
RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

toc i 
pam

per a dos o més jugadors

A la primera ronda, es tira una bolla per
jugador a l'espai de joc per situar-se. 
A la següent ronda, el primer tirador, ha
d'anar a ferir les bolles dels contraris.
 
Es poden donar 4 casos:
TOC: Ferir la bolla d'un dels contraris.
PAM: No ferir però quedar a un pam
d'un altra bolla.
TOC I PAM: Ferir i quedar a un pam de
la bolla ferida.
Si no passa cap d'aquests casos, tira el
següent jugador.
 
Quan es fa TOC o PAM a un contrari, el
tirador rebrà una bolla d'aquest.
Si es fa TOC I PAM, el jugador ferit n'hi
haurà de donar dues.



RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

Rotlet

per a dos o més jugadors

Es dibuixen dos cercles de diferents
mides distanciats uns 2m, el gran és el
punt des d'on es tira. Al petit, s'hi ha de
posar una bolla per jugador abans de
començar. Aquestes seran les bolles
que es jugaran.
 
Per ordre, cada jugador tira la seva bolla
i n'ha d'intentar treure una del cercle.
 
Si no es pot treure cap bolla, es passa
el torn al següent.
 
Si ho aconsegueix, guanya la bolla treta
i torna a tirar des d'on ha quedat la bolla
que tirava.
 
Si la bolla tirada queda dins el cercle,
aquesta passa a ser una bolla en joc per
intentar treure.



RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

muntet

per a dos o quatre jugadors

Si juguen dues persones, aquestes es
juguen dues bolles, si en juguen quatre,
se'n juguen només una.
 
Per començar, es fa un munt amb les
bolles, tres a la base i una al damunt.
 
A dos metres, per torns,  els jugadors
han d'intentar ferir el munt i moure les
quatre bolles.
 
El primer que ho aconsegueix, guanya
les quatre bolles en joc.
 
Si son més jugadors, es poden afegir
pisos o fer la torre amb quatre bolles. 
 
En aquest cas, cada participant s'haurà
de jugar la mateixa quantitat de bolles.



RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

a olla

per a dos o quatre jugadors

Per començar, es fa un clot al terra on
cada jugador hi depositarà les bolles
que es jugaran. Tots els jugadors han
de posar la mateixa quantitat de bolles.
 
Segons l'ordre establert, els jugadors
tiren per treure les bolles ferint-les amb
un boll.
 
Si quan es tira el boll, aquest queda dins
el clot, el tirador haurà d'afegir una bolla
per a poder recuperar-lo i seguir jugant.
 
Si no s'afegeix cap bolla, es recupera el
boll però el jugador no pot tornar a tirar
fins a una propera partida.
 
Les bolles tretes del clot se les queda el
jugador que ha fet la tirada. 



RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

carreres
de sacs

per a dos o més jugadors

Cada jugador col·loca el peus dins d'un
sac. Aquests han de quedar a la costura
inferior del sac. S'estiren els sacs cap a
la cintura i es mantenen estirats amb les
mans.
 
Una vegada situats al punt de partida,
s'ha de fer una carrera amb la resta de
jugadors.
 
Guanya el primer jugador en arribar a la
meta botant dins el sac.
 
Depenent del material i del tipus de sac
aquest es pot rompre per la costura i el
participant pot treure els peus per abaix
del sac. En cas que passi, el participant
pot continuar la carrera mentre no deixi
de botar com si dugués el sac sencer.



RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

tomar
llaunes

per a un o més jugadors

Es munta una torre de llaunes al damunt
d'una taula o banquet. A ser possible,
aquest ha d'estar aprop d'una paret.
 
Des d'uns quants metres, s'ha de llançar
una pilota per tirar el màxim de llaunes.
 
Cada llauna té una puntuació a l'interior,  
així que s'acumulen els punts de totes
les que han estat tomades. 
 
Si hi ha més jugadors, aquests tiren un
darrere l'altre i es van sumant els punts
de les rondes que s'estableixin.
 
Cada vegada es pot muntar la torre de
manera diferent, sense saber la
puntuació interior.
 



RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

tir
d'anelles

per a un o més jugadors

Es col·loquen botelles agrupades dins
un espai concret.
 
Cada botella tendrà una mida, forma  o
color diferent, cosa que els donarà
diferent puntuació.
 
