
  

Creació  del jóc 
 

Enguany la tasca creativa a fer rau en l’intercanvi entre diferents escoles de jocs 

que haureu inventat o plagiat. Aquest intercanvi s’efectuarà la primera setmana de 

març, per tant, teniu cinc setmanes per treballar-hi.  

És imprescindible que el joc reculli els valors de pau de la campanya: divertir-se 

i jugar en equip, respectar i tenir cura dels companys de joc, facilitar el diàleg i la 

companyonia... És a dir, fomentar la convivència i no la confrontació. 

El joc ha de tenir un objectiu clar, unes regles senzilles i un repte a resoldre. A partir 

d’aquestes tres premisses, podeu inventar un joc des de zero o adaptar-ne un que 

ja conegueu i us agradi jugar-hi. Un cop elaborat, proveu-lo i jugueu-hi. Feu els 

canvis que convingui i ...ja està llest per a gaudir-ne i preparar l’intercanvi! 

 

Pautes per fer el jóc: 
 

• Cada grup classe ha d’elaborar un joc.  

• El disseny, les regles del joc i els materials han de ser elaborats per l’alumnat . 

• El joc ha d’anar dirigit a alumnat del vostre mateix curs. 

• Els materials han de ser resistents. 

• Ha d’incloure un full amb les instruccions ben explicades. 

• El joc s’ha de presentar dins una caixa que el protegeixi. 

• En la caixa del joc hi ha de figurar: 

a. El nom del joc 

b. El nom de l’escola 

c. El curs que l’ha elaborat 

Dates per a l’intercanvi: 

• Recollida del joc a la vostra escola:  5 de març 2019  

Recordar-vos que: El jocs que heu elaborat, els regaleu a una altra escola. A canvi, 

en rebreu un de nou que se us entregarà. Per tant, no se us retornarà el vostre joc. 

Més informació i idees per a la elaboració del joc al web de la campanya: 

https://juguemperlapau.wordpress.com/treball-a-fer/ 
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