
Un projecte d’intercanvi basat en el joc per 
a promoure els vincles nord-sud i sud-nord

Un proyecto  de intercambio basado en el juego 
para promover los vinculos norte-sur y sur-norte





TIPUS DE JOC

JOC D’HABILITAT

EDAT 

DE 5 ANYS ENDEVANT

JUGADORS I JUGADORES

A PARTIR DE 2 INFANTS

MATERIALS

UN GUIX O PAL, I LES PEDRES

TIPUS DE JOC

JOC D’HABILITAT

EDAT 

DE 4 ANYS ENDAVANT

JUGADORS I JUGADORES

A PARTIR DE 3 INFANTS

MATERIALS

ALMENYS 5M DE GOMES 
ELÀSTIQUES



TIPUS DE JOC

JOC DE ROTLLANA

EDAT 

DE 6 ANYS ENDAVANT 

JUGADORS I JUGADORES

A PARTIR DE 6 PARTICIPANTS

MATERIALS

NO ÉS NECESSARI



TIPUS DE JOC

JOC D’ESTRATÈGIA

EDAT 

DE 4 ANYS ENDAVANT

JUGADORS I JUGADORES

IL·LIMITAT, SEGONS L’ESPAI.

MATERIALS

UN ESPAI GRAN A L’AIRE LLIU-
RE O CANXA

TIPUS DE JOC

JOC D’HABILITAT

EDAT 

DE 5 ANYS ENDEVANT

JUGADORS I JUGADORES

A PARTIR DE 7 INFANTS

MATERIALS

NO ÉS NECESSARI



TIPUS DE JOC

JOC D’HABILITAT

EDAT 

DE 9 ANYS ENDAVANT 

JUGADORS I JUGADORES

A PARTIR DE 10 INFANTS

MATERIALS

UNA CORDA GRUIXUDA 
D’UNS 20 METRES I UN 
MOCADOR.



 carrera 
de tillos

  la  guaraka

 sabies què...
La paraula “tillo” és un equatorianisme acceptat normativament en 
llengua castellana que es refereix a la tapa metàl·lica de les ampolles, 
les xapes. Se suposa que ve de la paraula “platillo”, que amb l’ús va 
suprimir la primera síl·laba i es va transformar en “-tillo”, quedant 
en desús la part “pla-”.

El joc “Carrera de tillos” és conegut a tot l’Equador. A Catalunya és 
conegut com a “Cursa de xapes”.

 Com s’hi juga?
Es dibuixa un circuit o una pista de curses, sobre el terra o en una 
cartolina.

Cada persona jugadora té per objectiu desplaçar el seu ”tillo” des de 
la sortida fins a la meta final. En el cas de que el “tillo” surti del reco-
rregut marcat, s’ha de tornar a la sortida. El “tillo” guanyador és el 
que primer arriba a la meta.

Per poder desplaçar el “tillo” s’han de donar cops amb els dits de la 
mà, podem jugar amb la variant de donar copets amb el dit gras del 
peu, sense mitjó! Podem buscar i pensar variants i normes. Una norma 
que garanteix la dificultat, i que és molt divertida, és la de desplaçar 
el “-tillo” amb la mà que es domina menys.

 valor afegit
Els “tillos” o les xapes, es poden “tunnejar”, guarnir-los segons ens 
agradi. Es poden regalar, intercanviar, col·leccionar...Fins i tot podem 
transformar-los, amb habilitat, en un instrument de percussió.

És un joc popular a partir de material reutilitzat. Quins altres jocs po-
pulars coneixem amb material reutilitzat?

 sabies què...
“Guaraka” és un terme de la llengua quítxua “warak’a” que significa 
mocador. És un joc tradicional dels indis xilens que s’ha incorporat 
als jocs populars de l’Equador. S’acompanya el joc amb la cançó “Co-
rre, corre, la guaraka, el que mira para atrás, se le pega en la pelá ”.

 Com s’hi juga?
Tots els jugadors i jugadores es posen en una rotllana a terra o drets. 
Algú lidera la partida amb una guaraka a la mà i camina per fora de la 
rotllana. De sobte li dóna un guakarazo (un cop de guaraka) a algú de 
la rotllana, a l’esquena, o li deixa la guaraka a la falda si la rotllana és 
de cul a terra. 

L’elegit o elegida surt a corre-cuita cap a la seva dreta, i qui està al seu 
costat (a l’esquerra) surt corrents cap a l’esquerra. Qui tenia la guaraka 
a la mà al principi, seu en un dels llocs que queden buits. Mentrestant 
els altres dos corren i competeixen per arribar abans al lloc buit. 

Qui es quedi sense lloc es queda amb la guaraka i repeteix el joc.

 valor afegit
Aquest joc afavoreix molt l’atenció i la capacitat de reacció davant 
una situació inesperada: es requereix d’una resposta ràpida i efecti-
va. Desenvolupa la velocitat, l’ impuls. 

Amb els nois i noies més grans ens podem plantejar algunes qües-
tions: sempre hem de reaccionar ràpid en les nostres vides? Què ens 
aporta reaccionar ràpid? Quines coses negatives o positives passen 
reaccionant ràpid, en la nostra vida? 

TIPUS DE JOC

JOC D’HABILITAT

EDAT 

DE 6 ANYS ENDAVANT

JUGADORS I JUGADORES

A PARTIR DE 2 INFANTS

MATERIALS

“TILLOS” DE LES AMPOLLES, 
CARTOLINA, TERRA I GUIX.

TIPUS DE JOC

JOC DE ROTLLANA

EDAT 

DE 6 ENDAVANT

JUGADORS I JUGADORES

A PARTIR DE 6 INFANTS

MATERIALS

UNA GUARAKA

Equador



TIPUS DE JOC

JOC DE TOCAR I PARAR

EDAT 

DE 6 ANYS ENDAVANT

JUGADORS I JUGADORES

PER PARELLES, TRIOS I MÉS

MATERIALS

PODEM FER SERVIR UNS MOCA-
DORS PER MARCAR ELS GRUPS



TIPUS DE JOC

JOC DE ROTLLANA

EDAT 

DE 5 ANYS ENDAVANT

JUGADORS I JUGADORES

A PARTIR DE 5 INFANTS

MATERIALS

NO ÉS NECESSARI CAP 
MATERIAL

MBA’EICHAGUA 

ÑEMBOSARÁI

POPULAR

MBA’E EDAD-PE G̃UARÃ 

5 AÑOS EN ADELANTE

MBOÝPA OÑEMBOSARÁITA

5 GUIVE 20 PEVE

MBA’ÉPA ÑAIKOTEVẼ

MBA’EVE ÁG̃A ÑAIKOTEVẼ 
KORAPY TUICHA JACO-
RRE HAG̃UA, IKATÚRÕ AIRE 
LIBREPE’ARÃ




