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                                                El Prat de Llobregat, 14/03/2020  
 

 
JORNADES ESPORTIVES JUGA VERD PLAY de 10:00h. a 11:30 h. 

 
1. REBUDA DELS EQUIPS.  

a. Comptar i apuntar quants jugadors han vingut de cada equip.  
b. Explicació de què farem i en què consistirà la jornada.  

i. Fomentar la relació entre participants (estaran barrejats) 
ii. DIVERTIR-SE com a objectiu principal. 

iii. Sortir de la rutina dels partits i fer una jornada totalment 
diferent i lúdica.  

c. Barrejar equips. Segons el número de participants triarem 6-8 capitans 
que hauran de fer elecció de jugadors que NO siguin del seu equip.  
 

2. ESCALFAMENT+ PART DE TIR.  
 
- 10minuts.  COMPETICIÓ TOTES LES CISTELLES.  

Separem equips i els dividim entre les 6 cistelles que tenim.  
Cal ficar 5 cistelles a cada cistella PER EQUIP. Quan ho aconsegueixen, 
canvien de cistella (estaran numerades). El primer equip que aconsegueixi 
fer 5 bàsquets a cada cistella, haurà d’anar al mig del camp i seran els 
guanyadors.  

 
3. 30 minuts. ESTACIONS: (els equips seran els mateixos que han estat fent la 

part anterior) 
 

- Dividirem la pista en les 6 cistelles (mig camp per cada estació). 5 minuts 
per estació 
 

1) BOT. Cada nen/a amb una pilota es posaran dins de la zona i SENSE DEIXAR DE 
BOTAR han d’intentar fer-li fora la pilota als altres companys.   
 

2) COMPETICIÓ PER EQUIPS. Un dels dos equips tria una posició i des d’allà serà 
on facin els tir. El primer equip que fiqui 5 cistelles guanyarà un punt i serà 
l’encarregat de triar la següent posició de tir.  
 
 

3) CONS. COMPETICIÓ PER EQUIPS TIR. 2 equips. Posarem diferents cons dins la 
zona i mitja i llarga distància. Sortiran des del mig camp, triaran un con per 
tirar, si la fiquen es queden el con a mode de punt. Guanyarà l’equip que més 
cons tingui a final de l’activitat o al acabar-se els cons.  
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4) RELLEUS:  2 equips. Jocs cooperatius.  

a. Fila a mig camp. L’últim fa eslàlom entre els seus companys i es 
col·loca el primer i passa la pilota per sota les cames al segon i així fins 
que arribi al final. Quan la pilota arriba a l’últim, aquest repeteix la 
mateixa acció. Quan arribin al con, han de fer un tir a cistella. El primer 
equip que ho completi guanya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Si sobra temps podem fer variants, com: 

- A.1.) L’últim passa a ser primer fent eslàlom però ara l’han de passar pel 
costat esquerre.  

- A.2.) L’últim ha de ficar cistella per poder passar-la al company que ara 
estarà l’últim. L’equip que aconsegueixi que tots els components facin 
bàsquet, guanyen.  

 
5) JOC DEL MOCADOR.  

- La persona encarregada d’aquella estació dirà un número i tindrà una pilota 
a la mà. Es converteix en un 1x1, qui fiqui guanya.  

- Variant: dues pilotes. El primer que faci bàsquet guanya un punt.  
- NO HI HA ELIMINATS.  

  
6) AIGUA – Descans. Serà a la pista (6) la nostra 3 perquè està a prop dels WC’s.  

 
 
 

3. PART FINAL. SITUACIONS JUGADES.  
 
Farem competicions de 3x3, 4x4, 5x5 segons el volum de participants que vinguin a la 
jornada.  

 
4. MACRO-KO.  

 
Tots els nens i nenes jugaran un MACRO-KO (barrejant-se entre ells) per donar per 
finalitzada la jornada.  

 


