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DODGEBALL: DODGEBALL: DODGEBALL: DODGEBALL:     
L'esport del dodgeball: ( normes generals)L'esport del dodgeball: ( normes generals)L'esport del dodgeball: ( normes generals)L'esport del dodgeball: ( normes generals)    
    
El dodgeball és un esport que consisteix en tocar amb una pilota els companys de l'equip 
contrari, o agafar la pilota a l'aire per eliminar-los.( vindria a ser com un cementiri però més 
actiu)  
Cada equip es compost per un total de 4 a 10 alumnes per equip. Per començar el joc aquests 
jugadors se situen en cadascun dels extrems del terreny de joc. A la senyal del mestre els 
alumnes han d'anar a recollir una pilota situada en el centre del terreny de joc. El jugador/a que 
agafi una pilota ha de retornar al lloc d'inici i a partir d'aquí ja pot anar a tocar als de l'equip 
contrari. Si un jugador llança la pilota sense tornar al lloc de sortida queda automàticament 
eliminat. Si un jugador es tocat i la pilota després de tocar-lo a ell cau a terra aquest queda 
eliminat. Quan un jugador és eliminat , sols pot tornar al joc quan un company del seu mateix 
equip agafi una pilota llançada per un membre de l'equip contrari. Mentre s'esperarà en el lloc 
designat per fer-ho, sense participar del joc. 
 Si un jugador agafa la pilota llençada per l'equip contrari a l'aire, el jugador de l'altre equip, és a 
dir el que ha llançat la pilota, queda eliminat .Si es dona el cas de que l'equip de l'alumne que ha 
agafat la pilota a l'aire tenia algun membre eliminat, aquest torna  a viure. Els jugadors se 
salvaran en el mateix ordre en el que han estat eliminats. 
Si un jugador llença a la cara d'un company de l'equip contrari, automàticament tot el seu equip 
queda eliminat. 
L'equip guanyador és aquell que aconsegueix eliminar a tots els membres de l'equip contrari. Si 
es dona el cas que queden 1 i 1 de cada equip es realitza el combat final. Se situen al mig 
solament dues pilotes i els nens a la zona d'inici. A la senyal van a buscar les pilotes i sense 
tornar a zona d'inici llencen la pilota contra l'altre jugador el que toca primer a l'adversari 
guanya el punt.  
Les partides es poden realitzar al millor de 3 punts, al que guanyi més partides, es poden realitzar 
lliguetes...  
Una altra de les característiques del dodgeball es que cada equip s'ha de posar un nom i 
caracteritzar-se.  ( sovint motiva encara més els alumnes ). per exemple, si un equip es diu els 
pirates, es poden posar un mocador al cap. 
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Nombre de jugadors:Nombre de jugadors:Nombre de jugadors:Nombre de jugadors:    
 
S'aconsella jugar de 4 a 10 jugadors per equip tot i que es pot adaptar sense problemes a la 
realitat de cada centre. 
 

 
    
    
    
    
    

Materials necessaris:Materials necessaris:Materials necessaris:Materials necessaris:    
    
Es necessiten d'una a 10 pilotes de foam, i si es disposa d'ells cons per posar-les damunt i evitar 
rodaments. El més normal es posar-ne de 6 a 8 per partida. S'aconsella posar-ne de major i de 
menor tamany, ja que les grosses són més fàcils de capturar a l'aire i les petites van millor per 
matar. 
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EEEEllll        terreny de joterreny de joterreny de joterreny de joc:c:c:c:    
    
Aquest terreny de joc de forma rectangular tindria les dimensions d'una pista de volley tot i que 
es pot adaptar a les característiques de cada escola.( s'aconsella que si es pot almenys un dels 
costats tingui paret per evitar perdre temps i velocitat de joc quan  les pilotes es tirin i no fer el 
terreny de joc gaire gran ja que en alumnes de primària dificulta l'objectiu del joc, tocar als 
companys o agafar la pilota a l'aire). El jugador pot llençar des de qualsevol lloc del seu camp, 
sense envair el camp contrari, ja sigui per llançar o per recollir pilotes. Si un jugador travessa al 
camp contrari o surt del terreny de joc ( excepte si va a buscar una pilota que ha sortit) queda 
eliminat. 
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Jocs dJocs dJocs dJocs d’introducció al ’introducció al ’introducció al ’introducció al     dodgeballdodgeballdodgeballdodgeball    
    

                             
GGGGuerra de pilotesuerra de pilotesuerra de pilotesuerra de pilotes    
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 9 anys 
Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: de 5 a 15 per equip 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: treball en equip, cooperació coordinació... 
Material: Material: Material: Material: de 6 a 10 pilotes. 
Com es juga: Com es juga: Com es juga: Com es juga: es fan 2 equips i es reparteixen el mateix nombre de pilotes per cada equip. A la 
senyal es tiren les pilotes al camp contrari sense passar mai de la línea del mig del camp. Guanya 
l'equip que al final del temps es queda amb menys pilotes. 
    

Guerra de pilotes + gol. Guerra de pilotes + gol. Guerra de pilotes + gol. Guerra de pilotes + gol.     
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 9 anys 
Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: de 5 a 15 per equip 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: treball en equip, cooperació coordinació... 
Material: Material: Material: Material: de 6 a 15 pilotes, porteries o cons. 
Com es juga: Com es juga: Com es juga: Com es juga: es fan 2 equips i es reparteixen el mateix nombre de pilotes per cada equip. A cada 
camp se situa una, 2 o més porteries. Si la pilota entra a la porteria se sumen 5 punts directes a 
l'altre equip i  la pilota ja no es pot tornar a tirar.  A la senyal es tiren les pilotes al camp contrari 
sense passar mai de la línea del mig del camp. Guanya l'equip que al final del temps es queda amb 
menys pilotes o suma menys punts, és a dir, pilota que té el meu equip = a 1 punt, si es a dins la 
porteria = 5 punts, total = 6 punts. 
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El bombardeigEl bombardeigEl bombardeigEl bombardeig    
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 8 anys 
Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: de 4 a 30 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: organització espacial, punteria, agilitat... 
Material: Material: Material: Material: cons i pilotes 
Com es juga: Com es juga: Com es juga: Com es juga: es fa un cercle on se situa la meitat de la classe a dins. Al seu mateix temps es 
dibuixa un rectangle al seu voltant a  una certa distància. Els jugadors de fora el cercle han 
d'intentar tocar als de dins. Si això s'aconsegueix, s'intercanvien els papers, el que estava a dins 
passa a llançar i el que estava a fora passa a dins el cercle.  L'objectiu del joc es quedar dins el 
cercle al finalitzar el temps.  
    
    

El mata patosEl mata patosEl mata patosEl mata patos    
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 6 anys 
Nombre de jugadors: aNombre de jugadors: aNombre de jugadors: aNombre de jugadors: a partir de 10 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: agilitat, esquivar pilotes, punteria. 
Material: Material: Material: Material: cons i 10 pilotes 
Com es juga: Com es juga: Com es juga: Com es juga: es fan dues línees paral·leles a terra a una distància de 10 a 15 metres de costat a 
costat de camp ( camp de basquet ) amb els cons.  
Un equip se situa en aquestes línees mentre que l'altre equip ha d'intentar creuar la zona sense 
esser tocat per les boles que llençaran els de l'altre equip. Si et toquen quedes eliminat i t'has de 
quedar assegut. Se sumen els membres que han creuat i el que arribi primer al nombre marcat 
guanya. Un cop creuat s'intercanvien els papers. 
Variant: Els Variant: Els Variant: Els Variant: Els bolos: bolos: bolos: bolos: igual que l’anterior però els alumnes han de passar caminant i les pilotes sols 
tenen un sol us. Aquestes s’han de tirar rodolant per terra i sols disposes d’un intent per persona. 
Qui és tocat s’ha de quedar quiet. Guanya l’equip que creua més jugadors a l’altre costat. ( bon 
joc per la tornada a la calma) 
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DrDrDrDr....    dodgeballdodgeballdodgeballdodgeball    
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 8 anys 
Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: 8 o més 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Agilitat, cooperació, treball en equip, punteria... 
Material:Material:Material:Material:Pilotes i cons 
Com es juga: Com es juga: Com es juga: Com es juga: cada equip se situa en una part del terreny de joc. Aquest triaran de forma secreta 
qui serà el doctor de cada equip ( sols 1 doctor per equip ). El joc comença amb un salt neutral 
com el del basquet. Els jugadors es poden col·locar on vulguin del seu terreny de joc. Si algú es 
tocat, automàticament es queda congelat al lloc on ha estat tocat. Sols el doctor el pot salvar si 
el toca. El joc acaba quan els membres de l'altre equip descobreixen el doctor i el toquen amb la 
pilota. 
VarVarVarVariació: iació: iació: iació: es pot jugar fins que tothom és eliminat. 
 

                                       
 

La pilota enverinada: La pilota enverinada: La pilota enverinada: La pilota enverinada:     
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 8 anys 
Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: de 10 a 30    
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: coordinació, col·locació en el terreny de joc 
Material: Material: Material: Material: pilotes 
Com Com Com Com es juga:es juga:es juga:es juga: Hi ha 5 alumnes que tenen una pilota a les mans. Llavors aquests alumnes han 
d’anar a tocar amb la pilota a qualsevol altre alumne que no tingui pilota. Quan toquen amb 
algú, s’intercanvien les funcions. No val llençar la pilota. 
 

Touch Down: Touch Down: Touch Down: Touch Down:     
 
EdEdEdEdat: at: at: at: a partir de 9 anys    
Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: a partir de 4 jugadors 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: coordinació oculo manual, HME.    
Material: Material: Material: Material: pilotes i cons 
Com es juga:Com es juga:Com es juga:Com es juga: Situats en grups de tres, habilitem una zona de llançament i una de recepció. Un 
del grup realitza una llançament i els altres dos sortint d’una zona intermitja, han d’ aconseguir 
recepcionar la pilota dintre de la zona establerta.. (anem canviant els rols) (utilitzem una pilota 
de rugbi).    
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De tots costats.De tots costats.De tots costats.De tots costats.    
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 9 anys 
Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: de 8 a 30 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: joc net, joc d'equip, punteria... 
Material:Material:Material:Material: pilotes, cons, guix. 
Com es juga: Com es juga: Com es juga: Com es juga: es divideix la zona de joc tal com s'indica en el gràfic. Es fan dos equips. Els 
corredors i els llançadors. Per començar es triaran 6 llançadors que se situaran al mig del terreny 
de joc. La resta seran corredors i se situaran en cadascuna de les 4 cantonades del terreny de joc. 
A la senyal s'ha de canviar de cantonada evitant ser tocat pels llançadors. Si això ocorre el 
corredor passa a ser llançador, però no se situa al centre del terreny de joc sinó al voltant de les 
línies marcades en un principi. Aquestos també poden llençar la pilota que els vingui dels seus 
companys situats a l'interior. Els corredors poden esser tocats mentre corren per arribar a la zona 
de protecció. Un cop allí no els poden tocar. El joc s'acaba quan no queden corredors, o quan en 
queden 6 que passaran a ser els pròxims llançadors. 
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El cementiriEl cementiriEl cementiriEl cementiri    
 
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 9 anys 
Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: a partir de 8 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: treball en equip, estratègia, punteria... 
Material: Material: Material: Material: pilotes i cons 
Com es juga: es fan 2 equips. Com es juga: es fan 2 equips. Com es juga: es fan 2 equips. Com es juga: es fan 2 equips. Es divideix el camp en 4 parts 2 terrenys de joc i dos cementiris 
situats als extrems del terreny de joc. 
Un jugador de cada equip se situa al cementiri de l'equip contrari. Aquest pot ajudar als seus 
companys. Si un jugador es tocat se situa al cementiri i té dret a realitzar ell el llançament que 
reemprèn el joc. Si toca a algú torna a viure.  
Si s'agafa la pilota a l'aire el que la llença queda eliminat i passa al cementiri. 
El joc s'acaba quan tots els membres d'un equip estan al cementiri. 
Variant:Variant:Variant:Variant: es fa anar de cementiri tot el perímetre del terreny de joc. 
 

                                 
 

Combate total:Combate total:Combate total:Combate total:    
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 9 anys 
NomNomNomNombre de jugadors: bre de jugadors: bre de jugadors: bre de jugadors: de 5 a 30 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: coordinació, treball en equip, posicionament al camp... 
Material: Material: Material: Material: pilota de foam i cons 
Com es juga: Com es juga: Com es juga: Com es juga: joc útil per a un dia de pluja, en un espai reduït, el divideixes en 2 parts. Cada equip 
se situa en un camp. A la senyal el mestre llença la pilota sense mirar i al camp que vagi és l’equip 
que saca. Es tracta de matar als companys tocant-los amb la pilota. Si et toquen o t’agafen la 
pilota a l’aire estàs eliminat. Al tractar-se d’un terreny de joc reduït, es un joc de curta durada 
però molt intens. S’ha de posar com a norma llançar la pilota per sota la cintura. 
Variant: Variant: Variant: Variant: pots fer que si algú agafa la pilota a l’aire tots els membres del seu equip eliminats 
tornen a viure. 
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La presó:La presó:La presó:La presó:    
    
