
                   MATERIAL 
· Daus     · Pilotes     · Cons 
             · Taulell i Fitxes

EDAT RECOMANADA 
6-12 anys

PARXÍS 

INSTRUCCIONS 

Per començar el joc, repartirem un color a cada jugador/a  (per 
a cada taulell juguen 4 jugadors/es)

Es realitzarà una tirada de dau inicial on 
cada jugador/a treurà un número i avançarà en el taulell a 
partir de la seva casella base. 
Segons el número de casella on caigui haurà de realitzar la 
prova corresponent a la xifra de les unitats d'aquesta, del 0 al 
9. (ex: si cau a la casella 16, cal realitzar la tasca 6) 

Tal com acabin la prova el jugador/a tornarà al taulell a fer una 
nova tirada. 
Si un jugador cau a una casella on hi ha una fitxa, aquesta 
torna a començar i el jugador avança 5 caselles 
El primer jugador/a que doni la volta al taulell i arribi al 
centre, guanya.
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Prova per número final de la 
casella: 

0 - Anotar __/__Tirs lliures 
1 - Fer tot el camp a lo llarg 
realitzant canvis per sota les 
cames 
2 - Anotar __ entrades seguides 
amb la dreta 
3 - Anotar __ Triples 
4 - Anotar __ Tir de darrera el 
taulell 
5 - Anotar tir lliure, tir dins 
l'ampolla i tir de fora seguits. 
6 - Anotar __ Tirs lliures de 
cullera 
7- Anotar __ Triples a taulell 
8- Anotar __ Entrades seguides 
amb l'esquerra  
9- Relleus amb dues pilotes 
anar i tornar fins mig camp 

* Els espais (____) han de ser omplerts segons el nivell de l'equip i la durada que es busqui en el joc. Fitxes de joc:


