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A QUÈ JUGUEM?
Jocs d’habilitat, jocs tradicionals, jocs en grup... Aquest trimestre El Mussol us presenta una mostra dels treballs que
l’alumnat ha fet sobre aquest tema.
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Aquesta pregunta és la que ens varem fer les mestres i els mestres davant del fet que el nostre alumnat surt al pati i només juga a futbol. Per això hem
inclòs una activitat nova al nostre Projecte d’Escola
amb l’objectiu que coneguin d’altres jocs i els practiquin a l’estona de l’esbarjo.
Jocs tradicionals que hem jugat pares, mares, avis
i àvies. Jocs de saltar a corda, a goma, amb cantarelles divertides. Jocs d’habilitat amb baldufes,
amb les pales, fent punteria... Jocs en grup. Jocs
esportius. Jocs d’altres països. Jocs de tota mena i
per a tothom!
Jugant ens divertim, aprenem, ens relacionem amb
altres, ens desfoguem, desconnectem, desenvolupem la personalitat, regulem les emocions, fem
amistats, ...
El joc és una de les activitats més riques i motivadores per créixer i aprendre. Volem que el nostre
alumnat conegui diversitat de jocs per poder triar
el que més li agradi, perquè no jugui sempre al
mateix, perquè comparteixi el temps amb els seus
companys i companyes.
Durant aquest primer trimestre l’alumnat ha realitzat el projecte dels jocs i hem volgut publicar en
aquesta revista una mostra del que s’ha anat treballant.
Els més petits ens ensenyen jocs dansats i moguts,
d’empaitar i atrapar que és el que més els agrada!
Els nens i les nenes de cicle inicial ens mostren jocs
de córrer i jocs de corda. També trobareu reflexions, opinions i conclusions sobre el joc.
Podreu comprovar quins són els jocs més jugats
amb el gràfic elaborat a partir d’enquestes fetes a
familiars i el que té més èxit entre l’alumnat d’una
classe. Podeu passar una bona estona llegint l’entrevista a l’àvia d’un alumne per conèixer com es
jugava temps abans, aprendre sobre la història
d’alguns jocs i conèixer jocs d’exterior i de taula
d’arreu del món.
Esperem que gaudiu d’una bona estona llegint
aquesta revista!

Dipòsit Legal: B-57.043-2007
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“Quan em queixava al meu pare que no tenia joguines, ell em deia, senyalant-se el seu front:
- Aquesta és la millor joguina”.
Charles Chaplin
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ESCOLA

NOTÍCIES

ESTEM INCORPORANT JOCS TRADICIONALS A
L’HORA DEL PATI
Aquest curs hem incorporat una nova activitat al
Projecte d’Autonomia del Centre (PAC), amb la finalitat d’oferir alternatives de joc a les hores de
l’esbarjo.
Des de fa anys, l’escola organitza les estones d’esbarjo de manera que els dimarts i dijous no es pot
jugar a futbol, propiciant així la pràctica d’altres
activitats no relacionades amb l’esport “rei”, i afavorint així la disminució de baralles derivades de la
pràctica “futbolera”.
Aquest any, a més, hem preparat un calendari per
anar introduïnt jocs tradicionals com bales, baldufes, gomes, cordes de saltar, xarranques, joc del
mocador..., jocs que molts nens i nenes no coneixen
donat el canvi d’hàbits de joc en els nostres infants.
Per propiciar aquestes pràctiques, els nens i nenes poden portar materials de casa (bales, baldufes, gomes, etc) sempre que es tingui en compte
que és material al que poden accedir la resta de
companys/es, i que és susceptible de què es pugui
trencar o perdre, motiu pel qual us demanem la
vostra col.laboració en ser comprensius en aquests
“efectes secundaris”. De no ser així, més val que
no en portin.
L’escola ja ha comprat d’aquests materials per a
totes les classes, essent-ne tots els alumnes responsables de la seva cura.
En el segon trimestre, cada classe haurà de triar un
joc comunitari diferent, i presentar-lo a la resta de
companys/es per a què el puguin practicar.
Si vosaltres recordeu jocs que fèieu quan éreu petits, no dubteu en explicar-los-els i ensenyar-los
com s’hi juga, ja que això enriquirà també les seves experiències.
TENIM LA VOSTRA ADREÇA DE CORREU
ELECTRÒNIC?
Si no heu rebut mai correus electrònics des de
l’escola i voleu rebre’n, envieu-nos un missatge
a l’adreça ceipmariagali@xtec.cat amb el vostre
nom i cognoms, i el nom i cognoms del vostre/a
fill/a, i us afegirem al llistat de distribució.
Rebreu informació de xerrades per a famílies, activitats de cap de setmana o vacances, comunicats de l’escola...
També és un bon
mecanisme per a
fer suggeriments,
preguntar
dubtes, o simplement
justificar les faltes
d’assistència del
vostre/a fill/a.
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CROSS ESCOLAR
El passat diumenge 1 de desembre es va realitzar
el Cros escolar d’enguany.
Tot i la poca participació dels nostres alumnes, els
que varen venir s’ho van passar molt i molt bé, fins
i tot dos alumnes nostres es van classificar entre
els millors. Com podeu veure a la foto, la Lorena
de 3r va quedar la quarta de la seva categoria i el
Noufel de 3r, el sisè. Moltes felicitats a tots dos.
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NOTÍCIES

ESCOLA

FUNDACIÓ MINA D’AIGÜES DE TERRASSA
El passat mes de novembre vam rebre de la Fundació Mina d’Aigües de Terrassa un ajut que ofereix als
centres educatius de la ciutat per a fer front a algunes de les despeses necessàries.
La quantitat que rebem (500€ cada dos anys) no és suficient per a poder ajudar a tothom que ho necessita, però sempre podem solucionar algun problema.
El Consell Escolar aprova el repartiment d’aquests diners en funció de les necessitats.

ESTEM TREBALLANT EL FONS MARÍ
Aquest primer trimestre, els delegats i delegades de les classes han estat debatent sobre quin tema els
agradaria fer el mural de la planta baixa de l’escola, i després de recollir l’opinió dels seus companys, van
decidir fer el mural sobre el fons marí. El resultat ha estat magnífic, com podeu veure a la foto.
Moltes classes han aprofitat aquest tema per al projecte de classe del primer trimestre i, de fet, aquest
serà el tema sobre el que ens disfressarem aquest curs per Carnestoltes. Els tutors dels vostres fills/es
us informaran oportunament de quina serà la disfressa concreta que han triat, i en què podreu ajudar
des de casa.
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EDUCACIÓ INFANTIL

NOTÍCIES

LA FLAUTINA
La Flautina va visitar les classes de P3 abans de
la castanyada per començar amb el treball de potenciar el català a l’escola. Els nens i nenes es van
portar una gran sorpresa.

ESCOLA BRESSOL ESPÍGOL
El dia 7 de novembre la classe de P3 A (Sol) i el
14 de novembre la classe de P3 B (Lluna) van
visitar l’escola bressol l’Espígol per tal de veure els
seus alumnes i l’espai on havien estat alguns dels
nostres alumnes quan eren petits.

TEATRE EL PETIT ELEFANT
El dia 13 de novembre tot el parvulari van anar a la
seva primera excursió amb autobús d’aquest curs.
Era emocionant!
Van anar a veure una obra de titelles que parlava
d’un elefant petit que era molt curiós i volia saber
que mengen els cocodrils. Pel camí es troba diferents animals i passa moltes aventures.

MIRÓ
El taller de Miró el van realitzar a l’escola els nens
i les nenes de P4 el 2 de desembre.
El monitor els va explicar amb fotografies i diferents materials la vida d’en Joan Miró i la seva
obra. Després de conèixer més a Joan Miró van
fer de pintors imitant el que Miró dibuixava en els
seus quadres.

CASTANYADA
Com cada any, la Castanyera i la Flautina ens han vingut a visitar per la Castanyada.
Tots els nens i les nenes de parvulari i de cicle inicial van fer una mostra de balls de tardor i la Castanyera els va repartir unes paperines de castanyes per tastar-les.
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NOTÍCIES
L’hort
Vam anar a l’hort a plantar. Primer vam llaurar una
mica la terra i després vam sembrar. Vam posar
planters i vam escampar les llavors. Tot seguit vam
posar terra al damunt per tapar les llavors i els forats del planter. I per últim, vam regar.
Ara les nostres plantes ja comencen a créixer... i
esperem tenir una bona collita.
Els alumnes de primer vam sembrar: bròquil vermell i verd, pèsols i raves. I els de segon: julivert,
raves i pèsols.

CICLE INICIAL
Disfressa de moniatos
Els alumnes de segon vam disfressar moniatos amb
diferents materials: robes, escuradents, cartolines
de colors, escura pipes, papers de diferents textures... i molts més. Primer, vam pensar la disfressa
i els materials que necessitaríem. Ho vam preparar
tot i ens vam posar a crear el nostre personatge.
Vam deixar anar la imaginació i vam crear princeses, cotxes, vampirs, pingüins... i molts altres. Tots
van quedar molt divertits!
Els vam exposar al passadís perquè tots els companys i companyes els poguessin veure.

EDUCACIÓ INFANTIL
PER FI... VA VENIR L’ÒLIBA
El passat dia 28 de novembre va venir l’òliba a
visitar-nos. En un principi ens havia de venir a
visitar la tortuga, però amb els primers freds
es va posar a hivernar i els veterinaris ja no la
deixaven sortir. Així doncs que van decidir que
vingués l’òliba.
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CICLE INICIAL
Jocs a l’aula I AL PATI
Vam aprofitar el projecte dels jocs per jugar a la
classe a jocs de regles, jocs de construccions...
i al pati jocs de força amb diferents activitats.
Vam passar una bona estona, però ens va costar
una mica posar-nos d’acord amb les normes i
acceptar-les.

NOTÍCIES
La castanyada
Els alumnes d’educació infantil ens van convidar
a celebrar la castanyada amb ells. Vam baixar al
pati i vam gaudir fent la nostra dansa i veient les
danses dels petits. També van venir la Flautina i la
castanyera. Aquesta última ens va repartir a cada
nen i nena una paperina de castanyes torrades. Estaven boníssimes!!

Taller de diversitats familiars
A l’escola vam realitzar el taller de diversitats familiars. Vam veure que la família ens estima i ens
dóna tot el que necessitem. També que totes són
diferents, però igual d’importants i bones.
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NOTÍCIES
COMENCEN LES CLASSES
Els alumnes de Cicle Mitjà aquest curs hem començat les classes molt actius. El mateix dia 12
de setembre, després de les presentacions dels
alumnes nous i de posar-nos al dia de com havien anat les vacances...hem anat al pati a fer
jocs...aquí en podeu veure una petita mostra.

CICLE MITJÀ
VISITA LA BIBLIOTECA CENTRAL DE TERRASSA
Els alumnes de 4t el dia 22 d’octubre van fer una
visita a la Biblioteca Central de Terrassa. Aquesta
activitat estava dirigida també als pares i mares.
La idea de fer la visita a la biblioteca va sorgir donat què els nostres alumnes, moltes vegades, els
manca recursos per trobar informació pels projectes de l’escola, i vam pensar què fer una visita conjunta pares, mares i nens els ajudaria a facilitar-los
aquesta tasca.
També ens vam assabentar que els divendres a les
18h. fan l’hora del conte, dirigit a tots els nens i
nenes fins a 12 anys...ah! I un cop al mes és amb
anglès.
SORTIDA AL LLAC PETIT
El 31 d’octubre els alumnes de 3r i 4t vam rebre
una carta de la Castanyera. Ens demanava que
l’ajudéssim a trobar tots els elements que havia
perdut per poder celebrar la Castanyada.
Així doncs ens vam arribar fins el Llac Petit i pel
camí trobarem les seves pertinences: mocador,
cistell, davantal... Un cop arribat al llac, la Castanyera ens ho va agrair convidant-nos a castanyes.

ESPECTACLE “MÓNS” AL PRINCIPAL
Els alumnes de quart vam gaudir d’un espectacle
de dansa que van fer al Teatre Principal.
“Móns” ens va obrir la imaginació cap a llocs imaginaris i de somnis.
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CICLE SUPERIOR
EXCURSIÓ A LA MOLA
El passat 31 d’octubre els i les alumnes de Cicle
Superior vam fer una excursió al cim de la Mola,
dins del Parc Natural de Sant Llorenç. El camí va
començar pujar des de el Coll d’Estenalles fins al
propi cim de la muntanya, passant per Coll d’Eres
i la Cova del Drac. Va fer un dia esplèndid i vam
gaudir de bon temps i millors vistes.

NOTÍCIES
JORNADA D’ATLETISME
Els alumnes de Cicle Superior van participar a la
jornada d’atletisme que organitza el Consell Escolar. Les proves que es van realitzar van ser la de
salt de longitud, llançament de pes i els cents metres per cinquè. Per la seva banda els i les alumnes
de sisè van participar en la prova de 500 metres,
salt de longitud i la prova de 100 metres.

TALLER DE RECICLATGE
Els i les alumnes de cinquè hem fet un taller de reciclatge amb ampolles de plàstic, pots de llet i altres
materials. Aquí en teniu una petita mostra.

EXPERIMENTS
A sisè hem fet un experiment amb l’ull d’un xai per
poder veure quines són les parts interiors d’aquest
òrgan i en concret el cristal·lí. D’aquesta manera
poder entendre millor quin és el funcionament del
sentit de la vista també, dels éssers humans.
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PLANTEM A L’HORT
Els i les alumnes de cinquè ja hem plantat a l’hort.
De moment la plantació va segons les previsions
i esperem poder recollir alguna cosa ben aviat.
Aquest any hem plantat pèsols, faves, enciams i
cebes.
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L’ESCOLA ESCRIU

A QUÈ JUGUEM? P3 A

“LA GALLINA PONICANA”
INSTRUCCIONS DEL JOC:

La gallina Ponicana,		
pon deu ous
cada setmana
pon, i un;
pon, i dos;
pon, i tres;
pon, i quatre;
pon, i cinc;
pon, i sis;
pon, i set;
pon, i vuit;
pon, i nou;
pon, i deu.
La gallina de la Seu,
diu que amaguis
aquest peu.

1. Asseguts en rotllana.
2. Cames i peus estirats cap al centre.
3. El qui fa de gallina es troba a l’interior de la rotllana.
4. Mentre tots canten la cançó, el
del mig segueix el ritme tot assenyalant un peu rera l’altre.
5. El peu on s’ha acabat la cançó
s’arronsa i queda eliminat.
6. Segueix el joc i la cançó mentre
queden peus participants.
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A QUÈ JUGUEM? P3 B

L’ESCOLA ESCRIU

“OLLES, OLLES...”
INSTRUCCIONS DEL JOC:

Olles, olles, de vi blanc,
totes són plenes de fang,
de fang i de maduixa,
Gira la caduixa.
Qui la girarà?

Fem una rotllana, i ens agafem de
les mans.
La rotllana va girant, al ritme de la
cançó.
Quan la cançó pregunta, QUI ES GIRARÀ? es diu el nom d’un, dos o tres
nens o nenes de la rotllana.
En sentir el seu nom els nens i nenes
s’han de girar.
Es pot fer durar la cançó fins que
tothom estigui girat...

