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activitats extraescolars i complementaries 

Programa Jocs I Esports Tradicionals Valencians 

T’agradria poder jugar amb els teus fills, nebots..a aquells jocs dels que disfrutaren els 

teus pares? 
 

L’Escola de la Federació Autonòmica de Jocs i Esports Tradicionals i Forcuin, han dissen-

yat un programa d'activitats lúdiques i recreatives on els jocs i tradicions populars, la seua recu-

peració, difusió i ús són l'objectiu principal. 
 

Els jocs tradicionals valencians tenen un fort caràcter educatiu, formen part de la nos-
tra cultura lùdica popular i sempre han estat presents als nostres carrers, facilitant la 

relació entre les persones i fent possible la intercomunicació.  
 

Son jocs que permeteixen la trobada intergeneracional, jocs on pares, mares, joves i 
menys joves  poden disfrutar compartint la activitat. 
 

Este tipus de jocs ensenyen a qui els juga a saber arribar a acords (fer un “pacte”) per 

a establir les normes i respetar-les, a no marginar ningú: alts, prims, grossos, baixets, 
totes les edats.......poden jugar sense cap problema. Amb  una tella, una sola de saba-

ta, un pal, una trompa...es suficient per a poder dur el joc endavant. 
 

Els monitors són formats per la mencionada Escola Autonòmica de 
Jocs Tradicionals, integrada dins de la Federació de Jocs i Esports 
Tradicionals de la Comunitat Valenciana, ratificada per la Secretaria 
Autonòmica d'Esport i membre de l'Associació Europea de Jocs i Es-
ports Tradicionals. 
 

 

OBJECTIUS 
 

Anteposar el joc al triomf, facilitant la integració. 
Posar en valor el pacte, derivat del diàleg construc-
tiu, com a mitjà per a establir les normes i la resolu-
ció de conflictes, així com l'adequació a les circum-
stàncies particulars del joc, participants o espais. 
Fomentar el treball en equip i la camaraderia. 
Recuperar i reconéixer les regles de diferents jocs 
populars i tradicionals. Practicar estos jocs. 
Ampliar el coneixement de jocs que tenen els xiquets i xiquetes. 
Augmentar les possibilitats d'elecció de jocs i la utilització en el seu 
temps d'oci. 
Col·laborar en jocs i activitats lúdiques, desenvolupant actituds de to-
lerància i respecte a les possibilitats i limitacions dels altres, actituds 
que afavorixen la convivència i que contribuïxen a la resolució de 
conflictes de forma pacífica. 
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Materials i espais necessaris: 
 

Tots els materials necessaris per a la realització dels jocs seran subministrats pel 

monitor/a. 

 Estes activitats s'exercixen preferentment en llocs a l'aire lliure (parcs, jardins, pati de 

centres escolars, places públiques,…) encara que també s’acoplen a espais tancats 
(aules polivalents, gimnasos, etc). 

Continguts i sessions: 

Els continguts a treballar es plantegen en un primer moment amb activitats valoratives 
de manera que el monitor puga tindre consciència del nivell de coneixement dels alum-

nes quant als jocs. A continuació, les activitats dependran de les edats dels alumnes, ja 
que este factor és el verdaderament important a l'hora d'organitzar els continguts. Els 

temes principals a tractar són: 
 

La regulació del joc. Normes i regles. 
 

El joc com a fenomen social i cultural: Jocs populars i tradicionals (Xapes, Tabes, 
Set i mig, Birles, Sambori, Pic i pala, Caixó, Trompa, Quatre cantons, Corda, Moros i 

cristians,  Llançament de bola a braç, Llançament de barra, etc...) 
 

Desenvolupament d'un campionat en la modalitat de joc que els alumnes trien, sem-
pre potenciant la superació de reptes no la competitivitat. 

 

Metodologia  
La metodologia en línies generals que s'utilitza està basada principalment en el joc, sent 
participativa, on els xiquets i xiquetes juguen un paper fonamental. 

No serà en cap moment ni impositiva, ni directiva, 

sinó que es buscarà la cooperació i l'aprenentatge a 
través del lúdic. 
 

Avaluació 
S'avaluarà als alumnes de forma contínua, sempre 
referint-se quant a actituds cap a l'activitat. No es 

valorarà el triomf en les partides com a part essen-
cial de l'activitat sinó que es motivarà l'alumne en 

l'ús de diverses estratègies. 

Temporalització: Dos possibilitats de desenvolupament d'activitat: 

1 Activitat monogràfica a desenvolupar en una jornada temàtica (4/5 hores). Monitors 
formats per l’Escola Autonómica de Jocs Tradicionals  dirigixen l'activitat amb suport 

d'educadors i/o professors. Destinada a Ajuntaments, Centres Escolars, festes Fi de 
Curs, de Nadal, Associacions, etc. 

2 Activitat setmanal durant el curs escolar de Setembre a Juny. Horaris a convindre se-

gons necessitats i formació de grups. 1 o 2 hores setmanals. 

 Ràtios: Mínim 10 participants per monitor-educador/a 

  Màxim 20 participants per monitor-educador/a 
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