EdatEdatEdatEdat: a partir de 9 anys    
NNNNombre de jugadorsombre de jugadorsombre de jugadorsombre de jugadors: : : : de 10 a 30    
Que es treballa:Que es treballa:Que es treballa:Que es treballa:    cooperació, estratègia, coordinació oculo manual...    
Material:Material:Material:Material:    pilotes de foam, guix o cons    
Com es juga:Com es juga:Com es juga:Com es juga:    a la pista de basquet. Dividim per la meitat la pista i al seu temps a cada meitat 
marquem una zona ( presó) amb cons. Cada equip se situa al seu terreny de joc amb el mateix 
nombre de pilotes. A la senyal del mestre comença el joc. Si et toquen i la pilota cau o si 
t’agafen la pilota a l’aire, automàticament vas a la presó de l’equip contrari. Per sortir de la presó 
has de tocar algú amb una pilota. Els companys dels presoners els poden ajudar passant-los 
pilotes als de la presó. El joc acaba quan un equip ha empresonat a tots els membres de l’altre 
equip. 
 

                               
    
    

El metge:El metge:El metge:El metge:    
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 9 anys 
Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: de 5 a 30 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: coordinació, treball en equip, posicionament al camp... 
Material: Material: Material: Material: pilotes de foam i cons 
Com es juga: Com es juga: Com es juga: Com es juga: Aplicant les normes del dodge en quant a terreny de joc i llançaments. Si un 
jugador es tocat , automàticament s’ha de tombar a terra i cridar: “ajudeu-me”. Els companys 
per tal de salvar-lo l’han d’arrossegar a la zona d’inici del camp de dodge ball. Si ho 
aconsegueixen aquest torna a estar viu, però si els toquen abans d’arribar a la zona d’inici els 
metges també queden ferits a terra. Guanya l’equip que aconsegueix ferir a tots els de l’altre 
equip. 
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TerminatorTerminatorTerminatorTerminator    
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 9 anys.    
Nombre de jugadorsNombre de jugadorsNombre de jugadorsNombre de jugadors: : : : de 8 a 30 
Que es treballa:Que es treballa:Que es treballa:Que es treballa:    treball en equip, llançaments, col·locació espaial. 
MMMMaterial:aterial:aterial:aterial:    cons i 2 pilotes de foam.    
Com es juga:Com es juga:Com es juga:Com es juga:    es divideix el terreny de joc en 4 parts. Cada equip ocupa dues parts del terreny de 
joc. Al mateix temps se seleccionen 4 jugadors externs, ( 2 per equip ). Aquests se situen fora 
del terreny de joc i quan algú es tocat tornaran al seu equip. Sols els que han començat com a 
exteriors.  Per començar cada equip disposa d’una sola pilota. A la senyal del mestre comença el 
joc. L’objectiu és eliminar a tots els membres de l’altre equip. Si et toquen passes a ser un 
exterior i pots ajudar a eliminar als membres de l’altre equip, ja sigui matant o passant la pilota 
als teus companys. Guanya l’equip que aconsegueix eliminar tots els membres de l’equip 
contrari.  
 
 

                              
 

    
Johny dos pistolas (Johny dos pistolas (Johny dos pistolas (Johny dos pistolas (    matar amb pilota o tots contra tots).matar amb pilota o tots contra tots).matar amb pilota o tots contra tots).matar amb pilota o tots contra tots).    
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 9 anys 
Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: de 5 a 30 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: coordinació, llançaments i recepcions, posicionament al camp... 
Material: Material: Material: Material: pilotes de foam i cons 
Com es juga:Com es juga:Com es juga:Com es juga:    en aquest joc no hi ha cap equip, tots lluiten contra tots. Es llencen dues pilotes al 
terreny de joc. El jugador que les agafa ja pot començar a disparar als altres. Si els toca i la pilota 
cau a terra, al que han tocat s’ha d’asseure a terra. Si l’agafen a l’aire el que l’ha llançat és el que 
s’ha d’asseure. Guanya l’últim jugador en peu. Per salvar-se els jugadors que estan morts s’han 
d’aprofitar del rebot de la pilota. Si l’agafen, estan vius i han de decidir si matar o salvar als 
companys passant-los la pilota.( sols tenen 5 segons per salvar). 
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Pies quietos:Pies quietos:Pies quietos:Pies quietos:    
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 9 anys 
Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: de 5 a 30 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: coordinació, treball en equip, posicionament al camp... 
Material: Material: Material: Material: pilotes de foam i cons 
Com es juga:Com es juga:Com es juga:Com es juga:     Diem el nom d'un company el qual ha d'agafar la pilota, on els companys no es 
podran moure, i mirarem de tocar el que estigui més a prop nostre. De la cintura cap avall. Si es 
tocat un punt negatiu per ell, si l'agafa o l'esquiva un punt negatiu per qui la tira. Es poden 
donar tres passes abans de tirar. 
 
