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FES UN 

TAST DE 

JOCS DE 

TAULA!!!!! 
Juguem! Perquè juguem???? Doncs juguem per divertir-nos, passar una bona estona amb algú 

proper, amb algú per conèixer, en definitiva juguem amb algú qui vol jugar amb nosaltres!!!!! 

L’acte de jugar no és casual, és un dels moments més importants per un infant i amb aquest 

tast de jocs us volem convèncer que JUGAR també ha de ser un dels moments més importants 

per tota persona ja sigui infant o adulta!!!!!! 

Jugar ens fa un xic més feliços en una vida plena de moments contradictoris!!!! 

I tu, jugues o et plantes??????? 

Òscar Garcia Pertusa 
Membre de Cia de Jocs l’Anònima 

http://jocsanonima.wordpress.com/ 
http://blocs.mesvilaweb.cat/juguem 

 
 
 

http://jocsanonima.wordpress.com/
http://blocs.mesvilaweb.cat/juguem
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22 POMMES 

 

DE QUÈ EL CONEIXEM? 

Aquest joc és un joc recentment “sortit del forn” pel seu creador Juan Carlos Pérez Pulido. En 

Juan ens ha explicat que 22 pommes va sorgir una mica com un joc entre amics i per casualitat. 

Aquest joc ha guanyat l’accèsit en el segon concurs de creació de jocs de Ciutat de Granollers. 

MATERIAL 

El joc consta de 25 peces distribuïdes de 

la següent manera:                                   

 
3 peces d’una poma verda 
3 peces de dues pomes verdes       
3 peces de tres pomes verdes 
3 peces de cinc pomes verdes 
1 recolector 
3 peces d’una poma vermella 
3 peces de dues pomes vermelles 
3 peces de tres pomes vermelles 
3 peces de cinc pomes vermelles. 
 

COM S’HI JUGA? 

La distribució inicial de les fitxes és un quadrat de 5x5 (es a dir en posició horitzontal  5 files de 
5 fitxes i en posició vertical també 5 columnes de 5 fitxes). Podeu veure aquesta disposició en 
la fotografia que us adjuntem. 
 
Un cop les fitxes estan distribuÏdes, cada jugador alternativament farà un moviment i aquest 
consta de conduir el recolector sobre una de les fitxes que li quedi en línea recta tan en vertical 
com horitzontal  (mai es pot desplaçar en diagonal) i d’aquesta manera s’apropia la fitxa triada. 
L’objectiu de cada jugador és recollir tantes fitxes que sumin 11 pomes verdes i  11 pomes 
vermelles o obligar al contrincant a recollir més de 11 pomes d’un color qualsevol. 
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ABALONE 

 

DE QUÈ EL CONEIXEM? 

És un joc comercial inventat per Laurent Levi and Michel Lalet l’any 1988. L’any 1999 va ser 

inclòs com un dels jocs que tenen lloc en les olimpiades de jocs d’enginy promogudes per 

donar a conèixer aquesta tipologia de jocs per l’associació anomenada Mind Sports 

Organisation. 

MATERIAL 

1 tauler en forma hexagonal 
9 boles blanques 
9 boles negres 
 
 
 

COM S’HI JUGA? 

Objectiu del joc: ser el primer en expulsar 6 boles del color contrari fora del hexàgon. 

Comencen les boles negres. Cada jugador desplaça cada vegada que sigui el seu torn 1,2,3 

boles en un sol moviment. La bola la podem moure en la direcció que volguem, sempre que 

estigui lliure al seu voltant. Poden desplaçar-se grups de dues o tres boles alineades de la 

següent manera: 

1) En línia: endavant o endarrera movent les boles conjuntamenten línia recta. 
2) En fletxa: lateralment, sense modificar la aliniació. Les boles avancen en el mateix 

sentit de una sola posició cadascuna. 
3)  

En una fila que tingui més de tres boles, el jugador ha de triar quin grup de boles vol moure. 

Mai es poden moure més de tre boles d’un mateix color en un mateix torn. 

Que vol dir empènyer boles contràries? Diem que un grup pot empènyer a un grup de l’altre 

color quan el nombre de boles del primer sigui superior al grup del segon ( d’això se’n diu 

Sumito).  
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AWALÈ 

 

DE QUÈ EL CONEIXEM? 

És un joc que pertany a la família dels Mancala. Els “mancala” són uns dels jocs més antics 

del món que es juguen sobre un tauler format per diverses rengleres de forats per on cada 

jugador ha de moure llavors, cauris o altres peces. Hi ha, pel cap baix, 200 noms diferents 

de jocs mancala. En alguns casos, el mateix joc rep diferents noms i, en altres ocasions, 

succeeix que jocs completament diferents tenen el mateix nom. És molt conegut arreu del 

món tot i que l’orígen d’aquest joc es situa en l’antic Egipte, en els temples de Luxor i 

Kamak on trobem els primers taulers esculpits a la pedra. De Egipte, es van estendre cap a 

l’Àsia i Àfrica. L’Awalè és la modalitat de Mancala tal com es juga a l’oest d’Àfrica, 

concretament de la Costa d’Ivori i d’on ha quedat com un dels jocs representatius d’aquest 

continent africà. 

MATERIAL 

1 tauler amb 14 forats (imprescindible 12 forats) 

48 llavors o altres elements tal com cigrons 

COM S’HI JUGA? 

 Cal tenir en compte que explicarem la forma més senzilla i comuna de joc. 

L’objectiu del joc és aconseguir el màxim nombre de llavors possible. 

El tauler està dividit en dues parts simètriques que pertanyen a cada jugador. Cada jugador és 

propietari dels sis forats que li quedan a la seva banda i per tant només podrà moure les fitxes 

que estiguin en aquests 6 forats. 

En torns alternatius, cada jugador realitzarà l’acció de recollir i sembrar les llavors del forat que 

hagi escollit ( un dels seus sis forats)  i per tant això vol dir que agafarà les llavors del forat 

escollit ( recollir) i les deixarà de una en una en els forats següents a la dreta a partir del forat 

que ha buïdat ( sentit contrari a les agulles del rellotge).  

Quan un jugador s’apropia de llavors? Doncs quan en el seu torn aconsegueixi deixar la darrera 

llavor en un forat que sumant la llavor deixada tingui 2 o 3 llavors. Aquestes seran recollides 

pel jugador i se les guardarà fora del joc. D’aquesta manera podrà continuar recollint llavors si 

en els forats següents (desfent el moviment fet) també queden 2 o 3 llavors. Si en algún forat 

no hi queden 2 o 3 llavors es desfà la jugada i ja no podrà recollir més llavors. 

La partida acaba quan un jugador ha buidat tots els forats del seu camp i el oponent no mou 

llavors al seu camp, es a dir, quan no pot  jugar llavors. Les llavors que queden bloquejades les 

guanyarà el jugador a qui pertanyin dins el seu camp i se les apropiarà.  

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.csao.fr/img/p/70-345-large.jpg&imgrefurl=http://www.csao.fr/divers/70-jeu-awale.html&usg=__xFEUg3TrVezCwyhjQ1XMB3otGzE=&h=364&w=390&sz=25&hl=es&start=30&um=1&tbnid=t2vWi5G3j4J-1M:&tbnh=115&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3DAWALE%26ndsp%3D21%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GZFA_es___ES332%26sa%3DN%26start%3D21%26um%3D1
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CAROMS 

 

DE QUÈ EL CONEIXEM? 

El caroms és un joc molt jugat i representatiu a l’Àsia, sobretot al Iemen, l’Índia, Birmània i 

Pakistan. És considerat una versió del billar americà i molt possiblement aquest darrer en 

tingui alguna influència. 

MATERIAL 

1 tauler amb quatre forats, un a cada racó.  
9 peces blanques en forma de disc 
9 peces negres en forma de disc 
1 peça vermella, també anomenada reina. 
1 disc llançador 
 

COM S’HI JUGA? 