Des d'una certa distància, s'han de tirar
les anelles a les botelles per endevinar
el màxim d'anelles al coll de les botelles.
 
Si hi ha diversos jugadors, aquests tiren
per torns i es van sumant els punts de
les botelles encertades.
 
Es fan les rondes que s'acordin.



RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

Bitlles 

per a un o més jugadors

Es col·loquen les botelles en forma de
triangle en una superfície plana. 
 
A la part més propera a la línia de tir,
s'ha de posar una botella, al darrere
dues, tres i  així successivament.
 
Des de la línia de tir s'ha de tirar una
pilota, amb la mà i fent-la rodar pel terra
cap a les botelles.
 
Es pot jugar que en una tirada s'han de
tomar el major número de botelles
possibles.
 
També es pot jugar a intentar tirar totes
les botelles fent el mínim de tirades.



RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

Birles

per a  jugar de tres en tres

Es juga a una pista d'uns 2 m d’ample i
entre 4 i els 8m de llarg. A un extrem se
situa la línia de tir i a l’altre es planten les
birles en dues files de 3, separades entre
elles per l'amplada d'una birla.  
 
El joc consisteix en tirar 5 bitlles deixant-
ne una de dreta, això es diu "fer bona".
 
Quan el llançador fa la primera o la
segona tirada, tant si fa bona com no, li
tornen a  plantar les birles tombades i
torna a tirar. Així fins a les tres tirades.
 
Després, qui ha tirat passa a plantar, qui
ha plantat recull la pilota i qui ha recollit
passa a tirar. Roden fins que s'han
realitzat les tres sèries.
 
Guanya qui fa més 
bones al final del joc.



RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

xarranca

per a un o més jugadors

El primer jugador tira la pedra a la
casella número 1 de la xarranca que
haurem dibuixat amb guix al terra.
 
Si endevina dins la casella ha de fer el
circuit botant a peu coix a les caselles
simples i amb els dos peus (un a cada
casella) a les dobles. En arribar al final
ha de girar cap a l'inici, agafar la la
pedra i acabar la volta. 
 
Si completa la volta bé, tira al següent
número. Si al tirar, no encerta dins la
casella o botant es trepitja la línia o
posa els dos peus a la mateixa casella,
es perd el torn.
 
Guanya el jugador que completa tots els
números del circuit abans.
 



RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

ball de
baldufes

per a un o més jugadors

                                   S'ha d'encordar la
                               baldufa fent una

baga al capoll,
passar el fil
cap al clau 

i enrodillar la corda
fins el costellam.

 
 

S'agafa l'altre cap de la corda entre els
dits i es llença la baldufa cap al terra

sense amollar la corda perquè aquesta
es posi a ballar.

 
Les baldufes es poden fer ballar damunt
diverses superfícies. Amb la pràctica es
poden fer ballar al terra i agafar-les amb

la mà sense que deixin de rodar.



RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

cèrcol

per a un o més jugadors

Cada jugador ha de
conduir el cèrcol

mantenint-lo dret.
 

S'ha d'agafar
la maneta per

el mànec, i amb
 l'anella de l'altre

extrem, s'ha de
controlar el cèrcol

per a fer-lo moure,
avançar en el recorregut i evitar que
trabuqui sense agafar-lo amb la mà.

 
Es poden fer curses, salts d'obstacles o

circuits sense que el cèrcol deixi de rodar.



El joc consisteix en mantenir-se drets i
caminar damunt les xanques.
 
Agafant la corda de cada xanca amb la
mà corresponent s'ha d'evitar que la
xanca es separi del peu quan es fan les
passes. 
 
Una vegada damunt les xanques i tenint
pràctica de com moure's amb elles es
poden fer curses, carreres d'obstacles o
circuits. 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

xanques

per a un o més jugadors



Per jugar amb el diàbolo s'han d'agafar
amb les mans les manetes de la corda. 
 
Amb el diàbolo situat al terra, passat per
la corda, s'ha de moure aquesta perquè
rodi i es pugui aixecar. 
 
Quan el diàbolo roda i ja no toca al terra
es pot llançar cap amunt i tornar-lo a
agafar amb la corda quan aquest baixa. 
 
