el lleó i el lleopard, atrapen a la seva presa". Quan 
la cançó finalitza, "el lleó i el lleopard" es deixen anar de les mans i cada un d'ells 
ha d'atrapar a algun jugador. Quan això succeeix, els dos jugadors enxampats 
formen una altra parella de "lleó i lleopard". La cançó es repeteix de nou i els 
quatre jugadors intenten arribar a quatre nous jugadors. El joc finalitza quan tots 
els participants han estat agafats per "els lleons i els lleopards". 

Queenie-I-O 27 

Un dels jugadors té una pilota de tennis a la mà. D'esquena als seus companys la llança 

cap a ells per sobre de la seva espatlla. La resta de jugadors intenten atrapar-la. Si un 

ho aconsegueix, exclama: "Atrapada!" I li toca parar a ell. Si ningú l'aconsegueix abans 

que boti a terra, el que la recull se l'amaga darrere la seva esquena. Els altres també 

es porten les mans a l'esquena i el que ha efectuat el llançament ha d'endevinar qui la 

té amagada. Si ho fa, continua parant, si no, para el que la tingui. 

És recomanable fer-ho en grups de 6 a 10 jugadors.  

 
26 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 
27 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans i objectes. 



 Alla frutta 28 

Els jugadors formen un cercle donant-se les mans. A l'exterior d'aquest es col·loca un 

jugador que la para. Els que formen el cercle s'atribueixen noms diferents de fruita. 

Un cop distribuïts, el que es troba a l'exterior del cercle exclama: "Alla frutta ... (i diu 

el nom d'una fruita)”. Si un dels jugadors té aquest nom, respon: "Sono io!" (Sóc jo!). 

El que la para ha d'intentar tocar-lo, mentre que els seus companys del cercle giren i 

giren per mirar de protegir-lo. 

Cursa de pilota rodolant 29 

Necessitarem una pilota. 

• Es jugarà competint dos a dos, mai tots els alumnes alhora. La dinàmica serà la següent: 

• Es farà una filera amb tots els alumnes participants 

• En primer lloc competiran els dos primers alumnes que es posaran un al costat de l’altre mirant endarrera 

• La monitora llençarà la pilota endavant i quan digui “JA” els dos alumnes correran a agafar la pilota 

• El que l’agafi es posarà a la filera, el que no l’agafi quedarà eliminat 

• Els següents dos alumnes fan el mateix procediment 

• Així successivament fins que només quedi un alumne 

Si es vol allargar la dinàmica es pot fer que els eliminats es salvin i tornin a la cua si s’elimina la persona que els va 

eliminar a ells. 

Sang 29 

Col·locats en cercle, cadascú es posa el nom d'un país (o d’un animal, o d’un menjar). Un nen llença la pilota a l'aire 

i diu "declaro la guerra al meu pitjor enemic que és ..." I crida el nom d'un país/animal/menjar mentre els altres 

escapen. El "país" nomenat ha d'agafar la pilota i cridar: SANG! o ¡PEUS QUIETS! Els altres quedaran immòbils i el 

que té la pilota haurà d'intentar donar a algú després de donar tres passos. Si li dóna, quedarà FERIT. Si és la segona 

vegada que li donen, quedarà ferit greu i si és la tercera, estarà MORT i eliminat. Si el que llança falla, el ferit és ell i 

si algú mou els peus també. A qui han donat és el següent que ha de declarar la guerra. 

Es recomana reduïr el nombre de paisos/animals/menjar de manera que es garanteixi que es repeteixin. 

El fil 28 

Qui la para  ha de perseguir un nen com si l’unís a ell un fil imaginari. Quan un altre es creua, és com si tallés el fil, 

de manera que el perseguidor haurà de seguir a l'infant que se li ha creuat. Si el que la lliga enxampa el perseguit, 

aquest és el nou perseguidor. Els que fugen tenen la possibilitat de salvar-se els uns als altres arriscant-se a creuar-

se en plena carrera. 

La reina de les avelles 29 

Delimita dos camps i forma dos equips. Cada grup decideix en secret qui és la seva reina de les abelles o el seu rei 

dels borinots. L'equip que té la pilota intenta colpejar un de l'equip contrari per capturar-lo. Llavors li demanen 

identificar-se. Si és borinot queda eliminat (o bé passa a formar part de l’altre equpi), si és reina o rei, queda eliminat 

(o passa a l’altre camp) un jugador de l'equip que llançava la pilota. 

  

 
28 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 
29 El material que es faci servir en l’activitat es netejarà seguint el procediment de neteja i desinfecció establert al protocol. A més, 
cal seguir el protocol de desinfecció de mans en acabar l’activitat. 
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Lançamento de pedras 

En grups de dos a quatre jugadors dibuixen a terra un quadrat de 2 m de 
costat, dividit al seu torn en nou parts iguals. A uns 4 m es traça una línia 
a partir de la qual cada jugador llança les nou pedres amb la intenció 
d'aconseguir alienacions de tres pedres, una a cada quadre, en sentit 
horitzontal, vertical o diagonal a la línia de tir. Cada alineació aconseguida 
suma un punt. En cas de situar dues pedres en un mateix quadrat queda 
anul·lada la filera. Guanya el jugador que major nombre de punts 
aconsegueixi.  
 

Gogoim 

Cada jugador diposita un os o pedra en un cercle de 50 cm de diàmetre. 
Els jugadors, llançant un altre os/pedra a una ratlla traçada a 2-3 m del 
cercle, s'assignen l'ordre d'intervenció, en funció que hagin aconseguit 
una major proximitat a la ratlla. El primer jugador llança el seu os/pedra 
intentant colpejar als que es troben dins del cercle, ja que tots els que 
aconsegueixi treure d'aquest, passen a la seva propietat. Si encerta, 
continua jugant, però si en llançar un os/pedra no surt fora del cercle, 
aquest ha de romandre en el seu interior engruixint el nombre 
d'ossos/pedres dipositats, i li toca el torn al jugador següent. En el cas 
que l'os/pedra llançat per un jugador surti del cercle sense extreure els d'altres jugadors, ha d'esperar a que 
finalitzi la ronda, tornant a llançar des del lloc on hagi caigut l'os/pedra.  

Makalot 30 

Es col·loquen a terra tres cordes paral·leles, amb una separació d'un peu 
de distància entre elles. Els jugadors es juguen als daus l'ordre de la fila 
per efectuar "El gran salt ". Per a això es disposen davant de les cordes a 
una distància de 3-4 m amb el propòsit d'agafar embranzida per saltar 
les tres alhora. Una vegada que els jugadors han saltat amb èxit, les 
cordes se separen un altre peu entre elles, i així successivament. Quan 
un jugador no supera la distància és eliminat.  

Pistoler 

Tots els participants es posen en cercle excepte un que es posa al centre. El del centre gira sobre sí mateix amb els 
ulls tancats i estirant un braç. En parar de girar quedarà apuntant a un alumne, aquest s’ha d’ajupir i els dos 
companys que quedin als seus costats s’han de mirar i dir el nom de l’altre. El primer que digui el nom de l’altre 
“guanya” i l’altre s’ha de seure a terra i queda eliminat de la partida. La persona que hi ha al centre torna a girar i a 
assenyalar i es repeteix la dinàmica. 

Imaginem un cercle en que els jugadors es diuen: A, B, C, D, E i F. Quan quedi eliminat el jugador D, si el del centre 
assenyala el C (per exemple), aquest s’ajupirà i “lluitaran” el B i l’E (ja que el C s’ajup i el D està eliminat). 

 
30 El material que es faci servir en l’activitat es netejarà seguint el procediment de neteja i desinfecció establert al protocol. A més, 
cal seguir el protocol de desinfecció de mans en acabar l’activitat. 



El minut 

Tots els alumnes es distribueixen per l’espai. A partir de que el monitor dóna el senyal, els alumnes han de 
moure’s per tota la pista. El monitor posarà el cronòmetre per determinar un minut. Els alumnes hauran d’anar 
caminant i quan creguin que ha passat un minut s’asseurà. Es tracta d’aproximar-se el màxim al minut. Quan hagi 
passat el minut exacte, el monitor o monitora ho dirà. Guanyarà el que s’hagi assegut abans d’avisar. 

10 passades 31 

Es fan dos equip equilibrats i es dona una pilota. Cada grup té la consigna que, mentre el seu equip tingui la pilota, 
han d’aconseguir fer 10 passes seguides (s’hauran d’anar contant en veu alta) sense que la pilota toqui el terre. 
Mentre la pilota sigui en mans de l’altr equipi, han d’aconseguir treure’ls-hi la pilota per evitar que fasin 10 
passades seguides. 

Ordena i sigues ordenat 32 

Sense parlar, utilitzant només gestos, els nens s’hauran d’ordenar en fileres segons els meosos de naixement, els 
dies de naixement o altres ordenacions més o menys complicades (com els números de carrer on viuen, 
l’alçada...). Es poden fer dos grups que competeixin entre ells a veure qui ho fa abans ben fet. Al grup que parli se’l 
pot penalitzar amb 5 segons sense moure’s ni comunicar-se, per exemple. 

