3ER CICLE PRIMÀRIA
CLIMA GRUPAL: MITJÀ
TIPUS: PSICOMOTRICITAT

Les banderes

OBJECTIUS

Promoure la convivència i la cohesió del grup.
Desenvolupar funcions psicomotrius com: reflexos, rapidesa de moviment,
coordinació dinàmica.
Treballar estratègies i treball en equip.

DESCRIPCIÓ
Es fan dos equips del mateix nombre de participants. S’estableixen els límits dels camps
respectius i cada equip amaga la bandera en algun lloc del seu camp.
Cada equip ha d’elaborar-se unes corones de cartolina amb un número de 4 dígits (cada
participant, un número diferent). L’objectiu del joc és que cada equip trobe la bandera de
l’equip contrari i, mentre cerquen la bandera, vagen eliminant els membres de l’equip
contrari. La forma d’eliminar els contrincants és llegir en veu alta la xifra que té a la corona:
si és correcte, el participant que du la corona haurà d’abandonar el joc. Guanya el primer
equip que troba la bandera de l’altre.
Realització de les corones:
Es retallen trossos de cartolines A3 de dos colors diferents (un per a cada equip) d’uns 5
cm d’ample i tan llargues com siga la cartolina. Amb retoladors negres, s’escriuen 5 dígits
grans i centrats en la corona. S’ajusta al cap de cada participant i s’uneixen els extrems
amb grapes o cinta adhesiva.
Consignes: Els dos equips han de conéixer quina és la bandera de l’equip contrari. Quan
amaguen la bandera han de deixar un tros visible. No poden tapar-se el número que
porten a la corona ni amb el monyo, ni amb les mans, ni amagant-se darrere dels companys/es, ni tirant-se a terra o posant-se contra la paret. No es poden tocar entre ells per
veure el número.
Poden apuntar-se de forma dissimulada la xifra a l’avantbraç per recordar-la quan l’equip
contrari els la diga. Quan s’eliminen la primera vegada poden descansar uns minuts i
girar-se la corona i per l’altre costat escriure un número nouu per poder seguir jugant.

DEBAT
Ha agradat l’activitat? Han fet trampes? Ha sigut difícil trobar la bandera?
Han fet equip? Han volgut repetir el
joc?

MATERIAL
• Cartolines grans de dos colors
diferents
• Grapadora i grapes
• Tisores i retoladors negres
• Dues banderes (mocadors de
colors diferents)

45’

