
COMBATIM L’AVORRIMENT 
#JoEmQuedoACasa 

LLISTAT DE 100 JOCS I ENTRETENIMENTS A CASA 
Degut al fenomen CORONAVIRUS, hem cancelat, com molts altres espais, el CAU, però tot i                             
així hem decidit fer una aportació compartint-vos un llistat de jocs i entreteniments perquè                           
se'ns faci més portable la situació. Moltes gràcies, i a posar-li imaginació! Sempre a punt.  

1. Bomba: 

Es posen tots en format de rotllana, excepte un que conta i està al mig. Aquest conta fins a                   
40 en veu baixa i sense mirar el joc. Quan arriba a 30 aixeca una mà, quan arriba a 40                    
aixeca l’altra mà i quan arriba a 50 crida: BOMBA. El que té la pilota en aquest moment perd                   
i s'ha d'asseure a terra amb les cames endavant. Els que té al costat, a les següents                 
jugades l'han de saltar per sobre de les cames. S'acaba quan només en queda un de peu. 

2. L’assassí/ el poble dorm: 

Es col·loca tothom en rotllana, i tothom es tapa els ulls. Algú extern al joc ha d’escollir qui és                   
l’assassí o el llop (només l’assassí sap que es l’assassí), i aquesta, haurà d’escollir a qui vol                 
matar. La persona externa al joc explica com si fos un conte, que x infant a assassinat a x                   
persona, a partir d’aquí, es debat qui és l’assassí entre totes. 

3. El telèfon: 

Es posa el grup en rotllana i un diu al del costat una paraula, i aquest la diu al de l’altre                     
costat, i així fins a arribar al final. Després, cada un repeteix la paraula que ha entès. 

4. Mímica: 

Representar mitjançant gestos. 

- Escenes de pel·lícules iconiques (Titanic, El rei Lleó, E.T, Matrix...). 
- Personatges televisius (Gat amb botes, Pingu, Peppa Pig, Bob Esponja...). 
- Accions.  
- Feines (Policia, Bomber/a, Constructor/a Pintor/a...)  
- Tipus de balls (salsa, reggae, punk, vals...).  
- Videoclips musicals. 

 

 



5. Els personatges o Heads UP: 

En rotllana tothom es posa un paper al front i ha d'endevinar quin personatge és, amb                
preguntes de si i no, tens dret a preguntar fins que falles.  

6. Furor: 

Hi ha dos equips i una persona que és el moderador. Pensa una paraula i els equips han de                   
començar a cantar cançons on surti aquella paraula.  

7. Danses: 

Pots inventar-te les teves pròpies coreografies o intentar aprendre algunes que ja estiguin             
fetes. O a veure si recorden danses que feim al cau!  

8. Cantar cançons i fer guitarreo. 

 

9. Bartolo: 

Tots els participants estan en rotllana. Una persona és el Bartolo. Comença el joc i Bartolo                
és el primer en intervenir i diu el seu nom (Bartolo en aquest cas) a la vegada que dona                   
dues palmades amb les mans a les cames (tots els participants també donen palmades              
durant tot el joc) i, a continuació diu el nom d’un altres de les persones presents a la vegada                   
que dona dues palmades. El participant del que s’ha dit el nom ha de dir el seu nom i, a                    
continuació, diu el nom d’un altre dels participants,tot això a la vegada que dones palmades.               
En el moment que algú es confongui, o no reacciona quan li toqui, passa a ser Bartolo. El                  
joc no acaba, no s’elimina a ningú, té l’extensió que volguem.  

10. Jocs de cartes i de taula:  

Com ara: l’uno, la brisca, poker, set i mig, solitari… i es poden fer també figures amb les                  
mateixes cartes.  

En el cas de jocs de taula: tres en ratlla, enfonsar la flota, parxís, oca, escacs, cluedo,                 
monopoly, domino. 

11. Taller de polseres i collarets. 

 

12. Twister. 

 

13. Fer ioga. 

 



14. Batalla de galls:  

I que és una batalla de galls? Consisteix en dos o més contricants que improvitzen cançons,                
normalment rapejant. 

També es diu batalla de galls un joc on juguen dos contra dos, cada un d’aquest fent el                  
carret. Consisteix en aconseguir llevar la gorra o alguna cosa que dugi pel cap al contrincari.  

15. Joc de la baldufa (també podeu crear la baldufa).  

 

16. Desfilada de disfresses:  

Es hora de vestir-se amb les millors gales, obriu el baul de les disfresses i feu pasarela de                  
moda! També podeu organitzar un pinta cares a casa o emprovar-vos talons i corbates. 

17. Jugar a “ si fos…” o de gran vull ser:   

Si fos animal / planeta / menjar seria X, perquè X.  

I de gran vull ser X (fent l’acció que ho representa.) 

18. Investigar els teus orígens i dibuixar l’arbre genealògic: 

Mai has tingut ganes de conèixer quin son els teus orígens? Investiga amb ajuda de la teva                 
familia, buscant cartes, documents i albums de fotos.  

19. Tatuatges de henna. 

 

20. Escriure un diari.  

 

21. Fer avions de paper amb paper reciclat. 

 

22. Fer un collage: 

Pots posar-te a fer un collage amb fotografies, amb revistes i material reciclat.  

23. Aprendre a fer origami. 

 

24. Fer retallables. 



 

25. Dibuixar un còmic. 

 

26. Obres de teatre: 

Una bona idea, pot ser modernitzar històries populars i intentar corretgir-les. Un exemple             
molt interessant és el següent:  

https://www.naciodigital.cat/noticia/152787/video/feminista/tres/gironines/arrasa/internet 

27. Teatre de ombres xineses. 

 

28. Gravar vídeo teatral. 

 

29. Doblar una pel·lícula 

 

30. Joc dels disbarats 

Es posen els nens en rotllana. El primer fa una pregunta sobre qualsevol cosa al segon.                
Aquest li contesta i pregunta una altra cosa al tercer. El tercer nen respon, i pregunta sobre                 
un altre tema al quart. I així fins que la pregunta arriba al que ha començat. En aquest                  
moment comencen a confeccionar-se els disbarats. Per a fer-ho, cada noi diu la pregunta              
que li ha fet el company de l’esquerra i la resposta que ha rebut (a la seva pròpia pregunta)                   
del company de la dreta: aquest m’ha preguntat que... (la pregunta que li han fet des de                 
l’esquerra), i aquest m’ha contestat que... (la resposta que li ha donat el company de la                
dreta). 

31. Treballem l'oïda amb les claus. 

Una persona es posa lluny fent soroll amb les claus i l’altre ha d’arribar fins ella.  

 

32. Imaginari d’una habitació. 

 

33. Objecte de mil i una utilitats. 

 

https://www.naciodigital.cat/noticia/152787/video/feminista/tres/gironines/arrasa/internet


34. Jocs construcció:  

Posa-li imaginació i construeix cases amb: Cartes, lego, llibretes, paper, etc. 

35.  Decorar habitació. 

 

36. Muntar una cabana:  

Podeu recopilar teles i mantes i muntar una cabana on contar històries i menjar el berenar. 

37. Dibuixar retrats: 

I no cal que sigui de manera convencional! Podeu intentar dibuixar a qui teniu davant sense                
mirar el paper, o amb els ulls tancats o amb els dits. De totes maneres que us pugueu                  
imaginar. 

38. Pintar varetes màgiques. 

 

39. Fer cometes amb pals i llana. 

 

40. Construir un marc de fotos amb pals i llana. 

 

41. Crear un mikado amb pals:  

Si tens sort i a casa tens un arbre, pots aprofitar els branquinyols caiguts, i pots fer un                  
mikado, i pintar línies de colors als pals.  

42. Fer personatges amb pals. 

 

43. Fer sabons naturals per cuidar el medi ambient. 

 

44. Fer tapissos. 

 

45. Fer un mòbil amb tires de llana. 

 



46. Pintar pedres o escriure missatges a les pedres. 

 

47. Fer un joc de pistes o una gimcana per casa. 

 

48. Crear un domino. 

 

49. Pintar mandales. 

 

50. Cuinar:  

Emprar receptes de cuina que fa temps que vols fer i no fas per falta de temps: Pots fer                   
creps, pa de pessic, cupcakes, croquetes… 

51. Representar emocions, ulls, nas i parts del cos a pedres per crear cares. 

 

52.  Explicació històra 

Consisteix en descriure una situació ordinària, tipu pujar les escales o posar-te els calcetins,              
però explicant-la com si fos estranya.  