Veritat o inventat? 31 

El monitor entrega una pilota al grup i els convida a seure en cercle. Mentre cantem una cançó, la pilota ha de 
córrer de ma en ma, però quan la cançó acaba o el monitor així ho indica, la persona que té la pilota ha d’explicar 
una anècdota que li hagi passat (o no). La resta del grup haurà de posar-se d’acord per dir si el que ha explicat és 
cert o és inventat i, un cop fet el veredicte, el protagonista haurà de resoldre l’enigma. 

L’escultor 32 

Per parelles, una persona fa de escultor i l’altre fa d’argila. L'escultor ha de modelar la postura de l’argila imitant 
una emoció, situació o acció i l’argila ha de intentar esbrinar què intenta expressar l’escultor. Després d’uns minuts 
s’intercanvien els rols. 

 

  

 
31 El material que es faci servir en l’activitat es netejarà seguint el procediment de neteja i desinfecció establert al protocol. A més, 
cal seguir el protocol de desinfecció de mans en acabar l’activitat. 
32 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 
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La taronja 

Es formen 2 parelles. Llavors s’explica que aquestes parelles representen dues famílies. Les dues famílies tenen un 
dels integrants greument malalt i la única cura es la taronja, però només queda aquesta a tot al món. El dinamitzador 
s’enduu primer a una parella fora del espai i li explica que el que vol es tot el suc de taronja per curar la malaltia. 
Entren aquests, s’enduu a l’altre parella i els explica que necessiten tota la pell de la taronja per curar la malaltia i 
entren tots. Les famílies es posen en un extrem de l’espai i la taronja a l’altre. Es dona una senyal i han de agafar la 
taronja per negociar. Finalment depenent del resultat es torna a intentar o es comenta la dinàmica amb els 
observadors. 

Claus obertes o tancades? 33 

Necessitarem un objecte que simbolitzi una clau. Aleshores un membre del grup s’allunya de la resta i el grup 

estableix un codi per dir quan la porta estarà oberta o tancada (aquest codi també el pot establir la monitora). Per 

exemple: quan tinguem les cames obertes estarà oberta i quan les tinguem juntes estarà tancada. Quan ho tinguin 

decidit fan un cercle i la persona que s’havia allunyat es posa al centre. Ha d’anar donant “la clau” a cadascú del 

cercle, el qual li respondrà “oberta” o “tancada” segons el codi establert. La persona del cercle ha d’endevinar quin 

és el codi secret. 

La foto 

Es fan dos equipis equilibrats. Un dels equips s’ha de posar en alguna postura conjunta (per exemple, representant 

que juguen un partit de futbol, o que estan a una boda...) com si fossin una fotografia. S’han de quedar quiets durant 

un minut (aproximadament); durant aquest minut l’altre equip els ha d’observar molt i molt bé. Passat el minut 

l’equip d’observadors es girarà i el monitor canviarà de postura alguns dels membres de la fotografia. Aleshores, el 

grup d’observadors es girarà i ha d’endevinar quins canvis s’han fet. 

Opcions: dir-los la quantitat de canvis que s’han fet; donar punts per encertar; treure punts per equivocar-se; 

acceptar les acusacions de tots; acceptar només l’acusació d’un portaveu del grup. 

21 33 

En primer lloc es posen tots els jugadors en filera darrera d’un punt determinat (la línia de tirs lliures és una bona 
distància). 

Algú imparcial (el monitor, per exemple) comença llençant la pilota contra el taulell de la cistella procurant que hi 
reboti (però que no se’n vagi molt lluny). 

El primer jugador, doncs, ha d’anar a buscar la pilota i, des del lloc on l’aconsegueixi agafar, llançar per encistellar-
la. En cas que ho aconsegueixi s’haurà de posar a la línia de tirs lliures (o el punt que hagueu estipulat) i tornarà a 
llançar la pilota per encistellar-la. Això ho farà fins que deixi d’encistellar (no acostumen a encistellar més de 2 
vegades seguides…). En moment que falli un dels seus tirs, el següent jugador de la filera haurà d’anar ràpidament 
a buscar la pilota i,  des del lloc on l’aconsegueixi agafar, llançar per intentar encistellar-la. De la mateixa manera, 
si encistella s’ha de posar a la línia de tirs lliures per tornar a llançar i encistellar tantes vegades seguides com 
pugui; mentre que en el moment que no encistelli el següent jugador haurà d’anar a buscar la pilota per llançar-la. 

Guanyarà el jugador que primer arribi a 21 punts. 

Puntuacions: 

 
33 El material que es faci servir en l’activitat es netejarà seguint el procediment de neteja i desinfecció establert al protocol. A més, 
cal seguir el protocol de desinfecció de mans en acabar l’activitat. 



• 3 punts → Encistellar des de fora de l’àrea (establir clarament la línia de l’àrea abans de començar) 
• 2 punts → Encistellar des de qualsevol altre lloc 

• 1 punt → Totes les cistelles que es facin des de la línia de tirs lliures (a partir del segon llançament, mai el 
llançament que s’agafa del rebot del company anterior ja que en aquest cas valdrà 2 punts) 

K.O. 34 

Comença amb tots els jugadors col·locats en filera a la línia de tir lliure i tindran una pilota el primer i el segon 

jugador. Primer llença el primer jugador i tot seguit el segon. Després van llençant indistintament amb l’objectiu de 

marcar primer que l’altre. Si el segon jugador fica abans que el primer, aquest queda eliminat. Si el primer jugador 

fica abans que el segon li ha de passar la pilota al tercer jugador i es posa a la filera. Aleshores si aquest nou jugador 

(que va darrera del segon) encistella abans que el segon, aquest quedarà eliminat; si el segon fica abans que el 

tercer, aquest li passa la pilota al quart. i així successivament. Guanyarà el jugador que aconsegueix eliminar tots els 

altres. 

Guió: 

• Llencen 1r i 2n 

• Encistella primer el 1r 

o Li passa la pilota al 3r perquè comenci a llençar i el 1r es posa a la filera 

o Estan llançant el 2n i el 3r 

o Encistella primer el 2n 

▪ Li passa la pilota al 4t perquè comenci a llençar i el 2n  es posa a la filera 

▪ Estan llençant 3r i 4t 

▪ Etc. 

o Encistella primer el 3r 

▪ El 2n queda eliminat i agafa la pilota el 4t 

▪ Estan llençant 3r i 4t 

▪ Etc. 

• Encistella primer el 2n 

o El 1r queda eliminat i agafa la pilota el 3r 

o Estan llençant 2n i 3r 

o Encistella primer el 2n 

▪ Li passa la pilota al 4t perquè comenci a llençar i el 2n es posa a la filera 

▪ Estan llençant 3r i 4t 

▪ Etc. 

o Encistella primer el 3r 

▪ El 2n queda eliminat i agafa la pilota el 4t 

▪ Estan llençant 3r i 4t 

▪ Etc. 

L’ampolla 34 

Abans de començar cal decidir les posicions de llançament que, pel general, 

acostumen a ser al voltant de l’ampolla (com es veu a la imatge on el que es veu 

de color blanc és la cistella), però es poden escollir les que veiem convenients.  

Els jugadors es posaran en filera i, en ordre, aniran llançant des de les diferents 

posicions. Només podran passar a la següent posició si encistellen l’anterior. 

Guanyarà el jugador que que primer anoti des de tots els punts establerts.  

 
34 El material que es faci servir en l’activitat es netejarà seguint el procediment de neteja i desinfecció establert al protocol. A més, 
cal seguir el protocol de desinfecció de mans en acabar l’activitat. 



 Jocs d’arreu del món 

Durada aproximada de cada joc: 10 minuts 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

  X X 
 

Siruma 35 

Es formen dos equips d'igual nombre de jugadors. El 

terreny de joc és un rectangle de 20 x 10 m, dividit 

longitudinalment en dues parts iguals i 

transversalment per línies equidistants, separades 

uns 2 m, en nombre igual al de jugadors d'un equip. 

Un cop determinat a sorts quin equip comença, per 

exemple l'equip A, cadascun dels seus membres se 

situa en una de les línies transversals. Els jugadors de l'altre equip (B) es disposen en fila fora del rectangle de joc, 

davant del primer jugador de l'equip A. El joc s'inicia quan un jugador de l'equip B dona una copet a la mà a un 

jugador de l'equip A. A continuació ha de travessar l’espai, en sentit longitudinal, sense ser tocat pels jugadors de 

l'equip A, que únicament poden moure’s al llarg de la línia transversal en la qual estan situats, a excepció del primer 

jugador, que a més de moure per la seva línia transversal pot lliscar al llarg de la línia longitudinal central. Un cop 

han creuat el terreny tots els jugadors de l'equip B, es canvien les posicions. Cada jugador que aconsegueix anar 

d'un extrem a un altre sense ser tocat pels seus adversaris aconsegueix una punt per al seu equip. Guanya l'equip 

amb major nombre de punts. 

Gul Tara 36 

S’han de fer grups de 7 o 8 persones. Un jugador comença el joc llençant una pilota tan alta i forta com pugui (queda 

prohibit fer servir el peu o la cama). La resta de persones han d’intentar agafar-la abans que no toqui el terra. Si 

algú ho aconsegueix, torna a llençar-la. Si la pilota toca el terra, el que la ha llençat la recull i persegueix la resta de 

jugadors tractant de tocar algú amb la pilota a la mà. El jugador que sigui tocat es converteix en el nou llançador. 