 Es disposen totes les fitxes en el centre al voltant de la reina, excepte  el llançador o percussor 

que es situa en el rectangle d'un dels jugadors. Les blanques tiren primer, col·locant el percussor 

en qualsevol punt del rectangle base i tirant-la cap el cercle central on es troben tots els discos. 

El seu objectiu és colpejar un dels seus discos dirigint-lo cap a qualsevol forat. El torn del 

primer jugador es prolonga mentre vagi introduint en el forat, a cada cop, un disc blanc. Després 

de cada cop, el jugador ha de tornar a posar el percussor en el rectangle de la seva base. El 

percussor pot rebotar en les bandes abans de colpejar el disc, o pot rebotar en un disc de 

l’oponent si, de rebot, posa un dels seus en el seu forat. 

Si un jugador posa un disc de l’oponent en algun forat, perd el seu torn i el disc s’hi 

queda. Si el percussor cau en un forat el jugador paga una penalització, o sigui torna una fitxa 

del seu color que ja hagi entrat en algun forat, i cedeix el seu torn. Si un disc surt del taulell, es 

perd el torn i l’oponent el torna a posar en el cercle central. La reina pot ser introduïda a 

qualsevol forat sempre i quan el jugador hi hagi introduït algun disc prèviament. La reina dóna 

cinc punts al jugador que guanya la partida (a menys que ja tingui 24 punts, cas en el que només 

conta 1 punt).  

El joc acaba quan un jugador ha aconseguit posar tots els seus discs en els forats. La seva 

puntuació és la quantitat de discs de l’oponent que encara queden en el taulell més cinc 

punts si, durant la partida,ha introduït també a la reina.                              
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MAXI FLITZER  

 

DE QUÈ EL CONEIXEM? 

Joc creat per Jean-Marie Albert d’origen francès  i també conegut amb el nom de 

“passe trappe” o “rapido” o “table à élastique”. 

 

MATERIAL 

1 tauler de joc tal com podem veure en la foto. 

10 discs de fusta de la mida suficient perquè passin pel forat 

central. 

 

COM ÉS JUGA? 

La disposició inicial és que cada jugador té 5 discs al seu camp, distribuïts de qualsevol manera. 
A partir de que els participants marquin l’inici, cada jugador intentarà pasar totes les fitxes que 
li quedin dins el seu camp (les pròpies i les del contrincant que hagi aconseguit pasar a la 
banda del oponent ) i quedar-se sense cap fitxa per llençar. Nomès és vàlid el pas de la fitxa a 
l’altra bàndol quan passa pel foradet central. No s’hi val per sobre. 
 

Guanya el jugador que es queda sense fitxes o discs per llençar. 
 
És un joc on es combina l’habilitat i destresa amb l’alta velocitat de joc.  
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MOLÍ 

 

DE QUÈ EL CONEIXEM? 

També anomenat “tres en ratlla” o “alquerque de nou”. Aquest joc ha estat localitzat en 

diverses zones geogràfiques tals com Antic Egipte ( estampat en una pedra d’un temple de 

Kamac en el segle XV a. De C.) i a les piràmides de Giza, al comtat de Wicklow ( Irlanda) esculpit 

en una pedra d’una tomba de l’edat del coure i entre d¡alrtres en unes excavacions 

arqueològiques a Gokstad ( Noruega) esculpits en unes restes de fusta d’un vaixell viking. 

És un joc amb moltes aparicions a Europa fet que podem confirmar-ho amb la seva aparició en 

l’obra “el somni d’una nit d’estiu” de W. Shakespeare on l’autor descriu un jardí en forma de 

tauler de molí. 

MATERIAL 

1 tauler 
9 fitxes blanques 
9 fitxes negres 

COM S’HI JUGA? 

L’objectiu del joc és aconseguir el màxim nombre de molins, que equival a col·locar tres 

fitxes del mateix color en línia recta, en un mateix costat d’un quadrat o en una de les línies 

que uneixen els tres quadrats.  