El/la...........serà.
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L’ESCOLA ESCRIU

A QUÈ JUGUEM? P4 A

Els nens i nenes de la classe dels Coets hem treballat el joc de,
“UN, DOS, TRES PICA PARET”.
Nosaltres hem jugat i ens ho hem passat molt bé. Voleu saber com es juga? Aquí us
deixem unes fotos i les instruccions.
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A QUÈ JUGUEM? P4 B

L’ESCOLA ESCRIU

Els nens i nenes de la classe dels Astronautes hem treballat el joc de,
“ESTIREM LA CUA”.
Nosaltres hem jugat i ens ho hem passat molt bé. Voleu saber com es juga? Aquí us
deixem unes fotos i les instruccions.
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L’ESCOLA ESCRIU

A QUÈ JUGUEM? P5 A i B

“SEGUIR EL REI”

14
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A QUÈ JUGUEM? P5 A i B

L’ESCOLA ESCRIU

“ARANYA PELUDA”

EL MUSSOL - NADAL 2013
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L’ESCOLA ESCRIU

A QUÈ JUGUEM? PRIMER A

jocs d’altres països
Els nens i nenes de primer hem jugat a jocs d’altres països.
A primer hem jugat a un joc popular de Veneçuela que es diu “El gat i el ratolí”. Hem
passat una bona estona i hem gaudit d’allò més! També hem descobert que la nostra
classe està plena de petits ratolinets/-es i de gatets/-es amb les urpes ben afilades!!
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A QUÈ JUGUEM? PRIMER B

L’ESCOLA ESCRIU

“LA PAPA CALIENTE”
Nosaltres, a primer B, hem jugat a “ LA PAPA CALIENTE “ un joc de Veneçuela que ens
han explicat els pares de la Nicole. Ens ho hem passat molt bé!
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L’ESCOLA ESCRIU

A QUÈ JUGUEM? SEGON A

Jocs de corda
Els alumnes de 2nA hem estat treballant jocs de corda i cançons per saltar. Hem vist
vídeos, hem après com es juga i sobretot hem jugat. Aquí teniu uns exemples!
Joc de corda

Cançons per saltar

18
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A QUÈ JUGUEM? SEGON B

L’ESCOLA ESCRIU

Jocs de cÒrRER

Els alumnes de 2n-B (la
classe dels números) ja
us poden explicar els
jocs de córrer!
Sabeu per què??!!
… perquè els
hem estat
preparant al
pati!!
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L’ESCOLA ESCRIU

A QUÈ JUGUEM? TERCER A

Els nens i nenes de 3r, després de parlar aquest trimestre dels diferents jocs als que
podem jugar a l’hora del pati, hem decidit que el joc que us volem ensenyar és “Les
sardines enllaunades”, una variació del ja tradicional “fet i amagar”.
Esperem doncs que, a partir d’aquest text instructiu, pugueu aprendre a jugar-hi i que,
finalment, tots plegats pugueu passar una bona estona amb els vostres companys/es!

EL JOC DE LES SARDINES ENLLAUNADES
INSTRUCCIONS DEL JOC:
1. Primer de tot escollirem una lloc gran i segur amb límits clarament definits per a
poder jugar.
2. En segon lloc triarem una persona per a que s’amagui (serà la sardina). Aquesta
persona haurà d’escollir un amagatall mentre la resta del grup tanca els ulls i compta,
en veu alta i forta, fins a 50.

3. Després, el grup s’haurà de dividir en diversos blocs d’exploradors (si hi juguen
moltes persones), per parelles o individualment tot intentant explorar les diferents
parts de l’àrea de joc.
4. Cal que aquests grups, parelles o persones trobin a la persona amagada. En el
moment en què una noia o un noi la troben, o bé tot un grup d’exploradors, no hauran
de cridar l’atenció sinó tot al contrari, s’hauran d’amagar amb ella.

20
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A QUÈ JUGUEM? TERCER B

L’ESCOLA ESCRIU

5. Finalment, esperarem que els altres vagin trobant a la sardina i es vagin amagant
amb ella.
A mesura que va passant l’estona, el lloc de l’amagatall semblarà una “llauna de
sardines”, ja que cada cop s’aniran acumulant més persones en un mateix espai petit.
Seguirem ben amagats fins que tots els buscadors hagin trobat aquesta “llauna”, de
forma que la última persona que vegi o trobi a la sardina serà el que faci de “sardina”
en el joc següent.

Nosaltres quan hi vam jugar vam passar una estona molt entretinguda. Cal dir que
alguns ja el coneixien, perquè havien jugat durant l’activitat d’extraescolar d’Iniciació
Esportiva i també altres havien jugat amb amics fora de l’escola.
Una tarda després de practicar el joc, vam estar debatent a classe sobre què era millor,
si ser sardina o ser explorador i molts preferim ser sardines perquè ens agrada més
estar amagats i que no et trobin, o també pel fet d’amagar-te allà on vulguis. D’altres en
canvi preferim ser exploradors, perquè volem córrer i buscar a la sardina, o investigar
a veure on es pot haver amagat, o perquè creiem que si ets explorador quan trobes el
grup també ets sardina perquè t’has d’amagar amb ell, és clar!
Bé, hi ha opinions ben diverses, com ha de ser!. També el trobem divertit perquè és
emocionant i ens agrada la sensació d’estar amagats, i de fer exercici quan correm. A
més a més, el final sempre és incert ja que no sabem com acabarà, és a dir, qui serà
l’últim en descobrir l’amagatall.
Quant al nom del joc creiem que es diu “les sardines enllaunades” perquè estem molt
juntets quan uns quants nens estem amagats alhora.

