
PROPOSTES PER A JUGAR EN FAMÍLIA 

 

El frutalito (Haba) 
1 a 4 jugadors de 3 a 8 anys 
Primer joc, joc cooperatiu, memòria 
El germà petit del corb, però un joc força diferent.  

Tenim un cirerer carregat de cireres, i un corb amb molta 

gana disposat a menjar-se-les. A cada torn, tirarem el dau i 

agafarem una de les tres flors del color del dau. Pot ser que 

agafem cireres, fem avançar el corb, o no passi res. 

Haurem de recordar on és cada fitxa... 

 

El meu primer recull de jocs clàssics (Haba) 
2 a 4 jugadors, de 3 a 12 anys 
Recull de jocs, evolutiu 
10 jocs per a tots. Des del primer joc de fer la compra i 

reconèixer colors, a dos mèmoris, un parxís, jocs 

cooperatius, cartes... A partir de 3 anys, a mida que van 

creixent van descobrint nous jocs. Joc amb molt de 

recorregut i amb l’estil inconfusible d’HABA. 

 

 

Ratones a la carrera (Masqueoca) 
2 a 4 jugadors de 4 a 99 anys 
Recorregut, primeres decisions 
Els ratolins volen arribar al seu paradís on els espera un 

formatge gegant, però també hi ha un gat amb molta 

gana... Afortunadament els ratolins tenen molts amics pel 

camí on podran amagar-se del gat i menjar un trosset de 

formatge. T’arriscaràs a intentar arribar al final? 

 

El bailes de disfraces de las mariquitas (Masqueoca) 
2 a 4 jugadors de 4 a 99 anys 
Cooperatiu 
Les marietes estan preparant les disfresses per a la gran 

festa. Però les formigues estan enfadades perquè no les hi 

ha convidat i volen arribar abans a la festa per a menjar-se 

tot el pastís. Aconseguirem ajudar a les marietes per a que 

siguin les primeres?  



 

Animal sobre animal (Haba) 
2 a 4 jugadors de 4 a 99 anys 
Habilitat 
Repartim els animals i comencem a apilar-los sobre el 

cocodril, d’acord amb el que ens indica el dau. Hem d’anar 

amb molt de compte, perquè si cau algun animal ens el 

tornarem a quedar, i guanya qui es queda abans sense 

animals! 

 

El cuco Kiko estrena nido (Haba) 
2 a 4 jugadors de 5 a 99 anys 
Habilitat 
Per torns, ajudaren al cucut a fer el seu niu, col·locant 

branquillons i, si hi ha sort, un ou. Però haurem d’anar 

alerta que no caigui cap ou del niu!  Gran joc per a petits i 

grans, d’autors de casa. 

 

Cursa de tortugues (Devir) 
2 a 5 jugadors de 5 a 99 anys 
Cartes, farol 
Mitjançant cartes, farem avançar les tortugues per a 

aconseguir que la del nostre color sigui la primera en 

arribar al final. Les tortugues són una mica especials: quan 

arriben a una casella ocupada es posen a sobre de la 

tortuga que hi havia, i es mouen amb aquesta. Joc que 

funciona amb totes les edats, adaptable i molt divertit! 

 

Laberint màgic (Devir) 
2 a 4 jugadors de 6 a 99 anys 
Memòria, concentració 
En un laberint invisible, els quatre bruixots miren de ser els 

primers a la casella objectiu. Cada jugador té una bola 

enganxada a sota del taulell. Quan troba un obstacle, la 

bola cau, i el bruixot ha de tornar a començar, recordant 

on hi havia l’obstacle. 

 

Dobble (Asmodee) 
2 a 8 jugadors de 7 a 99 anys 
Observació, velocitat 
Tot de cartes amb vuit dibuixos cadascuna, on sempre n’hi 

ha un que es repeteix amb les altres, només falta trobar 

quin és... Cinc jocs diferents, on l’observació i la velocitat 

seran clau per a guanyar la partida. 



Story cubes (Asmodee) 
1 a 12 jugadors de 8 a 99 anys 
Narratiu 
Més que un joc, una eina: Nou daus, cadascun d’ells amb 

un dibuix diferent a cada cara, i moltes possibilitats. Es 

tiren els daus i s’ha de fer una història enllaçant les 

imatges de tots els daus, o una persona comença una 

història i cadascú l’ha d’anar seguint segons el resultat d’un 

dau, o... 

Ubongo (Devir) 
2 a 4 jugadors de 8 a 99 anys 
Trencaclosques  
Un Tetris accelerat, on cada jugador intentarà ser el més 

ràpid a completar el seu trencaclosques. Un molt bon joc 

per a tota la família. 

 

Codi secret (Devir) 
2 a 8 jugadors de 14 a 99 anys 
Deducció, grup 
Dos equips, on cadascun ha d’endevinar les paraules clau 

que l’espia els vol transmetre. La paraula clau, ha de 

permetre endevinar el màxim de caselles. Però alerta!Hi ha 

un infiltrat que et pot fer perdre la partida 

immediatament... 

 


