
 

 

 

 

 

VOLS JUGAR? 
........................................... 

 
PRÉSTEC DE  

JOCS DE TAULA  
........................................... 

 
En aquesta guia us presentem  

els jocs disponibles a la biblioteca. 

 

L’edat i el temps són orientatius,  

si teniu qualsevol dubte podeu posar-vos  

en contacte amb nosaltres i us ajudarem 

............................................ 

 



ABLUXXEN 
JOC D’ESTRATÈGIA 

OBJECTIU DEL JOC:  
Els jugadors han d’intentar jugar (baixar) tantes cartes com puguin a la taula. Al final 
de la partida, cada carta jugada val 1 punt, mentre que cada carta a la mà val –1 
punt. Quina és la gràcia? Intenta capturar tantes cartes com puguis de les cartes juga-
des per altres jugadors. Així tu podràs jugar-les posteriorment i aconseguir més punts al 
final de la partida. 

 10+ 20 minuts 2-5 jugadors 

 



BATAFLASH 
JOC D’OBSERVACIÓ I RAPIDESA 

OBJECTIU DEL JOC:  
Es reparteixen totes les cartes i es col·loquen davant de cada jugador. L'objectiu és 
observar algun animal que es repeteixi en totes les cartes que traiem alhora tots els ju-
gadors. El jugador més ràpid diu el seu nom en veu alta i es queda amb totes les cartes 
del mall. Si s'equivoca dona dues cartes a cada jugador. Si no hi ha cap animal que es 
repeteixi en totes les cartes, cal cridar BATAFLASH!, i aquest jugador es quedarà amb 
totes les cartes. El guanyador és el que es queda amb totes les cartes.  

 5+ 10 minuts 2-4 jugadors 

 



BATALLA DE OVEJAS 
JOC TÀCTIC 

OBJECTIU DEL JOC:  
És un joc tàctic on competeixes amb altres ramats per aconseguir la major quanti-
tat de pastures. Les ovelles se senten massa atapeïdes en el seu petit prat i han de-
cidit conquerir el món pastura a pastura. Divideix les teves piles d'ovelles per blo-
quejar les ovelles dels teus adversaris i fer-te amb la victòria.  

7+ 15 minuts 2-4 jugadors 

 



CLUEDO 
JOC DE MISTERI I ESTRATÈGIA 

OBJECTIU DEL JOC:  
Les invitacions ja s’han repartit i els convidats han arribat. L’amfitrió ha sigut assassinat! 
Depèn de tu resoldre el misteri d’aquest crim. Hauràs d’esbrinar QUI l’assassinat, amb QUINA arma 
i ON s’ha produït el crim. 

 8+ 40 minuts 3-6 jugadors 

 



CODI SECRET 
JOC D’ESPIES 

OBJECTIU DEL JOC:  
A Codi Secret sou dos equips (vermell i blau), que han de localitzar els membres de 
la seva una xarxa d’espionatge entre les 25 cartes de noms clau a partir de les pis-
tes que els hi dóna el líder evitant l’assassí. L’equip que els identifiqui abans serà el 
guanyador.  

8+ 15 minuts 2-8 jugadors 

 



COLLECTO 
JOC D’ESTRATÈGIA 

OBJECTIU DEL JOC:  
Desplaçar estratègicament les boles dins del tauler de joc per connectar almenys 2 boles del ma-
teix color. En necessitaràs 3 del mateix color per aconseguir 1 punt i el jugador que obtingui més 
punts guanya la partida. 

 +7 15 minuts 2-4 jugadors 

 



CONEX 
JOC D’ORIENTACIÓ ESPAIAL 

OBJECTIU DEL JOC:  
Intentareu col·locar les vostres cartes de forma intel·ligent, amb l'objectiu d'aconseguir tants punts 
com sigui possible; a més d'aconseguir punts de bonificació addicionals mitjançant l'ús hàbil de 
les cartes o les estrelles d'acció. Per a això, col·locareu els vèrtexs CONEX més valuosos sobre la 
superfície del mateix color d'una carta. Però aneu amb compte perquè l'espai és limitat i no es po-
den cobrir ni els vèrtexs CONEX ni altres cartes.  