 Hoop game 36 

Un cop escollit qui para, aquest llança la pilota contra una paret i anomena a 

un jugador perquè la reculli. La resta de jugadors s'allunyen mentre el jugador 

anomenat intenta atrapar ràpid la pilota alhora que diu: "stop!". Llavors els 

jugadors es giren d'esquena a ell i col·loquen els seus braços sobre del cap 

formant un cercle. El que té la pilota pot efectuar tres passos abans de llançar-

la a través de qualsevol dels arcs formats pels braços dels jugadors. Si la pilota 

passa pel forat d'un jugador, aquest obté un punt negatiu i es reinicia el joc. Si 

el llançador no encerta, el punt negatiu és per a ell, iniciant-se també una nova 

partida anomenant a un altre jugador perquè reculli la pilota. El jugador que en acabar el joc obtingui menys 

nombres negatius és el guanyador. 

Es recomana jugar en grups d’entre 8 i 12 jugadors. 

 
35 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 
36 El material que es faci servir en l’activitat es netejarà seguint el procediment de neteja i desinfecció establert al protocol. A més, 
cal seguir el protocol de desinfecció de mans en acabar l’activitat. 



Atrapa la bandera 37 

Es fan dos equips i cadascú és propietari d’una bandera (qualsevol peça de tela). Es divideix el terreny de joc en dos 

(el més equilibrats possible) i cada equip ha de decidir on posar la seva bandera (que ha d’estar fixa en un lloc ben 

visible al camp contrari). 

L'objectiu de el joc serà que cada equip capturi la bandera que l’altre equip té custodiada (per dos o tres jugadors 

com a molt). Per aconseguir això, hauran d'idear alguna estratègia per no ser atrapats per l'equip contrari, que 

estarà defensant la bandera. Els jugadors només podran ser atrapats quan passin a camp contrari. Quan estiguin al 

seu camp, estaran fora de perill. Si un dels jugadors és atrapat, passarà un temps fora de la pista de joc, i no podrà 

intentar capturar la bandera, quedant "empresonat". Qualsevol arbre o objecte proper a la bandera custodiada pot 

servir com a presó i ha de ser supervisat per un monitor que porti un cronòmetre, amb el que comptabilitzi els 

minuts de càstig del jugador eliminat. 

Pichi 38 

És una versió del beisbol. Es marquen bases al terreny de joc formant un cercle (es poden marcar amb cercles, amb 

marques del propi terra, amb guix...).  Els jugadors es divideixen en 2 equips. Un dels equips serà el batedor i l’altre 

el defensor. L’equip que defensa es distribuirà pel terreny de joc amb l’objectiu de caçar a l’aire les pilotes que l’altre 

equip farà volar; un dels jugadors d’aquest equip es posarà a la part “baixa” del terreny de joc i serà l’encarregat de 

llençar la pilota a l’altre equip. L’equip que bateja es posa en filera davant del que llença la pilota i, un a un, amb el 

braç ben estirat, ha de colpejar la pilota que li llençarà el llançador. Aleshores sortirà corrents cap a la primera base 

(pot avançar més bases si creu que li dona temps). L’equip defensor ha d’agafar la pilota el més aviat possible i fer-

li arribar al llançador que cridarà “pichi” quan tingui la pilota a les mans. Si el corredor està fixe a una base quan es 

crida pichi, pot continuar jugant, sinó queda eliminat. Si els defensors agafen la pilota a l’aire, el corredor queda 

eliminat directament. Quan el següent llançador colpeja la pilota, els corredors que estan a les bases també han 

d’avançar. Quan un jugador fa la vota fins l’última base es comptabilitza un punt per l’equip. Quan es fa una volta, 

es pot salvar algun dels eliminats. Passats els minuts determinats s’intercanvien els equips.  

 

  

 
37 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans i el material que es faci servir es netejarà seguint el 
procediment de neteja i desinfecció establert al mateix protocol. 
38 El material que es faci servir en l’activitat es netejarà seguint el procediment de neteja i desinfecció establert al protocol. A més, 
cal seguir el protocol de desinfecció de mans en acabar l’activitat. 



Jocs d’arreu del món 

Durada aproximada de cada joc: 10 minuts 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

  X X 
 

Paper, scissor, rock Tag 39 

Els participants es reparteixen en dos equips d'igual nombre de 

jugadors. Cada un d'ells es col·loca darrere d'una de les línies de l'extrem 

d'un terreny. Cada equip escullen entre: "pedra, paper o tisores". A 

continuació s'acosten a un parell de metres de la línia central que 

divideix el terreny de joc, situant-se en fileres, una enfront de l'altre, i 

exclamen en veu alta: "un, dos, tres, pedra, paper, tisores! ". Cada 

jugador mostra la figura escollida pel seu equip, col·locant davant del 

adversari la mà que tenia amagada darrere de super esquena. L'equip que guanya surt a perseguir els membres de 

l’altre grup que no estan fora de perill fins creuar la seva línia de fons. Tots els jugadors que hagin estat enxampats 

canvien d'equip. 

Els guaites i els rastrejadors 40 

El terreny de joc hauria de ser abrupte i amb llocs on amagar-se. Els jugadors es divideixen en dos equips: els guaites 

i els rastrejadors. 

Els rastrejadors van a amagar-se, mentre que els guaites es queden al campament sense mirar cap a on han anat 

els seus adversaris. Conten fins un número determinat i després surten a buscar als seus enemics. Quan un dels 

guaites veu a un rastrejador crida el seu nom. A aquest crit, tots els guaites tornen el més ràpidament al campament. 

El rastrejador vist surt del seu amagatall i intenta apoderar-se d’un o diversos guaites abans que no arribin al 

campament. Si ho aconsegueix, l’equip rastrejador guanya un punt i la partida comença de nou amb els mateixos 

participants. Si, pel contrari, el rastrejador no agafa a ningú, els guaites, després d’haver arribat al campament, 

guanyen un punt i reprenen la cerca. 

Pot succeir que un rastrejador impedeixi a un guaita arribar al seu camp sense capturar-lo. Aleshores aquest crida 

“a mi, rastrejadors”! i tots els seus companys d’equip surten dels seus amagatalls per ajudar-lo. Si d’aquesta manera 

el guaita és capturat per un rastrejador, la partida comença com s’indica anteriorment. Si, pel contrari, el guaita 

aconsegueix escapar i arribar al campament, el seu equip guanya la partida i es canvien els papers. 

  

 
39 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 
40 En acabar aquesta activitat cal seguir el protocol de desinfecció de mans. 



Jocs amb paper i llapis 

Jocs amb paper i llapis 

Durada aproximada de cada joc: 10 minuts 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

  X X 
 

Sóc tu, ets jo 

Es fan, en un inici, parelles. Cada parella ha d’escriure 5 preguntes que creguin que poden respondre l’un de l’altre 
i que les altres parelles no podrien respondre entre elles. Han de ser preguntes que tots puguin respondre. Més 
endavant teniu una llista d’exemples de preguntes fàcils i preguntes complicades (perquè no tothom podria 
respondre). 

Passat el temps oportú perquè cada parella en pensi 5, un de cada parella s’ha de posar a una punta de la classe i 
l’altre de cada parella a l’altra punta (evitant que es comuniquin en la mesura del possible). Es posen en comú les 
preguntes de tothom i se n’escullen 10 (per exemple). Aquestes 10 cadascú les escriu en un paper, posant-hi el seu 
nom, i les respon. El monitor recull tots aquests papers. 

Aleshores el monitor agafa un dels papers (a sorts), diu el nom de la persona. S’haurà d’aixecar la parella de la 
persona que surti en el paper i aquesta haurà de respondre com si fos ell/a. La parella obtindrà tants punts com 
preguntes encerti. La monitora va traient papers i les parelles van sortint fins que s’acabin els papers. Cada parella 
tindrà la suma dels punts que guanyin entre els dos. Guanya qui més preguntes hagi encertat. Si hi ha empat es pot 
fer desempat fent altres preguntes de la llista que va sortir en posar-les en comú. 

 

Preguntes fàcils Preguntes complicades 

• Nom dels meus pares 
• Edat 
• Número de germans 
• Persones que viuen a casa meva 
• Vivenda (pis/casa) 
• Color preferit 
• Número preferit 
• Nom complert (nom i dos cognoms) 
• Esport preferit 

• Nom de la meva mascota (no tothom 
en té) 

• De quin color em pinto les ungles (no 
tothom se les pinta) 

• Color de les meves olleres (no tothom 
en porta) 

 

Si jo fos... 

Es reparteix un paper i un llapis a cadascú. Llavors es demana que s’escriguin les indicacions següents: si fos un 

animal seria.., si fos un vehicle seria..., ...un lloc.., ...un color.., ...un sentiment/emoció.., ...un objecte..., i tot el que 

es vulgui afegir. Després es recullen, barregen i es llegeixen d’un en un. Entre tots s’ha d’intentar endevinar de qui 

és cadascun dels papers. Quan s'endevina el propietari aquest explica perquè ha posat el que ha posat. 