Quan un jugador aconsegueix fer un molí, això li permet retirar una de les fitxes del 

contrincant ( no podem retirar fitxes alineades). Quan un jugador es queda amb dues peces o 

està bloquejat sense poder moure, perd la partida. 

Cal resaltar que només es poden fer “molins” en els angles dels 3 quadrats que dibuixa el 

tauler més les interseccions dels quadrats amb les línies que els uneixen. 

El joc té dos parts. En una primera fase, els jugadors han de col·locar alternativament les 9 

fitxes en els punts del tauler. Es pot buscar fer tres en línia directa o plantjejar altres 

estratègies en la seva col·locació. 

En la segona fase, cada jugador pot desplaçar una de les seves fitxes a través de moviments 

entre punts enllaçats entre ells. Els moviments no poden superar més d’un punt d’enllaç. 
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PORCS GALOPANTS 

 

DE QUÈ EL CONEIXEM? 

Es tracta d’un joc comercial creat per Heinz Meister i posat a la venda l’any 1992 per Abacus 

Spiel i que ha guanyat el prestigiós premi  Kinderspiel des Jahres el mateix any 1992. 

MATERIAL 

35 cartes de carrera ( 7 cartes de cada 5 dels colors dels porcs) 
22 cartes de pista 
55 peces de menjar 
5 porcs galopants ( 5 colors) 

 

COM S’HI JUGA? 

 Col·loquem les 22 cartes de pista en forma de cercle sobre la taula de joc. El jugador que 

comença posa els 5 porcs a la pista amb l’ordre que ell vulgui i posant el primer a la casella 

més propera de la meta i la resta a darrera ( sense deixar cap espai entre ells) seguint el sentit 

de les agulles del rellotge. Posem les peces de menjar al mig de la pista. 

Cada jugador comença amb 7 cartes que no poden ser vistes pels seus contrincants. 

Alternativament cada jugador en el seu torn llençarà una carta de carrera (carta d’un porc 

colorejada d’un color concret) i mourà el porc del color de la carta que ha llençat un espai 

endavant. En el cas que aquesta casella de davant estigui ocupada passa a la següent i així 

seguidament fins a la primera casella lliure. Cada cop que un jugador mou un porc i el situa a 

davant se li dona una peça de menjar. Si quan mou un porc no cau a davant no s’emporta 

menjar. 

El desenvolupament del joc és d’aquesta manera fins arribar a la darrera carta. Si quan un 

jugador llença la seva carta, aquell porc queda a davant guanya una peça de menjar i conserva 

les altres peces que ha guanyat durant la partida. Si es produeix el cas que en la darrera tirada, 

el porc no esdevé a davant de tot, el jugador perd totes les peces de menjar i es queda a 0! 

Guanya el jugador que acumuli més peces de menjar després de tres partides. 

En cada partida cal canviar el jugador d’inici. 

 

 

http://www.boardgamegeek.com/wiki/page/Kinderspiel_des_Jahres
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http://images.google.es/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3509/3841649717_092d5bcd5f.jpg&imgrefurl=http://flickr.com/photos/galeriatdn/3841649717/&usg=__XmoeZFV5hU053n9eRXCsZUntI4A=&h=375&w=500&sz=110&hl=es&start=4&um=1&tbnid=9X-YZjQCPxxnFM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DCERDOS%2BAL%2BGALOPE%26ndsp%3D21%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GZFA_es___ES332%26sa%3DN%26um%3D1
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PULUC 
 

ORÍGENS 

El Puluc és un joc  amb un probable orígen precolombí. Era un joc molt jugat pels indis 

Kekchi de Guatemala, descendents dels maies. Es va fer molt popular a tot latinoamerica. 

També conegut com “la carretera del balt” ja que originàriament es jugava formant el tauler 

amb panotxes de blat col·locades al sol i també perquè que es jugava utilitzant grans de blat 

de moro amb una cara pintada. 

MATERIAL 

Un tauler format per un recorregut de 12 caselles                     
5 fitxes blanques 
5 fitxes negres 
4 daus formats per llistons semicirculars o fitxes amb una cara marcada. 
 

