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Introducció 
 
El joc és i serà una eina molt pràctica, tant a nivell pedagògic com a nivell 
esportiu. El fet de no tenir unes normes establertes i inflexibles, ens facilita la 
interacció i la integració de qualsevol persona en el mateix joc, ja sigui amb 
alguna disminució física o psíquica o amb més o menys edat. En aquest 
dossier, trobaràs una sèrie de jocs amb la corresponent adaptació segons 
disminució i grau. 
 
 
 
 

Classificació i característiques de les discapacitats. 

 

CLASSIFICACIÓ 
 

CARACTERÍSTIQUES 

1A Nois i noies  amb  afectació al tram inferior i nois  amb 
paràlisi cerebral (PC) que dirigeixen la cadira de rodes 
amb els braços sense dificultat. 

1B Nois i noies  amb afectació del tram inferior i superior i 
nois amb PC,  que dirigeixen la cadira amb els peus o amb 
els braços amb molta dificultat. 

2A Nois i noies amb una crossa o amb PC amb dificultats 
d’equilibri i major afectació d’una meitat del cos.  

2B Nois i noies que porten dues crosses o jugadors amb PC 
amb dificultats d’equilibri i problemes de manipulació dels 
dos braços.  
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Jocs de Cooperació, Coordinació i Habilitat mental   

Carrera tènue 

Objectius 
Expressió corporal. 
Edat Material 
3  a 9 anys. Cap 
Desenvolupament 
Tots els jugadors corren segons la velocitat de l’objecte que anomeni el 
professor. Es comença per un cotxe de carreres i s’acaba completament 
immòbil, i si potser, estirats a terra 
Adaptacions 
No  calen adaptacions. 

“Cha, cha, cha” 

Objectius 
Experimentar diferents formes de desplaçament i la velocitat 
Edat Material 
8  a 12 anys Cinta  
Desenvolupament 
Es marca la zona de joc amb una creu. Es divideix el grup classe en 4 equips, 
cada equip es situarà en filera mirant el centre de la creu. A la senyal del 
professor sortiran els primers de cada equip i es dirigiran a la filera de davant 
sense  xocar amb cap adversari. Cada cop que un jugador ho aconsegueix i 
arriba a la filera contraria aconsegueix un punt per al seu equip. Guanya l’equip 
que té més punts. 

Adaptacions 
Modificarem els desplaçaments dels jugadors sense mobilitat reduïda. En el 
cas de 1B si no pot portar ell sol la cadira, ho farà en parella. 

Circuit  atlètic 

Objectius 
Capacitats condicionants. 
Edat Material 
10  a 16 anys. Matalassos, un matalàs gran, bancs o 

balles  petites, pals o piques 

Desenvolupament 
Fer un circuit on els nois i les noies hauran de passar per diferents estacions 
que simulen diferents proves atlètiques. Així tindrem -salt de longitud; -salt 
d’altura; cursa amb balles o obstacles; llançament de pes;-cursa de relleus. 
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Adaptacions 
L’alumne amb mobilitat reduïda realitzarà les proves que pugui fer segons les 
seves característiques si va amb cadira de rodes pot fer igualment les curses, 
llançament de pes, etc.  Alumnes ambulants, totes les proves tenint en compte 
els salts. 

Colpejar el globus 

Objectius 
Cooperació, coordinació oculo  manual o oculo podal. 
Edat Material 
8 a 10 anys 1 globus per equip 
Desenvolupament 
Dividir la classe en grups de cinc o sis nens, formant cercles agafats de les 
mans. L’objectiu del joc consisteix en mantenir el globus a l’aire sense deixar-
se anar de les mans. Poden utilitzar el cap, les cames, els braços o qualsevol 
part del cos per colpejar el globus amb la finalitat d’evitar que toqui el terra. 
Variants 
Es poden desplaçar  d’un costat a un altre de la sala mantenint el globus a 
l’aire. Contar quantes vegades aconsegueix el grup colpejar el globus abans de 
que toqui el terra. Passar-se el globus seguint un ordre determinat. Si es massa 
fàcil, es pot especificar amb quina part del cos es pot colpejar el globus, com 
per exemple: només amb les cames. 

Adaptacions 
Tant les persones que utilitzen una crossa com les que utilitzen dos poden 
realitzar l’activitat des del terra sense la necessitat de moure’s del lloc. En 
canvi, aquells que utilitzen cadira de rodes prescindeixen d’adaptació ja que la 
mobilitat d’aquest joc es pot centrar tant en els braços com en les cames. 

Colpejar la pilota gegant 

Objectius 
Cooperació i coordinació oculo  manual i oculo podal. 
Edat Material 
8  a 10 anys 1 pilota gegant 
Desenvolupament 
Els nens formen un gran cercle i s’agenollen. El professor llença una pilota 
gegant  (o una pilota de platja molt gran) en el centre del cercle,  els nens l’han 
d’empènyer i l’han de passar uns als altres utilitzant només les seves mans. 
Variants 
Els nens i nenes asseguts per poder colpejar la pilota amb les palmes dels 
peus. Un nen es situa enmig del cercle i ha d’evitar ser tocada per la pilota que 
els demés colpegen. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. Si els nen tenen poca mobilitat o força amb les mans es 
fa la variant amb els peus.   



Dossier de jocs adaptats                                                   

 10 

Cuc verinós 

Objectius 
Cooperació i recreació. 
 
Edat Material 
8  a 12 anys Cap 
Desenvolupament 
Es formen cucs de 3 o 4 nens. S’estableixen dos cases als extrems del camp. 
Al començament els cucs es troben en una de les cases, tots a excepció d’un 
que serà el cuc verinós. Aquest mentre els cucs va d’una casa a l’altre intentarà 
picar a la resta de cucs per que ocupin el seu  lloc. Si els cucs es desfan durant 
el trajecte serà com si els haguessin picat. 

Adaptacions 
1A i 1B el cuc no anirà agafat de les mans sinó de les espatlles a excepció del 
noi de la cadira que serà el cap del cuc. 2A i 2B el cuc serà màxim de tres nens 
per evitar que hi hagi molta velocitat. I es modificarà el desplaçament del grups. 
Per que el joc sigui més divertit la forma de desplaçament no serà la mateixa 
per a tots els cucs 

Donar l’hora 

Objectius 
Cooperació entre grups, domini espaial i aprenentatge dels números i les 
hores. 
Edat Material 
7  a 9 anys Guix 
Desenvolupament 
Dibuixar un rellotge sense agulles a terra. Els nens es posen drets formant una 
filera que va des de les onze fins a les sis, marcant les 12:30 h.  A continuació 
el mestre diu una hora determinada al grup de nens, ha d’organitzar-se en dues 
fileres per marcar l’hora correcta. Al principi el professor haurà d’ajudar a 
organitzar, donarà hores fàcils com ara: 3:00 h o 9:00 h. 
Adaptacions 
No calen  adaptacions 

Donar palmetes i donar cops de peu 

Objectius 
Cooperació del grup i coordinació de distintes parts del cos. 
Edat Material 
4  a 6 anys Cap 
Desenvolupament 
En cercle, els nens comencen a donar palmetes al principi molt fluixes i cada 
cop més fortes i ràpides. A continuació es repeteixen amb els peus. Finalment 
s’asseuen en el terra amb les mans als costats i els genolls doblegats i 
comencen a donar cops de peu suaument augmentant progressivament la 
velocitat i intensitat.  
Variants 
Els nens poden donar palmetes i picar a terra al mateix temps; poden  saludar 
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amb les mans i els peus. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

El telèfon 

Objectius 
Reconeixement de la informació, recreació 
Edat Material 
6  a 10 anys. Cap 
Desenvolupament 
El professor xiuxiueja molt ràpidament una frase qualsevol a cau d’orella del veí 
de l’esquerra. Aquest repeteix al veí de l’esquerra la frase que li ha semblat 
entendre, i així successivament fins al darrer jugador. Aleshores aquest diu en 
veu alta la frase que ha cregut entendre i que hauria de coincidir amb la frase 
pronunciada inicialment pel professor. Sovint els malentesos són sorprenents. 
Variants 
Successivament i en veu baixa, el professor dicta les paraules d’un telegrama 
al seu veí de l’esquerra que, al seu torn, les repeteix al següent. I així van fent, 
l’un darrere l’altre com en el joc del telèfon. 

Adaptacions 
No cal adaptació, en el cas de alumnes amb problemes de comunicació es 
poden fer percussions amb el cos. 

Els trens a les estacions 

Objectius 
Cooperació i control espacial. 
Edat Material 
3  a 6 anys Guix 
Desenvolupament 
A les quatre cantonades del gimnàs, el professor dibuixa quatre grans cercles 
de guix que representen estacions de tren. Els alumnes es divideixen en quatre 
grups i formen quatre trens agafant-se per la cintura un darrera d’altre. Quan el 
professor doni la senyal, els trens es desplacen lliurement per tot l’espai i quan 
digui “estacions”, cada grup haurà de tornar a la seva estació el més 
ràpidament possible sense trencar-se o xocar amb altres trens. 
Adaptacions 
Es pot  fer  el joc amb tots els nens  asseguts a terra. 

Espai limitat 

Objectius 
Percepció espacial. 
Edat Material 
4  a 10 anys Cons, guix 
Desenvolupament 
Tot el grup de nens i nenes es desplaça lliurement per l’espai sense tocar-se 
entre si. Caminen cap al davant, al darrere, de costat, etc, i exploren diferents  
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direccions. Això es repetirà utilitzant només la meitat de l’espai, i després 
només una quarta part, fins que tots els alumnes estiguin limitats a moure’s en 
un espai molt reduït, el qual està degudament senyalitzat amb cons o guix.  
Variants 
Utilitzar gran varietat de formes de desplaçament que es puguin realitzar en un 
espai obert i després limitat.  
Adaptacions 
Es pot  fer  el joc amb tots els nens  asseguts a terra. 

Esquena contra esquena 

Objectius 
Desenvolupament de la coordinació audiovisual i la relació social a través del 
contacte físic. 
Edat Material 
4  a  6 anys Un radiocasset 
Desenvolupament 
Els nens es mouen per tot l’espai al ritme de la música. Quan la música para, 
tenen que corre a buscar un company el més ràpid possible, i posar-se 
esquena contra esquena fins que la música soni de nou. Cada cop que la 
música deixa de sonar, han de buscar un company. 
Adaptacions 
Es pot  fer  el joc amb tots els nens  asseguts a terra. 

Estàtues 

Objectius 
Control i consciència corporal, diferents desplaçaments. 
Edat Material 
4  a 8 anys. Cap 
Desenvolupament 
Tots els participants es mouen lliurement fins que el professor dona un senyal 
auditiu, i els alumnes s’aturen en la postura que estiguin. Permet fer les 
variacions que es creguin oportunes tan pel que fa a la carrera com al moment 
de fer l’estàtua. 

Adaptacions 
Cap a excepció de 2B si no pot moure la cadira ell sol ho farà en parella. 

Files fosques 

Objectius 
Sentit del tacte, lateralitat, orientació espacial. 
Edat Material 
4  a 10 anys Cap 
Desenvolupament 
Es forma una filera i els nois s’agafen per les espatlles del de davant, tots amb 
els ulls tancats, excepte l’últim qui amb la pressió de les mans els ha d’anar 
guiant. 
Adaptacions 
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1A agafaria al company de la cintura i el company de darrere l’empenyerà 
indicant-li si ha d’anar a la dreta o a l’esquerra. 1B el company de davant tindrà 
una corda que li passarà per davant del cos i el noi amb cadira de rodes haurà 
de tirar de la corda a la dreta o esquerra depenent de la indicació del company 
de darrere.  2A ho farà igual que la resta de companys però amb una ma. 2B si 
te crosses es posarà al principi de la filera, especificant que no hi hagin 
empentes, si no ho farà com la resta de companys. 

Formar figures 

Objectius 
Percepció de l’espai i geometria 
Edat Material 
4  a 10 anys Piques 
Desenvolupament 
Es formen grups d’un mínim de 8 jugadors, cada nen amb una pica, i entre tots 
han de formar el màxim nombre de figures geomètriques que nombre el 
monitor. 
Adaptacions 
Cap, a excepció de 1B que un nen farà de suport, de manera que durà dues 
piques i 1B Indicarà on posar-la. 

La fotografia 

Objectius 
Millorar la percepció visual i la organització espaial 

Edat                                                         Material 

6  a 10 anys  Cap 
Desenvolupament  
El grup posarà per als fotògrafs i els fotògrafs decidiran la disposició dels 
membres del grup. Tothom ha de veure’s a la fotografia,   ningú no ha de 
quedar tapat. Un cop decidida la disposició es farà la foto. Llavors el fotògraf es 
girarà, i alguns membres del grup canviaran de lloc. Al girar-se els fotògrafs 
hauran de descobrir els canvis realitzats. 
Adaptacions 
No  és necessària cap adaptació. 

Parets 

Objectius 
Coordinació de la tasca amb la direcció, això implica que relacionar la 
comprensió de la instrucció amb la memòria. 

Edat Material 
6  a 8 anys Cap 
Desenvolupament 
Es mostren les parets de la sala: 1,2 i 3. Els nens formen una fila en la paret 
núm.1 i després se’ls dona una sèrie d’instruccions, com per exemple. 
“desplaceu-vos a quatre grapes fins la paret núm.3”, “salteu amb els peus junts 
fins la paret núm. 2”. Intentar confondre als nens en ocasions dient-los: “correu 
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fins la paret núm.5”. 
Variants 
Utilitzar colors en lloc de números. Modificar les dades: “només els nens 
morenos, aneu cap a la paret núm.2,  i els nens amb els ulls blaus cap a la 
paret núm. 1”, etc. 
Adaptacions 
Cap adaptació per a 1A i 2A.  1B i 2B faran l’activitat depenent de la seva 
mobilitat. I si 2B fa servir bastons ho farà assegut. 

Mímica encadenada 

Objectius  
Desenvolupar l’expressió corporal 
Edat                           Material 
6  a 12 anys                                              Cap 
Desenvolupament 
Es divideix el grup en dos. El professor  té una llista de 10 paraules, un membre 
de cada grup se li apropa, el professor li diu una paraula  i els nens l’han 
d’explicar mitjançant la mímica a la resta del grup. Quan un dels membres del 
grup pensa que sap la paraula la dirà a l’orella del que ha realitzat la 
representació, si l’encerta, ha d’anar al professor i dir-li a  l’orella, si l’encerta se 
li  dirà una nova paraula.  
Adaptacions 
En general no precisa adaptació,  S’hi ha algun nen amb problemes de 
mobilitat un dels seus companys pot fer el desplaçaments per ell.  

Passeu la roda 

Objectius 
Percepció i coordinació oculo  manual. 
Edat Material 
4 a 8 anys. Pneumàtics, pilotes... 
Desenvolupament 
Es passen un pneumàtic fent-lo rodar. Han de procurar no moure’s del lloc i per 
tant passa’l ben recte. 
Adaptacions 
Cap adaptació per a 1A i 2A.  1B i 2B faran l’activitat depenent de la seva 
mobilitat. I si 2B fa servir bastons ho farà assegut. 

Pell de serp 

Objectius 
Cooperació, domini corporal i expressió corporal. 
Edat Material 
8  a 10 anys Cap 
Desenvolupament 
Es formen grups de deu jugadors aproximadament. Cada equip es situa en fila 
mirant tots a la mateixa direcció. Cada nen doblega el cos cap al davant i passa 
la seva mà dreta entre les seves pròpies cames per agafar-se amb la mà 
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esquerra del company de darrere. I així tots els nens de la fila van formant una 
serp molt llarga. A continuació, l’últim nen de la fila es tomba en el terra i el que 
està davant d’ell s’ajup i es tomba seguidament. I així fins que tots estiguin 
tombats al terra, un darrere de l’altre, encara agafats de les mans, com si fos la 
pell de la serp. Poden realitzar el moviment al revés aixecant-se un a un.  
Adaptacions 
Es farà l’activitat depenent de la mobilitat.  

