
 

JOCS GEGANTS 
 

                                        



JOCS SOL·LICITATS: 
Nom del Joc Descripció i regles Nombre de peces 

i components 
          Valor Educatiu Unitats 

sol·licitades 
Mikado  

 

El joc consisteix a deixar caure uns quants pals de fusta sobre la taula i els 
jugadors han d’intentar per torns retirar-los d’un amb un sense que es moguin 
els pals durant el procés. Si algun altre pal es mou, s’acaba el torn del jugador 
en qüestió. 
 
Per tant, el jugador que aconsegueixi reunir més pals, guanyarà la partida. 
Existeixen peces de diferents colors, de manera que es poden atorgar 
diferents puntuacions a cadascuna d’aquestes.  

31 pals de colors 
diferents. 

Amb aquest joc es treballarà la 
motricitat fina dels escolars a 
més de la intel·ligència 
espacial. 
 
 
 
 

1 2 3 

Conecta 4 

 

Joc de taula que té per objectiu alinear 4 de les 21 fitxes de color de les quals 
disposa cada jugador. Únicament es pot introduir dins el tauler una fitxa per 
torn. El jugador que les alineï primer, guanyarà la partida. En cas que s’esgotin 
totes les fitxes, es considerarà empat. 
 
  

1 tauler per 
encaixar les 
fitxes. 
2 suports pel 
tauler. 
42 fitxes de dos 
dos colors. 
42 fichas de dos 
colores. 
6 cargols de 
muntatge.  

Amb aquest joc es 
fonamentarà la intel·ligència 
lògica matemàtica a banda 
desenvolupar el pensament 
estratègic. 

1 2 

Tangram 

 

Joc d’origen xinès basat en la construcció de figures geomètriques en dues 
dimensions a partir de 7 peces de dimensions més reduïdes. Els jugadors 
hauran de visualitzar alguna de les formes expressades al full d’instruccions 
per intentar-les reproduir. 
 

5 triangles. 
1 quadrat. 
1 paral·logram 

Amb aquest joc es 
fonamentarà la intel·ligència 
lògica matemàtica a més de 
treballar capacitats 
psicomotrius. 

1 2 

Escacs

 
 

Joc per dos jugadors que es realitza sobre un tauler dividit en 64 caselles 
blanques i negres. Respectant els moviments de les diferents peces, el jugador 
que aconsegueixi matar al rei de l’adversari guanyarà la partida. 

2 jocs de peces 
blanques i negres 
formades per: 1 
rei i 1 reina.  
2 alfils i 2 cavalls. 
2 torres i 8 
peons. 

Amb aquest joc s’aconseguirà 
exercitar l’estratègia i la 
resolució de problemes. Per 
altre banda també es 
fonamenta la intel·ligència 
lògica matemàtica. 
 

1 2 



 

Oca 

 

 

Joc de taula consistent en arribar abans que els contrincants a la casella final 
mitjançant tirades d’un dau. Algunes de les caselles contenen regles especials 
a consultar a les instruccions. 

 

 

1 tauler del Joc 
de l’Oca. 6 fitxes 
de diferent color 
per cada 
jugador. 1 dau. 

  

Amb aquest joc es fonamentarà 
la cooperació i es disminuirà el 
sentiment de frustració dels 
estudiants, ja que els jugadors 
es limiten a realitzar tirades de 
dau, sense haver de planificar 
una estratègia prèvia. 

1 2 

Dames 

 

Joc de taula que enfronta a dos jugadors. Consisteix a moure les fitxes en 
diagonal a través dels requadres blancs i negres en un tauler de 64 quadres 
negres i blancs amb la intenció de menjar les peces contràries passant-hi per 
sobre. El jugador que acabi amb totes les fitxes contràries guanyarà la partida. 

 

 

1 Tauler de tela, 
1 bossa i pals de 
fusta. 
20 fitxes negres. 
20 fitxes 
vermelles. 

Amb aquest joc s’aconseguirà 
exercitar l’estratègia i la 
resolució de problemes. Per 
altra banda també es 
fonamenta la intel·ligència 
lògica matemàtica.  
 