53. Pots de sal pintada amb xoc/guix.  

 

54. Plantar algun tipus de planta:  

És molt fàcil fer créixer llegums i llavors, i estan a l'abast de totes. En comptes de llençar les                   
llavors de les fruites que mengeu, les podeu plantar i cuidar, i prendre consciència de que                
es cuidar un ésser viu.  

Només cal un pot de vidre i una mica de cotó, aigua en el cas de les llegums, i per les                     
llavors de fruita, depèn de quina empreu.  

55. Experiments. 

 

56. Pintar fulles o pinyes. 

 



57. Fer antifaços i màscares. 

 

58. Pintar-se la cara o alguna part del cos (pintures naturals i ecològiques, de cara). 

 

59. Fer un pícnic al menjador. 

 

60. Titelles: 

 (Crear-les, amb calcetins, botons, cordills, etc.) 

 

61. El joc de les mil cares impossibles:  

Algú ha de fer les ganyotes més grans que pugui i la resta no pot riure. 

62. Construir una catapulta. 

 

63. La cançó distorsionada: 

Posat uns auriculars amb música molt roquera i intentar cantar una cançó perquè l'altre              
intenti endevinar-la. 

 

64. Fotos divertides. 

 

65. Efecte dominó. 

 

66. Dibuix col·lectiu: 

Proveu de fer un gargot en un paper i el següent ho ha d’utilitzar per dibuixar alguna cosa                  
amb sentit, (o no). 

67. Dibuixa amb parts estranyes del cos: 

Has intentat mai dibuixar amb el llapis als peus, o a la boca, o la aixella? Intenta-ho! 



68. Fer karaoke a casa amb temazos antics. 

 

69. Embarbussaments:  

Aquí en tens uns quants:  

El cel està enrajolat, 

qui el desenrajolarà, 

El desenrajolador que el desenrajoli, 

bon desenrajolador serà. 

 

- En Pinxo va dir a en Panxo: 

-Vols que et punxi amb un punxó? 

1 en Panxo va dir a en Pinxo: 

-Punxa' m, però, a la panxa, no. 

Un pinxo pinxet punxava 

a la panxa d'un panxut. 

El panxut va dir al pinxo: 

-Pinxo pinxet, no punxis, brut! 

 

M'han dit que tu has dit un dit que jo no he dit. 

El dit que tu has dit, jo no l'he dit 

perquè si jo hagués dit que tu l' has dit, 

fóra ben dit per haver-lo dit jo. 

 

Una gallina, xica, tica, mica, camacurta i ballarica, 

va tenir sis fills, xics, tics, mics, camacurts i ballarics. 

Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica i ballarica, 

els seus fills no haurien estat xics, tics, mics, camacurts i ballarics. 



70. Imitar postures. 

 

71. Nit de pel·lícules. 

 

72. Rodar una pel·lícula. 

 

73. Customitzar-se la roba que ja no utilitzem, i donar-li una nova vida. 

 

74. Fer un àlbum de fotografies amb amics i família.  

 

75. Fer els teus propis memes, o bé reproduir els memes ja fets. 

 

76. Pintar un quadre.  

 

77. Llegir i rellegir.  

 

78. Aprendre a tocar un instrument.  

 

79. Fer manualitats d’Art Attack. 

 

80. Pintar-se les ungles entre totes. 

 

81. Inventar-se una cançó. 

 

82. Veure fotos i videos antics.  



 

83. Fer sudokus i altres passatemps. 

 

84. Aprendre el que va a cada papelera (amb la cançoneta si cal: encara que siguis de plàstic, si                                   
no ets envàs al groc no hi aniràs). 

 

85. Escriure (una cançó, poema, història). 

 

86. Fer alguna videotrucada amb algú que està lluny. 

 

87. El ninja.  

Ens posem en rotllana i compten en veu alta fins a 3. A la de 3 us poseu en posició de ninja.                      
Un jugador comença el joc intentant picar la mà d’un dels jugadors que té al costat movent                 
una de les seves mans de manera molt ràpida. Pot escollir picar cap al jugador de la dreta o                   
cap al de l’esquerra. Només pot fer un sol moviment i un cop l’ha fet s’ha de quedat “                   
congelat”. El jugador que és atacat també pot fer només un sol moviment per esquivar-lo i                
també ha de quedar-se congelat.  