Presentar-se amb un moviment 

Objectius 
Desenvolupament social i utilització de la imaginació per a comunicar-se a 
través del moviment del cos 
Edat Material 
6 a 10 anys Cap 
Desenvolupament 
Tots els nens i nenes situats en cercle. D’un en un es tenen que presentar a la 
resta mitjançant qualsevol tipus de moviment (aquest pot ser molt ampli o molt 
petit, com un encongiment d’espatlles). Tots els nens del cercle imiten aquest 
moviment i a continuació li toca el torn a altre. Així, fins que tots s’han 
presentat. Els professors han d’estar molt atents per apreciar qualsevol 
moviment o reacció per insignificant que sembli. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Punts de contacte 

Objectius 
Pressa de decisions (quina part del cos vaig a utilitzar),  aprendre els números i 
agilitat (especialment quan s’escullin postures en les que es difícil mantenir 
l’equilibri). 

Edat Material 
4  a 6 anys Cap 
Desenvolupament 
Els nens i nenes estan distribuïts per tot l’espai atents a les indicacions del 
professor. Aquest haurà explicat que els “punts de contacte” representen el 
número de parts del cos que deuen estar en contacte amb el terra. Per 
exemple, estar de peu són dos punts de contacte: el peu dret i l’esquerra. Els 
nois i noies han d’elegir què punts de contacte van a utilitzar segons el número 
que digui el professor. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Qui ha estat? 

Objectius 
Percepció 
Edat Material 
4  a 10 anys. Cap 
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Desenvolupament 
Un alumne es gira d’esquena i la resta es posen darrera seu a uns 4  metres. 
Un d’aquests pica de mans i el que està d’esquenes ha d’endevinar qui ha 
estat. Si encerta surten corrent cap un lloc prèviament establert sense deixar-se 
atrapar, i a la següent ronda es canvien els papers, sinó encerta  repeteixen. 

Adaptacions 
1A, 2A i 2B  tots els alumnes tenen una pilota i si el company diu que ells han 
picat de mans, ells han de llençar la pilota, si encistellen segueixen en el lloc, si 
no canvien les tornes. 1B la palmada la faria el professor, en comptes 
d’encistellar, ha de ficar una pilota de boccia en un cercle que està a terra. 

Rentar el cotxe 

Objectius 
Relació social, cooperació i desenvolupament de la imaginació. 
Edat Material 
6  a 8 anys Matalassos 
Desenvolupament 
La classe es divideix en dos fileres: A i B. Els nens i nenes es col·loquen a 
quatre grapes una fila en front de l’altre separats un metre aproximadament. El 
primer nen de la fila 1 passa per sota del túnel que formen els seus companys 
a la vegada que aquests simulen rentar-lo, los suaument. Quan arriba al final 
de la seva cua es col·loca en la mateixa posició que els seus companys, i el 
primer nen o nena de la fila 2 comença a passar per sota de la seva fila. I així, 
fins que tots els alumnes hagin passat per sota del túnel.  Serà convenient que 
hi hagi una fila de matalassos per on els nens han de que gatejar. 

Adaptacions 
Al realitzar l’activitat gatejant aquell alumne que tingui dificultats motrius no 
tindrà problemes i, si és així, pot variar l’exercici i realitzar-lo reptant. L’alumne 
en cadira de rodes també podrà realitzar l’activitat de la  mateixa  forma. 

Sobres 

Objectius 
Confiança, seguretat i cooperació. 
Edat Material 
4  a 6 anys Cap 
Desenvolupament 
Es divideix el grup: A i B.  A col·loca les seves mans i genolls en el terra i B 
llisca col·locant-ne  sota de A, de manera que A envolta B com si fos un sobre. 
En aquesta postura, es desplacen lentament per la sala: A, a quatre grapes i B 
lliscant per sota. A continuació, es canvien els rols. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Telèfon rítmic 

Objectius 
Percepció temporal, recreació. 
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Edat Material 
6  a 12 anys. Cap 
Desenvolupament 
Es posen tots els nens en rotllana i el primer li diu a l’orella del següent una 
estructura rítmica lliure. Aquest l’ha d’anar passant als següents fins que torni 
arribar al primer. Si no es la que aquest havia dit, es busca el que el que s’ha 
equivocat i paga penyora. 

Adaptacions 
Cap a excepció que algun dels nois tingui problemes de comunicació  es faria 
amb percussions corporals. 

Tocar un color 

Objectius 
Interacció social, percepció espacial i reconèixer els colors. 
Edat Material 
4  a 8 anys Cap 
Desenvolupament 
Els nens corren per la sala. Quan el professor diu un color, tots corren cap 
aquest color, que pugui trobar-se per la sala o en una peça de roba. 
Adaptacions 
Es pot  fer  el joc amb tots els nens  asseguts a terra. 
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Jocs de Força 

Empènyer de genis 

Objectius 
Desenvolupament de la força. 
Edat Material 
10  a 12 anys 1 matalàs per parella. 
Desenvolupament 
Es distribueixen matalassos per tota la sala i un de cada parella es col·loca a 
quatre grapes amb l’esquena paral·lela al terra. Ha d’imaginar-se que està 
enganxat a terra per les mans, ha d’oferir resistència evitant ser mogut. La seva 
parella, s’agenollarà al seu costat intentant  desenganxar-li  les mans del terra. 
Ho intenten varies vegades i a continuació intercanvien els papers. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Girar la truita 

Objectius 
Desenvolupament de la força, i habilitat de resistir per no ser mogut. 
Edat Material 
10  a 12 anys  Cap 
Desenvolupament 
Tombats  boca terrosa amb els braços en creu i les cames separades en forma 
d’estel, com si estiguessin  enganxats al terra, han d’intentar girar al seu 
company. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

La cursa de la pedra 

Objectius 
Desenvolupament de la força. 
Edat Material 
6  a 8 anys. Pedres de diferents colors 
Desenvolupament 
En una zona buida, els participants es situen davant  una línia de 4  metres de 
llargada, cadascun  amb una pedra diferent d’uns 300-400 gr. Es marca un 
punt a una distància determinada que serà la línia d’arribada de la cursa. 
Agafant l’embranzida que es vulgui, es fa el primer llançament de pedra tan 
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lluny com es pugui en línia recta; des d’aquest punt es continua el joc amb un 
altre llançament, etc. fins assolir el total del recorregut marcat. Tots els 
llançaments es poden fer amb embranzida, però tenint sempre com a límit el 
punt de caiguda de la pedra.  El guanyador és qui fa el recorregut amb menys 
llançaments. 

 

Adaptacions 
Cap adaptació, a excepció de 1B que si te problemes per llençar  jugarà amb 
boles de boccia i si fos necessari amb una canaleta 

Lligar la corda  

Objectius 
Experimentar diferents formes de desplaçament i la velocitat 
Edat Material 
8  a 12 anys Cap 
Desenvolupament 
Es fan dos grups. Cada grup formarà una cadena agafant el company de 
davant. L’objectiu del joc es tancar la corda. El primer de la filera ha d’agafar a 
l’últim, quan ja l’hagi agafat el monitor trenca la  corda per un altre costat. El 
primer de la filera ha d’agafar l’últim. 

Adaptacions 
Variacions en la forma de desplaçament. Donar diferents consignes com ara a 
peu coix, agafar-se del davant només amb una mà,... En el cas de 1B ell serà 
el primer i es donarà per agafat l’últim quant s’apropin a menys d’un metre de 
l’últim de la cadena. 

Lliscant esquena contra esquena 

Objectius 
Força de grans músculs. 
Edat Material 
10   a 12 anys Cap 
Desenvolupament 
Per parelles, asseguts a terra esquena contra esquena amb les cames esteses 
cap al davant. Un membre de la parella ha de doblegar els genolls i empènyer 
al seu company/a per l’esquena, desplaçant-se per la sala. Després d’un minut 
aproximadament s’intercanvien els papers.  
Adaptacions 
No calen adaptacions 

Lliscar sobre una manta 

Objectius 
Desenvolupament de la força i del treball en equip. 
Edat Material 
8  a 10 anys 1 manta per equip 
Desenvolupament 
Dividir la classe en grups de tres o quatre nens. Un d’ells es col·loca damunt 



Dossier de jocs adaptats                                                   

 20 

d’una manta i els altres components del grup l’agafen pels extrems i molt 
lentament la llisquen per la sala. Aniran canviant  posicions fins que tots hagin 
lliscat sobre la manta.  
Variants 
Muntar un circuit al voltant de la sala format per objectes de diferents colors i 
textures. Lliscar la manta en línia recta, corba, cercle o ziga-zaga, etc. També 
es pot gronxar al nen o nena que està damunt de la manta. 

Adaptacions 
Aquesta activitat no necessita cap adaptació si no és que el nen amb dificultat 
motriu no pot  participar com transportista perquè  suposaria el seu desequilibri, 
però sí que podrà fer-ho sobre la manta sent transportat. Està especialment 
dissenyat pensant en els nens i nenes amb molt poca mobilitat, els quals 
gaudiran de la sensació de ser lliscats i gronxats per la manta. 

Soga - tira 

Objectius 
Força, coneixement del joc tradicional. 
Edat Material 
10  a 16 anys. 1 corda 
Desenvolupament 
Es dibuixa una línia al terra i es posa el mig de la corda, creuat al centre 
d’aquesta línea una corda. Cada equip agafa una punta de la corda i l’ha 
d’estirar intentant portar  l’altre equip fins el seu costat de línia 
Adaptacions 
Tots els nens jugaran des de terra, no es necessita cap més adaptació, jugaran 
depenent de les seves limitacions motrius i de força. 
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Jocs de Llançament 

Atac a la fortalesa  

Objectius 
Depenent de l’edat que es faci l’activitat es treballaran uns objectius o uns 
altres. Entre 6 i 10 anys agilitat, llançament. A partir dels 10 anys iniciació al 
handbol. 
Edat 
6 a 14  anys.      Material 

 2 pilotes i 1 poltre. 
Desenvolupament  
Es fan grups de 8 persones. Es col·loca una pilota sobre el poltre i els alumnes 
al voltant formen un cercle cadascú amb una pilota. Llençant les pilotes han de 
aconseguir tirar la que està a dalt del poltre. Entre mig hi haurà un alumne que 
ho ha d’evitar interceptant-les. El que aconsegueixi tirar la pilota passa al 
centre. 
Adaptacions: 
Utilitzar pilotes d’escuma. Segons la mobilitat dels participants en el centre 
hauran dos jugadors i dos pilotes. 1A i 2A no necessiten més adaptació. 1B i 
2B Asseguts en cadires o en el terra, utilitzarà un escut allargador.   

Creuar el banc 

Objectius 
Coordinació oculo manual,  habilitat en  llançar i recollir i coordinació motriu 
fina. 
Edat Material 
6  a 8 anys  1 banc i 1 pilota d’espuma per parella. 
Desenvolupament 
A i B asseguts en un banc un davant de l’altre, no massa separats. El joc 
consisteix en passar-se una pilota d’escuma per sobre del banc sense que 
caigui al terra. A mesura que vagin adquirint domini, poden anar augmentant la 
distancia que els separa. 
Variants  
Passar-se la pilota rodant per sobre del banc el màxim número de vegades 
possible en un temps determinat. Individualment, posar la pilota en un extrem 
del banc i només utilitzant els dits de la ma, porta-la a l’altre extrem mentre 
s’avança caminant. Repetir a major velocitat. Si es pot mantenir el banc inclinat, 
un nen pot deixar anar la pilota en la part alta del banc. 
Adaptacions 
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No  calen adaptacions. 

La "rayuela" 

Objectius 
Coordinació i precisió en el llançament. Coneixement d’un joc tradicional. 
 
Edat Material 
4  a 8 anys Monedes o d’altres objectes 
Desenvolupament 
Es marca una línia a terra i des d’una distancia de  4  a 8  metres s’han de tirar 
les monedes de manera que quedin el més a prop possible de la línia. Es pot 
substituir les monedes per tacs petits de fusta, pedres, etc. 

Adaptacions 
En el cas de 1B que no pugui fer llançaments ho farà com si fos boccia, amb 
canaleta inclosa. 

Pilota tir circular 

Objectius 
Millora en el llançament i defensa. 
Edat Material 
8  a 16 anys. 1 pilota i 3 cons 
Desenvolupament 
Es fa un cercle ampli amb tot el grup classe a excepció d’un dels alumnes que 
estarà al centre custodiant els 3 cons. La resta de grup s’ha d’anar passant la 
pilota entre ells fins que algú ho considera oportú i llançarà la pilota per tirar un 
con. Si ho aconsegueix canvia el paper amb el defensor. 

Adaptacions 
En el cas que hagi de defensar el con el noi amb mobilitat reduïda, ho farà amb 
un company. 1A cap altre adaptació. 1B si té mobilitat a les cames, intentarà fer 
xuts. 2A cap adaptació. 2B jugarà des de terra. 

Tir a les cames 

Objectius 
Depenent de l’edat es treballaran uns objectius o uns altres: De 6  a 8 anys: 
experimentar diferents tipus de llançaments. De 8  a 12 anys: inici al handbol. 

Edat Material 
6  a 12 anys. Pilotes toves 
Desenvolupament 
Es forma un cercle gran i un equip s’hi col·loca a dins. L’altre equip amb una 
pilota tova els hi ha de tocar les cames. Cada vegada que ho facin s’anoten un 
punt. Si li toquen una altra part del cos se l’anoten els altres 

Adaptacions 
L’alumne que no pugui fer el llançament de pilota ho farà rodant-la per terra. El 
noi amb mobilitat reduïda tindrà dos vides. Si 1B no pot moure la cadira jugarà 
en parella. 
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Tir al con   

Objectius 
Desenvolupament de la punteria, de la coordinació oculo manual, i introducció 
a la boccia. 
 
 
Edat Material 
8  a 12 anys  1 canonada, 1 cadira per nen, cons o    

bitlles i pilotes petites. 

Desenvolupament 
Els nens i nenes asseguts en cercle en cadires, bancs o cadires de rodes. 
Cada nen té mitja canonada d’un metre i mig de llarg aproximadament. En el 
mig del cercle es col·loquen uns quants cons o bancs. Cada nen té varies 
pilotes petites que llençarà per dintre la canonada intentant tirar els cons o 
bancs. Els alumnes que tenen dificultats per agafar o manipular les pilotes se’ls 
ajudarà  posant la seva mà damunt de la pilota de manera que només hauran 
d’aixecar-la i deixar que la pilota rodi per la canonada fins el terra. 
Variants 
Jugar individualment, com en el joc de bitlles amb l’ajuda de rampes o 
canonades per augmentar o disminuir la velocitat de la pilota cap l’objectiu. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Tir al mòbil 

Objectius 
Experimentar diferents tipus de llançaments i iniciació al handbol. 
Edat Material 

 6  a 12 anys  Joc de boccia o pilotes petites, pilota 
gran de platja o similar 

Desenvolupament 
Es fam dos equip situats un a cada extrem del camp, asseguts a terra i mirant a 
l’equip contrari. Cada noi tindrà una pilota. Al mig del camp hi haurà una pilota 
més gran de poc pes, l’objectiu és apropar la pilota al camp contrari en un 
temps determinat mitjançant llançaments arran de terra amb les boles que 
tenen els nois.  
Variants 
Asseguts la meitat de l’equip farà els llançaments amb la mà (estaran lligats) i 
l’altra meitat amb el peu. L’alumne que s’aixequi per anar a recollir . 

Adaptacions 
Tots els alumnes jugaran des de terra, en el cas de 2B si no pot llençar amb les 
mans ho farà com pugui. 

Tir al plat 

Objectius 
Depenent de l’edat es treballaran uns objectius o uns altres: De 6  a 8 anys: 
experimentar diferents tipus de llançaments i precisió. De 8  a 12 anys: inici al 
handbol. 
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Edat Material 
6  a 12 anys. Pilotes 
Desenvolupament 
Es dona una pilota a tots els integrants d’un equip. Els dos equips es col·loquen 
un davant l’altre, separats per uns 4 o 6  metres. El professor fa rodar una pilota 
més gran pel mig del corredor,  l’equip que te les pilotes ha de tocar-la tirant les 
seves. Cada encert és un punt.  

Adaptacions 
Tots jugaran des de terra, en el cas de l’alumne 1B si no pot colpejar la pilota 
amb la mà ho farà amb els peus o com ell pugui. 
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Jocs de Persecució i Velocitat 

Agafar el tren 

Objectius 
Cooperació, control oculo manual i percepció espaial. 
Edat Material 
8  a  10 anys 1 mocador per cada grup 
Desenvolupament 
Formar trens de 4 o 5 nens cada un, agafats per la cintura en fila. L’alumne que 
està al final del tren porta un mocador penjant dels pantalons com si fos una 
cua. El joc consisteix en que tots els trens es desplacen per la sala intentant 
agafar la cua d’un altre tren i al mateix temps evitant que els agafin la seva. 
Només el primer de cada equip pot treure el mocador dels demés trens,  ja què 
cada tren ha d’estar sempre unit. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Anelles i cons 

Objectius 
Rapidesa en la presa de decisions i agilitat. 
Edat Material 
6  a  8 anys Anelles i cons 
Desenvolupament 
Es distribueixen anelles i cons per tota la sala. Els nens i nenes es mouen per 
tot l’espai i quan el professor diu: “anella” han de córrer a situar-se en un cercle. 
Si el professor diu: “con” han de situar-se al costat d’un con i finalment, si diu: 
“anelles i cons”, han de tenir una part del seu cos tocant un con i altre tocant 
una anella. Es important assegurar-se de que les anelles i els cons estiguin 
distribuïts de manera uniforme per tota la sala. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Arbre, arbret canviat 

Objectius 
Velocitat de reacció, agilitat. 
Edat Material 
6 a 12 anys. Cercles que fan d’arbres 
Desenvolupament 
Cada nen s’abraça a un arbre i el que para es tapa els ulls, i diu: “arbre, arbret, 
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canviat”, i compta  fins a cinc. Es dona la volta i queden eliminats tots els que 
no han arribat a un altre arbre. 
Adaptacions 
 L’alumne amb mobilitat reduïda o tindrà més vides o se li deixaran a prop d’ell 
més cercles.  En el cas de 1B que no pugui portar la cadira, jugarà en parella. 

Blancs i negres  

Objectius 
Depenent de l’edat per qui es faci  l’activitat es treballaran uns objectius o uns 
altres. De 6  a 10 anys: velocitat de reacció, velocitat en la cursa. A partir de 10 
anys: incitació a l’esport (bàsquet, futbol, handbol). 

Edat Material 
6  a 16 anys. Cap 
Desenvolupament 
Es divideix el grup classe en dos equips que es col·locaran un davant de l’altre. 
Uns són els blancs i els altres són els negres. Quan el professor crida “blancs” 
aquests van a tocar els negres, els quals han de córrer fins a casa seva situada 
a deu metres per darrere. Cada alumne tocat és un punt per l’equip 
perseguidor, i  a l’inrevés. 

Adaptacions 
Es variarà la forma de desplaçament dels contraris. 1A i 2A no necessiten més 
adaptacions. 1B i 2B es posaran tasques al company que participi amb ell.  
Quan arribi a l’altura quedarà atrapat. En el cas de 1B si no pot portar la cadira, 
jugarà amb un suport.  

Caçador de serps 

Objectius 
Discriminació auditiva, experimentació de la reptació. 
Edat Material 
6  a 8 anys. 1 mocador 
Desenvolupament 
Un comença atrapant amb els ulls tancats. Els altres s’arrosseguen per terra 
fent el soroll d’una serp per atraure el caçador, alhora que intenten no ser 
atrapats. Si el caçador atrapa una serp  l’elimina o bé canvien els papers. 
Adaptacions 
Tots jugaran des de terra, tant caçador com serps, en el cas que els alumnes 
no puguin reptar es modificaran els desplaçament. 2B jugarà en funció de les 
seves limitacions motrius. 

Caçat per la cua 

Objectius 
Velocitat, resistència (depenent de la grandària del terreny de joc). En cicle 
mitja i superior es treballa el driblatge de bàsquet, handbol i futbol). 

Edat Material 
7  a 12 anys. 1  mocador per alumne 
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Desenvolupament 
Tots els participants es col·loquen un mocador a la part de darrera del pantaló, i 
es limita el terreny de lloc. Cada jugador ha d’agafar el major número de 
mocadors i guanyarà el que en  tingui més quan acabi el lloc. 
 
Adaptacions 
En tots els casos modificarà el desplaçament dels jugadors. 1A, 2A i 2B no 
necessita més adaptacions. En el cas de 2B amb bastons i 1B jugarà amb 
parella. 

Circuit automobilístic 

Objectius 
Velocitat i resistència 
Edat Material 
6  a 12 anys. Cap 
Desenvolupament 
Es forma un gran cercle on hi ha una separació d’uns 4 metres entre els 
participants. En donar el senyal tots surten corrent cap a la dreta. El que sigui 
atrapat pel de darrera queda eliminat. El temps de durada varia en funció del 
grau de velocitat o resistència que es vulgui treballar. 
Adaptacions 
En tots els casos es modifica la forma de desplaçament. 1A i 2A no calen més 
adaptacions. 1B i 2B, el grup classe jugarà per parelles, agafats pels turmells a 
excepció dels companys de aquests dos nois. Si 1B no pot desplaçar-se sol 
amb la cadira de rodes jugarà en parella. 

Coixos i cecs 

Objectius 
Control espaial, lateralitat i força, recreació. 
Edat Material 
8  a 12 anys. 1 mocador per parella. 
Desenvolupament 
Un jugador es tapa els ulls i és el cec; l’altre és el coix i es puja sobre el cec. És 
juga a tocar i parar. El cec fa de cavall, seguint les indicacions del genet  que 
és el coix. S’ha de canviar sovint de papers. 
Adaptacions 
En tots els casos s’hi ha un alumne que pugui amb el seu pes farà de coix. En 
el cas que no puguin: 1A i 1B el company que fa de cec empenyerà la cadira i 
ell l’indicarà. Per a 2A i 2B caldra una cadira de rodes i jugaran com les dues 
categories anteriors. 

Creuar el paracaigudes 

Objectius 
Cooperació, agilitat i velocitat de reacció 
Edat Material 
8  a 12 anys 1 paracaigudes 
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Desenvolupament 
Tots els alumnes de peu, agafats al voltant del paracaigudes. Se’ls assigna un 
número a cada nen. Ells han de flexionar lleugerament els genolls i amb el 
paracaigudes a l’altura de la cintura, esperen a que el professor digui: “amunt”!, 
moment en què es posaran de peu i aixecaran ràpidament els braços cap el 
cel, de manera que el paracaigudes s’infli formant una bombolla gegant o un 
bolet. En aquest moment el professor dirà dos números i els nens 
corresponents deixaran anar el paracaigudes i es creuaran per sota d’aquest 
abans que es desinfli. A continuació es repeteix, però dient dos números 
diferents. 
Variants 
En lloc de números el professor pot dir un color, i els nens que ho portin, són 
els que tenen que creuar per sota. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Cubell de pilotes 

Objectius 
Percepció   espaial,  llançar  i  recollir, cooperació   i   desenvolupament  de  la  
velocitat    
Edat                                               Material 
8  a 12 anys  1 cubell ben gran i pilotes de diferents    
    mides. 
Desenvolupament 
Dividir la classe en dos equips: el llançador i el que recull la pilota. Els dos 
equips es situen de cara, separats uns 10  metres, formant dos línies. Els de 
l’equip llançador tenen una pilota cada nen, i a la senyal del professor han de 
llançar-la a qualsevol lloc de la zona de joc. Una vegada llançades les pilotes, 
el primer membre de la línia ha de córrer al voltant del seu equip i intentar fer el 
major número de voltes possible fins que l’equip contrari digui: “stop!”. Els de 
l’altre equip només han de recollir totes les pilotes llençades i posar-les dins 
d’un cubell situat a mitja distància entre els dos equips. Quan totes les pilotes 
estiguin en el cubell hauran de cridar: “stop!”,  llavors el corredor de l’altre equip 
ha de parar-se i dir el número de voltes que ha fet. I així fins que tots els 
membres de l’equip llançador hagin corregut; després s’intercanvien els papers. 
L’equip amb més voltes acumulades serà el guanyador. 
Variants 
Xutar les pilotes en lloc de llançar-les. El professor pot sumar o treure voltes 
segons que l’actuació dels equips sigui bona o dolenta. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Cursa de dos en dos 

Objectius 
Iniciació al bàsquet. 
Edat Material 
10  a 16 anys. Pilotes de bàsquet 
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Desenvolupament 
Els jugadors, en parelles, corren amb un ritme sostingut passant-se la pilota. 
Adaptacions 
1A  farà l’activitat de manera estàtica, si l’alumne domina la cadira de rodes 
farà un bot, dos embranzides amb la cadira de rodes i un passi.  2A realitzarà 
els bots a terra i en comptes de fer el passi, el passarà fent un bot a terra igual 
que el seu company. 2B amb PC, si el seu equilibri li permet fer els 
desplaçaments i els passis els farà si no, realitzarà bots.  

Cursa d’obstacles 

Objectius 
Experimentar diferents formes de desplaçament i la velocitat 
Edat Material 
8  a  16 anys. Un espai ampli 
Desenvolupament 
Es formen dos equips. Han d’anar fent eslàlom d’anada i tornada. Guanyarà 
aquell equip que en un temps determinat aconsegueixi fer més cops el circuit. 
Es donarà un punt negatiu quan es tiri a terra un obstacle. 

Adaptacions 
Sempre que es disposi d’una cadira de rodes addicional un dels nois l’agafarà i 
competirà amb l’alumne que habitualment es desplaça amb cadira de rodes. Si 
no hi ha aquesta possibilitat l’alumne de l’altre equip farà la cursa incrementant 
la dificultat del desplaçament, com per exemple d’esquena, a quatre potes, a 
quatre potes d’esquena, fent equilibris amb una safata a la mà, etc. A la resta 
de companys també se’ls augmentarà el nivell de dificultat en els 
desplaçaments. L’alumne 1B realitzarà la tasca en parella. Una altra adaptació 
es que l’alumne amb discapacitat realitzi un circuit alternatiu. 

Desvetlla -l’ós 

Objectius 
Velocitat. 
Edat Material 
4  a 8 anys. Cap 
Desenvolupament 
Al centre del camp, un ós (o més d’un) està adormit a terra. Els altres nens s’hi 
van acostant per veure si dorm i tracten de molestar-lo. Quan pugui  l’ós 
tractarà d’agafar-los. Cada nen que agafi es converteix en ós, i així 
successivament fins que tots siguin óssos. 

Adaptacions 
Tots jugaran des de terra. 

El caçador cec 

Objectius 
Coordinació oculo  manual, discriminació auditiva. 
Edat Material 
6  a 9 anys. Entre 1 i 3 pilotes 
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Desenvolupament 
El joc es desenvolupa quan els jugador assegut en cercle comencen a passar-
se la/les pilota/es redolant-la/les per terra. Els caçadors cecs intentaran 
interceptar la/les pilota/es, si ho aconsegueixen canvien el rol. 

 

Adaptacions 
No calen  adaptacions,  a excepció de 2B i de la seva mobilitat,  es buscarà una 
pilota que pesi poc, i no cal que passi la pilota amb la mà. 

El coet 

Objectius 
Ser capaços d’observar una trajectòria i adequar el moviment. 
Edat Material 
6  a 10 anys. Pilotes petites 
Desenvolupament 
El professor reunirà els alumnes al centre del recinte on jugaran. A la seva 
senyal, llançarà a l’aire totes les pilotes que te dintre d’una bossa i  els alumnes 
ràpidament hauran de recollir les pilotes i portar-les de tornada a la bossa.  
Variant  
Diferents formes de desplaçament, per parelles, etc... 

Adaptacions 
No calen  adaptacions. Si es vol que l’alumne amb discapacitat reduïda faci els 
mateixos viatges per a recollir pilotes com els seus companys només cal reduir 
la mobilitat de la resta del grup. En el cas de 1B, ho farà acompanyat. 

El gat i el ratolí 

Objectius 
Cooperació, control espaial. 
Edat Material 
8  a 10 anys 1 paracaigudes 
Desenvolupament 
El grup es situa al voltant del paracaigudes. Dos o tres nens són escollits  per 
fer de ratolins, els quals es desplacen per sota del paracaigudes. Dos o tres 
més faran de gat, i aquests es desplacen  per sobre del paracaigudes gatejant. 
El grup ha de fer un moviment d’onades a l’altura de la cintura amb el 
paracaigudes, de manera que els gats tinguin que trobar als ratolins utilitzant el 
tacte, però sense veure’ls. Els gats i els ratolins es canviaran sovint, ja que el 
produir les ones en el paracaigudes és un exercici bastant intens. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

El rellotge 

Objectius 
Control espaial 
Edat Material 
4  a 8 anys 4 pedres o estaques 
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Desenvolupament 
Els jugadors es divideixen en quatre equips i es situen en forma de creu, l’un 
darrere l’altre mirant al centre de la creu i deixant un espai lliure.  Les estaques 
o les pedres estan col·locades a l’extrem dels braços de la creu i representen 
les principals divisions de l’hora del rellotge: el quart, els dos quarts, els tres 
quarts i l’hora. El monitor del joc diu quina hora marca el rellotge, com ara: "el 
rellotge avança tres quarts d’hora": Immediatament  els components dels 
equips corren en el sentit de les agulles del rellotge i giren tres quarts de volta. 
El primer equip que queda perfectament alineat crida: "Ja hi sóc!", i guanya 1 
punt. Els equips han de córrer junts,  han de sincronitzar la cursa. Els jugadors 
de l’extrem exterior han de córrer més ràpids que els de l’extrem interior.  El 
monitor també pot dir:  "aquest rellotge és molt estrany; després d’avançar un 
quart,  s’endarrereix dos quarts". Els jugadors han de córrer un quart de volta 
cap a la dreta i, després canviar de sentit i avançar en semicercle cap a 
l’esquerra. 

Adaptacions 
En tots els casos o bé jugarà a l’extrem interior o sinó es modificarà el 
desplaçament del  jugadors. 

El túnel 

Objectius 
Experimentar la reptació. 
Edat Material 
6  a 10 anys. Cap 
Desenvolupament 
Es col·loquen dos grups de nois formant dues fileres una en front de l’altre. 
Asseguts a terra hauran d’agafar-se de les mans. La parella que estigui a la 
punta de la cua haurà de passar pel mig del túnel sota els braços dels 
companys fins arribar a l’altre costat. Guanyarà aquell equip que aconsegueixi 
passar el major nombre de parelles durant un temps especificat pel monitor. 

Adaptacions 
En tots els casos, quan ha de passar un alumne amb mobilitat reduïda els 
companys s’aixecaran. 1B anirà acompanyat si no pot desplaçar la cadira. En 
el cas de 2B jugarà 

El zoo 

Objectius 
Control corporal. 
Edat Material 
3 i 8 anys. 1 pilota. 
Desenvolupament 
Cada equip forma una filera molt junts amb les cames obertes, formant un 
túnel. El nen que està primer té la pilota i la passa per sota les cames dels 
altres fins que arriba a l’últim, que l’agafa i va corrent a ocupar la primera 
posició. Guanya l’equip que canvia primer totes les posicions. 

Adaptacions 
1A i 2B passarà la pilota per un costat. 2B anirà acompanyat, si no pot agafar la 
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pilota, el noi que esta davant, li deixa a les faldilles i el següent l’agafa. 2A no li 
calen adaptacions. 2B jugaran des de terra modificant la forma de passada. En 
tots els casos si ells són els últims, el nen de l’equip contrari modificarà el seu 
desplaçament o realitzarà una tasca abans de sortir. 

Els colors 

Objectius 
Control espaial en les primeres edats i velocitat en la resta. 
 
Edat Material 
4  a 12 anys. Cap 
Desenvolupament 
El professor diu un color i tots els alumnes han de tocar alguna cosa que tingui 
aquest color. Es poden posar les limitacions que es vulgui: per exemple: no val 
tocar roba o s’ha de tocar alguna cosa immòbil. etc. 

Adaptacions 
Per a 1B tots els nois jugaran per parelles. Per la resta de categories no cal 
adaptació 

Els paquets 

Objectius 
Velocitat. 
Edat Material 
8  a 10 anys Cap 
Desenvolupament 
Dispersats per tot el terreny, asseguts a terra se’ls dóna la consigna de fer 
paquets, paquets de quatre, de tres, de cinc, etc. Els nois hauran de desplaçar-
se per terra i agrupar-se amb els companys.  Es faran agrupacions però en 
aquest cas no per nombre de nens sinó amb consignes del tipus: cada nen és 
un animal i mitjançant el soroll que faria aquest animal a de agrupar-se amb els 
companys que també fan d’aquest animal. 

Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Els punts cardinals  

Objectius     Material 

Lateralitat i control espaial                      Cap 

Edat 

6  a 8 anys. 

Desenvolupament: 

El professor senyala quatre parets amb els punts cardinals: nord, sud , est i 
oest. Els jugadors s'han de situar drets i en cercle al voltant de l'espai de joc . 
Quan  el professor diu un punt cardinal , els jugadors, sense deixar el seu lloc, 
s'han de girar cap a la paret corresponent; per exemple: "nord", "est", etc.  
El professor els anirà dient a un ritme més ràpid, a fi de desorientar els 
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jugadors. Els participants que s’equivoquin o dubtin queden eliminats i s'han 
d'asseure. De tant en tant, el professor pot cridar: "tempesta". quan ho faci, tots 
els jugadors han de canviar de lloc al cercle.  El joc continua, i com que els 
punts cardinals no varien  de posició, els jugadors (que han canviat 
d'orientació), els han d’assenyalar ràpidament. Guanya l’últim jugador que 
queda dret.  
Variants 
Cada vegada que es diu un punts cardinal han de fer la consigna que doni el 
mestre. 
Adaptacions 
1A, 2A i 2B no necessiten cap adaptació.  1B si pot moure la cadira tampoc, i si 
no anirà acompanyat. 

Els relleus 

Objectius 
Velocitat 
Edat Material 
8  a 16 anys Dues caixes una d’elles plena de tot 

tipus de material(pilotes, cons, piques..) 

Desenvolupament 
Dividim el grup classe en dos equips. Cada equip té un caixa amb diferents 
objectes, a l’altra banda del camp, hi ha per equip una caixa buida, l’objectiu és 
mitjançant una cursa de relleus omplir la capsa abans que l’altre equip. 

Adaptacions 

El desplaçament del jugador que faci el relleu a l’hora de l’alumne amb mobilitat 
reduïda se li limitaran els desplaçaments o se li assignarà una tasca prèvia a la 
sortida. En el cas de 1B si no pot portar la cadira jugarà amb parella 

En fila 

Objectius 
Lateralitat i control espaial 
Edat Material 
6  a 9 anys Cap 
Desenvolupament 
Els jugadors s’han de posar en quatre  files per formar un quadrat, amb el més 
alt a la dreta de cada fila. El capità es situa al centre del quadrat i explica al 
grup que quan ell es mogui i s’aturi dins el quadrat, la fila núm. 1 sempre haurà 
d’estar davant seu, la fila núm. 2 sempre a la seva esquerra, la núm. 3 darrere 
seu i la núm. 4 a la dreta. Després de cada aturada, el capità es gira en una 
altra direcció.  La fila que s’ordena més ràpidament en la nova posició té 1 punt, 
i guanya la que té primer 5  

Adaptacions 
No calen adaptacions  a excepció de 1B si no pot portar  la cadira anirà 
acompanyat. 
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En una tenda de campanya 

Objectius 
Cooperació, agilitat i velocitat de reacció. 
Edat Material 
8  a 10 anys Paracaigudes 
Desenvolupament 
Els nens i nenes es reparteixen al voltant del paracaigudes. Després de contar 
fins a tres aixequen el paracaigudes mantenint els seus braços estirats cap 
amunt. A continuació donen un pas cap el centre al mateix temps que passen 
el paracaigudes per darrera de l’esquena i s’asseuen sobre d’aquest. Si ho fan 
amb suficient rapidesa, el paracaigudes quedarà inflat i semblarà que estiguin 
dins d’una tenda de campanya. En aquesta situació poden passar-se una pilota 
de mà en mà. No  mantenir als nens dins del paracaigudes massa estona, ja 
que fa molta calor i alguns poden sentir-se incomodes. 
Adaptacions 
No calen adaptacions 

Escollir i recollir 

Objectius 
Orientació espaial, coordinació motriu fina i coordinació oculo manual, velocitat. 
Edat Material 
4  a 10 anys  Pilotes de dos colors diferents i dos 

caixes 
Desenvolupament 
Dividir la classe en dos grups. El professor reparteix pilotes vermelles i grogues 
per tota la sala. Un grup ha de recollir les grogues i l’altre les vermelles,  
sempre el més ràpidament possible i les ha de dipositar en unes caixes o 
cistelles situades a l’altre extrem de la sala. 
Variants 
Es poden formar més equips, sempre que es disposi de pilotes d’altres colors. 
Adaptacions 
No calen adaptacions 

Florènci juga al “pilla – pilla” 

Objectius 
Experimentar diferents tipus de desplaçament idesenvolupar la força a les 
cames,  
Edat Material 
9  a 12 anys. Cap 
Desenvolupament 
Un nen que serà en Florènci, comença el joc des de la seva casa; la resta es 
dispersen pel terreny de joc. Florènci, surt a “pillar” a peu coix mentre la resta 
es desplaça a peus junts. Quan Florènci agafa a un nen el porta a casa seva 
caminant normalment. El noi atrapat es converteix en un dels seus fills que 
també desplaçant-se a peu coix anirà a atrapar els nois. 

Adaptacions 
Cap pel que fa a la forma de desplaçament. 1B anirà amb una parella si té 
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molts problemes per portar la cadira de rodes. 

Grup de números 

Objectius  
Interacció social, percepció espaial i aprendre conceptes numèrics. 
Edat Material 
4  a 8 anys Cap 
Desenvolupament 
El professor diu un número i ells corren a formar grups d’aquest mateix número 
el més ràpidament possible. El joc es va repetint variant els números que diu el 
professor.  
Variants 
Mantenir als nens actius variant la forma dels desplaçaments.  
Adaptacions 
No calen adaptacions 

Guerra de pilotes 

Objectius 

Depenent de les edats es treballaran uns objectius o uns altres. De 5  a 8 anys: 
llançaments. A partir de 8 anys: iniciació al handbol. 

Edat Material 
5  a 12 anys. Pilotes d’escuma 
Desenvolupament 
Es donen tantes pilotes com participants hi hagi. Es queda d’acord en un temps 
i, al final d’aquest temps, guanya l’equip que tingui menys pilotes dins del seu 
camp. 
Adaptacions 
Tots juguen des de terra. Si 2B no pot fer llançaments ho farà amb pilotes toves 
o llançarà amb els peus. 

Joc del tren 

Objectius 
Velocitat o resistència 
Edat Material 
6  a 12 anys Cap 
Desenvolupament 
Cada equip forma una fila. El primer va corrent fins un senyal situat a 20  
metres i torna, quant arriba el segon l’agafa per la cintura i tornen a fer el 
recorregut fins l’últim. Convé que els equips no siguin de més de tres o quatre, 
sinó el que treballarem serà la resistència. 

Adaptacions 
1A cap. 1B aniran per parelles i a l’altra equip se li reduirà la mobilitat a la 
primera parella.  2A, a l’altre equip hi haurà un company que anirà a peu coix. 
2B es redueix la mobilitat de l’altre equip i al noi amb discapacitat anirà o primer 
o últim o bé haurà de mantenir una distància prudencial per no caure. 
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La barrera 

Objectius 
Depenent de l’edat es treballaran uns objectius o uns altres. De 6  a 10 anys: 
agilitat i velocitat. De 8  a 16: driblatge en l’inici  el futbol i handbol. 

Edat Material 
6  a 12 anys.  Cap 
Desenvolupament 
Es marca un terreny de 20 x 10  metres i tots els/les alumnes es posen a un 
costat, excepte un que es el que para. Al senyal del professor  tots han de 
travessar el terreny i el que para els ha de tocar. Quan en toca un el pot posar 
a on ell vulgui i no es podrà moure ja que ha d’obstruir el pas. 
Adaptacions 
1A cap. 1B per parelles. 2A i 2B cap, si te PC es dirà el seu nom ja que així 
evitem desequilibris. 

La bomba 

Objectius 
Coordinació oculo  manual i control temporal. 
Edat Material 
6  a 10 anys. 1 pilota 
Desenvolupament 
Es posen tots formant una rotllana, excepte un que compta i esta al mig. 
Aquest compta fins 50 en veu baixa i sense mirar el joc, quan arriba a trenta 
aixeca una mà, quan arriba a quaranta aixeca l’altre mà i quan arriba a 
cinquanta crida “bomba”, qui té la pilota en aquest moment queda eliminat. 
S’acaba el joc quant només queda un. 

Adaptacions 
S’hi ha problemes de pressió es jugarà amb una pilota d’escuma. En el cas de 
1B si no pot agafar la pilota, el company de davant li deixarà a les faldilles i el 
següent li agafarà. 

La cadena 

Objectius 
Resistència 
Edat Material 
6  a 12 anys. Cap 
Desenvolupament 
Un alumne és el que para i ha de tocar a la resta. Cada vegada que en toca un, 
formen una cadena agafats de la mà i han d’anar a tocar als altres. Els tocats i 
els que surtin fora del terreny de joc, passen a formar part de la cadena 

Adaptacions 
Es modifica el desplaçament . 1A i 1B cap adaptació a no ser que 1B no pugui 
desplaçar-se sol amb la cadira, llavors jugarà en parella. 1A si porta una crossa  
jugarà a la cadena sempre en una banda. 2A no pot formar part de la cadena. 
Alumnes amb PC estaran en mig de la  cadena, així els company faran de 
suport. 
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La caça de gallines 

Objectius 
Discriminació auditiva, equilibri. 
Edat Material 
6  a 8 anys.  Cap 
Desenvolupament 
Els caçadors son dos nens/es amb les mans agafades. Les gallines són els 
altres, que han de córrer a peu coix. Els caçadors han d’agafar les gallines 
posant-les dins el forat format pels braços. La gallina que toca el terra amb els 
dos peus queda eliminada. 

Adaptacions 
1A cap, si son caçadors el seu company l’empenyerà i ell serà qui caci les 
gallines. 1B jugarà amb una parella i els caçadors seran tres  2A aniran agafats 
de una mà. 2B si es caçador no s’agafarà al company. 

L’ona 

Objectius 
Lateralitat, control corporal, control oculo   manual. 
Edat Material 
6  a 9 anys 1 pilota 
Desenvolupament 
Es col·loquen els equips en fila, separats a uns dos metres. El primer agafa la 
pilota i la passa al de darrera per un costat, aquest la passa al de darrera seu 
per l’altre costat, i així fins el final. Com a variants, després, es passa per sobre 
i després per sota les cames, sense que toqui a terra. Guanya l’equip que ho fa 
amb menys temps. Els peus han d’estar fixes a terra. 

Adaptacions 
S’hi ha problemes de pressió es jugarà amb una pilota d’escuma. En el cas de 
1B si no pot agafar la pilota, el company de davant li deixarà a les faldilles i el 
següent li agafarà. En el cas de 2B com que ha de fer servir crosses i té les 
mans ocupades, ho faran des de terra. 

La penyora múltiple 

Objectius 
Velocitat. 
Edat Material 
8  a 14 anys. 1 mocador 
Desenvolupament 
Els jugadors es situen en cercle, repartits en 4 equips amb el mateix nombre de 
jugadors, numerats: 1, 2, 3, 4, etc. Al centre hi ha el mocador.  El monitor diu un 
numero.  Els jugadors dels 4 equips amb el mateix número, surten corrents del 
seu lloc i fan la volta al cercle, per fora; quan l’acaben, entren dins el cercle 
passant pel seu lloc i intenten agafar el mocador per al seu equip. Després 
tornen novament al seu lloc. El jugador que té el mocador ha d’intentar arribar 
al seu lloc sense que els altres jugadors en joc el toquin, cas en què quedaria 
eliminat. Cada cop que un jugador agafa un mocador, guanya 2 punts per 
l’equip.  
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Adaptacions 

Guanyarà l’alumne que arribi abans al mocador, no hi haurà persecució. 1A, 2A 
i 2B només cal limitar la mobilitat als companys. 1B tots jugaran en parelles. 

La pilota que gira 

Objectius 
Cooperació i coordinació oculo  manual i desenvolupament de la velocitat. 
Edat Material 
8  a 12 anys 1 pilota gegant 
Desenvolupament 
Dividir a la classe en dos equips, que es situïn en dos cercles concèntrics i amb 
espai suficient entre ells perquè passi la pilota gegant. Els nens han d’estar un 
davant de l’altre mirant-se. Un d’ells es col·loca en el passadís que queda entre 
ambdós equips, i just en l’altre extrem es situa una pilota gegant. El nen 
intentarà agafar la pilota corrent, a la vegada que els altres intentaran evitar-ho 
fent girar la pilota al voltant del cercle tan ràpidament com puguin. 

Les cadenetes 

Objectius 
Velocitat i agilitat, recreació. 
Edat Material 
8  a 12 anys. Cap 
Desenvolupament 
4 alumnes formen una cadena i han de tocar la resta sense trencar la cadena. 
Cada vegada que en toquen un, el tocat es posa a l’esquerra de la cadena i qui 
queda més a la dreta surt, de forma que la cadena està formada sempre per 4. 

Adaptacions 
Es modifica el desplaçament 1A i 1B cap adaptació,  a no ser que 1B no pugui 
desplaçar-se sol amb la cadira, llavors jugarà en parella. 1A, si porta una 
crossa, jugarà a la cadena sempre en una banda. 2A no pot formar part de la 
cadena.  Alumnes amb PC, estaran en mig de la cadena, així els company 
faran de suport. 

Les cadiretes 

Objectius 
Velocitat, percepció corporal i espacial. 
Edat Material 
4  a 8 anys. Cadires o cercles 
Desenvolupament 
Es col·loquen un nombre de cadires igual al nombre de participants menys un, 
en cercle, de costat formant figures, etc. El professor posa una cançó i mentre 
s’escolta la música, els nens van corrent al voltant de les cadires. Quan es para 
la música, tots s’han d’asseure ràpidament. El que es quedi sense cadira queda 
eliminat. 

Adaptacions 
Posem per tot l’espai cadires i els companys han de posar-se a sobre i els nois 
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amb discapacitat només les han de tocar. 1A i 2A cap. 1B amb parella.  2B 
reduïm la mobilitat dels companys. 

Les quatre cantonades 

Objectius 
Velocitat 
Edat Material 
8  a 12 anys .  4 cons per marcar els vèrtexs del 

quadrat 
Desenvolupament 
Dividim el grup classe en equips de cinc persones. Quatre jugadors es posaran 
fent un quadrat i el cinquè es ficarà al mig. El cinquè donarà la consigna en veu 
alta de canvi, llavors, la resta hauran de canviar de cantonada igual que la 
persona que esta al mig. Es posarà al mig el que es quedi sense cantonada. 

Adaptacions 
La consignà serà que s’agafin d’un turmell per la part de darrere o que vagin a 
peu coix. En el cas de 1B si no pot portar la cadira jugarà amb parella. 

Llops i ovelles 

Objectius  
Diferents formes de desplaçament, velocitat 
Edat Material 
6  a 10 anys Cap 
Desenvolupament 
Es formen dues files separades uns dos metres. Els de davant surten en una 
postura més incòmode i els de darrera els han d’atrapar. El recorregut es de 10 
i  15  metres. 
Adaptacions 
Cap, ja que modifiquem el desplaçament. En el cas de 1B, si no  pot desplaçar 
ell sol la cadira  jugarà en parella. 

Moros i cristians 

Objectius 
Velocitat, coneixement del joc tradicional 
Edat Material 
6  a 14 anys.  Cap 
Desenvolupament 
Els equips es col·loquen en fila davant una línia. Un cristià va on estan els 
moros i els toca suaument la mà. De cop li pica fort a la mà a un dels moros i 
surt corrent cap el seu lloc. Si el moro l’atrapa el fa presoner i el porta al seu 
castell; si no , torna al seu lloc. El jugador que corre pot salvar els presoners del 
seu equip si els toca abans no l’agafi el seu perseguidor. Després el moro toca 
a un cristià. S’acaba quant un equip es queda sense participant. 

Adaptacions 
1A, al contrari se li dóna una tasca a realitzar abans de sortir corrents. 1B, 
jugarà amb parella i el contrari realitzarà una tasca abans de sortir corrents. 2A, 
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es modificarà el desplaçament del contrari. 2B, igual  que 2A, però  en aquest 
cas no tocarà, per evitar desequilibris. 

Parts del cos en un cercle 

Objectius 
Reconeixement de les diferents parts del cos, percepció espaial i 
desenvolupament de la velocitat de reacció. 

Edat Material 
5  a 7 anys 1 cercle per nen 
Desenvolupament 
Es reparteixen els cercles per terra. Els nens i nenes corren lliurement al voltant 
de les anelles sense xocar uns amb altres . Quan el professor/a cita una part 
del cos, ells la tenen que posar dins d’un cercle. L’activitat continua fins haver 
citat varies parts del cos. 
Variants 
Situar el més alt possible la part del cos citada.  Els nens poden ser elegits per 
citar les diferents  parts del cos. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Passa i corre 

Objectius 
Coordinació oculo  manual, desenvolupament de la velocitat, control temporal. 
Edat Material 
8  a 12 anys 1 pilota gegant per grup 
Desenvolupament 
Els nens formen un gran cercle. En aquesta posició van passant-se una pilota 
gegant en el sentit de les agulles del rellotge. A la segona volta, quan el nen o 
la nena passa la pilota, ha de córrer al voltant del cercle en el mateix sentit i 
tornar al seu lloc abans de que li  arribi la pilota, de manera que estigui llest per 
tornar a passar-lo. Aquesta activitat pot resultar complexa d’aprendre, per això 
es recomana començar a poc a poc. 
Adaptacions 
No calen adaptacions 

Passar pel túnel 

Objectius 
Descobrir altres maneres de desplaçament, cooperació, velocitat. 
Edat Material 
3  a 8 anys Cap 
Desenvolupament 
Dividir als nens en grups de tres,  es situen a quatre grapes en línia ,ben junts, 
formant un túnel. Quan el professor dóna el  senyal, un dels nens que està a 
l’extrem passa a quatre grapes pel túnel que formen els seus companys i es 
col·loca altre vegada en la mateixa posició però en l’altre extrem. El següent 
nen repeteix la mateixa operació i així una i altra vegada de manera que el 
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túnel es va desplaçant d’un costat de la sala a l’altre. Es pot fixar un temps 
determinat i que cada grup conti les vegades que un nen passa per sota del 
túnel per veure quin equip ha passat més vegades. 

 

Adaptacions 
En lloc de realitzar l’activitat a quatre grapes, l’alumne amb mobilitat reduïda 
pot  “passar pel túnel”  reptant si per a ell resulta més fàcil. 

Passar-se les pilotes en cercle 

Objectius 
Coordinació oculo  manual, velocitat de reacció. 
Edat Material 
8  a 10 anys Pilotes d’escuma 
Desenvolupament 
Asseguts en un gran cercle, a terra amb cinc pilotes aproximadament 
distribuïdes entre els nens. A la senyal  “Ja!”,  els alumnes comencen a passar-
se les pilotes seguint el sentit de les agulles del rellotge, tan ràpidament com 
puguin. L’objectiu del joc és que coincideixin dos pilotes juntes. Començaran 
jugant a poc a poc per que els nens entenguin la dinàmica i anar accelerant 
progressivament. 
Variacions 
Introduir més pilotes des del principi per que hagi un major nombre de nens 
actius. Utilitzar els peus o altre part del cos per passar-se la pilota. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

“Peste alta” 

Objectius 
Resistència i driblatge en bàsquet, futbol i handbol, coneixement del joc 
tradicional. 
Edat Material 
8 a 14 anys. Diferent material per pujar-hi a sobre 
Desenvolupament 
Un alumne que paga fa de perseguidor i tracta de tocar els altres. Quan en toca 
un, aquest el substitueix i fa de perseguidor. Els alumnes que corren o canvien 
de lloc es poden tocar; però no, en canvi, els que estan sobre algun obstacle 
(arbre, pedra, aparell, etc.) i no toquen a terra.  

Adaptacions 
1A, 2A i 2B si són perseguits només cal que toquin una zona alta. Si són 
perseguidors, depenent de la seva velocitat de desplaçament es limitarà el 
moviments de la resta de companys. Si el professor ho considera necessari, es 
col·locaran més zones altes en el terreny.  

Pilota cremada 

Objectius 
Coordinació oculo  manual i velocitat. 



Dossier de jocs adaptats                                                   

 42 

Edat Material 
6  a 9 anys. 1 pilota i 1 xiulet. 
Desenvolupament 
Els alumnes es col·loquen en cercle. Es van passant la pilota, fins que el 
mestre fa sonar el xiulet. L’alumne que en aquell moment tingui la pilota haurà 
de fer una volta al cercle i tornar al seu lloc. Aquest joc es pot fer variant 
l’estímul sensorial i la manera de pagar penitencia. Amb alumnes de més edat 
es pot fer amb més d’una pilota. 

Adaptacions 
1A cap adaptació. 2A i 2B es pot jugar des de terra, i al donar la volta, només 
han d’aixecar-se. Si tenen problemes de prensió es jugarà amb una pilota tova. 
1B donarà la volta amb el professor o un company. 

“ Pilla, pilla”  per parelles 

Objectius 
Velocitat. 
Edat Material 
8  a 14 anys Cap 
Desenvolupament 
Els alumnes jugaran per parelles, un tindrà el número 1 i l’altre el 2. Les 
parelles, correran agafats de les mans lliurement per l’espai. A la senyal del 
professor, 1 perseguirà a 2 o a l’inrevés. Si ho aconsegueix, canviaran les 
funcions. 

Adaptacions 
En ser un joc per parelles només caldrà l’adaptació al alumne que sigui parella 
del nen amb mobilitat reduïda. 1A, 2A i 2B es reduirà la mobilitat de la parella  
(depenent de la mobilitat del nen amb discapacitat).  1B jugaran en parelles, 
dos perseguiran a dos. En el cas de alumnes amb PC quan el alumne estigui a 
prop d’ ell, li dirà “tocat” així evitarem desequilibris. 

Pita, pita 

Objectius 
Velocitat. 
Edat Material 
8  a 10 anys. 1 xiulet 
Desenvolupament 
Tots els alumnes estan al gimnàs, el professor/a fa sonar el xiulet. Per 
exemple: 1 vegada a les espatlleres, 2 sota la cistella, etc... 
Adaptacions 
Com no es una cursa, el professor no donarà la següent consigna fins que no 
hagin arribat tots els alumnes al destí. En altres casos per que no hi hagin 
desavantatges el professor pot donar consignes com: anar a les espatlleres a 
peu coix. 

Relleu en cercle  

Objectius 
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Cooperació, desenvolupament de la velocitat, coordinació oculo manual i 
percepció espaial. 
Edat Material 
8  a 10 anys Guix o bancs i 1 pilota per equip 
Desenvolupament 
El professor dibuixa una gran creu de guix al terra. Els alumnes es divideixen 
en quatre grups i s’asseuen damunt d’una línia de la creu en fila mirant al 
centre. La primera persona de cada equip té una pilota, la qual passarà per 
sobre dels seus caps cap al darrere fins arribar a l’últim de cada fila, aquest 
s’aixecarà i correrà al voltant dels quatre grups en el sentit de les agulles del 
rellotge, fins tornar a arribar a la seva fila, seient,  aquesta  vegada davant  dels 
seus companys. La seqüència es va repetint fins que tots els nens hagin fet la 
cursa. El primer equip en acabar  les curses és el guanyador.  
Variants 
Modificar la forma de passar la pilota. Per exemple, pels costats o entre les 
cames. Modificar la forma de desplaçament al voltant dels grups. Per exemple, 
a quatre grapes, assegut al matalàs. Es poden asseure  damunt de bancs en 
lloc de a terra. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Relleus en cercles 

Objectius 
Habilitats motrius bàsiques: desplaçaments, reptacions, equilibris... 
Edat Material 
6  a 10 anys 3 matalassos,  2 cèrcols, 2 pilotes.  
Desenvolupament 
Es tracta que els nois desenvolupin una sèrie de destreses i habilitats en forma 
de relleus. Cada equip sortirà corrent de la sortida, en primer lloc  saltaran  pel 
cèrcol, a continuació faran una tombarella al matalàs gros, després passaran 
pels matalassos finalment acabaran fen 3 bots amb la pilota, que es trobarà al 
final del circuit. 

Adaptacions 
Agafar el joc i per cada categoria es farà un circuit alternatiu. 

Relleus en conducció 

Objectius 
Desenvolupament del driblatge i control de la pilota. 
Edat Material 
8  a 16 anys. 1 pilota de futbol, 6 cons 
Desenvolupament 
Es col·loquen els cons en filera amb una distància de 40 cm. Es fa el recorregut 
on hi ha els cons (anada i tornada), en el menor temps possible, no es poden 
saltar ni tocar cap con. 
Adaptacions 
No es farà l’activitat com un relleu. 2A i 2B no tenen cap problema per a fer 
l’activitat. 
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Relleus saltant les cames 

Objectius 
Desenvolupament de la velocitat tant física com de reacció. 
Edat Material 
8  a 10 anys Cap 
Desenvolupament 
Per parelles, asseguts a terra amb les cames esteses i els peus d’uns tocant 
els del company que està assegut davant. Totes les parelles estan en línia com 
si formessin una via de tren. Es numeren les parelles. Quan el professor diu un 
número, aquesta parella ha de aixecar-se i córrer en el sentit de les agulles del 
rellotge. Saltant les cames dels seus companys, donar la volta per fora i tornar 
a seure en el seu lloc. 
Variants 
Es poden dir colors, i en lloc de córrer es pot saltar, caminar... 
Adaptacions 
No calen adaptacions 

Relleus sobre tres cames 

Objectius 

Coordinació, velocitat i experimentació de altres maneres de desplaçament. 
Edat Material 
8  a 10 anys Cordes 
Desenvolupament 
Els equips estan formats per parelles. Quan es dóna la sortida, la primera 
parella es lliga la cama dreta d’un amb l’esquerra de l’altre i surten corrent fins 
un senyal i tornen. Quan arriben al lloc de sortida es deslliguen la corda i la 
passen a la següent parella. Aquesta es lliga igual i fa el mateix recorregut. 
Guanya l’equip que l’ultima parella arribi primer. 

Adaptacions 
Jugaran sense companys, i un de l’altre equip jugarà també sol amb una 
modificació en el seu desplaçament. 

Sota la pedra 

Objectius 
Desenvolupament de la velocitat. 
Edat Material 
6  a 10 anys. Mínim 20 cons i pilotes de tennis 
Desenvolupament 
Es reparteixen els cons per tot l’espai amagant en alguns d’ells pilotes de 
tennis. El grup ha de trobar-se en un lloc allunyat de la pista.  Quan el mestre 
dona la senyal corren i comencen a buscar les pilotes. Guanyarà qui trobi més 
pilotes.  
Variants 
Es pot amagar només una pilota. Es pot variar el tipus de desplaçament.  Qui 
camini queda eliminat. 

Adaptacions 
No calen adaptacions, només si l’alumne amb discapacitat té poca mobilitat es 
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jugarà  per parelles. 

Stop 

Objectius 
Desenvolupament de la velocitat i percepció espaial. 
Edat Material 
8  a 12 anys Cap 
Desenvolupament 
Un alumne serà escollit com perseguidor i haurà d’intentar tocar a la resta dels 
seus companys que es moguin per la sala. Quan aquests són tocats, han de 
quedar-se quiets en el lloc amb els braços en creu i les cames obertes. Només 
podran tornar a escapar-se si són salvats per un company que no l’han tocat,  
que passi per sota de les seves cames. El joc continua fins que tots els nens i 
nenes estiguin “pillats” o quan s’hagi complert un temps determinat.  
Variants 
Pot haver més d’un perseguidor. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 
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Jocs Preesportius 

A-E-I-O-U 

Objectius 
Iniciació al voleibol (passi de dits i remats). 
Edat Material 
A partir 10 anys. 1 pilota 
Desenvolupament 
Es col·loquen tots els participants en grups, un màxim de 8 persones. Es van 
passant la pilota amb passis de dits. Cada vegada que es toca la pilota es diu  
una vocal, i el que li toca  la u ha de fer una rematada per tocar un company de 
l’equip contrari amb la pilota. 

Adaptacions 
1A i 2A No necessiten adaptacions. 1B jugaran amb un globus. 2B Jugaran des 
del terra si té problemes de prensió es jugarà amb una pilota d’escuma. 

A matar bolets 

Objectius 
Iniciació al handbol. 
Edat Material 
10  a 16 anys. un  una pilota 
Desenvolupament 
Es divideix el terreny de joc en dos camps, al fons de cada camp es situa una 
zona on estaran el jugadors morts de l’equip contrari. Es fa dos equips que es 
situaran en cada camp. El joc consisteix en que els jugadors d’un equip han de 
matar els de l’altre llançant-los una pilota que els ha de tocar el cos. Si un 
jugador ha estat tocat per la pilota, es situarà a la zona del camp contrari 
destinada per als morts. Per a salvar-se els seus companys li poden passar la 
pilota i tocar-lo. 

Adaptacions 
Els llançaments no es poder realitzar a les rodes de la cadira. Els jugadors 
realitzaran l’activitat des de terra. La única manera de desplaçar-se es fent 
servir les mans i recolzant els glutis. 

Bitlles 

Objectius 
Iniciació a la boccia. 
Edat Material 
8  a 12 anys Joc de bitlles, pilotes petites, etc 
Desenvolupament 
Es formen dos equips, es col·loquen les bitlles a més o menys distancia segons 
l’edat dels participants. Guanyarà aquell equip que aconsegueixi més punts. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 
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Boccia 

Objectius 
Iniciació a la boccia. 
Edat Material 
8  a 16 anys.  1 joc de boles que el constitueixen 6 

boles blaves i 6 boles vermelles i una 
bola blanca 

Desenvolupament 
El jugador que inicia el joc llança la bola blanca i seguidament llança la bola del 
seu color. Desprès llança l’equip contrari. Desprès d’haver realitzat el primer 
llançament cada equip, llançarà l’equip que estigui més lluny de la bola blanca 
fins que s’apropi més a la bola blanca que l’equip contrari o fins que hagi llançat 
les sis boles, així donada una d’aquestes situacions l’equip contrari llançarà les 
seves boles. Al finalitzar el parcial les boles del mateix color que estiguin més 
apropa de la bola blanca seran els punts guanyadors. La suma dels punts de 
cada parcial seran els punts de cada equip. En cas d’haver  empat es farà un 
parcial més per  decidir el guanyador. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Bombardeig del castell 

Objectius 
Iniciació al handbol. 
Edat Material 
8  a 16 anys. 2 calaixos de plint 
Desenvolupament 
Al camp de joc es col·loca un calaix de plint a cada extrem que faran de 
porteria. Al seu voltant es traça un cercle de tres metres de diàmetre on no pot 
entrar cap jugador. Es juga un partit d’handbol amb les regles tradicionals 
excepte que per marcar un gol s’ha d’introduir la pilota a dins del calaix. 

Adaptacions 
Els jugadors es col·locaran de forma estratègica per tot el camp però amb la 
consigna que només tindran un metre i mig per moure’s. 1A i 2A no necessiten 
cap més adaptació. 2B Pot jugar des de terra si la seva mobilitat s’ho permet.  

Bombardejar els cons 

Objectius 
Desenvolupament de l’atac i la defensa de handbol. 
Edat Material 
10  a 12 anys Bitlles o cons, pilotes i samarretes de 

peto de dos colors 

Desenvolupament 
Dividir la classe en dos grups i col·locar els cons o bitlles en dos línies, una a  
cada extrem del gimnàs. La zona central del gimnàs és designada com zona 
neutral. Cada equip ha d’intentar tirar els cons de l’equip contrari amb pilotes de 
voleibol (o similars) a la vegada que defensen els seus. Les pilotes només es 
poden llançar rodant pel terra i des de la zona del propi equip, ja que no es pot 
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trepitjar la zona neutral. L’equip guanyador serà el primer que tiri totes les 
bitlles de l’equip contrari. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Caçadors i caçats 

Objectius 
Desenvolupament del xut i control de la pilota i del driblatge. 
Edat Material 
8  a 16 anys 1 pilota de futbol  i 4 cons 
Desenvolupament 
Es divideix el grup classe en dos equips, uns seran l’equip dels caçats i els 
altres els caçadors. Els caçats es col·loquen a l’interior d’una zona que 
delimitarem amb cons, i els caçadors per fora amb una pilota al seu poder. A la 
senyal intentaran donar amb la pilota als peus dels caçats. Per cada encert 1 
punt. Es fa un canvi cada 2 min. A mida que es va jugant s’augmenten les 
pilotes. 

Adaptacions 

1A farà els llançaments amb les mans, si és el caçat tindrà dos vides. 1B si té 
mobilitat a les cames, intentarà fer els xuts. 2A i 2B en principi no han de tenir 
problemes per a fer l’activitat. En el cas que 2B tingués greus problemes 
d’equilibri, ho pot fer assegut en una cadira. Si son caçats, se’ls permetrà que 
els toqui la pilota dos cops. 

Caçadors i conills 

Objectius 
Iniciació a l’esport (bàsquet, handbol). 
Edat Material 
9  a 12 anys. 1 pilota 
Desenvolupament 
Tots són caçadors  menys un que és el conill. Els caçadors tenen una pilota 
amb la qual han de tocar el conill, però no li poden tirar, només la  poden tirar  
per  passar-se-la entre ells. 
Adaptacions 
1A i 2A no necessiten cap canvi en el lloc o es pot jugar des de terra. 1B Anirà 
amb un company. 2B Es pot jugar des de terra al igual que els seus companys. 
En el cas dels nois amb PC es permetrà un bot. 

Cadena de pilota 

Objectius 
Control espacial, control oculo  manual en el maneig de la pilota. 
Edat Material 
6  a 10 anys 1 pilota 
Desenvolupament 
Es formen dos equips que es desplacen corrents. Quan el professor dona la 
senyal cada equip forma un cercle amb les cames obertes i un es col·loca a 
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cinc metres del cercle amb la pilota, aquest passa la pilota a  un del cercle i la 
pilota ha de donar tota la volta per sota les cames i sense tocar a terra fins que 
torna al que està sol. 

Adaptacions 
1A i 2A varien la forma de passar la pilota, en el cas que 2A no pugui agafar la 
pilota, un company la deixarà a les seves faldilles i el següent l’agafarà. 1B no li 
calen adaptacions.  2B  s’asseuran a terra. 

Cerclemà 

Objectius 
Millorar l’estratègia de defensa  atac. Conèixer les principals regles del handbol. 
Edat Material 
10  a 16 anys.                                 Pilota per equip, 2 porteries, 2 cercles i  
    corda 
Desenvolupament 
Es necessiten 2 porteries on penjarem un cercle dels grans (es fàcil penjar-los 
amb una corda),. El joc consisteix en progressar en equip amb una pilota i 
aconseguir que passi per l’interior del cercle. Guanya l’equip que més gols 
aconsegueix  en un determinat temps.  
Normes:  Qui te la pilota no pot donar més de tres gambades amb la pilota.  
Passar la pilota  per poder avançar en l’atac. No es pot trepitjar l’àrea del porter 
ni per llançar ni per defensar. Es pot saltar des de fora per aconseguir llançar 
abans de que el peu toqui el terra.  Les sancions, com treure les faltes, la 
manera de treure i altres normes, poden ser posades pels alumnes o be 
acomodar-se a les del handbol.  

Adaptacions 
Es pot jugar des de terra. 1A o juga des de terra, o amb la cadira. 1B cap 
adaptació, es tindrà present els desequilibris. 2B amb bastons jugaran des de 
terra. 2B amb PC jugarà amb una  

Contra la paret  

Objectius 
Desenvolupament del passi i recepció de la pilota. 
Edat     Material 
8  a 16 anys.    1 pilota de futbol per equip 
Desenvolupament 
Es fan grups de 4 o 5 persones amb una pilota de futbol cada grup. Es situen 
en fila per ordre, el primer colpeja la pilota, i fa el rebot contra la paret. Després 
el segon, el tercer... així successivament fins que un falli. Només es pot donar 
un cop per persona. 

Adaptacions 
Al noi amb mobilitat reduïda se li permetem dos llançaments de la pilota. 1A si 
no pot moure les cames, pot fer-ho assegut a terra i passant la pilota amb la 
mà. 1B si té mobilitat a les cames, intentarà fer els xuts. 2A i 2B en principi no 
han de tenir problemes per a fer l’activitat. En el cas que 2B tingués greus 
problemes d’equilibri, ho pot fer assegut en una cadira i el noi que ha 
d’interceptar la pilota no s’ha d’apropar a més d’un metre d’ ell. 
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Derruir el con 

Objectius 
Principis bàsics de atac i defensa, la passada, treball cooperatiu en equip en un 
àmbit competitiu i lúdic. 

Edat Material 
10  a 12 anys  Pilotes, cons, i cercles o matalassos. 
Desenvolupament 
Dividir la classe en dos equips. L’objectiu del joc consisteix en derruir el con de 
l’equip contrari que està situat a l’altre extrem del camp, damunt d’un matalàs o 
dins d’un anell.  No està permès desplaçar-se amb la pilota, el contacte físic, ni 
que un jugador entri en la zona marcada per l’anell o  el matalàs. Les normes 
del joc poden adaptar-se segons les necessitats dels jugadors. L’equip 
guanyador serà aquell que hagi derruït més cops el con contrari en un temps 
marcat, o el primer equip que derrueixi el con un número determinat de 
vegades. 
Variants 
Jugar agenollats o asseguts a terra. Per fer el joc més divertit i fàcil es pot 
utilitzar un major número de cons, així es facilitarà que siguin derruïts. Reduir el 
número de jugadors i el camp de joc. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Deu  passes 

Objectius 
Desenvolupament del passi i recepció de la pilota. 
Edat Material 
8  a 16 anys 1 pilota de futbol 
Desenvolupament 
Es divideix el grup en dos equips que es distribuiran per tot l’espai. Un dels 
equips tindrà la possessió de la pilota, i entre ells hauran de passar-se-la. Cada 
passi es contarà en veu alta fins arribar a 10, on sumaran un punt i passaran la 
pilota a l’altre equip. L’equip contrari ha d’intentar tallar la pilota, si 
s’aconsegueix  ells començaran a comptar  els deu passis. Guanyarà qui més 
punts obtingui. 

Adaptacions 
1A si no pot moure les cames, pot fer-ho assegut a terra i passant la pilota amb 
la mà. 1B si té mobilitat a les cames, intentarà fer els xuts. 2A i 2B en principi 
no han de tenir problemes per a fer l’activitat. En el cas que 2B tingués greus 
problemes d’equilibri, ho pot fer assegut en una cadira i el noi que ha 
d’interceptar la pilota no s’ha d’apropar a més d’un metre d’ ell. 

Dins i fora 

Objectius 
Coordinació, treball de driblatge. 
Edat Material 
8  a 12 anys Cap 
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Desenvolupament 
Tot el grup classe forma un gran cercle agafant-se pels braços ben fort, dos 
nens es col·loquen al mig del cercle i dos fora.. Els de dintre del cercle han 
d’intentar sortir d’aquest i els que estan fora intentaran entrar dintre. Els que 
formen el cercle faran el possible per evitar-ho. S’ha de canviar de tant en tant 
als nens de fora del cercle. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Disputar la pilota 

Objectius 
Iniciació al bàsquet i handbol. 
Edat Material 
10  a 12 anys. 1 pilota 
Desenvolupament 
El joc consisteix a passar-se successivament, els jugadors d’un equip, la pilota 
per aproximar-se al semicercle contrari i tocar-lo.  
Adaptacions 
2A i 2B depenent de la seva mobilitat podran realitzar l’activitat. Es posarà la 
regla de que la pilota ha de ser tocada per tots els jugadors de l’equip 

El cavaller i la torre 

Objectius 

Iniciació al bàsquet i handbol.                   

Edat Material 

8  a 16 anys. 1 bitlla i pilotes handbol  

Desenvolupament 

Els jugadors formen un cercle força separats els uns dels altres. El jugador 
situat al centre del cercle, és a dir el cavaller, ha de defensar la torre, que és la 
bitlla. 

Adaptacions 

En el cas que siguin cavaller no cal adaptacions. Si han de defensar la torre ho 
faran per parelles. 

El menja boles 

Objectius 
Iniciació a la boccia. 
Edat Material 
6  a 12 anys. Boles de boccia, pilotes toves o globus 

plens d’arròs; caixes de cartró 
foradades 

Desenvolupament 
A la senyal del professor els alumnes llançaran la pilota a dintre de la caixa, el 
primer que fiqui totes les seves boles a dintre de la caixa guanyarà el joc. 
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Adaptacions 
Tots els alumnes jugaran des de terra i per desplaçar-se no s’aixecaran. 

El mocador 

Objectius 
Desenvolupar la capacitat de velocitat 
 
Edat                                                         Material 
6  a 12 anys                                             Un mocador 
Desenvolupament 
Es delimita  un camp, es divideix  el grup en dos,  es col·loquen els nens  un 
enfront de l’altre  i s’assigna un número secret a cada  nen. Un nen  es posa el 
mig,  aguantant  el mocador. Qui te el mocador  diu  un número dels que tenen 
els jugadors de cada equip, qui te aquest número sortirà corrent agafar el 
mocador,  l’intentarà agafar i tornarà cap a “casa seva” amb el mocador a la ma 
abans que sigui tocat per l’adversari. Els jugadors que no hagin aconseguit 
arribar fins al seu equip amb el mocador a la ma, o els que , o els tocats en el 
seu intent seran eliminats. La resta de companys de l’equip assumirà el número 
dels companys eliminats.  
Adaptacions 
1A guanya qui agafa  primer el mocador, no hi ha cursa de tornada. Com a 
excepció el jugador que aguanta  el mocador sabrà el número del jugador 1A i 
quan el cridi es situarà a la línia del  mig camp amb els braços en forma de creu 
i un mocador en cada ma ( per evitar els xocs frontals: Els mocadors seran de 
colors diferents ( el color del jugador 1A serà diferent al que s’utilitza en la resta 
del joc) El jugador 1A es millor que es col·loqui en un lateral. El jugador que 
hagi de competir amb el nen 1A, haurà de fer una habilitat prèvia, abans d’anar 
a agafar el mocador.  1B Igual que 1A, però serà qui aguanti el mocador  qui el 
deixi caure a sobre del 1B per  compensar desavantatges, s’augmentarà el 
número d’habilitats: Per exemple fer 3 flexions i anar corrent fins a tocar un 
senyal i després dirigir-se al mocador.  2A i 2B igual que 1A i 1B, i amb la ma 
hàbil provarà d’agafar el mocador per si mateix. Si el nen 2A mostra un bon 
grau d’autonomia, es podrà jugar amb un sol mocador modificant la forma de 
desplaçament de l’adversari, pe. Fent passos de formiga). S’haurà de preveure 
els possibles xocs. a 3. L’adversari directe al nen amb PC haurà de fer una 
cursa prèvia a un punt prefixat abans d’arribar al mocador. Tant el el rol de 
perseguidor com en el de perseguit, no podrà haver contacte físic en el moment 
de l’agafada. . un cop els nens estiguin a la mateixa alçada, el nen es 
considerarà atrapat. 

El io-io 

Objectius 
Control oculo manual o oculo podal, treball de la punteria, i depenent de com es 
fa el io-io, introducció a diferents esports. 

Edat Material 
8  a 12 anys  Pilotes de plàstic, goma elàstica, 

esparadrap, estic i bitlles 
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Desenvolupament 
Una pilota de plàstic folrada pel nen. Es lliga una corda elàstica a la pilota i 
l’altre extrem es fixa en el terra. La longitud de la goma variarà en funció de 
l’habilitat del nen. L’avantatge d’aquest sistema és que els nens o nens poden 
llençar o xutar la pilota sense tenir que desplaçar-se a buscar-la, ja que la 
goma elàstica produeix l’efecte io-io que retorna la pilota. Després 
d’experimentar una bona estona llançant i xutant la pilota, es poden introduir 
noves tasques, com per exemple: intentar derruir unes bitlles situades a certa 
distància. També es poden incloure jocs d’equip, on guanya l’equip que 
derrueixi abans un grup determinat de bitlles. 
Variants 
Lligar les pilotes a un bat o raqueta de fusta en lloc de fer-ho en el terra o 
utilitzar un estic de hoquei de plàstic per colpejar la pilota des d’una posició 
estàtica.  

Adaptacions 
Al utilitzar la goma elàstica l’estabilitat del nen és segura. Des del lloc d’inici del 
joc, la persona amb disminució motriu pot participar sense cap problema. Pot 
realitzar l’activitat des de terra, assegut en una cadira o cadira de rodes ,o 
també, de peu si únicament utilitza una crossa. 

El tap 

Objectius 
Iniciació a la boccia. 
Edat Material 
6 a 10 anys.  5 cartolines de diferents colors i boles 

de boccia o de drap 

Desenvolupament 
Es divideix el grup classe en equips de 4 persones. En el camp es col·locaran 
les cartolines en forma de pentàgon i la bola blanca darrere d’elles. Per torns 
els jugadors han de col·locar les boles sobre les cartolines. Els jugadors de 
l’altre equip han de llançar les seves boles per tocar la bola blanca, cada 
vegada serà més difícil ja que tindran més boles de l’altre equip. Una vegada 
acabades les boles canvien els rols. Guanya qui a apropat més les seves boles 
a la bola blanca 

Adaptacions 
No calen adaptacions.. 

El vint-i-u 

Objectius 
Iniciació al bàsquet. 
Edat Material 
8 a 16 anys. 1 pilota 
Desenvolupament 
Els jugadors han de sumar 21 punts exactes. Cada cistella des de la línia de 
tirs lliures ( de penal a korfbal ) val un punt, i la resta de cistelles en valen 2. Si 
passen de 21, hauran d’arribar a 31. 
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Adaptacions 
En funció de la mobilitat dels braços jugaran totes les categories. Segons la 
força pot ser una pilota d’escuma i  utilitzar una paperera. 

Frontó a mà 

Objectius 
Iniciació al vòlei, frontó i tennis. 
Edat Material 
8  a 16 anys. 1 pilota de handbol o voleibol 
Desenvolupament 
En una paret es marca un línia horitzontal a 1 metre de terra. Es colpeja la 
pilota amb la mà per que toqui la paret sobre la línia. Després de tocar la paret 
es pot colpejar directament o bé deixar que doni un bot. 

Adaptacions 
En tots el casos es permet que la pilota doni dos bots a terra. 1A no hi ha més 
adaptacions. 2A començarà a jugar des de terra i una vegada domini la pilota 
passarà a jugar dret per dominar el control espaial. 2B (en el cas que sigui 
usuari de crosses) amb una cadira o des de terra. 1B jugarà amb un globus en 
funció de la seva mobilitat de braços. 

Futbol aranya 

Objectius 
Iniciació al futbol. 
Edat Material 
8 a 12 anys. 1 pilota 
Desenvolupament 
Igual que el futbol, però els participants van d’esquena per  terra amb 4 punts 
de suport a terra. 
Adaptacions 
Els companys jugaran amb el quatre suports i ells des de terra. 

Futbol assegut 

Objectius 
Depenent de les edats es treballaran uns objectius o uns altres: De 6  a 8 anys: 
control corporal (ull  peu). A partir de 8 anys: iniciació al futbol. 

Edat Material 
6  a 12 anys 1 pilota 
Desenvolupament 
Es juga com el futbol però amb els jugadors asseguts a terra sense poder 
aixecar el cul. Només es poden aixecar les cames. 
Adaptacions 
Cap. En el cas de l’1B si té molt poc moviment, es pot jugar amb un globus. 
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Futbol en línea de banda 

Objectius 
Iniciació al futbol. 
Edat Material 
8  a 12 anys. 1 pilota de futbol 
Desenvolupament 
Cada equip escull sis dels seus jugadors, que se situen fora del camp de joc, a 
una i altra línia de banda, alternativament, xutant i llançant la pilota dins del 
camp en benefici del seu equip. 
Adaptacions 
2A i 2B depenent de la seva mobilitat podran realitzar l’activitat 

Futbol per parelles 

Objectius 
Depenent de les edats es treballaran uns objectius o uns altres: De 6  a 8 anys: 
control corporal (ull - peu), control espaial i cooperació. A partir de 8 anys: 
iniciació al futbol. 

Edat Material 
6 a 12 anys. 1 pilota 
Desenvolupament 
Es juga com al futbol però en el terreny de joc els participants s‘agrupen per 
parelles i no es poden deixar de les mans. Cada vegada que es marca un gol 
es canvia de parella. 
Adaptacions 
1A si te un bon domini de la pilota, pot colpejar amb el reposa peus de la 
cadira. 1B anirà acompanyat i farà xuts o passes amb la mobilitat que tingui. 2A 
es redueix la mobilitat de la resta de companys. 2B jugarà igual que els seus 
companys però s’evitaran els contactes per els seus companys però s’evitaran 
els contactes per no caure. 

Joc de passar-se la pilota 

Objectius 
Tècnica bàsica de la passada i de la recepció, percepció espacial i 
reconeixement dels  
Edat Material 
10  a 12 anys Pilotes i cercles 
Desenvolupament 
Dividir la classe en números:  1 i 2. Tots els 1 es situen dins dels cercles que 
estan repartits per la sala. Els 2 tenen una pilota cada un i a la senyal del 
professor han de passar-se la pilota tants números 1 com els sigui possible. Els 
números 1 no es mouen de dins dels cercles, només tornen la pilota a qui se li 
ha passat. Els números 2 conten les passades que han fet. Després d’un 
determinat temps s’intercanvien els papers. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 
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Joc de zones 

Objectius 

Principis bàsics del joc en equip d’una forma menys perillosa, sense oposició. 
Joc adaptat per aconseguir èxit en el desenvolupament del llançament 

Edat   Material 

10  a 12 anys    Bancs o cons i 1 pilota 

Desenvolupament 

Dividir la classe en vuit zones rectangulars senyalitzades amb cons o bancs, 
una al costat de l’altre. Es divideix la classe en dos equips i aquests es 
distribueixen en les vuit zones alternadament. Els jugadors només es poden 
moure per la seva zona intentant passar la pilota als companys que estiguin 
més a prop de l’objectiu (porteria o cistella). El fet d’estructurar el camp en 
zones dóna als nens amb problemes de coordinació, un major temps per 
prendre la pilota, girar-se i passar-la amb cap tipus d’oposició. Quan el 
professor vegi que els nois i noies han guanyat confiança en ells mateixos i que 
tenen més habilitat en aquesta tasca, es poden anar treien els bancs fins que 
no hi hagin zones diferenciades. Aquest tipus de joc es pot utilitzar no només 
en bàsquet o futbol si no en hoquei o handbol. 

Adaptacions 

No calen adaptacions. 

K O. 

Objectius 
Iniciació al bàsquet. 
Edat Material 
8  a 16 anys. Pilotes 
Desenvolupament 
Des de la línia de llançaments lliures ( o del punt de penal en korfbal ), el primer 
llança a cistella i immediatament també ho fa el segon. Si el de darrera 
encistella abans, elimina al de davant. Si encistella abans el de davant li passa 
la pilota al següent que ha d’intentar eliminar a l’altre encistellant abans. 
S’acaba el joc quan només en queda un. 

Adaptacions 
1A i 2A ho poden fer sense adaptació.  2B jugarà des d’ una cadira. 

L’aranya peluda 

Objectius 
Driblatge en la iniciació al futbol, bàsquet i handbol. 
Edat Material 
8  a 12 anys. Cap 
Desenvolupament 
Hi ha una ratlla on es col·loca un/a alumne/a. La resta hauran de creuar 
aquesta ratlla sense ser agafats. Qui sigui agafat passa a parar-la. El joc 
s’acaba quan tothom ha estat agafat. .Només poden pivotar endavant o 
endarrere. Regles: els que paren han de tenir sempre un peu damunt la ratlla 
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Adaptacions 
En cap cas si són atrapats s’agafaran a la resta de companys. 1A cap altra 
adaptació. 1B per parelles. 2A cap altra adaptació. En el cas de paràlisi 
cerebral no se’l  tocarà sinó que es dirà el seu nom a mig metre de distància 
per evitar desequilibris. 2B no serà tocat per evitar desequilibris . Quan siguin 
atrapats estaran entre dos companys 

La frontera 

Objectius 
Driblatge en el futbol, bàsquet i handbol. 
Edat Material 
10 a 12 anys. Cap 
Desenvolupament 
El professor es col·loca a 15 metres de la paret i tots els nens corren per l’espai 
del mig. Cada vegada el professor s’anirà acostant més a la paret fent més petit 
l’espai del mig. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

La mosca 

Objectius 
Iniciació al bàsquet i handbol. 
Edat Material 
8  a 14 anys. 1 pilota 
Desenvolupament 
Un dels participants es col·loca al mig dels altres dos, que estan separats uns 
cinc a deu metres i es passen la pilota, el del mig ha d’agafar-la. Quan ho 
aconsegueix es canvia el lloc amb el que l’ha tirada. També es canvia si un 
dels dos dels extrems  li cau la pilota a terra. 

Adaptacions 
En tots els casos es jugarà a terra 1B i 2B (amb PC) es passaran la pilota tres 
jugadors i ho faran fent-la rodar pel terra. 2A jugarà en funció de la seva 
mobilitat. 1A no li calen adaptacions. 

La serp 

Objectius 
Treball en equip, coordinació i sincronització de moviments. 
Edat Material 
3  a 8 anys Matalassos 
Desenvolupament 
Els nens es desplacen per files de quatre per tota la classe, a quatre grapes, 
agafats dels turmells del company de davant. Es poden ajuntar dos grups per 
formar un grup de vuit, com si fos una serp. També es pot formar una sola serp 
si tots s’uneixen en una sola fila. Es important realitzar aquesta activitat damunt 
de matalassos per si algú  cau. 
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Adaptacions 
No calen adaptacions. 

La taca que s’encomana 

Objectius 
Resistència i driblatge en bàsquet, futbol i handbol, recreació. 
Edat Material 
8  a 14 anys. Cap 
Desenvolupament 
Hi ha un o més jugadors que són les taques,  l’objectiu de les quals és tocar els 
altres; que corren dispersos pel terreny. Quan algun jugador és tocat, es 
contagia i ha de córrer amb la mà posada al lloc on l’han tocat i ha d’intentar 
contagiar un altre que estigui lliure. El joc acaba quan les taques han 
encomanat  tothom. 
Variant 
La taca queda lliure quan toca algú. 

Adaptacions 
1A, 2A i 2B. Si són perseguidors, depenent de la seva velocitat de 
desplaçament es limitarà el moviments de la resta de companys. En el cas que 
els agafin no cal que tinguin la mà al lloc on els han tocat. 

Les quatre branques 

Objectius 
Habilitats de llançament i recepció i coordinació oculo  manual. 
Edat Material 
8  a 12 anys 1 pilota per equip 
Desenvolupament 
Cada grup forma un semicercle amb un dels nens en el centre. Aquest té una 
pilota que haurà de passar a cada un dels seus companys del semicercle, els 
quals se la tornaran cada vegada. Quan l’ha passat a tots, s’intercanvia amb un 
d’ells que anirà al centre. El joc continua fins que tots els nens i nenes hagin 
estat al centre.  
Variants  
Escurçar o allargar la distancia entre el nen del centre i els demés, depenent de 
l’habilitat de cada grup. Quantes passes poden fer en un temps determinat o 
realitzar una competició amb la resta de grups, a veure quin grup completa el 
cercle el primer. 
En lloc de formar un semicercle, els alumnes poden situar-se en una fila. En 
aquest cas, abans de tornar la pilota han de seure al terra per que el company 
de darrere pugui passar la pilota.  El joc finalitzarà quan estiguin tots asseguts. 

Adaptacions 
Aplicant una de les variacions del joc ja estem adaptant l’activitat. Ens referim a 
realitzar l’activitat des de terra. Tant l’alumne amb mobilitat reduïda com la 
resta dels seus companys podran passar-se la pilota asseguts. També es 
podrà jugar de peu mentre el company amb dificultats d’equilibri estigués 
assegut o mantenint-se agafats de les mans, cintura o espatlles. 
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Minivòlei 

Objectius 
Inici al vòlei. 
Edat Material 
10  a 12 anys. 1 pilota i 1 xarxa o corda 
Desenvolupament 
Es marca un camp quadrat de  16x16 m. i es divideix en quatre zones de 8x8m  
amb unes cordes situades a 1  metre d’alçada. Dins de cada zona s’hi col·loca 
un equip.  Es juga com al vòlei,  tots contra tots. 

Adaptacions 
Tots jugaran a terra. 1B jugarà en amb una pilota d’escuma o un globus i jugarà 
en funció de la seva mobilitat.  2B amb PC igual que 1B. 

Pany i forrellat 

Objectius 
Boccia. 
Edat Material 
8  a 10 anys. Joc de boccia o similar i cinta d’embalar 
Desenvolupament 
Es forma amb dues piques un angle de noranta graus i s’enganxen a terra amb 
cinta. Es posa una bola blanca a l’angle. Cada jugador disposa de tres a sis 
boles. Per torns, cada jugador tractarà d’apropar al màxim possible la seva bola 
a la bola blanca. 

Adaptacions 

No calen adaptacions  

Passar-se la pilota 

Objectius 
Desenvolupament de l’habilitat de recollir i passar un baló i coordinació oculo - 
manual. 
Edat Material 
6  a 9 anys 1 per parella 
Desenvolupament 
Els nens i nenes es divideixen en parelles i es col·loquen esquena contra 
esquena. Cada parella té una pilota. El jugador A, passa la pilota al jugador B, 
amb les dos mans, girant-se cap a un costat sense moure els peus del terra. 
Llavors, el jugador B es gira cap l’altre costat i passa la pilota al jugador A, qui 
també s’ha girat per recollir-la. Aquest procés es repeteix.  
Variants 
En lloc de passar-se la pilota de costat, se la poden passar per sobre del cap i 
per sota de les cames mantenint-se esquena contra esquena. 
Adaptacions 
No calen adaptacions tots els nen hi poden participar.  
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Pescant amb veta 

Objectius 
Introducció al hoquei 
Edat Material 
10  a 12 anys Estic de hoquei de plàstic, volants de 

bàdminton i petits talls de veta 

Desenvolupament 
Tots els nens asseguts en cercle. A cada un se li dóna un estic de hoquei de 
plàstic, el qual té un tall de veta a la punta de la part corba. En mig del cercle, 
repartits pel terra, es troben volants de bàdminton posats de peu, ja que en el 
seu cap es troba un altre tros de veta. El joc consisteix en pescar els volants, 
fent que la veta d’aquests s’enganxi al de l’estic aixecant-lo. 
Adaptacions 
No calen adaptacions 

Petanca 

Objectius 
Precisió en els llançaments i iniciació a la boccia en els cicles mitjà i superior, 
coneixement del joc tradicional. 

Edat Material 
4  a 12 anys Joc de petanca o boccia 
Desenvolupament 
El primer jugador tira una bola petita a uns 6 -10  metres de distància i després 
es van tirant les altres, que son  més grans, per ordre (un jugador de cada 
equip). Guanya l’equip que deixi la bola gran més pròxima a la petita. 

Adaptacions 
En el cas que es tingui problemes de prensió es farà servir un joc de boccia. 
Per a 1B si te greus problemes de prensió jugarà amb canaleta inclosa. 

Pilota al cel 

Objectius 
Iniciació a vòlei. 
Edat Material 
8  a 14 anys. 2 pilotes. 
Desenvolupament 
Els jugadors es divideixen en dos equips iguals. Cadascun d’aquests forma un 
cercle amb una distància entre els jugadors de  30-60 cm.  Quan es faci un 
senyal, un jugador de cada equip llença la pilota a l’aire a una alçada d’un 
metre o més. La resta ha d’intentar mantenir la pilota a l’aire colpejant-la amb 
les dues mans. Guanya l’equip que manté la pilota en l’aire durant el temps  
que es determini. 
Adaptacions 
1A no cal adaptacions.  2B (usuari bastons) jugaran des de terra a l’igual que la 
resta de companys. B jugarà des de terra amb globus depenent de la seva 
mobilitat de braços, de tota manera, es pot plantejar el joc com de col·laboració. 
2B amb PC jugarà des de terra o no depenent de l’equilibri que tingui. 
Igualment jugarà amb un globus o pilota d’escuma. 
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Pilota al cercle 

Objectius 
Introducció al handbol 
Edat Material 
10  a 12 anys Cercles i una pilota d’handbol 
Desenvolupament 
Aquest és un joc de futbol o hoquei adaptat. Formar dos equips de 5 o 6 
jugadors i situar dos anelles en els extrems laterals de la zona central del 
camp. Una persona de cada equip es col·loca en el cercle A o B. L’objectiu del 
joc consisteix en que abans de poder llançar a porteria, els equips han de 
passar la pilota al company situat dins del cercle. D’aquesta manera, els nens i 
nenes poden aprendre a passar la pilota i a jugar amb amplitud. 
Variants 
Utilitzar 4 cercles (dos a cada costat) amb un alumne en cada un d’ells. 
Aquesta vegada, abans de poder fer gol, s’ha de passar la pilota als dos nens 
situats dins dels cercles. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Pilota boira 

Objectius 
Iniciació al vòlei. 
Edat Material 
10  a 16 anys. Pilotes de vòlei 
Desenvolupament 
Els jugadors amb el número que indica el monitor s’apressen a agafar la seva 
pilota per dur-la fins on són els companys d’equip. Mentrestant, aquests formen 
un cercle a la meitat del seu camp i al voltant de la pilota, situant-se cadascun a 
1  m de l’altre. El portador de la pilota, situat al centre del cercle, llença la pilota, 
un darrera l’altre, a cada jugador que l’envolta, els quals la boten abans de 
tornar-la-hi. 

Adaptacions 
En cap cas aniran a buscar la pilota. 1A cap adaptació més. 2A i 2B jugaran 
asseguts en una cadira, si tenen PC jugaran o amb una pilota d’escuma o amb 
un globus. 

Pilota capitana 

Objectius 
Passi de bàsquet i handbol. 
Edat Material 
10  a 14 anys. 1 pilota 
Desenvolupament 
Cada equip es posa en filera, amb el capità davant seu a uns dos metres del 
primer. El capità li passa al primer de la fila, aquest li torna i s’asseu. El capità 
la passa al segon de la fila igual. Guanya el primer equip que s’asseuen tots. 

Adaptacions 
Tots jugaran des de terra, quan han passat la pilota, es tombaran a terra. 1A, 
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2A i 2B (usuaris de bastons) no necessiten més adaptacions. 1B i 2B amb PC 
jugaran amb les cames obertes i qui els ha de passar la pilota els hi tirarà entre 
les cames. I ells la passaran rodolant per terra  

Pilota rodar 

Objectius 
Iniciació al handbol i bàsquet. 
Edat Material 
8  a 12 anys 1 pilota de bàsquet o handbol i 2 bitlles 
Desenvolupament 
El joc consisteix a tombar una bitlla llançant  una pilota amb la mà. Cada equip 
es divideix en dos grups iguals d’atacants i defensors. Els defensors protegiran 
la bitlla. 
Adaptacions 
1B realitzarà el llançament amb una pilota d’escuma (si la seva mobilitat als 
braços li permet), es dona per tombada si toca.  2A cap adaptació, se li permet 
recolzar la pilota en el seu cos. 2B usuari de bastons jugarà des d’una cadira o 
des de terra.  2B amb PC realitzarà el llançament amb una pilota d’escuma (si 
la seva mobilitat als braços li permet 

Pilota voladora 

Objectius 
Iniciació al vòlei 
Edat Material 
10  a 16 anys. Un terreny ampli dividit en dos camps 
Desenvolupament 
Es divideix el terreny de joc en dues meitats. Al mig es posa una xarxa o una 
corda a un metre i mig d’altura, en funció de la edat dels nois. Es situa un equip 
a cada banda del camp, col·locats en línies de quatre. Han de passar la pilota 
amb les dues mans amb la intenció de tocar a terra. Si toca a terra de l’equip 
contrari faran un punt i guanyarà aquell equip que arribi a  un nombre 
determinat de punts. 
Adaptacions 
1A no li cal cap adaptació si es vol pot jugar des de terra. 2A i 2B jugaran des 
de terra, si tenen PC jugaran amb una pilota que pesi menys i se’ls permetrà un 
bot. Cada cop que toca a terra fa un punt i guanyarà 

Prou¡¡¡ 

Objectius 
Iniciació a l’atac i la defensa en el handbol i bàsquet. 
Edat Material 
10  a 16 anys. 1 pilota 
Desenvolupament 
Es divideix el grup en dos A i B. L’equip A es distribueix pel camp i ocupa el 
màxim d’espai possible. L’equip B es  situa fora del camp en un extrem i llança 
la pilota  de la manera que digui el professor, a l’equip A que ha de córrer a 
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atrapar-la. El primer jugador que l’agafa s’atura i els altres corren a situar-se 
darrera seu en fila,  amb les cames obertes per fer passar la pilota. Quan la 
pilota arriba a l’últim jugador de la fila aquest diu "Prou" i l’equip guanya 1 punt. 
Després, l’equip A agafa el lloc de l’equip B i a l’inrevés, i continua el joc.  

Adaptacions 
El jugador amb mobilitat reduïda no anirà a buscar la pilota. 1A, 1B i 2B en 
comptes de passar-se la pilota per sota les cames ho farà depenent de la seva 
mobilitat com li indiqui el professor. Si el professor modifica la manera de 
passar-se la pilota tindrà que tenir en compte les habilitats en el passi i mobilitat 
que tingui l’alumne amb discapacitat. 

Relleus passant la pilota pel banc 

Objectius 
Coordinació oculo manual, habilitats de passada, i desenvolupament de la 
velocitat. 
Edat Material 
8   10 anys 1 banc i 1 pilota per grup 
Desenvolupament 
Dos equips asseguts en bancs, un davant de l’altre. El primer nen de cada 
equip té una pilota que passarà cap al darrere quan el professor doni la senyal. 
Quan l’últim rebi la pilota, s’aixeca del banc i corre a asseure’s el primer; llavors 
comença a passar la pilota de nou. Tots els nens i nenes hauran de desplaçar-
se cap al darrere per deixar lloc davant. El relleu acabarà quan tots els 
membres de l’equip hagin corregut amb la pilota des de darrere del banc fins al 
començament.  
Variants 
Els nens es poden passa la pilota de formes molt diverses: pel costat, per 
damunt del cap, utilitzant només una mà. Utilitzar cons per marcar el recorregut 
que es deu seguir fora del banc fins tornar a asseure’s. 
Adaptacions 
No calen adaptacions. 

Rondo 

Objectius 
Desenvolupament del passi i recepció de la pilota 
Edat Material 
8   16 anys. 1 pilota de futbol 
Desenvolupament 
Es col·loca tot l’equip dins de l’àrea de penal. Dos d’ells intentaran robar la 
pilota als altres  que se’l van passant a dos tocs. Qui tiri la pilota fora de l’àrea 
passa a ser perseguidor de la pilota, qui falli el passi o toqui la pilota més de 
dos cops també. Sempre hi haurà dos nens que persegueixin la pilota,  hauran    
d’anar  canviant-se a mida que aconsegueixin interceptar la pilota. 

Adaptacions 
1A si no pot moure les cames, pot fer-ho assegut a terra i passant la pilota amb 
la mà. 1B si té mobilitat a les cames, intentarà fer els xuts. 2A i 2B en principi 
no han de tenir problemes per a fer l’activitat. En el cas que 2B tingués greus 
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problemes d’equilibri, ho pot fer assegut en una cadira i el noi que ha 
d’interceptar la pilota no s’ha d’apropar a més d’un metre d'ell. 

Servei de vòlei 

Objectius 
Servei de voleibol. 
Edat Material 
10  a 16 anys. Vàries pilotes de vòlei 
Desenvolupament 
Els jugadors fan exercicis de servei des de la zona reglamentària mentre el 
professor els corregeix. 
Adaptacions 
1A i 1B no li calen adaptacions. 2B usuari de crosses ho farà des d’ una cadira. 
2B amb PC realitzarà el servei amb una pilota d’escuma. 2A jugarà depenent 
de la seva mobilitat. 

Tirar al con 

Objectius 
Desenvolupament de la punteria, de la coordinació oculo manual, i introducció 
a la boccia.. 
Edat Material 
8  a 16 anys. 1 pilota de futbol i cons. 
Desenvolupament 
Asseguts en cercle en cadires, bancs o cadires de rodes. Cada nen té mitja 
canonada d’un metre i mig de llarg aproximadament. En el mig del cercle es 
col·loquen uns quants cons o bancs. Cada nen té varies pilotes petites que 
utilitzarà per tirar-los llançant les pilotes petites per dintre de la canonada. 
Variants 
Jugar individualment, com en el joc de bitlles amb l’ajuda de rampes o 
canonades per augmentar o disminuir la velocitat de la pilota cap l’objectiu. 

Adaptacions 
Els alumnes que tenen dificultats per agafar o manipular les pilotes hauran de 
ser ajudats posant la seva mà damunt de la pilota de manera que només 
hauran d’aixecar-la i deixar que la pilota rodi per la canonada fins el terra. 

Vent del nord vent del sud 

Objectius 
Resistència i driblatge en bàsquet, futbol i handbol, recreació. 
Edat Material 
8 a 14 anys Petos 
Desenvolupament 
Hi ha 5 participants que són el vent del nord i congelen a tots els que toquen. 
També hi ha uns altres dos que són el vent del sud que descongelen als que ha 
congelat el vent del nord. El joc s’acaba quan tots estan congelats, o quan ja 
porten molt de temps sense poder acabar. 
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Adaptacions 
Tothom juga amb mobilitat reduïda. 1A, 2A i 2B no necessiten cap altra 
adaptació . 1B tots els jugadors jugaran en parelles. 

Vòlei amb globus 

Objectius 

Coordinació oculo  manual, control espaial i iniciació al vòlei. 

Edat      Material 

8 a 10 anys Globus, una xarxa o elàstic per cada 
dos equips 

Desenvolupament 
Es recomana formar equips de quatre a cinc jugadors. Cada equip es situa a un 
costat de la xarxa. L’objectiu del joc consisteix en enviar el globus al camp 
contrari i evitar que aquest toqui terra en el propi camp. 
Variants 
Si el joc resulta una mica lent, es pot utilitzar més globus, baixar l’alçada de la 
xarxa, o fer més petits els camps amb l’objectiu de facilitar que els nens i nenes 
toquin el globus. Simplificar les regles. Exemple: guanya l’equip que primer 
aconsegueixi 3 punts; el globus ha de ser tocat per tots els membres d’un equip 
abans de ser enviat a l’altre camp; o es poden utilitzar totes les parts del cos 
per colpejar el globus. És imprescindible recordar que tothom ha  

Adaptacions 
Partint de que la pràctica del voleibol pot ser tant de peu com assegut, la 
realització d’aquest exercici no adoptarà cap adaptació si no que, s’escollirà 
una de les seves modalitats segons les necessitats de l’alumne. 

Vòlei màxim 

Objectius 
Iniciació al vòlei. 
Edat Material 
10  a 16 anys. Pilotes i 1 xarxa o corda 
Desenvolupament 
És una variant del joc de les 10 passades. Es juga com el voleibol, amb un 
número il·limitat de jugadors. Han de donar fins a 5 cops seguits cada equip, i 
per toc l’equip s’anota un punt. Quan fan falta o envien la pilota fora perden tots 
els punts. Guanya el primer equip que arribi a 50.  

Adaptacions 
Tots jugaran a terra. 1A, 2A i 2B cap adaptació més.1B i 2B amb PC dependrà 
de la seva mobilitat de braços. 

Vòlei tennis 

Objectius 
Domini de la tècnica de toc de dits i avantbraç. 
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Edat Material 
0  a 16 anys. 1 pilota de vòlei per parelles i 1 corda o 

xarxa 
Desenvolupament 
Es juga un contra un en un camp reduït amb la xarxa situada a 250-300 cm. 
aproximadament. Han de colpejar la pilota amb tocs de dits o tocs d’avantbraç 
després  que la pilota boti a terra un cop en el seu camp. 

Adaptacions 
1A, 2B (usuari de crosses) jugaran des de terra. 1B depenent de la seva 
mobilitat als braços, jugarà des de terra amb un globus. 2A jugarà dempeus si 
la seva mobilitat li permet. 

Volta a la cistella 

Objectius 
Iniciació al bàsquet i al handbol. 
Edat Material 
10  a 16 anys. Pilotes 
Desenvolupament 
Un equip es distribueix per la pista. El primer de l’altre equip llança la pilota en 
la direcció que vulgui i ha d’anar a donar la volta a l’altra cistella i tornar evitant 
que el toquin els contraris amb la pilota. ( No li poden tirar i el que la té només 
pot fer una passa) 

Adaptacions 
1A, 2A y 2B en comptes que la pilota li toqui directament, abans haurà de fer un 
bot a terra. Si ell és qui ha de passar la pilota ho farà rodolant per terra. 1B 
jugarà per parelles. 
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Jocs de Relaxació 

Els massatgistes 

Objectius 
Relaxació, sentit del tacte 
Edat Material 
6  a 12 anys. Cap 
Desenvolupament 
Es posen tots asseguts en fila de manera que tothom arribi amb les mans a les 
espatlles del de davant còmodament i se li ha de donar un massatge al coll i a 
les espatlles 
Adaptacions 
Cap. En el cas de 1B que no pugui fer servir les mans, es realitzarà en filera, ell 
serà el primer de la fila i el professor l’últim de manera que cap alumne es 
queda sense massatge 

Massatge en cercle 

Objectius 
Cooperació, relaxació i expressió corporal. 
Edat Material 
4  a 8 anys Cap 
Desenvolupament 
Tots els alumnes de peu formant un cercle, un darrere de l’altre mirant en la 
mateixa direcció. A continuació s’asseuen tots amb les cames separades i 
esteses de manera que arribin amb les seves mans al company de davant. En 
aquesta posició el professor va donant diferents tasques que cada nen haurà 
de fer en l’esquena del company que té davant. Per exemple: donar un 
massatge en les espatlles, donar palmetes, fregar els dits de dalt a baix. 
Finalment es tomben tots cap al darrere de manera que els seus caps reposin 
en els estómacs del company . 
Adaptacions 
No calen adaptacions 

Pobre gatet 

Objectius 
Relaxació i expressió. 
Edat Material 
4  a 8 anys. Cap 
Desenvolupament 
Tots es posen en cercle , asseguts a terra , excepte un que és el gatet. Aquest 
ha de miolar tres vegades davant del que ell triï , i aquest li ha de contestar: 
"pobre gatet" sense riure. Si aquest es riu , passa a ser el gatet. 



Dossier de jocs adaptats                                                   

 68 

Adaptacions 
En el cas d’1B que no pugui fer servir les mans, es realitzarà en filera, ell serà 
el primer de la fila i el professor, l’ últim de manera que cap alumne es queda 
sense massatge. 
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