Els jocs de la Revolució Industrial
Ambientació
Qui sap a què jugaven en temps de la revolució industrial (quan no hi havia cotxes, i
encara menys llum, telèfons, televisió, ordinadors,$)?.
Aquesta tarda podrem descobrir-ho.
Participants
Sis equips mixtes de pares i fills, a poder ser barrejats (que els pares no vagin amb
els propis fills!). Aproximadament quatre adults i quatre petits.
Material per als participants

• 6 fitxes d’equip (una per cadascun)
• Cada equip hauria de tenir un reporter gràfic
Material per a l’organització

• el record del joc: una peça de carbó per a cadascú amb una petita etiqueta que
el commemori
• bolígrafs per a anotar els resultats
Dinàmica
S’organitzaran tres controls amb una prova a cadascun, de forma que els diversos
equips hi vagin passant enfrontant-se de dos en dos.
S’acabarà el joc amb proves col.lectives que enfrontin els equips directament.
Es disposarà d’una fitxa per a cada equip on s’aniran recollint els resultats de les
diverses proves i enfrontaments.
En començar el joc, cada equip haurà d’inventar-se un nom, i triar el responsable de
la fitxa.
Equip d’organització

• Explicació de la dinàmica: 1 persona (que donarà suport a tot el joc).
• Controls: 4 persones
• Lliurament de premis: 2 persones.
JOCS PER GRUPS
PROVA 1: Com anem de punteria?
Es tractarà de fer diana contra un forat obert en un llençol blanc. El material a
llençar serà un bloc de carbó.
Cada participant tindrà 3 oportunitats. Es farà un recompte final de quantes dianes
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s’han fet entre tots. I aquesta dada serà la que constarà a la fitxa d’equip.
Material
* 10 blocs de carbó.
* un llençol blanc a mode diana (amb un forat obert)
* un parell de draps per eixugar les mans dels que s’hagin embrutat molt.
* una càmera de fotografiar per a tenir un record de cada equip
Responsables
Una persona és suficient per a dirigir la prova.

PROVA 2: Sabrem caçar
En aquesta prova comprovarem si podríeu anar a caçar amb els vostres amics. Per
a fer-ho heu de demostrar que teniu prou punteria com per caçar conills que
s’estaran quiets!
Es tindran marcades unes ratlles al terra darrera de les quals es llençaran unes
anelles sobre unes ampolles (cinc cada concursant).
Al final es farà un recompte dels encerts, i aquesta serà la puntuació de la prova.
Material:
* 5 ampolles (preferentment de cava)
* 5 anelles
* una càmera de fotografiar per a tenir un record de cada equip en la prova
Responsables:
Una persona és suficient per a dirigir la prova.

COMPETICIONS
CONCURS 1: La protecció de les vies respiratòries dels miners
Per a accedir a les mines és necessari que tinguem les vies respiratòries ben
protegides perquè és un lloc on s’hi acumula molt polsim que ens embrutaria els
pulmons.
Cada persona haurà de disposar d’un mocador dels de la festa major. I cada equip
d’un color determinat.
Es tracta de penjar-se (no lligar-se) el mocador dels pantalons (una butxaca, el
cinturó,$).
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Els equips es disposaran en extrems oposats del camp de joc. A la senyal del
director del joc, els d’un grup han d’anar a robar els mocadors que pengen dels
jugadors de l’altre grup.
Quan un es queda sense mocador no pot seguir jugant, i s’ha de retirar del camp de
joc.
Guanya aquell equip que ha robat més mocadors.
A la fitxa d’equip s’anotarà el número de mocadors dels que n’hagin obtingut més de
cada grup, multiplicat per una xifra que faci comparable la puntuació amb la resta de
proves.
En acabar la prova cal retornar els mocadors als concursants que han estat
“robats”.
Material:
* 1 mocador de la festa major per a cadascú (de colors variats, un per grup)
* un xiulet per a indicar l’inici i el final del joc
Responsables:
Una persona és suficient per a dirigir la prova.

CONCURS 2: Els miners més ràpids
Per a veure quins són els miners més ràpids, farem una cursa de relleus, on
participaran, simultàniament, 3 equips. Els guanyadors de les sèries s’enfrontaran
en una final.
Els equips faran una fila, asseguts a terra. Quan arribi el corredor, haurà de posarse al final de la fila i haurà de passar el testimoni per damunt dels altres membres
de l’equip, que restaran asseguts.
Quan el testimoni arribi al proper corredor, aquest podrà aixecar-se i arrencarà a
córrer.
A la fitxa d’equip s’anotaran els guanyadors.
Material:
* 3 testimonis (bastons, llaunes, pilotes de tenis,...)
Responsables:
Una persona és suficient per a dirigir la prova.

CONCURS 3: Els miners més forçuts
Per a veure quins són els miners més forçuts els farem carregar uns sacs, plens
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d’ells mateixos!
Així, farem una cursa de relleus de tres equips simultàniament. Cada equip
disposarà de tres sacs per a que els corredors estiguin preparats.
Entre els dos equips guanyadors es farà una gran final.
A la fitxa d’equip s’anotaran els guanyadors.
Material:
* nou sacs d’arpillera
Responsables:
Una persona és suficient per a dirigir la prova.
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