COM S’HI JUGA? 

L’objectiu del joc és capturar totes les fitxes del jugador contrari i/o entrar el 

màxim nombre de fitxes al final del tauler. 

Per tal d’avançar les fitxes s’utilitzen els quatre llistons que actuen de daus, amb una cara 

plana i l’altra cara “panxuda”. Les puntuacions que s’obtenen en una tirada poden ser: 

                         Una cara plana cap amunt ......................... 0 punts 
                         Dues cares planes cap amunt.......................2 punts 
                         Tres cares planes cap amunt........................3 punts 
                         Quatre cares planes cap amunt.....................4 punts 
                         Cap cara plana cap amunt............................6 punts. 
 
Comença un jugador tirant els daus i introdueix una fitxa al tauler, avançant de dreta a 

esquerra tants punts com hagi obtingut en la tirada. Alternativament, el segon jugador 

introdueix una de les seves fitxes, però entrant per l’altre extrem i en direcció contrària al 

jugador inicial. En la següent jugada, cada jugador pot escollir entre entrar noves fitxes o 

moure les que ja té dins el tauler. Es poden introduir totes les fitxes que es vulgui.Quan una 

fitxa va a parar a una casella on ja la ocupa una altra fitxa de l’altre color, aquesta darrera 

queda capturada i en el torn següent del jugador capturador mourà la seva fitxa i la 

capturada com una sola fitxa. En el cas que sigui nostra la fitxa de la casella on hauríem de 

tirar no podrem moure la fitxa que s’ha de moure.Es pot capturar més d’una fitxa contrària ( 

en diferents jugades) però alhora un grup de fitxes pot ser capturat pel jugador contrari i 

apoderar-se del bloc de fitxes.Quan una fitxa o un grup de fitxes arriben al final del tauler, 

surten sense que sigui necessari fer-ho amb puntuació exacta. Les fitxes pròpies poden 

tornar a ser introduïdes al joc i les contràries es retiren definitivament. 

Guanya qui capturi més fitxes del contrari. 
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QUORIDOR 

 

DE QUÈ EL CONEIXEM? 

Quoridor és un joc d’estratègia creat per Mirko Marchesi a principis dels anys 90. L’any 

1997 va guanyar el premi Mensa Mind. El quoridor es basa en un joc anteriorment creat 

pel mateix autor i que fou publicat en els anys 70. 

MATERIAL 

Un tauler amb ranures per col·locar barreres. 
2 arees per posar les barreres 
20 barreres i 2 peons ( depèn de la versió podem tenir 4 peons) 
 

 

COM ÉS JUGA? 

L’objectiu del joc és aconseguir fer arribar la fitxa abans que l’opositor a la banda oposada a 

la cortida. 

La posició inicial és que cada jugador posi el seu peó al mig de la seva línia de sortida, un peó a 

cada extrem de tauler. Les barreres no poden estar dins el joc.Alternativament cada jugador 

executarà el seu torn escollint entre una doble acció: o mou el seu peó a una casella veïna ( 

diagonal, vertical o horitzontal) avançant o retrocedint o pot posar una barrera per limitar el 

pas de l’oponent. Cal tenir en compte que un cop hem posat les 10 barreres que cada jugador 

té ( en el cas de 2 jugadors) aquestes ja no es poden tocar i per tant només es pot moure la 

fitxa.Les barreres es posen exactament entre 2 blocs de dos caselles.Quan els dos peons es 

troben carar a cara, el qui toca tirar el pot saltar sempre i quan ho permetin les barreres. 

Veurem dues imatges que aclareixen els moviments dels peons i de les barreres: 

 

 

 

 

 

Fig 1. No podem ofegar al contrari           fig 2. Exemple de com posar les barreres 
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LA TELLA  

 

DE QUÈ EL CONEIXEM? 

També anomenat Shove ha’ penny, és on joc originari i molt concorregut a tavernes irlandeses. 