Què t’enduries...? 

Primer cadascú escriu en un paper una cosa que s’endurien a una illa deserta/un llarg viatge en cotxe/... (la situació 
es pot variar i es poden fer diferents rondes). El grup es separa per grups de tres i aquests han de triar 2 objectes 
entre tots els del grup i l’altre es descarta. Després s’ajunten 2 dels grups i han de tornar a triar 2 objectes. I així fins 
que només quedi un gran grup. Llavors se’ls fa triar un sol objecte entre tots els que han quedat. 



Escrivim una carta 

Es sorteja a qui li ha de escriure cada persona la carta treien paperets amb els noms dels participants. Tot seguit 

s’escriuen les cartes sense posar remitent, es tanquen i es posa el nom del receptor. Es reparteixen les cartes als 

destinataris i es llegeixen (no fa falta que sigui en veu alta davant de tothom). Si algú vol, pot intentar endevinar qui 

li ha escrit la carta en 2 intents. O en el cas de que els dos estiguin d’acord l’emissor revela la seva identitat. 

Busca algú que... 

El monitor reparteix fulls i llapis i demana als alumnes que escriguin “busca algú que...” com a títol i seguidament, 

una a sota l’altra, les següents frases: Hagi nascut el mateix mes que tu; Li agradin els dibuixos animats; El seu nom 

o algun cognom comenci amb la mateixa lletra que el teu nom; Tingui els ulls del mateix color que els teus; Tingui 

les sabates com les teves (amb o sense cordons);Hagi anat en avió; Tingui tants germans com tu; Etc. 

El monitor o monitora se’n pot inventa tantes com cregui convenients. El més difícil és que no es pot repetir la 

mateixa persona a dues categories i que s’ha de fer el més ràpid possible. 

Tres en ratlla 

Hi poden jugar dos jugadors: O i X, que marquen els espais d’un tauler de 3×3 alternativament. 

Un jugador 

guanya quan aconsegueix formar una línia amb tres dels seus símbols: la línia pot ser 

horitzontal, vertical o diagonal. 

Enfonsar la flota 

Enfonsar la flota és un joc de taula per a dues persones que es pot jugar amb llapis i paper. El seu objectiu és 

endevinar la situació dels vaixells de l’enemic i enfonsar-los indicant-ne les coordenades. Guanya el jugador que 

abans enfonsa els vaixells del seu contrincant. 

El penjat 

El penjat és un joc de mots per a dues persones o més. L’objectiu és endevinar el mot pensat per un dels participants. 

Com a pista es col·loca el nombre de lletres. Per torn, es van dient lletres. Si són en el mot secret, s’escriuen al seu 

lloc i si no, s’afegeix un traç al dibuix del penjat. 

El tancat 

Per jugar a aquest joc necessitem un full amb una quadrícula de punts dibuixada de 10 

x 10. L’objectiu del joc és conquerir el màxim de quadrats possibles. El joc comença quan 

el jugador/a A traça una línia que uneix dos punts. Cal tenir en compte que la línia ha 

de ser recta i seguir la direcció de dalt a baix o dreta-esquerra (mai diagonal) Una 

mateixa línia només pot tocar dos punts que han de ser correlatius. Si el jugador/a A 

traça una línia que no tanca el quadrat li toca el torn al jugador B. En cas que el jugador/a 

tanqui el quadrat, posa a dins l’inicial del seu nom (o una marca acordada prèviament) 

per demostrar que l’ha conquerit. 

OSO 

Per jugar a aquest joc es necessita una quadrícula 10 x 10. En aquest full, per torns, cada 

jugador ha d’escriure una O ó una S en un dels quadrats. L’objectiu és formar la paraula 

OSO: el jugador que formi més vegades la paraula OSO guanya. Quan un jugador 

aconsegueix posar la paraula OSO repeteix torn col·locant una altra lletra. El joc 

acaba quan s’ha omplert del tot la quadrícula. 



Jocs amb paper i llapis 

Durada aproximada de cada joc: 10 minuts 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

  X X 
 

Bomba va 

Per jugar a aquest joc cal disposar d’un full de paper. Dividim aquest full per la meitat i 

hi fem una ratlla, per separar els dos camps. Cada jugador/a és responsable de mig full 

en el qual hi dibuixa 10 objectes, poden ser estrelles, quadrats, triangles … L’objectiu del 

joc és eliminar els 10 elements del jugador/a contrari. Per fer-ho el jugador/a A dibuixa 

un punt (bomba) en el seu camp calculant que, en doblegar el full toqui alguns dels 

objectes del jugador B. En cas que el punt toqui un objecte, aquest queda eliminat i el 

jugador/a torna a tirar. Guanya el jugador/a que abans elimina els 10 elements del contrari. 

Paraules encadenades 

El primer jugador/a diu una paraula. El jugador/a que segueix ha de dir una altra paraula que 

comenci amb l’última lletra que ha dit l’altre jugador/a. Si es vol es pot escollir una temàtica, per 

exemple esports, noms d’animals, objectes, fruites … 

Scatergories 

Amb tot el grup es decideixen unes cinc categories (per exemple: nom propi, objecte, animal, menjar i ciutat). Una 

persona fa l’abecedari mentalment i una altra li diu “ja” quan vulgui que pari. La lletra a la que ha parat serà la guia 

i amb ella s’haurà d’escriure una paraula de cada categoria. Seguint amb l’exemple i suposant que ha parat a la lletra 

A: 

 

Qui abans acabi atura el joc. També es pot estipular un màxim d’un temps determinat. 

Els quadrets 

Es juga per parelles amb un full de quadres. Cada jugador tindrà un color diferent (bolígraf, retolador, pintura...). 

Comença un dels jugadors repassant una línia dels quadres amb el seu color. Després és el torn de l’altre jugador, 

que farà el mateix amb el seu color. L’objectiu és aconseguir repassar un quadre sencer, sense que l’altre jugador 

et “talle” la jugada, repassant una de les línies del quadre que estaves intentant fer. El jugador que aconsegueix fer 

les quatre línies del quadre, li farà una creu per saber que n’ha fet un. 

1.  2.  (...)  



Dibuixar i endevinar 

Si juguen dos jugadors: 

El primer jugador dibuixa el que vol en un paper/pissarra, mentre l’altre jugador intenta endevinar el que està 

dibuixant. Si ho encerta, s’anota un punt. Si no ho fa en el temps que estipulen (un minut és el temps recomanat), 

no s’anota cap punt.  

Després serà el segon jugador el que dibuixe seguint la mateixa mecànica que abans hem explicat. 

 Si juguen per equips: 

Un del equip llegirà una paraula que ha escrit l’altre equip sense que la resta del seu equip ho vegi i la dibuixarà en 

un paper. Els altres membres de l’equip intentaran endevinar el dibuix en un temps màxim d’un minut. 

Després serà el torn de l’altre equip. 

Es poden anar anotant els punts en una llibreta. 

Crear un “comecocos” 

Cal seguir les indicacions que es veuen a la imatge següent. Un cop fet 

s’escriurà, sota cada solapa, diferents adjectius (procrarem que siguin positius) 

i... a jugar! Se’n poden posar 4 o 8, d’adjectius. 

 

Brots 

Un torn consisteix en dues accions: 

Acció 1: Traçar una línia 

La jugadora A dibuixa una línia unint el mateix punt en si mateix (la línia surt de el punt X i arriba a el punt X) o dos 

punts diferents (la línia surt de el punt X i arriba a el punt I) i sempre complint aquestes regles: 

• La línia pot ser recta o corba i no pot tocar una altra línia ni a si mateixa (tirabuixons). 

• La línia traçada no pot tocar més de dos punts. 

• Des d'un mateix punt poden sortir, com a màxim, tres línies. En el moment en que això passi, s'ha de ratllar 

el punt per indicar que no es pot fer servir més vegades. 

Després traçar la línia, es poden donar dos resultats: 

• Resultat 1: Es traça la línia complint les regles 

En aquest cas, la jugadora A pot continuar el seu torn amb l'Acció 2 

• Resultat 2: Es traça la línia incomplint alguna regla o és impossible traçar la línia sense incomplir alguna regla 

En aquest cas, la jugadora A està eliminada i automàticament guanya el joc la jugadora B. 

Acció 2: Dibuixar un nou punt 

La jugadora A dibuixa un punt nou sobre la línia traçada de forma immediatament anterior i que servirà de punt 

d'inici o fi en els torns següents per a ambdues jugadores. 

Se succeeixen els torns fins que una jugadora no pot realitzar la seva acció sense incomplir una regla. 

  



Tallers 

Papiroflèxia 

Durada sessió: segons monitoratge 

 
   

X X X  
 

Sessions activitat: segons monitoratge 

 
  En grups 

X   Individual 
 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

  X X 
 

Material necessari: 

• Paper 
• Fotocòpies guia 
• Colors per pintar (opcional) 

Espai en què es pot realitzar: 

X Interior petit 

X Interior gran 
 

Exterior sorra 

X Exterior asfalt 
 

Altres:_____________________________ 
 

Desenvolupament (descripció de l’activitat): 

Es tracta de seguir les guies que s’adjunten a continuació per a realitzar l’origami desitjat. 

