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 descripció 
Es juga de forma semblant a lladres i serenos, amb supermercats (qui persegueix) i petites botigues i para-
des de mercat (qui és perseguit).

 material 
• Elements per diferenciar els diferents equips: samarretes de colors, petos, bufandes, gorres, ceres per 

pintar la cara...

 com fer-la 
1. Al pati dividim els infants en els següents grups: d’una banda peixaters, fruiteres, forners i carnisseres, 

i per altra banda els supermercats.  Cada grup haurà de portar algun distintiu per tal que els infants es 
reconeguin entre ells (samarretes de colors, petos, cares pintades...). Marquem una zona de seguretat 
(com una presó).

2. Expliquem que per cada supermercat que obre, hi ha moltes botigues petites que han de tancar (no 
poden competir en preus ni horaris).

3. El grup dels supermercats empaitarà la resta. Quan atrapi un infant, aquest quedarà momentàniament 
desqualificat i passarà a la zona de seguretat. Per ser salvat i tornar al joc, un nen o nena del seu mateix 
grup li ha de picar la mà. L’objectiu dels supermercats és que no quedi cap botiga lliure i el de les boti-
gues evitar-ho. 

4. Quan s’acabi el joc seurem els infants en rotllana per parlar de l’experiència, tot comentant que el joc se 
sembla a la realitat del nostre poble o barri:

Creieu realment que els supermercats fan que les botigues tanquin?
Per què hi ha persones que deixen d’anar a les botigues petites o al mercat, i passa a comprar en 
un súper?
Algú de la vostra família treballa en una petita botiga? Com li va?
Algú de la vostra família treballa en un súper? Com li va?  
On compra la vostra família: en botigues o en súpers?
A quin lloc podem trobar menjar ecològic o artesanal de qualitat?
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 temps 
 5 min Distribució per equips
 5 min Explicació de les normes
 35 min Joc de picar i parar
 15 min Preguntes i reflexions

 idea! 
Els nens i nenes poden fer de botigues petites i els educadors/es de menjadors de supermercats.
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