
BENVINGUTS I 
BENVINGUDES A LA 
FIRA DE JOCS covid-19

GAUDIU DE LES FESTES



PREPARATS I PREPARADES PER JUGAR?



Per esbrinar de què va cada joc, només has de 
clicar a sobre del seu nom i podràs llegir com es 

juga.



1-LABERINT CONFINAT

2-ELS LACASITOS DEIXEN D’ESTAR CONFINATS

3-A CONFINAR-SE

4-A L’OUERA

5-MIKADO CASOLÀ

6-ELS CUCS CONFINATS FAN UNA CARRERA

7-ENCISTALLEM CONFINATS

8-OCA DEL CONFINAMENT

9-TIRALGOT CONFINAT

10-BUSCA EL REGALET I NO LA PORQUERIA

11-CONSTRUCCIÓ I DESTRUCCIÓ

12-MOU L’ESQUELET LITERARI

13-LA CARRERA QUE DEPÈN DEL DAU

14-LLENÇAMENT DE PELUIX (ADAPTACIÓ DE LES BITLLES)

15-DESCOBREIX L’OBJECTE CONFINAT

16-TIR AL COVID

17-ENCISTELLA LA PILOTA AMB OBSTACLES

18-FES PUNTERIA!!!

19-WISPER CHALLENGE

20-DIBUIXA I GUANYA

21-CASTELL DE CARTES

22-LA PILOTA JUGANERA

23- JOC DE LA MONEDA

24-BUSCA EL CARAMEL

25-TRES EN CORONAVIRUS (3 en tralla)

26-LOS CHINOS

27-LES BROMES TANCADES

28-ENCISTELLA I GUANYA

29-CARREGA LA PILOTA



1- EL LABERINT CONFINAT

NOMBRE DE PARTICIPANTS

La tapa d'una capsa de sabates

Canyetes per delimitar el circuit

Una bola petita

La construcció és una mica complicada potser 
necessitaran l’ajuda de l’adult.

COM ES JUGA?

Recórrer el laberint inclinant la capsa i saltant els o

bstacles fins arribar a la meta

MATERIAL

1 jugador
Després pot competir amb altres membres de
la família introduint el factor temps.



2-ELS LACASITOS DEIXEN D’ESTAR CONFINATS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Una bossa de Lacasitos seria el material 

ideal, sinó substituït per quelcom comestible 

no gaire gran (crispetes..)

Bol de cuina o recipient gran

Canyetes de plàstic

COM ES JUGA?

Tots els Lacasitos dins el bol, amb les canyetes

intentem anar-los fent sortint del bol sense

tocar-los amb la mà.

El joc s’acaba quan s’ha aconseguit fer-los

sortir tots fora. També es pot posar límit de

temps. El jugador acaba menjant-se els

Lacasitos desconfinats.

MATERIAL

Poden jugar de 2 en 2 o de 4 en 4



3-A CONFINAR-SE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Es crea dividint una caixa amb trossos de cartr

ó en els espais que vulguis (no cal que siguin 

iguals) i numerant els espais posant els 

nombres més alts als espais més petits.

1 pilota

COM ES JUGA?

Intentar introduir la pilota 
en la caixa procurant que caigui en l’espai que 
té més puntuació.

Serà més divertit si es juga amb més de dues 
persones i es 
fan rondes, així qui obtingui més punts 
durant les rondes guanya. El 
número de rondes dependrà 
del temps que vulguis estar jugant. Cada 
ronda pot tenir de tres a cinc llançaments 
segons les preferències.

MATERIAL

Tants com es vulguin



4-A L’OUERA

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Una ouera de 12 forats o bé de 6

Pilotes de ping-pong o bales o cigrons....

COM ES JUGA?

A cada forat posem amb retolador una

puntuació de l'1 al 12 segons la dificultat que 

hi veiem.