EL MUSSOL - NADAL 2013
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L’ESCOLA ESCRIU

A QUÈ JUGUEM? QUART A

EL NOSTRE JOC PREFERit
Les nens i nenes de 4t A després de varies sessions
de parlar, comentar i reflexionar sobre els jocs, de
tot el que sabíem. També de la importància que té
el joc per la salut i pel nostre desenvolupament,
tant físicament en el que fas exercici i és molt saludable; com mentalment en que et fa pensar; i
socialment perquè a part de que pots fer amics et
relaciones amb els altres.
Tots plegats vam arribar a unes conclusions sobre
la importància qué té dintre de la societat actual.
El joc a part de ser una activitat lúdica (referent a
jugar) és una activitat:

- Lliure, on tothom pot jugar lliurement, ningú està
obligat a participar.
- Incerta, perquè quan jugues, ningú sap el final ni
qui guanyarà. D’aquí l’emoció del joc.
- Fictícia, on pots entrar dintre d’un món allunyat
de la vida corrent (pot ser un super-heroi, un animal com un llop, una princesa, un cotxe, qualsevol
element dintre de la fantasia...),
- Convencional, potser la més important.
Tot joc i tot esport té unes normes i unes regles que s’han de complir, igualment que en
qualsevol lloc, (a l’escola, a classe, a casa, al
carrer, al teatre...) I dintre de qualsevol esport hi

ha unes regles que també s’han de respectar i no
fer trampes i deixar-les de complir. Fem una aclariment, les normes es poden variar o canviar, en
canvi les regles no. Per exemple el reglament d’un
esport és per tothom igual. Nosaltres, al nostre joc
preferit, ens hem adaptat algunes normes. També
vam relacionar el joc amb l’escola, en que a través
del joc, jugant també s’aprèn i nosaltres aprenem
en les diferentes màteries com, (matemàtiques, català, castellà, medi, anglès...), mitjançant jocs lingüístics, matemàtics, etc.
Bé un cop fetes aquestes matitzacions sobre el joc,
vam anar a saber quin seria el nostre joc preferit i
va sortir de la següent manera:
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Primer, cadascú va escriure un llistat de jocs i esports que coneixien o que els agradaria jugar.
Segon, dintre de la llista vam assenyalar els tres
jocs que a cadascú ens agradava més i un esport.
Tercer, un cop vam tenir les llistes vam fer el recompte a la pissarra, i el joc més votat va ser el de
“Policies i lladres” i d’esport, el futbol.
Tot seguit vam desenvolupar el joc amb les diferentes normes i variants que ens havíem inventat i
adaptat per a jugar al nostre plaer.
Participants: tota la classe.
Material: no se’n necessita massa, només un lloc
espaiós per córrer i amagar-se i sis petos.

El joc consisteix en que sis alumnes fan de policies
i van amb un peto de color (vermell, groc, verd, o
blau) per distingir-los de la resta de la classe que
fan de lladres. En un lloc s’assenyala on serà la
presó i on estaran els policies vigilant als lladres.
Un cop comença el joc, els lladres han de córrer i
amagar-se perquè no els atrapin els policies. Quan
un policia atrapa un lladre el porta a la presó, on
estaran altres policies vigilant. Els lladres a la presó
s’han d’agafar de la mà. Per salvar-se, un lladre ha
de tocar algun lladre que està a la presó, però han
d’estar agafats de la mà. Tots els lladres que hi ha
en aquell moment a la presó es salven i així successivament. (Sobretot han d’estar agafats de la mà).
Vigilant pot haver-hi els policies que es vulgui, i es
poden anar rellevant (uns vigilen, els altres atrapen
i anar canviant).
Esperem que us agradi i que hi jugueu!
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A QUÈ JUGUEM? QUART B

L’ESCOLA ESCRIU

A QUINS JOCS JUGAVES QUAN ANAVES A ESCOLA?
A 4tB hem entrevistat a persones del nostre entorn (avis i àvies, germans i germanes grans,
pares i mares, veïns i veïnes, tiets i tietes) i els hem fet aquestes dues preguntes:
- Quina edat tens?
- A què jugaves quan anaves a escola?
Hem entrevistat persones amb edats molt diferents: 25 anys, la més jove, i persones de més
de 50 anys. Amb les respostes que hem obtingut, hem fet el següent:
-

Hem comptat el nombre dels jocs que ens havien dit que jugaven. Ens han sortit 87 jocs.
Seguidament hem anotat el nombre de persones que jugaven a cadascun d’aquests jocs.

Amb ajuda de l’ordinador hem confeccionat un gràfic circular com el següent. Hem introduït en
una taula de càlcul el nombre total de jocs que havíem comptabilitzat. A continuació hem escrit
el nom dels jocs i les persones que jugaven a cada joc. Com havien sortit molts jocs diferents,
només hem deixat al gràfic els més populars.
Es pot observar que l’apartat d’ALTRES és molt gran, i és que ens hem adonat que hi ha molts
jocs als que jugar a l’hora del pati!!

BALDUFES
ESPORTS
BALES
XAPES
VÉS QUE VINC
SALTAR A
COMBA/GOMA
CORDA
ATRAPAR
FET I AMAGAR
XARRANCA
LLIMA
ALTRES
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L’ESCOLA ESCRIU

A QUÈ JUGUEM? CINQUÈ A

Jocs del món (per jugar a l’exterior)
Els alumnes de 5è A hem estat treballant el projecte “A què volem jugar al pati?” i se’ns ha
acudit que podíem buscar jocs del món d’exterior.
EUROPA
-França: “Escargot” (Paula Palma, Eric i Ivette
Moya)
•
Material: un guix
•
Instruccions: amb un guix es fa un cargol gegant a terra, procurant que a cada anell
(closca) hi hagi un espai. El joc consisteix en
saltar amb una cama a cada quadre i al final,
qui salta, ha de posar els dos peus per descansar i els altres participants hauran de passar
la casella on hi ha descansant un company/a
amb els dos peus. Guanya el que ha sobrepassat més caselles.