Si el ninja que ataca toca la mà de l’altre li “elimina”. A partir de llavors, aquest jugador                  
només pot jugar amb la mà que li queda. Si no li toc, no passa res. En els dos casos passa                     
el torn a qui li pertoqui sent indiferent a qui ha atacat el ninja.  

El següent jugador actúa de la mateixa manera fins que es van “ eliminant totes les mans” i                  
només queda un ninja.  

88. Crear un puzzle. 

 

89. Canasta. 

 

90. El director/a d’orquestra: 

Surt un infant del lloc on són tots. Els altres, asseguts en rotllana, trien el director/a. Aquest,                 
al ritme d'una cançó, haurà de fer gestos repetitius simulant l'acció de tocar els diversos               
instruments musicals que apareixen en una orquestra: el timbal, platerets, la trompeta, la             
flauta, el violí, la guitarra, etc. i anar-los variant sovint.  



Els altres, dissimuladament, hauran d'observar-lo i fer el mateix. Quan entra el nen/a que              
era fora, se situa al mig del cercle i va mirant detingudament, a fi d'endevinar qui és el                  
director de joc. Per fer-ho té tres oportunitats. 

91. Pau-Pere: 

Es juga amb un grup poc nombrós (màxim 15 nens). Ens posem tots drets en rotllana. Tots                 
els nens es numeren correlativament començant per l’1, menys dos que seran en Pere i en                
Pau. En Pau comença dient: Pau-Pere, en Pere contesta dient primer el seu nom i després                
qualsevol número dels que tinguin els nens. El nen anomenat ha de respondre amb el seu                
número primer i dir-ne un altre després (o també por dir Pere, o Pau).  

Tot això s’ha de fer seguint un ritme marcat amb les mans: amb una mà piquem el genoll                  
dret, amb l’altra mà el genoll esquerre, després ens toquem l’espatlla dreta mentre diem el               
nostre número, i ens toquem l’espatlla esquerra quan diem el número de l’altre nen.  

El nen anomenat ha de seguir també el mateix esquema. Qui perd el ritme, diu el número                 
propi malament, o diu un número que no existeix, s’assenta al terra, però continua jugant.               
Guanya l’últim nen que queda dret (o també es pot tallar el joc abans si veieu que dura                  
molt). 

92. Joc excusa al “jefe/a”: 

Hi ha dues persones que marxen del grup. La resta pensa una història. Venen els dos que                 
havien marxat, un és el cap i l’altre és un treballador/a . El cap està de cara amb el                   
treballador/a i dóna l’esquena a la resta de grup. El grup ha de fer mímica al treballador i                  
aquest ha de explicar-li al cap perquè ha arribat tard. Si el cap es gira la resta a de fer veure                     
que treballa.  

93. Simon says. 

 

94. El corrent: 

Tots els nens, agafats de les mans, formen una rotllana menys un que es col·loca en el                 
centre. Un dels nens del cercle diu: passo un missatge a... (nom d’un nen). El missatge                
consisteix en un petit impuls donat a la mà (prémer-la lleugerament). Els nens es van               
passant de mà en mà el missatge de la manera més dissimulada possible fins que aquest                
arriba al destinatari. Quan arriba a aquest, es diu: rebut. Si el nen del mig veu algú passant                  
el missatge pren el seu lloc i el que ha estat descobert passa a ocupar el centre de la                   
rotllana. 

95. L’orquestra d’aigua: 

Es distribueixen gots per la taula, com a mínim cinc, i cada nin els omple amb la mesura                  
d’aigua que vulguin. Després hauran de descobrir quin és el got que han omplert ells               



mateixos. Finalment, jugueu a compondre música aquàtica. Un per un, toquen els gots amb              
una cullera lliurement, per interpretar la música que els hi vingui de gust. 

96. Venc del supermercat: 

Un joc que permet fer ús de la memòria. Es tracta de recrear una llista de la compra. El                   
primer ha de dir: “ Venc del supermercat i he comprat taronges.” Després cada jugador ha                
de repetir els productes anteriorment comprats i afegir-n’he un més.  