Es recomana fixar-se en el color del paper de manera que els alumnes, abans de començar els plecs, pintin una de 
les cares del paper del color que s’espera que sigui l’animal o flor que es vagi a fer. 

   



  

  





    



Rèplica guiada 

Durada sessió: 30 minuts 

 
   

 X  X 
 

Sessions activitat: segons monitoratge 

 

X   En grups 

X   Individual 
 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

X X X X 
 

Material necessari: 

• Paper 
• Llapis 
• Goma d’esborrar 

Espai en què es pot realitzar: 
 

Interior petit 

X Interior gran 

X Exterior sorra 

X Exterior asfalt 

 
Altres:_____________________________ 

 

Desenvolupament (descripció de l’activitat): 

Aquest campionat mundial el traslladarem a les nostres escoles. El jurat seran els monitors i monitores, juntament 
amb el o la cap de monitors i els participants aquells alumnes que ho desitgin. Els alumnes que no vulguin 
participar de fer ganyotes hauran d’ajudar els companys que sí que ho facin a millorar les seves expressions. 

El dia 28 de setembre (divendres) s’anunciarà el campionat de manera que els alumnes tindran fins dilluns per 
pensar-se si voldran participar. Dilluns i dimarts es farà el llistat d’alumnes participants i divendres serà el gran 
campionat. A l’annex 31 es pot veure el cartell promocional d’aquest concurs. A l’annex 40 hi ha el document per 
facilitar les puntuacions. 

Es valorarà: 

• Originalitat 
• Riure que desperta entre el jurat 
• Riure que desperta entre el públic 
• Aplaudiments del públic 
• Us de … per fer la ganyota 

o Ulls 
o Boca 
o Nas 
o Orelles 
o Galtes 

Es penalitzarà: 

• Ús de les mans 
• No acceptar les valoracions del jurat 

• Menysprear els altres concursants 
 

  



Rèplica guiada 

Durada sessió: 20 minuts 

 
   

X X X  
 

Sessions activitat: segons monitoratge 

 

X   En grups 

X   Individual 
 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

 X X X 
 

Material necessari: 

• Paper 
• Llapis 
• Goma d’esborrar 

Espai en què es pot realitzar: 

X Interior petit 
 

Interior gran 
 

Exterior sorra 
 

Exterior asfalt 
 

Altres:_____________________________ 
 

Desenvolupament (descripció de l’activitat): 

Per a dur a terme aquesta activitat l’espai més adequat seria una aula amb taules i cadires. La quantitat de sessions 
dependrà de la dificultat de la imatge, de si els alumnes estan engrescats per fer-la tota en un mateix dia o si cal fer-
la en varies, de si es pinta la imatge, etc. 

En primer lloc haurem d’escollir una persona que serà l’encarregat/da de descriure una imatge. La persona que ho 
faci pot ser el monitor/a o un nen o nena; i la imatge escollida pot ser una de les que es faciliten a continuació o bé 
un dibuix fet pel propi nen/a prèviament. 

Ara només cal que la resta de participants tinguin un paper, un llapis i una goma i es posin en disposició d’escoltar. 
La persona que descriu la imatge ha de fer-ho el més detalladament possible i a poc a poc. 

La intenció és que s’adonin de varies coses: 

• Les rèpliques s’assemblaran més a l’original si: 
o La descripció és molt detallada 
o La descripció es fa en ordre (per exemple: de dalt a baix i d’esquerra a dreta) 

• Cap rèplica serà exactament igual que l’original i això no és dolent 
• La diferència és el que fa cada dibuix únic, original i maco 

Imatges que es poden fer servir per la descripció: 

     



Fauna europea    Fauna de Nord-Amèrica      Fauna sud americana 

   
Fauna africana  Fauna australiana  Fauna asiàtica 

    

  

  

    



Competició de free style 

Durada sessió: 30 minuts 

 
   

X X X  
 

Sessions activitat: entre 1 i X sessions (dependrà 
de la quantitat d’alumnes que hi participin) 

 
 

  En grups 

X   Individual 
 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

   X 
 

Material necessari: 

• Música (bases de percussió) 

Espai en què es pot realitzar: 

X Interior petit 

X Interior gran 

X Exterior sorra 

X Exterior asfalt 
 

Altres:_____________________________ 
 

Desenvolupament (descripció de l’activitat): 

Tenim dues opcions. La primera que s’explicarà es pot dur a terme en 1 sol dia i és molt més senzilla en múltiples 
aspectes. La segona opció durarà diversos dies (dependrà de la quantitat de participants) i podríem dir que serà 
com una lligueta. En qualsevol dels dos casos, encoratjo al monitoratge a escoltar les propostes dels nens i nenes 
que hi vulguin participar ja que ells ens poden ajudar molt tant a conèixer algunes normes, com a animar l’activitat 
i a puntuar-la. 

En tots dos casos ens caldran els següents ingredients: 

• Un speaker: serà l’encarregat de guiar les batalles, manar per encendre i parar la música, animar el públic i 
aturar la batalla si és necessari 

• Freestylers: seran els participants que “lluitaran” per guanyar 
• Jurat: format per 3 o 4 components que seran els que valoraran les intervencions dels freestylers 
• Públic: que valorarà les actuacions dels freestylers i seran força determinants a l’hora de decidir el 

guanyador o guanyadora 
• Musica: bases de percussió que es facilitarà a les monitores 

Tant l’speaker com el jurat poden ser el/s monitor/s o bé poden fer-ho alguns alumnes. Jo us encoratjo a deixar-ho 
en mans d’alguns dels nens. 

Normativa general: 

• Fer servir insults directes penalitzarà (podria desqualificar i quedar fora de la competició) 
• El jurat valorarà: 

o Rebuda entre el públic 
o Respecte als aspectes físics del contrincant (per tant, evitar bromes sobre l’aspecte físic) 
o Altres propostes que facin els alumnes del jurat (s’han de matisar abans de començar) 

OPCIÓ 1 (1 dia) → Champions 

En aquest cas el número de participants és molt important i és necessari que siguin: 4, 8, 16, 32 o 64. 



S’enfrontaran 2 a 2 i els guanyadors de cada batalla de la primers ronda s’enfrontaran als següents combats de les 
següents rondes. Fins que només en quedin 2 que s’enfrontaran al combat final 

Cada combat pot durar uns 10 minuts. Els combats es dividiran en els dies segons convingui als monitors, però es 
poden fer tots el mateix dia. 

 
OPCIÓ 2 (diversos dies) → Lliga 

En aquest cas no importa el número de participants ja que tots “lluitaran” contra tots. 

Per a cada combat hi haurà diferents proves que a continuació explico detalladament: 

1. Easy mode 

Aquesta prova té una durada aproximada de 30 segons per participant. Es tracta que els freestylers rapegin i cada 
10 segons se’ls hi dona una paraula que han d’encabir a les seves rimes. Així doncs, cada participant haurà d'encabir 
3 paraules (a escollir pel monitor d’entre la llista que hi ha a continuació): 

• Extinció 
• Animals 
• Flora 
• Fauna 

• Amèrica 
• Àfrica 
• Àsia 
• Europa 

• Oceania 

• Armadillo 
• Pangolí 
• Lèmur 

• Yak 

• Loto 
• Orquídia 

• Nenúfar 

En diferents combats de diferents dies es poden repetir paraules. 

Se’ls pot donar les paraules als nens uns dies abans perquè sàpiguen quines paraules els hi poden sortir i puguin fer 
cerca per saber el que són, si volen. 

2. Temàtica escrita 

Aquesta prova té una durada aproximada de 30 segons per participant. 

Es donarà una temàtica a cada parella d’alumnes (a escollir pel monitor d’entre la llista que hi ha a continuació) i els 
nens i nenes hauran de portar escrits 4 patrons (estrofes) sobre aquesta temàtica pel dia que hagin de fer la lluita. 
És important que abans de fer-la en directe els monitors les hagin vist i hagin donat el vist-i-plau. Cada parella 
d’alumnes farà 1 batalla. 

Temàtiques: 

• Canvi climàtic 
• Animals en perill d’extinció 

• Les flors 
• Els animals 

• Animals que mengem 

• Els 5 continents 

 
PUNTUACIONS (igual per les dues opcions) 

Per puntuar el jurat pot ser estable o anar canviant. En el primer combat serà el monitor o monitors qui valoraran 
i, conforme es vagin guanyant batalles, els guanyadors podrien anar formant part del jurat de les altres batalles. 

Després de cada combat, a la senyal de l’speaker, cada membre del jurat assenyalarà qui dels dos contrincants creu 
que és el guanyador. En cas d’empat pot desempatar: 

• L’speaker 
• Els aplaudiments del públic 
• El monitor 

 

 

  



Els bacteris 

Durada per partida: 10 minuts  
   

X X X  
 

 
 

  En grups 

X   Individual 
 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle 
Inicial 

Cicle 
Mitjà 

Cicle 
Superior 

 X X  
 

 

Material necessari: 

• Purpurina 
• Glicerina (opcional) 
• Pica amb aigua corrent 
• Sabó 

Espai en que es pot realitzar: 
 

Interior petit 
 

Interior gran 
 

Exterior sorra 
 

Exterior asfalt 

X Altres: Lavabo  
 

Desenvolupament (descripció de l’activitat): 

L’objectiu d’aquest joc és que visualitzin els bacteris que tenim a les mans i que siguin conscients que, per eliminar-
los ben bé per complert cal una bona higiene de mans. 

Per a dura terme l’activitat es posarà a les mans dels alumnes una mica de purpurina (o purpurina barrejada amb 
glicerina, si en tenim) i se’ls demanarà que es treguin la purpurina de les mans (no cal posar-los-hi massa). Veuran 
que els hi és impossible d’eliminar tota. Aleshores, se’ls preguntarà de quina manera se la poden treure fins que 
vegin que la manera és rentar-se bé les mans amb aigua i sabó. Aleshores també s’adonaran que per eliminar-la 
tota s’hi han d’estar una estoneta (no s’hi val passar aigua 2 segons). 

Evidentment, per acabar, cal fer-los-hi la reflexió pertinent fent referència al que dèiem a l’inici: aquesta purpurina 
representa els bacteris i virus que tenim a les mans i, per treure’ls i posar-nos menys malalts, hem de tenir una bona 
higiene de les mans. 

 

  



Ai, que s'extingeixen! 

Durada per partida: 10 minuts  
   

 X  X 
 

 

X   En grups 
 

  Individual 
 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

 X X X 
 

Material necessari: 

• Fotocòpies 

Espai en què es pot realitzar: 
 

Interior petit 

X Interior gran 

X Exterior sorra 

X Exterior asfalt 
 

Altres:_____________________________ 
 

Desenvolupament (descripció de l’activitat): 

Haurem de fer 2 grups (també se’n podrien fer 3 o 4 si fossin molts alumnes). A cada persona del grup se li 
assignarà un animal en perill d’extinció; els animals han d’estar repetits als dos grups (com quan juguem al 
mocador que els números estan repetits). Tenim dues opcions: 

1. Escollir tots els animals d’un continent 
2. Escollir animals de diferents continents 

Els nens es posaran tots a una línia de sortida amb l’objectiu de córrer fins l’altre extrem del camp de joc. El 
monitor cridarà un dels animals repartits i les dues persones (una de cada grup) que siguin aquell animal correran 
fins l’altre extrem del camp de joc. El primer en arribar estarà salvat de l’extinció i podrà tornar al grup; l’altre 
alumne es podrà salvar si ens diu alguna característica d’aquell animal i/o el continent al que pertany.  

Al final d’aquesta fitxa teniu un quadre amb tots els animals i algunes de les seves característiques. 

Variants del joc: 

Aquestes variants es poden afegir individualment al joc base prèviament explicat o es poden ajuntar diverses 
variants alhora al joc base. 

• Podeu anar complicant el joc demanant que diguin dues o més característiques quan ja els vagin 
coneixent millor 

• Podeu començar sense donar cap informació dels animals o bé deixant-los veure el quadre amb les 
característiques durant uns minuts abans de començar 

• Podeu demanar que la característica de l’animal (per salvar-se de l’extinció) la digui només l’alumne en 
perill d’extinció o que la parli amb la resta del grup 

• Se’ls poden donar 3 opcions de resposta a escollir 

 

Animal Característiques Animal Característiques 

Continent Africà 



Mandril 

 

• És l'espècie més gran del món dels 
micos 

• El cos és de color verd oliva i la cara 
té colors ben llampants 

• Els mascles poden arribar als 30kg 
(el doble que les femelles) i fan uns 
80cm 

• Acostumen a viure uns 31 anys 

Pico zapato 

 

• És una espècie de cigonya 

• És de color gris 

• Fa els nius a terra 

• Acostumen a fer 140cm d’alt i pot pesar 
fins a 7kg 

Lèmur 

 

• Emeten estrepitoses vocalitzacions 

• Poden pesar fins a 9kg 

• Viuen a Madagascar 

  

Continent Americà 

Axolot 

 

• El seu nom significa “monstre 
aquàtic” 

• És un amfibi 

• A Mèxic se’l mengen 

• De tant en tant puja a la superfície 
per a respirar també l'aire atmosfèric 

• Té la capacitat de regenerar parts 
del cos perdudes 

Guacamai militar 

 

• També conegut com “guacamai verd” o 
“papagai verd” 

• És de la família dels lloros 

• Té el front i les galtes de color vermell 
carmesí 

Continent Asiàtic 

Grues de coroneta 
vermella 

 

• També conegut com “grulla de 
Manchuria” 

• En alguns llocs se la considera 
símbol de sort, fidelitat i longevitat 

• Les parelles s'uneixen de per vida 

• Poden viure fins a 60 anys 

Pangolí 

  

• És un animal solitari i d’hàbits nocturns 

• Les seves escames s’utilitzen com a 
medecina tradicional 

• La seva carn és considerada un manjar 

Ós panda 

 

• També conegut com a “Panda 
gegant” 

• La dieta del panda gegant és el 99% 
de brots de bambú 

• Fan 1,5m de llarg i poden arribar als 
150kg 

Gavial 

 

• Pot arribar a fe 6,25m i poden pesar fins a 
250kg 

• Els xiulets que produeixen per les fosses 
nasals es poden escoltar a gairebé un 
quilòmetre de distància 

• Els gavials adults són de color oliva fosc, 
mentre que els joves tenen un color més 
pàl·lid 

Continent Europeu 

Voltor comú

 

• També anomenat Gyps fulvus o 
“Buitre Leonado” 

• Pot arribar als 10kg i pot mesurar 
fins a 2,6m 

• Plomes de color ocre o canyella a la 
major part del cos 

• El bec és especialitzat en estripar 
teixits 

Foca monjo

 

• També coneguda com a “foca del 
Mediterrani” 

• D'adults poden assolir uns 2,4m de 
longitud i arriben als 320 kg de pes 

• Té pelatge marró o gris fosc 

Linx ibèric

 

• És mamífer 

• Té una llargada de 85–110cm i els 
mascles poden arribar als 27kg 

• Té pelatge de color castany 
groguenc i amb taques 

Guineu ibèrica 

 

• També conegut com a vulpes vulpes 

• És com un gos mitjà, de mida 

• Té pelatge suau i espès de color groc-
vermellós fins a marró-vermellós. La 
punta de la cua és blanca 

• Caça a la nit i durant el dia es manté ocult 
al seu cau 

Continent Australià 

Dugong 

 

• El seu nom significa “donzella de 
mar” 

• Poden fer fins a 3m de llarg i 
acostumen a pesar uns 500kg 

  



Cançons i coreografies 

Cançons i coreografies per introduir el dinar 

 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

X X X X 
 

El cuiner que remena la cassola (Ginjoler, 2011) 

Sóc un cuiner 
Que remena les cassoles 

Faig bon menjar 
I tothom se’n llepa els dits 

Les cassoles en el foc 
Van bullint a poc a poc 

Hi fregeixo les verdures, les patates i els fesols 

https://www.youtube.com/watch?v=ZR_g8j9gmgY 

Molt enciam 

Molt enciam, molt enciam 
Espaguetis i croquetes 

I molt enciam 
(bis) 

Patates... patates... (aquí es pot posar el plat que hi hagi de primer o segon el dia que es canta) 
Espaguetis i croquetes 

I molt enciam 
(bis) 

Tinc gana 

Després de cada frase es faran 3 palmades: 

Tinc gana 
Jo també 

Que aprofiti 
Igualment 

Anem tots al menjador (Oriol, 2015) 

Anem tots al menjador, 
ens agrada menjar de tot: 

La sopeta amb cullereta, (fem forma de cullera amb els braços) 
mandonguilles amb forquilla (fem forma de forquilla amb els braços) 

i el bistec amb ganivet! (fem com si talléssim amb la mà) 
  

No podem deixar res al plat. Perquè? 
Perquè els monis s'endafaran! 

La sopeta amb cullereta, 
mandonguilles amb forquilla 

i el bistec amb ganivet, 
  

i el bisteeeec aaamb gaaaaniiiiiveeeeeet! 

https://www.youtube.com/watch?v=X1X5ES1Gs3o 

 

Bon profit 

https://www.youtube.com/watch?v=ZR_g8j9gmgY
https://www.youtube.com/watch?v=X1X5ES1Gs3o


Nyam nyam (fent gest de menjar amb les mans) 
Bon profit (tocant-se la panxa 

(x3) 
Moltes gràcies (aplaudint en silenci) 

Igualment 

Una síndria grossa grossa (Farcell, 2016) 

Era una síndria grossa, grossa, grossa, que volia ser la més guapa del món 
Se’n va anar a triomfar, zas-zas, se’n va anar a esquiar 

Era una síndria grossa, grossa, grossa, que volia ser la més guapa del món 
Se’n va anar a triomfar, zas-zas, se la van menjar 

https://www.youtube.com/watch?v=vhSiWJ229Gc 

Una plata d’enciam (CEIP, 2015) 

Una plata d’enciam, ben amanida, ben amanida, 
Una plata d’enciam, ben amanida amb oli i sal, 

Sucarem un tros de pa, per qui toqui, per qui toqui, 
Sucarem un tros de pa, per qui toqui tocarà! 

https://www.youtube.com/watch?v=7baWPbWt_as 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vhSiWJ229Gc
https://www.youtube.com/watch?v=7baWPbWt_as


Cançons i coreografies per moments de lleure 

 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

X X X X 
 

Bugui Bugui (Bagué, 2012) 

La dansa és balla en rotllana, anem caminant en cercle i parem quan diem i ara piquem de mans alhora que 

piquem de mans. Tots posem una mà senyalant dins la rotllana i dibuixem rodones amb el braç, fem el mateix 

amb el peu i així ho podem anar fent amb totes les parts del cos. 

Ei bugui bugui ei! 

Ei bugui bugui ei! 

I ara piquem de mans ei! 

Amb la mà a dintre, amb la mà a fora 

Amb la mà a dintre i la fem rodar 

Ballem el bugui bugui mitja volta ja 

I ara piquem de mans ei! 

Ei bugui bugui ei! 

Ei bugui bugui ei! 

I ara piquem de mans ei! 

Amb el peu a dintre, amb el peu a fora 

Amb el peu a dintre i el fem rodar 

  

Ballem el bugui bugui mitja volta ja 

I ara piquem de mans ei! 

https://www.youtube.com/watch?v=AEOjnM9SXk0 

La coqueta amb sucre (Fem música, 2007) 

La dansa es balla en rotllana, el voluntari/a que surt a ballar es posa en mig de la rotllana i balla com vol, quan 

la cançó diu ba  

lli-la vostè senyoret/a... el nen/a que està en mig de la rotllana tria algú per què surti (serà el nom que es dirà a 

la cançó), es donaran la mà i faran una petita volta mentre es canta l’última frase de la cançó. Els nens/es que 

són triats es poden anar canviant uns pels altres o es poden anar quedant tots en mig de la rotllana. 

Qui la ballarà la coqueta amb sucre 

Qui la ballarà eixerit serà 

Balli-la vostè senyoret/a....... 

Balli-la vostè que la balla bé. 

https://www.youtube.com/watch?v=NLXziH_LzwM 

Sóc una tassa 

La dansa es balla en rotllana i es van “imitant” els diferents instruments que apareixen a la cançó: tassa, tetera, 
forquilla, ganivet, croissant i ensaïmada. En el moment del “xuxu” es juga amb el doble significat (gos) i s’imita un 
gos amb la llengua fora. En el moment del bombó es remena el cul. 

Sóc una tassa, una tetera, 

una forquilla i un ganivet. 

https://www.youtube.com/watch?v=AEOjnM9SXk0
https://www.youtube.com/watch?v=NLXziH_LzwM


Sóc un croissant, una ensaïmada, 

sóc un "xuxu" i un bombó! 
 

Tengo un tallarín 

Aquesta cançó es balla en rotllana amb una persona, a l’inici, al centre ballant com vulgui. Quan diu y te lo comes tu 
s’ha de parar davant un company o companya i en acabar la cançó s’afegirà a ell al cercle central. 

Yo tengo… (els dos braços cap el centre movent-los) 

un tallarín (un braç cap el centre de la rotllana i l’altre cap a fora) 

un tallarín (canviem el braç de dins a fora i el de fora a dins) 

que se mueve por aquí (amb els braços com els tenim ens movem cap el centre del cercle) 

que se mueve por allá (amb els braços com els tenim ens movem cap a fora) 

todo pegoteado (ens toquem el cap) 

con un poco de aceite (fent veure que ens posem oli pel cap amb una mà) 

con un poco de sal (fent veure que ens tirem sal pel cap amb l’altra mà) 

y te lo comes tu (fent el gest de menjar i assenyalant un company/a) 

y sales a bailar (breu moviment de ball amb la cintura un company davant l’altre) 

 

  



Cançons i coreografies per moments de lleure 

 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

X X X X 
 

En Jony (Doodle, 2016) 

El vincle a la cançó es en castellà per ajudar a saber el ritme de la cançó. Es recomana accelerar-ho perquè sigui més 
dinàmic i atractiu pels nens. 

La cançó es balla en cercle i s’han d’anar teatralitzant cadascun dels fragments. 

https://www.youtube.com/watch?v=5lScsHsmRMo 

Pilota de ping pong 

Aquesta cançó també es balla en cercle amb una persona al centre. Els del cercle canten i animen tot picant de 
mans. El del dins el cercle ha d’anar saltant i fent voltes pel cercle fins que diu i si et toco, moment en que s’ha de 
parar davant algun company i tocar-li el cap. Aleshores els dos boten tres vegades i es posen al centre els dos a 
repetir la cançó. Així fins que tothom és al centre i no queda ningú al cercle. 

Sóc pilota de ping pong 

i boto boto boto per tot el món 

i si et toco 

bota, bota bota bota 

Tren de l’alegria 

Com les anteriors, aquesta cançó també es balla en cercle però amb una peculiaritat. Podem escollir entre: 

● Tots agafats per la cintura 

● Una mà per sota les pròpies cames (de davant a darrera) i l’altra agafant la mà del company (que li ve per 
sota les cames, també) 

Podem fer-lo una vegada d’una manera més fàcil i anar-ho complicant amb la segona opció i amb d’altres que se 
us puguin acudir. 

Mentre cantem les quatre primeres frases caminem endavant a poc a poc. Cada cop que diu triqui s’ha de fer un 
petit salt endavant i cada cop que diu traca s’ha de fer un petit salt endarrere. 

 

Aquest és el tren de l’alegria 

aquest és el tren de la il·lusió 

aquest és el tren de l’alegria 

aquest és el tren de la il·lusió 

i ara fa triqui (salt endavant) 

i ara fa traca (salt endarrere) 

i ara fa triqui triqui triqui tiqui traca (quatre salts endavant i un endarrere) 

i ara fa trica (salt endarrere) 

i ara fa traqui (salt endavant) 

i ara fa trica trica trica tica traqui (quatre salts endarrere i un endavant) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5lScsHsmRMo


Recursos audiovisuals 

Recursos audiovisuals 

Vídeo Treballem 

Fugitiu (Planes, 2016) 
(https://www.youtube.com/watch?v=SXi7WQjcTNM) 

Treure conclusions precipitades 
El valor de l’amistat 
El consumisme 

Ennuvolat (Disney, 2010) 
(https://www.youtube.com/watch?v=OybYKrIRK0Y) 

El valor de l’amistat 
La companyonia 
La generositat 

Convivència (Pixar, Youtube, 2013) 
(https://www.youtube.com/watch?v=EtDV9fx8_Dg) 

La convivència 
L’egoisme 
Les conseqüències negatives dels comportaments 
inadequats 

El regal (en anglès amb subtítols; té poc diàleg) 
(Baden-Württemberg, 2016) 
(https://www.youtube.com/watch?v=qC8KBmC1oNk) 

Els prejudicis 
L’esforç i la perseverança 

Cara amunt (Topaz, 2009) 
(https://www.youtube.com/watch?v=BCC7rFxo6QA) 

La paciència 
La ràbia 

Pescant amb en Sam (Blakseth, 2010) 
(https://www.youtube.com/watch?v=xMnx_3BC7EM) 

L’enveja 
Compartir 
L’egoisme 
El treball en equip 

El procurador de desitjos (CGMeetup, 2016) 
(https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY) 

L’amor 
Ajuda als altres 
L’esforç i la perseverança 

El mag venedor de fum (Frame, 2013) 
(https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4) 

La mentida 
La il·lusió 

El conill (Pixar, Youtube, 2013) 
(https://www.youtube.com/watch?v=HncuH5DLXrw) 

L’empatia 
La ràbia 
L’ego 

Piper (Pixel, 2017) 
(https://www.youtube.com/watch?v=3KlpoD7yMhQ) 

L’esforç 
Crèixer 
L’autonomia 
Aprendre dels altres 

Objectes perduts (Disney&Pixar, 2017) 
(https://www.youtube.com/watch?v=l-OIl2i6YH8) 

El bulling (breument) 
La generositat 
Ajudar els altres 
La pertinença al grup 

Gatbull (Pixar, Youtube, 2019) 
(https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI) 

Els prejudicis 
L’empatia 
L’amistat 
Tenir cura dels altres 

Pare i fill (CiberbulliyngCL, 2017) 
(https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss) 

Les emocions 
La rutina 
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Un paquet de galetes (versió del conte “Un paquet de 
galetes”) (Verasategui, 2016) 
(https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I) 
(https://docs.google.com/document/d/1BdTq4EyrLPxyCQmFPukZJ9XL-
2XqmVpbFz1ulvedU14/edit) 

La comunicació 
La reflexió  
Rectificar l’error 

Preguntes guia per treballar els vídeos 

● Què passa al vídeo? 

● Quins personatges apareixen? De cadascun d’ells: 

o Com és? 

o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 

o Per què? 

o Com creieu que se sent? 

o Podria haver fet alguna cosa millor? 