Des d’un lloc concret, i tots els jugadors 

respectant la distància, cal llançar les pilotes i 

anar-les encistellant en els forats. Cada 

jugador té un torn de llançament. Guanya qui 

obté més puntuació.

MATERIAL

Tants com es vulgui



5-MIKADO CASOLÀ

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Llapis hexagonals de diferents colors.

COM ES JUGA?

Agafem uns quants llapis els llencem a 

sobre d’una superfície plana. Cada jugador 

ha d’intentar agafar d’un en un els llapis   

sense que els altres es moguin. Guanya la 

persona que tingui més llapis.

MATERIAL

De 2 a 3 jugadors



6-ELS CUCS CONFINATS FAN 
UNA CARRERA

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Tira de paper del color que vulguem de 

15cm x 3 cm

Canyetes de plàstic

COM ES JUGA?

Agafem la tira de paper i l'anem doblegant fins que ens 

quedi un mini rectangle.

Si voleu que s’assembli més a un cuc de veritat cal retallar 

una mica el contorn sense desdoblegar. Ha de quedar un 

mini rectangle amb les cantonades arrodonides. El 

decorem per un principi amb boca, ulls, antenes perquè 

s’assembli a un cuc de veritat. Cada membre 

de la família pot confeccionar el seu cuc. Surten tots del 

mateix punt de partida i per tal que es desplaci cal anar 

bufant amb la canyeta.

I ja pot començar la carrera!

MATERIAL

Tants com es vulgui



7-ENCISTALLEM CONFINATS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Cartró o capsa tallada en diagonal

Paper

Cola

Tres gots de plàstic

3 pilotetes com a mínim

Retolador

COM ES JUGA?

Construir el taulell de joc.

Cal encistellar i anar sumant punts. Es poden 

decidir quants tirs es permeten segons l’edat.MATERIAL

Tants com es vulgui
Cal ajuda d’un adult per confeccionar-ho.



8-OCA DEL CONFINAMENT

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Imprimir el PDF o elaborar-ne un de propi

https://www.lham.net/el-joc-de-loca-del-

confinament/

COM ES JUGA?

Mateix procediment que al joc de l’oca.

MATERIAL

Tants com es vulgui

https://www.lham.net/el-joc-de-loca-del-confinament/


9- TIRALGOT CONFINAT

NOMBRE DE PARTICIPANTS

3 gots de plàstic

Taps petits, boletes de paper, gomes desborrar 

o qualsevol material que càpiga dins del got

COM ES JUGA?

Es posen tres gots a certa distància (1m o 2m en 

funció de l’edat ) i es juga a fer punteria.

El jugador o jugadora disposa de 6 tirs.MATERIAL

1 jugador/a



10-BUSCA EL REGALET I NO LA PORQUERIA

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Un plat amb farina.

Caramels o quelcom per posar dins la farina que 
sigui bo i motivador per menjar.

Quelcom que sigui comestible però que no ens 
agradi gaire.

COM ES JUGA?

Cal preparar un plat amb farina amb alguna cosa que ens agradi 

molt i també s’hi posa quelcom que no ens agradi.

A continuació, hem de buscar amb la boca el caramel.

Si per casualitat troben primer el menjar que hem posat que 

no ens agrada, ens l’hem de menjar.

IMPORTANT: Cal vigilar amb els objectes que 

es posen dins del plat de farina segons l'edat de l'infant.

MATERIAL

1 Jugador o jugadora



11-CONTRUCCIÓ I DESTRUCCIÓ

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Qualsevol material que serveixi per fer 

construccions.

Gots de plàstic, pots de la cuina, coxins, 

capses...

COM ES JUGA?

Amb el material que es disposi s’ha de fer una 

construcció ben alta.

MATERIAL

Individualment o per parelles



12- MOU L'ESQUELET LITERARI

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Música i un llibre

COM ES JUGA?

Cal ballar tot el temps possible amb un llibre al cap.

No es pot aguantar el llibre amb les mans ni amb cap 

altra part del cos.

Cal seguir el ritme de la música.

La persona que aconsegueix ballar més estona, 

seguint el ritme de la música amb el llibre al cap (no 

es pot aguantar ni tocar) és el guanyador o 

guanyadora de l'activitat.

MATERIAL

Fins a 3 o 4 jugadors/es



13-LA CARRERA QUE DEPÈN DEL DAU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Dau i un espai per desplaçar-se

Cal marcar un inici i una meta o punt d’arribada.

COM ES JUGA?

És una petita cursa o carrera que cal fer seguint les 

indicacions del dau.

La distància de la cursa i els tipus de carrera es poden 

modificar o adaptar en funció de l’espai.

Es tira el dau i es mira el número que ha sortit, a 

continuació es fa la correra corresponent.

.

MATERIAL

Fins a 3 jugadors/es

DAU - NÚM 1= carrera d’arrossegaments.
DAU - NÚM 2= carrera salt amb peus junts.
DAU - NÚM 3= carrera a peu coix.
DAU - NÚM 4= carrera de croquetes.
DAU - NÚM 5= carrera saltant com una granota.
DAU - NÚM 6= carrera fent la papallona o el mosquit xuclador.



14-LLENÇAMENT DE PELUIX

NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 ampolles, gots de plàstic o bitlles.

Un peluix que es pugui llençar.

COM ES JUGA?

Posarem les ampolles a terra, fent un triangle, com si 

fossin unes bitlles. A continuació ens situarem a uns 2 

metres de distància i amb el peluix jugarem a fer 

punteria.

El joc es pot fer tant difícil com es vulgui. Per exemple, 

podem posar les ampolles més separades, o situar-nos 

a més distància de les ampolles.

Nosaltres decidim el grau de dificultat.

La puntuació és la següent:

Cada bitlla tirada, val 1 punt i tenim tres tirs.

MATERIAL

Fins a 3 jugadors/es



15-DESCOBREIX L'OBJECTE CONFINAT

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Un objecte per amagar.

Ha de ser un objecte que no es pugui trencar. Els 

jugadors han de saber de quin objecte es tracta.

COM ES JUGA?

Es tria un objecte per amagar. S'ensenya quin objecte és i un 

dels jugadors l'amaga. Els altres jugadors s'esperen a rebre 

el senyal de començar a buscar.

Un cop ja s'ha amagat l'objecte, es dóna el senyal 

"COMENÇAR A BUSCAR" i els jugadors han de trobar 

l'objecte amagat.

Per ajudar a trobar-lo el jugador que l'ha amagat pot dir 

FRED =lluny d'on es troba l'objecte o CALENT= prop de 

l'objecte.

MATERIAL

Mínim 2 jugadors/es
Cal un jugador/a per amagar l'objecte

Els jugadors han de pactar els espais on es pot amagar 
l'objecte. 



16-TIR AL COVID

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Llaunes de refresc buides

Papers

llapis de colors i llapis

Cel·lo i tisores

I mascareta

COM ES JUGA?

Farem dibuixos del Coronavirus . Tants com llaunes

tinguem, i els enganxarem a les llaunes.

Algú amagarà les llaunes per tota la casa.

Els participants, sols o en grup, han d’anar a la caça del 

coronavirus amb mascareta. Hauran de fer punteria amb

els llapis, i tirar totes les llaunes de coronavirus. Han de 

mantenir el metre i mig de seguretat, com a mínim.

Cada llapis només es pot tirar un cop.

CONTINUA A LA SEGÜENT DIAPOSITIVA...

MATERIAL

Tants com vulguin



El joc pot tenir moltes variants, tant si fem el joc individual o 

per grups (els participants poden anar disfressats de sanitaris):

- donar tants llapis com coronavirus hagi a cada jugador.