 

97. Les paraules: 

Una persona diu una lletra. Els nens/es, per torn, han de dir paraules que comencin amb                
aquesta lletra. S’ha de fer amb rapidesa.  

Variants:  

- Podem posar la limitació que siguin coses que es trobin en un lloc concret ( a la                 
muntanya, a la piscina, a l’escola, etc.)  

 

98. Billie Bobbie BO: 

Us disposeu en rotllana amb una persona al mig. La persona que es situa al mig és qui guia,                   
Hi ha diferents nivells, el primer és BILLIE BOBBIE BO. La persona del mig crida BILLIE                
BOBBIE BO, i si en aquest moment et senyala, tu has de dir BO, al mateix moment que la                   
persona del mig ho fa, ho has fet bé si ho dieu alhora.  

El següent nivell és BILLIE, quan la persona del mig t’assenyali i digui BILLIE, no has de                 
contestar.  

(La persona del mig, ha d’alternar entre BILLIE BOBBIE BO i BILLIE, per aconseguir que la                
resta s’equivoqui).  

El tercer nivell és l’ELEFANT: quan la persona del mig et senyala, entreu en joc la persona                 
assenyalada i les dues persones que té al costat, un de la dreta i l’altre de l’esquerra. La                  
persona assenyala ha de fer la trompa, amb la mà dreta s’ha de agafar el nas, i la mà                   
esquerra ha de passar pel forat que crea el braç dret. Les persones del costat, han de fer                  
una orella de l’elefant cadascú dispossant els seus braços en forma de C.  

La persona del mig ha de contar deu segons des que ha assenyalat a la persona en qüestió. 

El següent nivell és l’AVIADOR: en aquest també implica l’assenyalat i les dues persones              
del costat. La persona del mig ha de simular unes ulleres d’aviador amb les mans simulant                
un OK i del revés posades a la cara, i els dos del costat han de fer les ales, com si fessin un                       
dub. També requereix el contador de deu segons per part de la persona del mig.  



I per últim: la TORRADA: també requereix les tres persones, les dues persones han de               
mirar cap al del mig i estirar els braços en direcció al del centre com per tocar al de l'altre                    
costat, i el del mig ha de saltar com si fos una torrada sortint de la torradora.  

Si teniu més idees, no dubteu en enviar-nos-les.  

99. Un, dos, pum!  

S’asseuen els nens/es en rotllana. El joc consisteix a dir cada nen/a un número començant               
per l’1 fins al 100, però quan toqui el torn a un número prefixat anteriorment, es substitueix                 
aquest per pum. Per decidir quan s’ha de dir pum, abans de començar el joc cap posar-se                 
tots d’acord en quina serà la cadència: cada tres números, cada cinc... Per exemple, si fos                
cada tres: un, dos, pum, quatre, cinc, pum, set... El nen que s’equivoca paga penyora. 
Variant: 
- Es pot complicar el joc fent cada 3 i 2 números, o cada 5 i 3... Per exemple, si fos cada 3 i                        
2: un, dos, pum, quatre, pum, sis, set, pum... 

100. Ajudar a casa:  

És molt divertit fer jocs, i buscar entreteniments, però ara que ens hem de quedar a casa si                  
o si, podem dedicar-nos a veure que passa quan no hi som, que fan els pares/mares i les                  
persones que ens cuiden. A casa les coses no es fan soles, la roba no apareix sola als                  
calaixos, algú posa la rentadora, estén la roba, la planxa, i la guarda... Perquè no intentem                
dividir-nos les feines a casa per que els adults no tinguin tantes ocupacions?  

Podeu ajudar a escombrar, podeu plegar la seva roba, emparellar els calcetins, posar             
rentadores, fregar els plats, etc. Sempre siguent conscients de l’espai on vivim. 

 

ESPEREM QUE HAGI SIGUT DE GRAN AJUDA AQUEST DOSSIER AMB IDEES PER            
FER DURANT AQUESTA CUARENTENA, SOBRETOT UTILITZEU AQUESTES       
SETMANES DE PAUSA PER FER COSES QUE NO TENIU TEMPS DE FER MAI. SI              
TENIU ALGUNA INQUIETUD O NECESSITEU PAS ALGUNA AJUDA SEMPRE ENS HO           
PODEU DEMANAR.  

SEMPRE A PUNT.  

AEIG MONTSERRAT ROIG  

  

 


