
EDAT RECOMANADA 
8-12 anys

ESCALES I SERPS

                                 MATERIAL 
                   ·Pilotes    · Taulell i fitxes

INSTRUCCIONS 

En aquest joc necessitarem el taulell annex per tal de seguir el 
recorregut a realitzar. Podem muntar dues competicions 
simultànies en dos taulells per tal de no atapeir massa el 
terreny de joc. 

El joc consisteix en què cada jugador/a, amb la seva pilota ha 
de ficar el màxim nombre de tirs seguits des de la distància que 
digui l'entrenador/a (fora ampolla, tir lliure, etc.) i segons el 
nombre que aconseguim mourem la nostra fitxa sobre el taulell 
tenint en compte les normes que es troben en el full annex al 
mateix. 

Les escales ens fan avançar i les serps retrocedir, mentre que 
la casella 40 ens dóna l'opció d'avançar molt, retrocedir molt o 
quedar-nos on estem.
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En caure a una casella amb una escala,              s'avança directament del punt 
d'inici            al final           .

ESCALES I SERPS

En caure a una casella amb una serp,              retrocedeixes directament del punt 
d'inici            al final           .

A la casella número           hi ha un repte que et pot portar directament 25 caselles 
endavant           o enrere         . 
Aquest repte pot ser per exemple llençar 2 tirs lliures, si fiques dues avances 25, si 
fiques un segueixes on ets i si no fiques cap retrocedeixes 25.
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Individualment, i segons els llançaments consecutius que s'encistellin s'avançà pel 
taulell de l'1 al 81 complint les següents normes.

Fitxes de joc:


