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2a TROBADA DE JOCS TRADICIONALS 2018
JUGUEM!

Descripció general

És la primera trobada de Jocs Tradicionals que organitza el CEBP 
• Aquest any el CEBP l'ha engegat i el durà a terme conjuntament amb les 

escoles i instituts de la comarca que s'hi vulguin adherir.

• La gran majoria d'aquests jocs no necessiten materials específics,  i  són  
materials que podem trobar i/o aprofitar de l'entorn i que antigament estava 
present en la vida quotidiana dels infants, ja que la procedència d'aquests 
jocs té orígens a les zones rurals, especialment fills de pagesos i classes 

socials baixes.

• L'activitat es durà a terme a les instal·lacions esportives municipals del 
Vendrell, camp de futbol, pista d'atletisme i pavelló municipal de  10:00 a  
14:30h. 

Les dates de la 2a TROBADA DE JOCS TRADICIONALS  seran;

 6 d'abril  per a Cicle Inicial (1r Curs)
 12 d'abril per a Cicle Mitjà i Superior
 13 d'abril per a Cicle Inicial (2n Curs)

 Justificació del projecte

Hem proposat aquest projecte amb la finalitat que els alumnes de  CI, CM i CS de tota la 
comarca puguin  conèixer  i  gaudir  de  jocs  populars/tradicionals  de  la  nostra  cultura,  i 
d'altres que conviuen en el nostre entorn, i que formaven part del dia a dia dels infants de 
fa unes dècades.
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 Destinataris

• Va destinat a nens i nenes d'entre 6 i 12 anys.

• La trobada es farà per als/les  alumnes de Cicle Inicial, Mitjà i Superior. 

• El nombre màxim de participants és de 210, amb 3 zones de joc i 7 jocs a 
cada zona. A cada joc  hi haurà  un grup de  10 participants.

 Ubicació i cobertura

• Ubicació: pista d'atletisme, camp de futbol  i pavelló municipal del Vendrell.

• Cobertura:  Escoles d'Educació Infantil i Educació Primària  de la comarca 
del Baix Penedès.

Objectius

• Donar a conèixer i recuperar jocs de la nostra cultura popular i tradicional,  
que els nostres avis i pares havien jugat al carrer i que últimament s'han 
perdut degut a com ha avançat la nostra societat.

   
• Apropar coneixements de la  cultura  àrab, a través del joc i  que conviu 

estretament amb la nostra cultura ja que dins de la nostra comarca 
ocupa/representa un % elevat d'alumnes escolaritzats (a cada zona de joc 
n'hi ha un, és a dir 3 en total ).

• Potenciar l'habit d'activitat física-recreativa entre la població escolar de la  
Comarca.

• Facilitar la interrelació entre alumnes de diferents centres. 
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 Continguts

Es realitzaran  Jocs populars. Hi hauran 3 zones de joc i en cadascuna d'elles hi 
haurà 7 jocs.                   
                          
ZONA 1  
Camp de futbol

    ZONA 2
Pavelló

ZONA 3
Pista  atletisme/pista 
de volei i rodalies

Picar mans Pilota caçadora El Palet
Micos La xarranca Espardenya
Tocar pedra La corretja Pedra-paper-tisora
Bitlles catalanes Cursa cames lligades         Set i mig
Bales Saltar el riu Joc de la goma
Pedres al cistell Estirar la corda La tangana
May Mat Jlal Jámsa, Ibúshe sh

*En el document adjunt trobareu les fitxes dels jocs.
  El material proposat en cada joc és l'original, però pot adaptar-se.

 Metodologia i estratègies d'intervenció del projecte

Metodologia

Aquesta jornada està ideada per a que tots els participants gaudeixin d'una jornada 
lúdic-esportiva sense oblidar la vesant formativa d'aquestes activitats.
En la qual es busca la participació de tots els alumnes, com a objectiu principal i la 
interrelació d'aquests amb alumnes d'altres centres.

Hi ha tot tipus de jocs, alguns cooperatius, d'altres competitius en equips i individuals 
però tots ells sense oblidar la part lúdica, ja que són jocs que antigament hi jugaven 
els/les  nens/es  al  carrer  per  divertir-se.  Per  aquest  motiu  no  hi  haurà  taula  de 
puntuació, ni entrega de trofeus.

Estratègies d'intervenció

Totes les activitats proposades ja les coneixeran a través de l'escola. Cada grup 
haurà  d'anar  acompanyat  d'un/a  mestre  i  un/a  monitor/a  fixe,  aquests/es 
s'encarregaran de dinamitzar el joc i que tot es desenvolupi amb normalitat.
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