Degut, potser, al fet que era un joc on hi havia gran quantitat d’apostes era perseguit i prohibit 

per les autoritats.  Va ser un joc molt popular a l’Anglaterra de William Shakespeare i va tenir 

el seu declivi amb l’aparició del billar. 

MATERIAL 

1 tauler amb nou franges dibuixades.  
10 monedes 
Un guix o 54 llumins o mogetes per comptar les puntuacions 
 

COM S’HI JUGA? 

 L'objectiu d'aquest joc és fer saltar una moneda, de manera que caigui entre les línies 

divisòries d'una de les nou franges horitzontals. 

 EI joc de tella es un joc per a dues persones que tenen, per torns, cinc peces. El jugador que 

aconsegueix col·locar primer tres monedes a cadascuna de les nou franges, guanya. La forma de 

fer lliscar les monedes es senzilla. Es col·loca cadascuna, a l'extrem del taulell, de manera que 

surti una mica del marge. Aleshores es pica una mica el tros que sobresurt amb el palmell de la 

ma o amb la gema del dit polze, de manera que la moneda llisqui i s’aturi dintre d'una de les 

franges.  

Una moneda que caigui més enllà de la zona de joc es considera perduda i immediatament 

apartada del taulell, així com la que cau més de la meitat en una casella de puntuació.  

Una moneda que cau en una línia divisòria entre dues franges, ha de quedar-se sobre el taulell 

fins que no sigui empesa a una franja per una altra moneda.  

Una moneda que caigui al marge de la línia de sortida pot tornar a ser tirada. Per puntuar, una 

moneda ha d'estar totalment dins de la franja, sense tocar cap línia. Al final de cada torn, el 

jugador col·loca les monedes que hagin puntuat en les corresponents caselles de puntuació. Si 

un jugador col·loca més de tres monedes en una franja, l'excés de punts s'afegeix al puntuació de 

l'altre jugador, si a aquest li falten punts en aquesta franja. 

 El punt final o guanyador ha de ser obtingut pel jugador i no venir del seu oposant. 
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SORTILEGIS 
 

DE QUÈ EL CONEIXEM? 

És un joc similar al GO, d’orígen xinès 2200 anys aC. És un joc d’estratègia on es tracta de 

bloquejar el contrari. Està ambientat amb bruixes i això li dona un toc místic. 

MATERIAL 

un tauler de 5 caselles d’ample per 8 caselles de llarg.  
El tauler té forma rectangular. 
Dues bruixes 
70 pedretes. 
 

 

 

COM S’HI JUGA? 

La disponibilitat inicial és posar cada bruixa a la casella marcada que coincideix amb una 

casella tocant a l’extrem del nostre costat de tauler. Les pedretes están fora del joc. 

Cada jugador de forma alternativa farà un moviment i aquest moviment ha de seu un dels dos 

següents: 

1) moure la bruixa a una casella veina de la casella on és actualment tant en diagonal, com en 

moviment horitzontal com en moviment vertical. 

2) posar una pedreta en una casella cosa que significa que en aquella casella ja no hi pot anar 

cap bruixa ni cap altra pedreta i queda ocupada per la nostra pedreta. 

D’aquesta manera els jugadors mouran alternativament fins que un dels dos quedi bloquejat i no 

pugui avançar en cap direcció.  

Arribats en aquest punt, el jugador bloquejat és el perdedor de la partida. 
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TANCAR LA CAIXA 

 

DE QUÈ EL CONEIXEM? 

Ha estat un dels jocs preferits dels mariners de Normandia i altres regions de la Costa Àtlàntica 

francesa durant més de 200 anys. Era molt típic tenir-ne un exemplar en cada vaixell i passar 

hores i hores jugant-hi i fer divertides les llargues estones de navegació. 

Degut al fet que ha estat un joc “viatger” cal destacar que s’ha extès a molts indrets del món 

fins i tot llocs com l’oest de Zàmbia situat en el ben mig del continent africà.  

MATERIAL 

1 tauler de fusta amb números de l’1 al 9. 
2 daus. 
 