1 2 

Tres en línia 

 

Joc consistent en aliniar tres “X” o 3 “O” sobre un tauler de nou caselles. Es 
juga per torns i el jugador que abans ho aconsegueixi esdevindrà el guanyador 
de la partida. En cas contrari es considerarà empat. 

    

 

 

Tauler amb forma 
de xarxa. 
4 pals de fusta de 
suport. 
5 bosses de sorra 
« X » 
5 bosses de sorra 
« O » 
 

Amb aquest joc es 
fonamentarà la intel·ligència 
lógica matemática a banda 
desenvolupar el pensament 
estratègic. 

1 2 



Domino 

 

És un joc en el qual s’utilitzen unes fitxes dividides per dos quadrats numerats 
amb diferent nombre de punts a imitació dels daus. L’objectiu consisteix a anar 
jugant cadascuna d’aquestes fitxes seguint la puntuació de la fitxa de l’anterior 
jugador. Qui no pugui jugar cap peça, haurà de robar-ne una del mig fins que 
pugui jugar. El jugador que  es quedi primer sense peces guanyarà la partida. 
 

 

 

 

Amb aquest joc s’afavoreix la 
concentració i la memòria a 
l’hora de pensar l’estratègia a 
seguir en funció de les fitxes 
que van col·locant els 
adversaris. Millora la 
intel·ligència lògica 
matemàtica i les habilitats 
interpersonals. 
 

1 2 

Jenga 

 

És un joc en el qual els participants han de retirar els blocs d’una torre, només 
utilitzant dos dits, per torns i col·locar-los a la part superior fins que aquesta 
caigui. Es juga amb 54 peces de fusta que és col·loquen de tres en tres fins 
aaconseguir una torre de 18 nivells d’alçada. Guanya el jugador que hagi 
realitzat l’anterior jugada abans que caigui la torre. 25 Peces de 

fusta. 
Amb aquest joc es treballarà la 
motricitat fina dels escolars a 
més de la intel·ligència 
espacial. 

1 2 

Running home 

 

Joc semblant al tradicional Parxís però amb un menor nombre de caselles. 
Pensat per un màxim de quatre jugadors. Hauran de començar traient un 5 amb 
el dau per poder treure una de les quatre fitxes de les quals disposen.  Un cop 
s’alliberen totes les fitxes l’objectiu consistirà a fer-les arribar a la casella final. En 
cas de caure en una casella on hi hagi una fitxa de l’adversari la farà tornar a la 
casella de sortida i comptarà vint caselles com a compensació. El primer jugador 
que agrupi les quatre fitxes a la casella final, guanyarà la partida. 

1 tauler. 
2 daus. 
16 fitxes,  
(4 de cada color) 
1 bossa de tela. 

Amb aquest joc es fonamentarà 
la cooperació i es disminuirà el 
sentiment de frustració dels 
estudiants, ja que els jugadors 
es limiten a realitzar tirades de 
dau, sense haver de planificar 
una estratègia prèvia. 

1 2 

Paracaigudes 

 

 

Es tracta d’un antic paracaigudes militar que pot utilitzar-se per jugar a diferents 
jocs. Existeixen diferents variants del joc i cada grup el pot adaptar a les seves 
necessitats. 

1 paracaigudes Amb aquest joc es fonamentarà 
la creativitat i la imaginació a 
l’hora d’estudiar noves opcions 
per jugar. Desenvolupar en els 
infants una cultura per la pau. 

 



Bitlles 

 

Joc consistent a col·locar les bitlles en línies formant un triangle i per torns es va 
llançant la pilota amb l’objectiu de derribar-ne el nombre més gran possible. 
Existeixen diferents variants del joc i cada grup el pot adaptar a les seves 
necessitats. 

8 bitlles. 
1 caixa de fusta. 
(falta la pilota de 
fusta). 

Amb aquest joc es fonamentarà 
la motricitat gruixuda i la força 
física. 
 

1 

 
 