AMÈRICA
-Equador: “Els mancos” (Marc, Ivanna, Noemi)
•
Material: no en necessitem
•
Instruccions: es traça un cercle al terra
més o menys gran segons el nombre de jugadors. A la senyal del director del joc cada jugador haurà de treure del cercle al company/a
del costat. Està prohibit fer servir les mans.

ÀFRICA
- “Cabo Verde” (Anna, Maria i Mariam):
•
Material: un guix blanc per a dibuixar
un cercle a terra, una pica, un con i un peto.
•
Jugadors: il·limitat
•
Instruccions: Es dibuixa un cercle a terra amb un guix. Dins del cercle posem un con
al mig amb una pica i el peto lligat a sobre
de la pica perquè es mantingui. Una persona
es posarà al centre per a protegir el peto. La
resta de jugadors estaran al voltant del cercle
i ,sense entrar, hauran d’intentar robar el peto.
La persona que està al mig no es pot tocar. Si
el del mig toca algú, o algú li roba el peto es
canviaran els rols i el del mig es canvia per
algun company/a del cercle.

ÀSIA
-Xina: “Cap de drac” (Evelyn, Paula Gonzàlez,
Segio Padilla)
•
Material: no es necessita
•
Nombre de jugadors: de 4 a 10 nens
•
Normes: no pots colar-te,
•
Instruccions: es fa una fila i cada participant s’agafa a l’altre que està a davant. El
primer és el cap, i l’últim la cua. El drac està
adormit, fins que l’últim crida: “Una, dues,
tres, drac! I comença el joc. Llavors el primer
ha de conduir la fila, per atrapar l’últim. Si la
fila es trenca, el primer perd el torn i si ho agafa sense que la fila es trenqui, guanya un punt
i passa al següent.
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A QUÈ JUGUEM? CINQUÈ B

L’ESCOLA ESCRIU

JOCS DE TAULA DE TOT EL MÓN

EL CARROUM

Els alumnes de cinquè B hem estat buscant
jocs de tot el món per poder jugar i fer el tauler. Alguns a la pràctica ens han agradat i altres no tant. Un cop hem escollit el joc, hem
fet els nostres propis taulers i fitxes.

Nosaltres vam fer un tauler de Carrom. És
molt fàcil de jugar-hi.
A part del tauler, es necessiten taps per poder-hi jugar: quatre taps de color vermell,
quatre de color blau, un tap de color negre i
un altre d’un color diferent. Aquest tap és el
que llencem o tirem contra els altres per tal de
ficar-los dins un dels quatre forats que hi ha a
les cantonades del tauler. Si cau el tap de color
negre a un dels forats, perds.
Escrit per Soukaina

A més de buscar jocs, també ens vam posar
amb diferents grups per esports que ens agraden. Els grups eren futbol, beisbol, volei i bàsquet. Parlàvem de com solucionar els problemes.
Escrit per Facundo

EL JOC DE SIGOGA DE TUSCO
Els meus companys i jo hem fet el joc de “Sigoga de Tusco”. Es comença amb tres fitxes
a cada costat. És com el “Tres en ratlla” però
amb una fila més.

AUALÉ
Un jugador ha d’agafar una pedra i posar-la al
costat, el més important del joc és que el meu
equip es quedi sense pedres si el meu equip es
queda sense pedres guanya.
Escrit per Paula Martínez

Escrit per Adrià Martínez

Si voleu aprendre a jugar a aquests jocs, només cal que ens ho demaneu i anirem a la
vostra classe encantats i encantades.
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L’ESCOLA ESCRIU

A QUÈ JUGUEM? SISÈ A

JOCS TRADICIONALS
L’alumnat de sisè hem estat treballant els jocs tradicionals. Mireu aquest quadre. Té de títol “Jocs de
nens”. És de Pieter Brueghel i el va pintar al 1560 fa més de 400 anys. Si us fixeu bé podreu veure
un munt de jocs als que encara ara es juguen. Si escanegeu el codi QR 1 podreu veure el quadre en alta
resolució en els vostres dispositius (heu de tenir descarregada alguna aplicació com QRReader o BIDI).
També podeu anar a GOOGLE ART PROJECT i cercar “Children’s Games”.
Els nens i nenes de 6è A hem treballat per “grups cooperatius” aquests jocs. Hem visitat una página d’un
institut de Flix (veure QR 2) que van representar cada joc que surt al quadre de Brueghel. Cada grup
havia d’escollir un joc i explicar-ho a la classe. Aquests són els jocs escollits: BIRLES (diapositiva 27),
OUETS (31), LA CADIRETA FOSCA (45), EL PONT DE LES PUNXES (48), TOT S’HI VAL (59) i LA
PETANCA (61). Hem votat el joc que més ens ha agradat i ha sortit… LA PETANCA!!!

QR 1

QR 2

	
  

FA MÉS DE 400 ANYS…

EXPLIQUEM EL JOC…

JUGUEM ARA…

Es fa una marca al terra
des d’on es llençarà. S’ha
de llençar una boleta
petita de fusta (bolig) a
una distancia de més de 5
metres.
Cada
jugador
disposa de dues boles. El
que més s’aproximi al
bolig guanya la partida.
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L’ESCOLA ESCRIU

L’ARO
Vam fer cinc grups cooperatius per buscar informació sobre jocs tradicionals que apareguessin al quadre
de Brueguel.
Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

1:
2:
3:
4:
5:

L’aro
Baldufes
Cavall fort
Cadireta fosca
Xanques

Història del joc:
Van començar a jugar a Grècia al segle IV aC.

Variacions:
És pot jugar a fer relleus.
Materials:
Antigament s’agafava la circumferència del barril
de vi que estava feta de bronze. Després agafaven
un pal de ferro o qualsevol pal.
El cèrcol de metall l’obtenien de la circumferència
del barril, del fons d’una galleda, d’un cèrcol d’una
bóta, d’una roda o d’una bicicleta, etc.
Ara està fet de plàstic i de colors diferents.

I altres jocs en grup com ara: fer dues files agafant-se de les mans i passar l’aro fins a l’altre costat, sense deixar-se anar.
- Si algú es deixa anar tornem a començar el joc.
- Fer files amb el mateix nombre de jugadors.
Guanya la fila qui aconsegueix passar l’aro primer.
Norma general: HEM DE SABER PERDRE I NO ENFADAR-NOS!!

Normes del joc:
-Marcar el circuit. Delimitar el punt de sortida i
l’arribada.
- Tots el jugadors es col·loquen a la línia de sortida
amb l’aro i el pal.
-Han d’arribar a l’altra punta del circuit sense que
l’aro caigui acompanyant-lo amb el pal.
- Si l’aro cau el jugador comença de nou. Des de
la línia de sortida.
- L’aro ha de tocar a terra en tot moment.
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ENTREVISTA
“UNA VIDA DE JOCS”

coses de nenes més que de nens. Perquè com
que et feies més amb les nenes que amb els
Avui entrevistarem a la senyora Paqui, l’àvia nens, doncs eren més coses de nines, cuinede la Marta Caro, que ens explicarà els jocs tes, de... Val?
als que ha jugat durant la seva vida. Una vida
Les noies podien practicar esports? Per
plena de jocs.
què?
Quin és el joc preferit al que jugaves de
Sí. És clar... Com ara. Vosaltres quin esport
petita? Per què?
feu?
De petita? A la pilota… Perquè m’agradava.
Però en algun temps anterior estava
Sííi… M’agradava. El que passa es que en aquell prohibit?
temps no estava tan ben vist com ara.
Quin va ser el primer joc al que vas ju- A veure... No és que estigués prohibit. El que
passa és que no es feia. I com que no es feia
els nostres pares no ens hi apuntaven. També
és veritat que abans no hi havia tants diners
Saltar a corda.
com ara. Bé, ara n’hi ha poc també.
Els nens i les nenes jugaven al mateix?
Creu que era just que no es pogués
Per què?
practicar esports?
No. Els nens jugaven a altres coses. A saltar,
al cavall… I nosaltres teníem altres coses més Bé. Sí que hi havia gent que no podia fer esports. Estava mal vist perquè els nens havien
de nenes.
d’estar amb els nens i les nenes amb les neQuan vostè era petita, les nenes podien nes. No es podien ajuntar com ara.
jugar a futbol? Per què?
Abans a l’escola hi havia porteries o cistelles?
Sí. Podíem jugar. El que passa es que no podíem anar a un camp de futbol com ara, per
exemple. Jugàvem al carrer, al pati de l’esco- Sí. N’hi havia bàsquet i cistelles. Per a les
la… Però a un camp de futbol no hi podíem que arribessin... Perquè jo com que sóc tan
anar perquè no estava ben vist. Ara sí que esta “gran”...
ben vist, però abans no.
A l’escola es feia Educació Física?
Sortia molt al carrer per jugar?
Sí. Però era molt diferent. Uiiii... Si jo t’hagués
No sortia molt perquè el meu pare no em dei- d’explicar... Es que vaig anar molt poc a l’escoxava, però una estoneta pel carrer de davant la perquè érem 8 germans i quan jo podia fer
la Gimnàstica ja estava treballant. Però abans
de casa sí.
la Gimnàstica no és com ara perquè es feia
molt treball de saltar el “potro” i exercicis físics
Havia anat a l’escola?
i de disciplina.
Sí. A l’escola sí.
Hi havia material al gimnàs per poder
jugar?
A l’escola, hi havia pati?
gar?

Sí. I era molt bonic el col·legi al que anava. Era Al Gimnàs? Doncs sí. Hi havia pilotes, unes
el “Décimo Redondo”. A Verdú. A la Via Júlia de cordes, el “potro”... El més senzill...
Barcelona.
Podien portar joguines de casa a l’escoHi havia algun joc que no li agradava la?
gens?
No.
Gens? Doncs no. M’agradaven les nines i les

28

EL MUSSOL - NADAL 2013

ENTREVISTA
Al carrer és clar que es jugava
al futbol, però jo jugava a saltar a corda. Les porteries es feien amb dos pals. Un pal a cada
cantó i al mig no hi havia res.
Pel carrer, passaven cotxes?
No com ara. Abans passàvem
més carros. El seu avi va caure
per la muntanya amb un jeep i
va anar a parar a la meva porta.
Tots els nens tenien pilotes?
No. No. Ni tots els nens tenien
corda... En els jocs sempre ens
Ni les bales?
ajudàvem. Si una nena tenia alguna cosa, doncs la deixava. Si jo tenia una
No. Les bales les portàvem amagades. Com altra joguina, doncs també la deixava. No com
ara vosaltres portaríeu alguna cosa amagada. ara, que cadascú té lo seu i repartiu poc.
O els cromos. Portàvem cromos de nenes de la
“Bella Dorment” i els canviàvem.
Quin consell donaries als nens d’ara
quan hagin de jugar?
Us fabricàveu les postres pròpies joguines?
Que repartiu i jugueu com a bons amics, sense
barallar-vos, que és el que heu de fer.
Sí. Les nines de drap. Agafaves un drap, li fe- I si us sobren les joguines o ja no jugueu amb
ies la forma de la nina, la retallaves, l’omplies, elles les porteu a algun lloc pels nens i nenes
li posaves uns ullets amb botons, amb la bo- pobres. També els podeu donar als vostres faqueta... Els llacets, els pelets amb llana, els miliars. Ara per exemple estan fent campanyes
cosíem...
per fer la recollida de joguines. Però penseu
que com a molt heu de tenir una o dues joI si no n’hi havia pilota?
guines. Tota la resta és tonteria, perquè no jugueu amb tot.
Doncs feiem una pilota de paper o de drap i les
omplíem. I jugàvem. No és com ara que teniu Dels jocs que existeixen ara, a quin t’haque si l’ordinador que si això que si vull aques- gués agradat jugar?
ta joguina Abans teníem un cavall de fusta que
el feia el pare, i un carretó que també el feia Ara? No. Perquè jo no entenc d’ordinadors.
el pare i les mames ens feien una cistelleta
amb la caixa de cartró de les sabates. Es re- Del carrer?
tallava, s’enganxava tot i era el nostre regal.
Una cistelleta... Però de Reis, eh? I sabeu que Ah! Del carrer? Doncs la pilota, la xarranca...
ens posaven a dintre? Algun caramel... Però la Coses que ara es juguen però abans també.
meva mare feia “las tortas” de Nadal, el que
ara són els polvorons, i ens posàven això i des- Agraïm la seva col·laboració per poder realitzar
prés amb un pa fèiem la massa del pa i li fè- aquesta entrevista. Gràcies per respondre les
iem forma d’osset. I això era el nostre regal. I nostres preguntes.
érem molt feliços. Molt. Amb molt menys érem
més feliços.
Enllaços: www.escolamariagali.cat / www.mariagali2002.blogspot.com / Revista «El Mussol»
Al carrer, es jugava al futbol?
(Desembre ’13).
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RACÓ DE LA FLAUTINA
Homenatge a Miquel Martí i Pol
Sense saber com, ja sigui per un aniversari o un homenatge, la poesia es filtra a les
nostres vides, atura el temps i exigeix el seu moment.
El passat 11 de novembre va ser el desè aniversari de la mort d’en Miquel Martí i Pol.
Se li van fer diferents homenatges des de diversos àmbits i des d’aquí l’escola també
em vam voler fer un petita aportació en forma de mural amb una de les seves i moltes
poesies que ell va escriure per a nens i nenes i que sovint hem llegit i gaudit en altres
ocasions.
És per això que us volem transcriure aquí una d’aquestes poesies. Esperem que us
agradi.
Plou i fa sol
Plou i fa sol, les bruixes es pentinen,
al cel triomfa l’arc de Sant Martí,
el món fa la rialla entre boirines
i el verd és més lluent i el groc més fi.
Plou i fa sol!, una alegria nova
xiscla i s’ensenyoreix del pensament,
i el poble vell, estès tal com la roba,
comença a retrobar-se lentament.
Plou i fa sol, cor meu pla ho endevines,
plou i fa sol, i riu clar l’horitzó,
plou i fa sol, les bruixes es pentinen...
I el vent manyac s’emporta la cançó.
Miquel Martí i Pol
Si voleu llegir més poesies semblants a aquesta podeu cercar a
la biblioteca o a les llibreries algun
dels reculls de poesia per infants
de Miquel Martí i Pol amb els títols
de Bon profit! i Per molts anys! de
l’Editorial Barcanova.
Bona lectura!!
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AMPA
AMPAS EN MOVIMENT

Des de l’Ampa, us volem informar que ens hem unit a Ampas en Moviment; una plataforma on es pretén agrupar a
totes les Ampas de Terrassa en un lluita en comú, les retallades i la LOMCE.
Ampas en Moviment, sorgeix de la necessitat de tenir un espai o punt de trobada, on les Ampas puguin exposar
i compartir les seves lluites i assoliments, on la cooperació i col·laboració, el relat i exposició de les seves accions
serveixin de suport i guia a altres Ampas. A les trobades, ja s’han proposat algunes accions a seguir; una d’elles és
el “dimecres groc” que consisteix en posar-se tots, pares, mares, nens i nenes, i mestres la samarreta groga, xapes,
mocadors… Qualsevol peça de color groc per així poder manifestar el nostre neguit i preocupació. Des del l’Ampa
hem fet xapes personalitzades per tots aquells que vulguin participar en aquesta iniciativa. Estan a la venda a La
Caseta. Esperem la vostra col·laboració!!
(Totes les il·lustracions de la Flautina són de la Lídia Rovira, mestra de l’escola i des d’aquí li donem les gràcies per
la seva col·laboració.)

PROU RETALLADES A L’ESCOLA PÚBLICA!
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