COM S’HI JUGA? 

 L’objectiu del joc és aconseguir tapar les diferents caixes, es a dir, els diferents números del 

tauler o fer el mínim nombre de punts un cop està bloquejat el joc.  

En el moment de començar cada jugador té les caixes (números) obertes. El jugador llença els 

dos daus i podrà tancar la caixa corresponent a la suma de les dues puntuacions dels daus o les 

caixes de les puntuacions dels daus per separat. A mode d’exemple si un jugador llença un 6 i 

un 3 podrà tancar la caixa 9 oles caixes 6 i 3. 

El jugador continuarà llençant mentre en el seu torn sigui capaç de tancar caixes. Quan la suma 

de les caixes sigui 6 o menor de 6 llençarà amb un dau. En el moment que el resultat dels daus 

no permeti tancar cap caixa, el jugador cedirà el torn a l’oponent i sumarà la seva puntuació. 

Guanya el qui obtingui una puntuació menor i si ho volem fer a diverses partides perdrà 

aquell jugador que amb les diferents partides sumi primer 45 punts. 
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TUMBLIN DICE 

 

DE QUÈ EL CONEIXEM? 

Es tracta d’un joc comercial creat comercialitzat per Nash Games l’any 2006. Ha estat 

guardonat  amb el premi Creative Child Magazine com a joc de l’any 2006. 

MATERIAL I EDAT 

1 tauler de joc 
16 daus de colors diferents  
 
Apte per nens de més de 5 anys 
 

 

COM S’HI JUGA? 

El guanyador és aquell jugador que aconsegueixi més punts després de quatre rondes de 

llençaments de daus. 

El disc de llançament és la part elevada entre  les dues pissares. El primer jugador ha de llençar 

el dau cap a la zona de puntuació. Allà on quedi el dau l’hem de deixar. El següent jugador 

llença el dau  i així alternativament cada jugador.  

Un cop hagi llençat tots els jugadors (  jugadors per quatre colors dls daus) passarem a 

recomptar la puntuació de manera que puntuarà cada dau multiplicat per la puntuació que 

reflecteix el tauler. Totes aquestes puntuacions es sumen i guanyarà el jugador que després de 

quatre rondes sumi més punts. 

Cal tenir en compte que en el moment del llançament el dau ha de tocar la zona de 

llançament. 

També cal tenir en compte que un dau pot desplaçar un altre dau i per tant la puntuació del 

dau desplaçat serà allà on acabi després del desplaçament. 
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WEYKICK  

 

 

DE QUÈ EL CONEIXEM? 

Es tracta d’un joc que és una modalitat particular de futbolí creat per Ulrich Weyel l’any 2001. 
La novetat que va introduir aquest autor és una modalitat de futbolí on els jugadors es 
controlen per sota el tauler amb efecte magnètic. 
 

MATERIAL I EDAT 

1 tauler de joc en forma de camp de futbol (88x82 cm) 
2 jugadors per equip ( blaus i vermlls)  i una pilota  
 
Apte per nens de més de 4 o 5 anys, tot i que millor a partir de 
8 anys. 
 

COM S’HI JUGA? 

El guanyador és aquell jugador que aconsegueixi fer gol a la porteria contrària. El comptador 
ens indica quina és la quantitat límit de gols tot i que podem acordar entre els jugadors a 
quants gols volem fer la partida. 
 
El desenvolupament del joc és molt senzill. Cada participant controla els dos jugadors de la 
seva part del camp per sota del terreny de joc a través de imans. Cal tenir en compte que sota 
el terreny hi ha un mur que no ens permet passar del nostre camp i per tant això significa que 
hem de fer gol sempre des de el nostre propi terreny de joc. 
Un cop llencem la pilota al terreny de joc, cada jugador impactarà la pilota amb el jugador que 
vulgui amb l’objectiu de fer gol a la porteria contrària. 
 
El joc gaudeix d’un dinamisme i una velocitat  molt alta degut a que no hi ha fora i la pilota 
sempre està en joc. 
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