 

Los cañones de nakasoneLos cañones de nakasoneLos cañones de nakasoneLos cañones de nakasone    
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 8 anys 
Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: de 5 a 30 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: coordinació, equilibri, treball en equip... 
Material: Material: Material: Material: pilotes de foam, bancs suecs, màrfegues,cons. 
Com es jugaCom es jugaCom es jugaCom es juga: es fan 2 equips, un creuarà i l’altre dispararà els canons. Se situen dos o tres bancs 
suecs alineats i a una distància marquem un perímetre de seguritat, on podem posar màrfegues 
per evitar mals en qualsevol caiguda. Tot seguit marquem amb cons la zona de disparar. 
L’objectiu del joc és creuar el pont sense caure a l’aigua. Per evitar que creuin el pont els 
membres de l’altre equip llençaran pilotes als que passin pel pont. Aquests hauran d’intentar 
creuar-lo d’un en un. Guanya l’equip que aconsegueix passar més membres a l’altre costat. ( per 
evitar problemes direm als alumnes que no es pot disparar per sobre de l’espatlla. Si ho fan tot 
l’equip perd. 
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Robar les banderes.Robar les banderes.Robar les banderes.Robar les banderes.    
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 9 anys 
Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: Nombre de jugadors: de 5 a 30 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: coordinació, treball en equip, posicionament al camp... 
Material: Material: Material: Material: pilotes de foam, cons, mocadors o banderes 
Com es juga:Com es juga:Com es juga:Com es juga:    es fan dos equips. Es divideix el terreny de joc en dos meitats ( pista de basquet) en 
cadascun dels extrems se situen les banderes de cada equip ( 4 o 5 ) es dona a cada equip 3 o 4 
pilotes. Per evitar que ens robin la bandera haurem de tocar als membres de l’altre equip amb la 
pilota realitzant passades, col·locant-nos estratègicament... Hem de dir als alumnes que sols 
podem matar quan estan al nostre camp. Mai podrem atacar en camp contrari. Si un alumne 
aconsegueix robar la bandera sense que el toquin haurà de dur-la al seu terreny de joc. Si durant 
la tornada és tocat haurà de deixar la bandera i quedar-se en el lloc en que ha estat tocat. Per 
salvar-se els seus companys hauran de tocar-lo. Dins la zona habilitada per les banderes no et 
poden tocar. ( àrea de futbol sala ). Guanya l’equip que aconsegueix robar més banderes o que 
al final del temps en té més. 

    
El traïdor:El traïdor:El traïdor:El traïdor:    
    
Edat: Edat: Edat: Edat: a partir de 9 anys 
NNNNombre de jugadors: ombre de jugadors: ombre de jugadors: ombre de jugadors: de 5 a 30 
Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: Que es treballa: coordinació, treball en equip, posicionament al camp... 
Material: Material: Material: Material: pilotes de foam, cons, mocadors o banderes 
Com es juga: Com es juga: Com es juga: Com es juga: es fan dos equips. Es divideix el terreny de joc en dos meitats, com si anéssim a 
jugar al dodge ball. Abans de començar el joc cada equip secretament escollirà un traïdor. Tots 
els membres de l’equip se situaran amb els ulls tancats i les mans al darrera, un membre de l’altre 
equip seleccionarà un traïdor sense que els altres membres ho sàpiguen     
    
Alguns links d’interés:Alguns links d’interés:Alguns links d’interés:Alguns links d’interés:    
http://blocs.xtec.cat/c5003494/educaciohttp://blocs.xtec.cat/c5003494/educaciohttp://blocs.xtec.cat/c5003494/educaciohttp://blocs.xtec.cat/c5003494/educacio----fisica/dodgefisica/dodgefisica/dodgefisica/dodge----ball/ball/ball/ball/    
http://www.dodgehttp://www.dodgehttp://www.dodgehttp://www.dodge----ball.com/ball.com/ball.com/ball.com/    
http://www.fox.es/trailers/dodgeball/10055/http://www.fox.es/trailers/dodgeball/10055/http://www.fox.es/trailers/dodgeball/10055/http://www.fox.es/trailers/dodgeball/10055/    
    

                                       