- donar un sol llapis per jugador i que cada participant tingui un sol coronavirus a tirar (tir selectiu)



17- ENCISTELLA LA PILOTA AMB OBSTACLES

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Una cadira, un coixí, un rotlle de paper del 

WC, un paper per dibuixar, un llapis, una 

pilota i un recipient on càpiga la pilota (una 

paperera, un cub, etc).

COM ES JUGA?

Es prepara el recorregut fixant un punt de sortida.

A un metre d’aquest punt, es posarà la cadira i s’haurà 
de passar per sota.

A un metre d’aquesta, es posarà el coixí que s’haurà de 
saltar.

A un altre metre de distància, posarem un paper i un 
llapis on haurem de dibuixar un sol.

A un altre metre arribarem fins el rotlle de paper del 
WC

CONTINUA A LA SEGÜENT DIAPOSITIVA...

MATERIAL

Individual



L’agafarem i anirem a pota coixa fins on estigui col·locada la pilota (a dos metres 

del rotlle de paper de WC).

I finalment a uns tres metres haurem col·locat el recipient per encistellar la pilota.

Qui no encistelli la pilota en tres intents, haurà de tornar a començar el recorregut.

Per cada pilota encistellada serà un punt.

Es tindran tres minuts com a màxim de temps per repetir el recorregut.



18-FES PUNTERIA

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Ampolles de plàstic buides, cigrons, tisores i 

mitjons

COM ES JUGA?

Talles per la meitat les ampolles, deixes la part ampla i li
posem cinta adhesiva a la bora de l’ampolla per no tallar-
te, les posem al terra a una distancia l’una a l’altre d’uns
10 cm

Agafem els mitjons i els omplim amb cigrons; omplim
tants mitjons com jugadors siguem.

Es tracta de encertar a una distancia de 1,5 m.

El jugador que fiqui el sac de cigrons tres vegades, serà el
guanyador .

MATERIAL

Tota la familia



19- WHISPER CHALLENGE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Uns auriculars i un dispositiu on es pugui 

escoltar música

COM ES JUGA?

Un jugador es posa els auriculars amb música forta,

suficient perquè no escolti al company/a. L’altre ha de

dir una frase, el jugador que tenia els auriculars ha

d’intentar endevinar la frase llegint els llavis de l’altre

jugador.

També es pot jugar dient la frase sense so i sense la

música alta.

MATERIAL

2 jugador/es



20- DIBUIXA I GUANYA

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Papers, llapis i diferents objectes que hagi a 

casa

COM ES JUGA?

Es presenta un objecte ( qualsevol, peça de 

roba, instrument, mobiliari de casa...) i tots els 

jugadors l’han de copiar en un temps límit 

segons l’objecte.Es poden fer 3 rondes i a cada 

ronda es guanya un punt. Serà guanyador/a 

qui tingui més punts.

MATERIAL

2-3 jugadors/es



21- CASTELL DE CARTES

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Una taula i cartes

COM ES JUGA?

Construir un castell, formant pisos amb les cartes. La 

base ha de tenir el major número de cartes i a mesura 

que es van construint els pisos ha d’anar disminuint el 

número de cartes. De tal manera que el castell tindrà 

una estructura triangular.

El guanyador o guanyadora serà qui aconsegueixi fer el 

màxim número de pisos i evidentment les cartes no 

podran caure!!!

MATERIAL

Mínim un/a jugador/a



22-LA PILOTA JUGANERA

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Una pilota petita de plàstic o 

poliespan

Un cartró que es pugui retallar

Una cordill o fil

COM ES JUGA?

Abans de jugar haurem de retallar el cartró com si fos un 

pal amb un cercle a un dels extrems (com una raqueta). 

La corda o fil es penjarà en un dels costats del cercle i la 

piloteta a l’altre extrem de la corda o fil.

El joc consisteix en posar la piloteta dins del cercle.

Normes:

1.Només podrem agafar el “PAL” (cartró) amb una mà.