Quan es domina el moviment, es pot fer
rodar en cercles sense que aquest es
separi de la corda, fer diverses formes o
afegir més diàbolos a una única corda. 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

diàbolo

per a un o més jugadors



El io-io està format per dues parts, els
discs i la corda. 
 
El joc consisteix en agafar la corda per
l'anella i fer rodar el io-io amunt i avall
sense que aquest s'aturi. 
 
Una vegada es domina el fer-lo pujar i
baixar es pot fer rodar en inclinacions
diverses. Com més paral·lel va del
terra, més difícil és fer-ho perquè la
corda es destensa més fàcilment. 
 
També es poden fer figures aguantant
la corda per diferents llocs però sense
que el io-io aturi de rodar. 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

io-io

per a un o més jugadors



Per jugar-hi individualment, s'agafa la
corda amb una mà a cada extrem i es fa
rodar, botant quan aquesta toca al terra i
evitant travar-se amb els peus. 
 
Hi ha diverses maneres de jugar-hi.
 
*La quieta: Es bota sense moure's de
lloc.
 
*La correguda: Es bota mentre es camina
o es va corrent.
 
*A peu coixet: Es bota a peu coix.
 
*A la creu: S'encreuen els braços i la
corda mentre es bota.
 
*Al catre, es creuen els peus en botar. 
 
 
 
 
 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

Botar
corda

per a un jugador



Dues persones fan rodar la corda i la
resta bota, quan algú dels que bota es 
 trava deixa de botar i passa a rodar.
 
*Juli: Es fan tres bots normals i seguit es
bota tan ràpid com es pot.
S'avisa amb “un, dos, tres, juli”.
 
*A caragol: Una persona bota sense
moure's del lloc mentre una altra va
donant voltes sense aturar de botar. 
 
*A enganar. Un jugador bota l'estona que
vol i surt en voler, el següent jugador ha
d'entrar al bot següent que el primer surt. 
 
*A bulto. Els jugadors, un darrere l'altre
entren a botar però cap no podia sortir.
Qui falla roda. 
 
 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

Botar
corda

per més de tres jugadors



*A la barrejada: Els jugadors, cantant, 
 entren a botar i surten a la vegada. 
  "A la barrejada qui entra no para, 
   a la barrejada qui no surt ha perdut."
 
*Rei rei: Els jugadors, cantant la cançó
boten fins que es cansen. 
  "Rei rei rei, quants anys viuré?   
 No ho sé ara ho contaré. Un, dos, tres..."
 
*El cochecito leré: Es bota a ritme de la
cançó. A cada "leré", qui bota s'acota i li
passen la corda per damunt el cap. 
  "El cochecito leré, me dijo anoche leré,
que si queria leré, montar en coche, leré.
  Y yo le dije leré, con gran salero leré, 
no quiero coche leré, que me mareo. 
  Si te mareas leré, a la botica leré, que el
boticario leré, te de pastillas leré."

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

Botar i
cantar

per més de tres jugadors



S'estira la corda al terra i al mig s'hi
ferma un llaç o un mocador. 
 
A la mateixa distància del centre es fan
dues marques al terra, que seran els
camps dels equips. 
 
Es fan dos equips, i es situen cadascun
darrere la seva línia. 
 
Els equips agafen la corda del terra i
estiren cap al seu camp. 
 
Guanya l'equip que primer entra el llaç o
mocador al seu camp. 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

estirar
corda 

per dos o més jugadors



El jugador té cinc pedres de tamany petit.
Les cinc li han de caber dins la mà. 
 
Assegut al terra, es col·loca les pedres al
davant per a començar a jugar. 
 
Ha d'agafar una pedra del terra i tirar-la
en l'aire. Memtre, n'ha d'agafar una altra
del terra i tornar a agafar la que ha tirat
en l'aire abans que caigui. 
 
Quan en té dues a la mà, es tiren en
l'aire i s'agafa una tercera pedra del terra
i les dues que encara no han caigut i així
fins agafar-les totes cinc. 
 
Si mentre s'agafen les del terra les altres
cauen, s'ha de tornar a començar.

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

cinc
pedretes 

per a un o més jugadors



Es fan dos equips, de les mateixes
persones a cada un. Cada equip es situa
en fila i té una senalla o cistell al devora. 
 
Al davant de la fila hi ha tantes pedres
com participants té l'equip. Les pedres
estan en fila recta amb una separació
entre elles d'un metre. Entre la senalla i
la primera pedra hi ha 5 metres. 
 
El primer de cada fila ha d'anar corrent a
cercar la primera pedra i deixar-la dins la
seva senalla. Quan aquest amolla la
pedra, el següent va a cercar la propera
pedra i així fins que tots han sortit i han
recollit totes les pedres. 
 
Guanya l'equip que abans recull totes les
seves pedres. 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

correguda
de pedres

per a dos o més jugadors



El joc de les estampetes, conegut també
com el de les "figuritas" consisteix en fer
girar el màxim de peces amb un cop de
mà. Com que les estampetes van anar
desapareixent i es van popularitzar els
cromos, hi jugarem amb cromos.
 
Els jugadors fan un munt de cromos al
terra amb el dibuix cap avall. Cada un
dels jugadors posa els mateixos cromos
al munt. 
 
Amb la mà plana cap avall es pega un
cop al damunt el munt de cromos. Quan
s'aixeca la mà, que aquesta fa ventosa
els cromos es giren. Cada jugador es
queda amb els cromos que ha girat.
 
S'estableixen torns per jugar en ordre. 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

estampetes

per a dos o més jugadors



Una de les maneres que es tenia per
intercanviar els cromos que es tenien
"repes" consistia en jugar-se'ls. 
 
Per això, diferents jugadors posaven en
joc els cromos repetits amb la finalitat
que algun dels contrincants tengués el
que faltava a la col·lecció.
 
Una vegada triats els cromos que es
jugaven, els jugadors marcaven una línia
enterra i tiraven cap endavant un cromo. 
 
El cromo llençat solia ser un repetit, el de
la sort i potser un "trucat" que era més
gruixat perquè anava aferrat a un cartó.
 
El jugador que arribava més enfora
guanyava i es quedava els cromos que
es jugaven a la tanda. 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

tir de
cromos

per a dos o més jugadors



Amb un guix es dibuixa un circuit al terra
com si fos una pista de carreres.
 
El joc consisteix en completar tot el
recorregut abans que els altres jugadors
impulsant la xapa amb el dit índex. 
 
Segons l'ordre establert, el jugador va 
 impulsant la xapa pegant cops amb el dit
a la xapa sense sortir del trajecte. 
 
Quan surt, perd el torn i espera allà on ha
quedat a que li torni a tocar.
 
Quan un participant xoca amb una altra
xapa, ha de retornar a la línia de sortida
 
Guanya qui recórrer l'itinerari més ràpid.

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

carreres
de xapes

per a dos o més jugadors



Abans de començar es dibuixa un cercle
enterra on s'hi farà una piràmide amb 12
xapes. 
 
A uns quants metres es dibuixa una línia
de tir des d'on es llançarà la pilota (tipus
pilota de tènis). 
 
Els participants han de tirar la pilota per
torns intentant tomar les xapes. 
 
Qui les toma, ha de córrer a cercar la
pilota per tirar-la a ferir a la resta dels
participants abans que aquests tornin a
muntar la piràmide. 
 
S'obté un punt per cada xapa tomada i
per cada jugador ferit. Guanya el primer
en tenir deu punts. 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

piràmide
de xapes

per a dos o quatre jugadors



Es dibuixa a terra una diana formada per
un cercle d'uns 5cm de radi i un segon
cercle d'un metre aproximadament
 
Es comença a jugar a 10 passes de la
diana des d'on els jugadors, a cop de dit,
han d'impulsar la xapa cap al centre. 
 
Per torns, els jugadors tiren la xapa per
acostar-la, ho fan tantes vegades com
necessitin per arribar al cercle de metre.
 
Una vegada els jugadors situen la seva
xapa dins aquest cercle, tenen un darrer
tir per intentar endevinar el centre.
 
Guanya el jugador que queda més aprop
del centre amb el  menor número de
tocs.
 
 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

 xapa al
cercle

per a dos o més jugadors



Per començar es pinta un rectangle al
terra. A cada una de les parts amples es
situen 10 xapes numerades de l'1 al 10.
 
El jugador que comença ha d'intentar
ferir amb la seva xapa 1 la xapa 1 de
l'altre jugador. Si no ho aconsegueix,
l'altre intenta ferir amb la seva xapa 1 la
del primer jugador. 
 
Es repeteix fins que un dels dos fer la
xapa contrària. Qui fer es queda amb les
dues xapes i es passa a tirar a la propera
xapa de la mateixa manera fins que un
ho altre guanyen totes les xapes. 
 
Si mentre es juga, es toca una xapa que
no correspon amb el número d'aquesta
tirada, perd directament la seva xapa i
passa el torn a l'altre.
 
 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

les deu
xapes

per a dos jugadors



Cada jugador té tres peces iguales
(cercles o creus) i les ha de posar sobre
el tauler en torns alterns.
 
L'objectiu del joc és fer tres en ratlla
situant les peces de manera horitzontal,
vertical o diagonal. 
 
Al mateix temps s'ha d'evitar que el
jugador contrari ho aconsegueixi.
 
Si en posar les peces no s'ha fet 3 en
ratlla es van movent les peces pel tauler
fins a aconseguir-ho.
 
Hi ha una versió del joc on el jugador que
té la creu, comença posant la fitxa al
centre del tauler i no la pot moure en tota
la partida. 
 
 
 
 
 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

tres en
ratlla

per a dos jugadors



Des de la línia de tir, s'han de llençar les
ferradures d'una en una cap a les línies
del joc.
 
Es pot jugar a ferir una de les dues línies
o a tirar la ferradura per a deixar-la a una
de les parts del joc (abans, després o
entre les línies).
 
Per evitar ferir a altres jugadors o als
espectadors s'ha de tirar només cap al
joc quan no hi hagi ningú aprop. 
 
Només es poden recollir les ferradures
que hi ha al joc quan no hi hagi ningú
que en tiri. 
 
 
 
 
 
 
 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

tir de
Ferradura

per a un o més jugadors



Abans de començar el joc es situen les
cartes o fitxes mesclades amb el dibuix
cap a abaix.
 
Per torns, cada jugador haurà d'agafar
una parella de cartes i girar-la intentant
trobar una parella de figures iguals.
 
Si quan es gira la parella es troben dues
imatges iguals, el jugador es queda les
imatges i suma dos punts. A més, torna a
girar una altra parella.
 
Si les imatges son diferents, es tornen a
girar cap per avall i es passa el torn al
següent jugador. Aquest haurà de girar
una parella de fitxes o cartes recordant
on son les imatges iguals per aconseguir
el punts.
 
 
 
 
 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

joc de
memòria

per a dos jugadors



El joc consisteix en pescar el màxim de
peixos amb la canya i depositar-los a dins
del poal. 
 
Quan es juga en parella, els dos jugadors
han d'anar pescant peixos i depositant-
los als seus respectius poals. 
 
Guanya el jugador que té més peixos
dins el seu poal quan ja no en queden
més dins l'estany. 
 
 
 
 
 
 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

a pescar!

per a un o dos jugadors



El joc consisteix en fer entrar la pilota a
un dels forats de la pista amb el menor
número de cops possible.
 
Per a fer-ho, el jugador ha de ferir la
pilota amb el pal i orientar-la cap al forat
on es vulgui introduir.
 
Si a la vegada hi ha diversos jugadors a
la mateixa partida, aquests han de tirar
de manera alternada i només poden
pegar a la seva pilota. 
 
No està permès pegar a la pilota del
contrari per desviar-la o fer-la enfora dels
forats del joc. 
 
Si de manera accidental es pega a la
pilota del contrari, aquest tendrà dos tirs
seguits al seu torn. 
 
 
 
 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

mini 
golf

per a un o més jugadors



A aquest joc cada jugador ha de tirar
diverses fitxes cap a les línies de punts. 
 
Abans de començar s'estableix quantes
fitxes s'han de tirar, quantes rondes es
juguen i qui comença.
 
Les fitxes es tiren planes, des de la
banda oposada al les línies de punts
mitjançant la cinta elàstica del joc.
 
Quan un jugador ha llançat totes les
fitxes del seu torn, suma la puntuació i
tira el següent. Es van sumant els punts
de totes les rondes acordades a l'inici. 
 
Guanya el jugador que fa més punts al
final de totes les rondes.
 
 
 
 
 

RECULL DE JOCS
TRADICIONALS

llançament
de Fitxa

per a un o més jugadors