● Amb els més grans: se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 

o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 

o Com us vau sentir? 

o Creieu que podríeu haver fet alguna cosa millor? 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I
https://docs.google.com/document/d/1BdTq4EyrLPxyCQmFPukZJ9XL-2XqmVpbFz1ulvedU14/edit
https://docs.google.com/document/d/1BdTq4EyrLPxyCQmFPukZJ9XL-2XqmVpbFz1ulvedU14/edit
https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I
https://docs.google.com/document/d/1BdTq4EyrLPxyCQmFPukZJ9XL-2XqmVpbFz1ulvedU14/edit
https://docs.google.com/document/d/1BdTq4EyrLPxyCQmFPukZJ9XL-2XqmVpbFz1ulvedU14/edit


Activitats de relaxació 

Activitats de relaxació 

 

Edats recomanades: 

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

X X X  
 

Relaxació de koppen 

Es basa en la tensió i relaxació de diferents grups musculars alhora que es controla la respiració. Es comença pels 
extrems més distals del cos (primer peus i cames, després mans i braços) per anar a poc a poc progressant cap al 
centre (abdomen, tors) i posteriorment cap al cap. 

Per a cada grup de músculs es demanarà que es tensin durant uns pocs segons per posteriorment relaxar-los el 
triple de temps del que hagin estat tensats, fent-se aquest procés fins a tres vegades seguides amb cada grup 
muscular. 

● Mans: les ha de tancar fortament fins a sentir tensió i mantenir-la durant 10 segons, després es destensa 
suaument 

● Espatlles: s'encongeixen fins a les orelles i s'alliberen a poc a poc 

● Coll: es porta el pit a la barbeta i després es relaxa 

● Boca: s'obre la boca i s'estén la llengua, després es relaxa 

● Respiració: s'inspira profundament durant uns segons i s’expira molt a poc a poc 

● Esquena: s'inclina cap endavant, es manté la posició i es recupera 

● Peus: s'estiren els dits com si volguéssim posar-nos de puntetes, aguantem i recuperem la posició 

Amb els nens més petits, de cara a fer més amè, entenedor i agradable els exercicis de es fa com un joc. S'empra un 
mètode simbòlic i lúdic, a través de la imaginació de diverses situacions en què necessitaran tensar i relaxar diferents 
parts del cos. 

Per relaxar les mans se'ls demana que actuïn com si haguessin de esprémer una taronja o llimona, per als braços i 
peus que facin com si s'estiguessin enfonsant en el fang, per les espatlles que es protegeixin com ho faria una 
tortuga, per als braços que s'estirin com un gat, per a la mandíbula que pensin que estan mastegant xiclet, per la 
cara que intentin espantar una mosca sense usar res més que la cara i per l'abdomen que el tensin per evitar que 
els aixafi un elefant o que facin com si haguessin de passar per un espai molt estret. 

Som titelles 

Es basa en què se'ls diu que són titelles que estan sent controlats per un titellaire, tenint un fil o corda en cada 
extremitat, a l'esquena, i el cap. Se'ls va dient que el titellaire va tirant de les diferents cordes per tal que vagin fent 
diferents gestos i accions. 

No obstant això passat una estona se'ls diu que el titellaire en qüestió és maldestre i de tant en tant deixa caure una 

de les cordes, de manera que han de deixar totalment morta la part del cos corresponent durant uns segons. 

Aquesta segona part es manté durant diversos minuts. El joc acaba dient que al titellaire se li cauen totes les cordes 

alhora i / o deixa les titelles, havent de destensar tot el cos. 



Ioga amb animals 

Anem passant d’un animal a l’altre a poc a poc. La monitora ha d’anar-los fent mentre els nens i nenes l’imiten. 

 
 

 

  



6. ANNEXOS 

6.1. Normativa Alumnes 

Quan estiguis a taula  

Si bona educació vols demostrar  

recorda les normes abans de menjar: 

1. LES MANS ENS HEM DE RENTAR,  

 ABANS I DESPRÉS DE DINAR 

2. PER ENTRAR AL MENJADOR,          → 

QUI EMPENYI SERÀ EL PERDEDOR 

3. AMB EL MENJAR NO HEM DE JUGAR 

4. QUI VULGUI PARLAR,    

 LA BOCA BUIDA TINDRÀ 

5. QUAN IDEES VULGUEM COMPARTIR,  

 TO BAIXET FAREM SERVIR 

6. PEUS A TERRA I ESQUENA RECTA  

PER TENIR POSTURA CORRECTA 

7. QUAN ELS COBERTS AGAFEM, BONA EDUCACIÓ DEMOSTREM  

8. SI UTILITZEM EL TOVALLÓ, CARA I MANS TINDREM AMB BRILLANTOR 

9. QUAN TOTHOM HAGI ACABAT, ENS AIXECAREM TOTS PLEGATS  

10. DEMANEM SI US PLAU PER TENIR PAU 

11.  SI LES GRÀCIES DONEM, MILLOR EDUCATS SEREM 

12. ELS MONITORS DEL MENJADOR,  

AGRAIRAN LA TEVA COL·LABORACIÓ 

  



6.2. Normativa Monitors i monitores 

SÍ 

Intentar avançar-los i anar recordant les conseqüències dels seus actes sempre i 
quan les podem acomplir (exemple: recordeu que si llenceu papers a terra us haureu de quedar 5 

minuts a netejar el pati)  
 

Donem els missatges en positiu (exemple: millor dir “hem d’anar caminant pels passadissos” a dir 

“no podem córrer pels passadissos) 
 

 

Fer servir el crit només quan sigui estrictament necessari 
 

 

Si s’ha de castigar, cal que el càstig sigui el més proper a l’error de l’alumne, en la 
mesura del possible (exemple: si ha anat llençant brutícia al terra, el càstig podria ser que, en acabar les 

classes, dediqui 5 minuts cada dia durant una setmana a netejar el pati de papers, sucs, etc.) 
 

 
Renyar allunyat del grup sempre que sigui possible per no deixar en 

evidència 
 

Recompensar conductes positives tantes vegades com es pugui. S’hauria 
d’intentar fer un cop al dia amb cada alumne (com a mínim). És molt bona 

recompensa la felicitació en públic si creiem que pot ser ben valorat pel grup 
 

 

Donar temps a que l’estat d’ansietat del nen o la nena baixi i, 
aleshores, mirar de posar paraules al que ha sentit (abans, durant 

i després del conflicte) 
 
Desprès de cada conflicte (i un cop l’estat d’ansietat ha baixat) han de rebre 
per part de l’adult una alternativa que hagués estat millor que la que han fet 
servir davant aquell conflicte (exemple: si el conflicte ha estat que un nen volia recuperar una 

pilota i per fer-ho ha anat, ha donat un mastegot a un nen i l’ha agafat; l’alternativa que li hauria de 
donar l’adult seria que si vol recuperar la pilota té dues opcions: pot anar a demanar-la al nen que li ha agafat i/o pot anar al 

monitor i dir-li que li ha pres) 
 

Fer extinció sempre que sigui possible. Això vol dir: totes les conductes que 
no comportin perill ni per a ells ni per a altres, hem d’ignorar-les (per 

complert, sense contacte visual, ni reacció al respecte) (exemple: podem passar per alt que diguin algunes 

paraulotes) 
 

Canviar el verb “ser” per altres verbs (exemple: “ets dolent” → “has fet una cosa dolenta”) 
 

 

Evitar paraules com “dolent/a” 
 

Demanem-los el que sapiguem que, tant ells com nosaltres, podem complir. No els 
amenacem amb càstigs que no podrem acomplir, bé sigui perquè el temps o l’espai 

no ens ho permetrà o perquè no podrem aconseguir que el/s nens ho faci/n. 
(exemple: no els amenacem amb que no sortiran al pati si sabem que no ho farem) 

 

NO 



No intentar parlar del problema en el mateix moment que està passant com tampoc deixar-ho per 

l’endemà 

Evitar cridar 

Evitar les amenaces 

Evitar renyar molt a posteriori de la conducta 

 

ALGUNS PERQUÈS 

En el moment del conflicte els nens/es només tenen al cap solucionar el conflicte amb les estratègies 

que han après fins el moment i serà molt difícil que passin a un estat de calma per reflexionar en el 

mateix lloc. Per això s’ha de facilitar una mica temps i distància per poder donar una explicació al que ha 

passat i, així, generar estratègies noves per a propers conflictes.  

El crit tindrà efecte si se sent poques vegades; si, pel contrari, ho senten a diari, ho incorporaran com 

una manera més de comunicació i no tindrà l’efecte esperat. 

El càstig no només ha de servir perquè aprenguin que han fet quelcom malament, sinó que també ha de 

servir per refermar el que haurien d’haver fet en lloc de la conducta incorrecta. 

Renyar davant del grup pot fer que la conducta encara augmenti en freqüència i/o intensitat. 

Si els nens i nenes saben les conseqüències dels seus actes abans de fer-los: per una banda ells sabran 

què poden i què no poden fer quan es trobin davant el fet en qüestió i podran escollir què fer; per una 

altra banda, saben què passarà si el que fan no és correcte i, a l’hora d’acatar el càstig (la conseqüència) 

ho faran millor (acostumen a posar menys impediments). Encara ho milloraria més si les conseqüències 

han estat consensuades i pactades amb ells. 

 