 +8 20 minuts 2-4 jugadors 

 



DEJA-VU 
JOC DE MEMÒRIA 

OBJECTIU DEL JOC:  
Si creus que has vist un objecte per segona vegada, agafa’l el més aviat possible. Però compte! 
no et confonguis perquè seràs eliminat. El jugador que aconsegueixi més objectes després de 3 
rondes guanyarà la partida. 

 +8 15 minuts 2-6 jugadors 

 



DIAMONIAK 
JOC D’ESTRATÈGIA 

OBJECTIU DEL JOC:  
L’objectiu del joc és ser el primer en aconseguir fer el teu castell format per 6 cartes mitjançant di-
ferents accions que permet el joc,  però compte! ho hauràs de fer abans que la bruixa t’ataqui. 
Joc d’estratègia i aventura familiar.  

 +5 15 minuts 2-4 jugadors 

 



DIXIT 
JOC D’IMAGINACIÓ 

OBJECTIU DEL JOC:  
Un Conta-contes tria una carta de la seva baralla i pensa en una frase, un so, una cançó ... Algu-
na cosa que li inspiri aquesta il·lustració. Tots els altres jugadors que no són el Conta-contes trien 
una carta de la seva pròpia baralla que es pugui assemblar a la frase dita pel Conta-contes. Les 
cartes dels jugadors es barregen amb les del Conta-contes sense ensenyar-les i es col·loquen 
cap per amunt en línia a la taula. Cada jugador puntua de l'1 al 6 quina és la carta original que 
va inspirar el Conta-contes. Al Conta-contes li interessa que poca gent (però almenys 1 persona) 
encerti quina carta li ha inspirat. 

 8+ 30 minuts 3-6 jugadors 

 



DRAFTOSAURUS 
JOC DE SORT 

OBJECTIU DEL JOC:  
Tenim que crear el parc temàtic de dinosaures amb més possibilitats per atraure els visitants. Per 
fer-ho, traurem de dins la bossa, i segons el que digui el dau i tindrem que posar-los al nostre tau-
ler, fàcil, no? Compte!! Has de col·locar bé els teus dinosaures si vols que el teu parc tingui més vi-
sites que cap altre! 

 8+ 15 minuts 2-5 jugadors 

 



FAMILOU 
JOC COOPERATIU 

OBJECTIU DEL JOC:  
Familou és un joc cooperatiu en què, entre tots, hem d'aconseguir agrupar les 7 famílies d'animals 
abans no aparegui el llop!.  

Posem les 6 cartes que formen el llop bocaterrosa sobre de la taula. Repartim cartes entre els juga-
dors i comencem a intentar formar famílies. És important parlar entre tots i compartir les cartes que 
tenim per no quedar-nos bloquejats sense poder jugar cap carta. Quan això succeeix hem desta-
par una carta llop i si aquest apareix sencer abans que totes les famílies estiguin juntes, haurem 
perdut.  

15 minuts 2-4 jugadors 

 

5-10 



FANTASMA BLITZ 
JOC DE RAPIDESA VISUAL 

OBJECTIU DEL JOC:  
Damunt de la taula tenim 5 objectes. Girarem la carta superior de la baralla on hi haurà dibuixats 2 
objectes com els que hi ha a la taula. Si algun dels objectes coincideix en color i forma amb un 
dels que tenim sobre la taula, guanya qui agafa la figura abans. Si cap dels 2 objectes de la carta 
coincideix en color i forma, llavors haurem d’agafar la figura que NO apareix a la carta,  ni en for-
ma ni en color. El jugadors que es queda amb més cartes guanya. Compte sembla fàcil però no 
ho és! 

 8+ 30 minuts 2-8 jugadors 

 



GESTOS 
JOC DE MÍMICA 

OBJECTIU DEL JOC:  
Posa el rellotge en funcionament i aconsegueix que el teu equip encerti les paraules dins del 
temps permès! Acumula les paraules encertades i obtindràs un punt per cadascuna. S’accepten 
totes les pallassades possibles! 

 +8 30 minuts 4+ jugadors 

 



KARUBA 
JOC D’ATENCIÓ I ESTRATÈGIA 

OBJECTIU DEL JOC:  
Joc d’aventures i misteris, on hauràs de ser ràpid i hàbil per aconseguir els tresors amagats. 

Qui guiarà amb més intel·ligència al seu equip d'aventurers a través de la jungla, pararà esment a 
la resta de jugadors i estarà atent a l'or i els cristalls del camí? El més important de tot és empren-
dre la marxa a temps!, doncs els primers s'asseguren els preuats tresors dels temples.  

 8+ 40 minuts 2-4 jugadors 

 



LATTJO 
JOC D’AGILITAT I CONCENTRACIÓ 

OBJECTIU DEL JOC:  
Amb la torre construïda, haurem d’anar traient per torns una fitxa de fusta del color que ens indica 
el dau i l’haurem de col·locar a la part superior. Ho haurem de fer amb una sola mà i vigilant que 
no ens caigui la torre!  I recorda, si mous un bloc fora de lloc hauràs de fixar-lo amb una sola mà 
abans de tocar l’altre bloc. El guanyador serà l’últim jugador que haurà apilar un bloc sense tom-
bar la torre. 

 +5 15 minuts 1-8 jugadors 

 



LEO VA A CAL BARBER 
JOC COOPERATIU DE MEMÒRIA 

OBJECTIU DEL JOC:  
Leo el lleó té que anar al barber perquè la seva melena ha crescut bastant. S’aixeca aviat per 
anar a la barberia però no pot evitar entretenir-se i para a parlar amb tots els animals que es troba 
pel camí. Recordeu molt bé els animals que Leo es va trobant pel camí i feu que arribi abans de 
que la seva melena sigui massa llarga!! Això depèn de tots els jugadors, aquest és un joc coope-
ratiu. 

 6+ 30 minuts 2-5 jugadors 

 



PAJARRACOS 
JOC D’ESTRATÈGIA 

OBJECTIU DEL JOC:  
Aconseguir més fruites que els teus rivals. Pots fer-ho protegint els teus arbres amb espanta-ocells i 
enviant els ocellots a menjar-se les fruites dels altres jugadors! Sigues el pagès més espavilat i se-
ràs el guanyador!. 

 +6 5-10 minuts 3-6 jugadors 

 



PICK-A-PERRO 
JOC DE MEMÒRIA I OBSERVACIÓ 

OBJECTIU DEL JOC:  
Dona’t pressa en agafar el següent gos que sigui exactament igual o mostri una única diferència 
respecte a la teva carta anterior. No et descuidis,  tots els jugadors jugueu a la vegada i para el 
joc quan tinguis la teva seqüència feta, però compte! Qualsevol error et costarà tot el que hagis 
guanyat durant la ronda!  

 8+ 15 minuts 1-5 jugadors 

 



PIOU PIOU 
JOC D’ESTRATÈGIA 

OBJECTIU DEL JOC:  
L'objectiu és aconseguir tres pollets. Abans, però necessites els tres ous que els acon-
seguiràs tenint tres cartes: gall, gallina i niu. Però compte! Qualsevol jugador pot treure-
te'ls si tenen una guineu. Necessitaràs doncs un gall per a que el teu futur pollet quedi 
en lloc segur .  

 5+ 10 minuts 2-5 jugadors 

 



PLENUS 
JOC DE SORT 

OBJECTIU DEL JOC:  
Tira els daus, tria la millor combinació i marca els valors que indiquin abans de què altres jugadors 
ho facin i es quedin amb la majoria de punts. Joc que permet jugar-hi en solitari i del que no po-
dràs jugar una sola partida. 

 8+ 20 minuts 1-6 jugadors 

 



QUARTO 
JOC TÀCTIC 

OBJECTIU DEL JOC:  
L’objectiu de Quarto és fàcil, fer 4 en ratlla. Ara bé, cada figura té quatre caracterís-
tiques, és alta o baixa, clara o fosca, rodona o quadrada i plena o buida i es pot fer 
quatre en ratlla amb qualsevol d’aquestes característiques. Un altre detall, és que el 
jugador contrari és qui et diu quina fitxa has de col·locar sobre el taulell. Un joc tàc-
tic i que demana molta atenció.  

8+ 15 minuts 2 jugadors 

 



RAPIDOFRUIT 
JOC D’OBSERVACIÓ I RAPIDESA 

OBJECTIU DEL JOC:  
Si apareixen 2 elements idèntics, animal o fruita, hauràs de precipitar-te per tocar la 
carta de fruites i verdures. Això sí, està prohibit jugar si l’animal porta guants de bo-
xa! 

5-8 15 minuts 2-4 jugadors 

 



EL REY DE LOS DADOS 
JOC DE SORT I ESTRATÈGIA 

OBJECTIU DEL JOC:  
Els jugadors volen atraure nous habitants al seu regne però ho hauran de fer amb 3 ti-
rades de daus i complint les condicions que s’indiquen a les cartes. Les cartes especi-
als els hi proporcionaran avantatges però hauran de vigilar amb el malvat i els dracs. 
El jugador que aconsegueixi els millors habitants al final, serà el guanyador i farà pros-
perar el seu regne. 

 8+ 30 minuts 2-5 jugadors 

 



RHINO HERO 
JOC D’HABILITAT I ESTRATÈGIA 

OBJECTIU DEL JOC:  
Un joc de regles senzilles per a divertir-se jugant ràpidament, amb gratacel tridimensi-
onal de cartes. Per a començar a divertir-se apilant tota la família. 

Podeu ajudar a Super Rino a complir la seva vacil·lant missió, i construir un gratacel 
que sigui estable? 

 5+ 5-15 minuts 2-5 jugadors 

 



RUMMIKUB 
JOC DE  LÒGICA I CONCENTRACIÓ 

OBJECTIU DEL JOC:  
Desfer-te de les 14 fitxes inicials que tens al teu faristol posant-les sobre la taula. Per fer-ho hauràs 
de formar 2 tipus de grups: escales, amb números consecutius del mateix color o sèries formades 
per 3 o 4 fitxes amb el mateix número i diferent color.  Un jugador pot baixar fitxes a la taula modi-
ficant les agrupacions anteriors d’altres jugadors, sempre que es respectin les sèries i les escales. El 
jugador que faci la primera jugada ha de sumar un mínim de 30. 

 +7 45 minuts 2-4 jugadors 

 



SARDINES 
JOC DE  MEMÒRIA I OBSERVACIÓ 

OBJECTIU DEL JOC:  
Disposes de pocs segons! Estàs preparat? Observa les sardines, recorda les seves característiques, 
memoritza tot el que has vist... Ara has de tornar a trobar-les dins la seva llauna!  

 +5 15 minuts 2-4 jugadors 

 



TRIPOLO 
JOC DE LÒGICA I OBSERVACIÓ 

OBJECTIU DEL JOC:  
Es tracta de jugar al 3 en ratlla però fixant-nos en 3 atributs: lletra, color o imatge. Podrem fer línies 
en horitzontal, vertical o diagonal. Joc de lògica i velocitat, guanya el primer jugador que es que-
da sense cartes. 

 6-9 8-10 minuts 2-4 jugadors 

 



VIRUS! 
JOC D’ESTRATÈGIA 

OBJECTIU DEL JOC:  
SER EL PRIMER JUGADOR EN COMPLETAR EL TEU COS AMB 4 ORGANS SANS, SI HO 
ACONSEGUEIXES, HAS GUANYAT! 

MENTRESTANT HAURÀS D’EVITAR QUE ELS TEUS RIVALS INFECTIN, DESTRUEIXIN O ROBIN 
ELS TEUS ORGANS. 

8+ 20 minuts 2-6 jugadors 

 



WOOLFY 
JOC COOPERATIU 

OBJECTIU DEL JOC:  
Els jugadors, cooperant, hauran de construir la casa dels tres porquets abans que el 
llop posi a tots tres a l'olla. En partides de vint minuts, els més petits jugaran amb els 
personatges d'un dels contes tradicionals que més agrada a nens i nenes.  

5-9 20 minuts 2-4 jugadors 

 