2.No val agafar la corda o fil amb l’altre mà, s’ha 

d’intentar només agafant el cartró.

MATERIAL

No hi ha mínim ni màxim



23-JOC DE LA MONEDA

NOMBRE DE PARTICIPANTS
COM ES JUGA?

Es reparteixen per exemple 50 cigrons per cada jugador

(aquest nombre pot variar). A més a més es posa una

pila grossa de cigrons al mig de la taula (en un plat o el

recipient que sigui). Cada jugador tira la moneda per

torns i deixa 4 cigrons a la pila del centre (si li surt cara) o

recull 6 cigrons de la pila (si li surt creu). Aquests

nombres es poden variar. Guanyarà el jugador que es

quedi amb menys cigrons, després d’un nombre de

tirades. Per exemple després de 20 tirades.

MATERIAL

Els que vulguin

- Macarrons crus, però pot ser amb mongetes, 

cigrons, etc

- Una moneda.

- Un plat o qualsevol recipient.



24-BUSCA EL CARAMEL

NOMBRE DE PARTICIPANTS
COM ES JUGA?

Posar la farina al plat fondo i afegir una grapat de 

caramels i barrejar-ho tot. L’objectiu del joc és 

agafar un caramel amb la boca, sense les mans.

Si els més grans s’atreveixen, abans de jugar a la 

farina, poden agafar un tros de poma que estigui 

en un recipient ple d’aigua i mullar-se la cara.

MATERIAL

Tant com es vulgui

Un plat fondo

Farina

Caramels



25-TRES EN CORONAVIRUS

NOMBRE DE PARTICIPANTS
COM ES JUGA?

Fem una quadricula amb 9 quadrats al terra

Agafem els 6 plats de plàstic, i en 

3 d’ells dibuixem el coronavirus i en els altres 3 

una vacuna.

I qui faci 3 en coronavirus guanya la partida!!!

MATERIAL

Per 2 jugadors

Cinta aïllant o celo

6 plats de plàstic 

2 retoladors



26- LOS CHINOS

NOMBRE DE PARTICIPANTS
COM ES JUGA?

Cada jugador/a agafa la quantitat de boles, 

pedres... que vulgui. Cada persona diu el 

número total de boles que creu que hi haurà entre

tots els jugadors. Quan tots han dit, han de 

comptar les boles que sumen entre tots i qui 

s’apropi més o l’encerti guanya 1 punt. Així fins que 

una persona arribi als 10 punts.

MATERIAL

Més de 2 persones

Boles de paper, pedres, 

o alguna cosa petita



27-LES BROMES TANCADES

NOMBRE DE PARTICIPANTS
COM ES JUGA?

El joc consisteix a fer bromes entre els membres 

de la família i guanyarà qui faci la millor broma o 

el major número de bromes 

divertides. Es podria considerar la millor broma, 

la més original.

MATERIAL

Mínim 2 persones

La teva imaginació per fer les bromes!



28- ENCISTELLA I GUANYA

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Capsa de sabates i pilotes.

COM ES JUGA?

A la tapa de la capsa es fan forats de diferents 

mides. Cada mida té una puntuació diferent. 

Es tracta d’encistellar la pilota a un dels forats 

i guanya qui tingui més puntuació. Poden fer 3 

tirades.

MATERIAL

1-2 jugadors/es



29- CARREGA LA PILOTA

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Pilota ( obligatori ), obstacles com 

cadires, rotllos de paper... ( opcional )

COM ES JUGA?

Es marcarà una sortida i un final. Aquest 

recorregut pot ser senzill ( línia recta ) o bé més 

complicat ( amb obstacles ). Es tracta de transportar 

una pilota entre dues persones des de la sortida fins 

al final, amb qualsevol part del cos, menys les 

mans!!!

Guanya qui arribi al final, en el mínim temps 

possible i si la pilota cau es tornarà a començar.

MATERIAL

2 jugadors/es


