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JOCS DE PATI 
 

En el present document presentem la proposta de jocs de pati per la pista de l’ Escola. 

Hi ha un total de 14 jocs, on poden participar fins a 85 jugadors.  

En els jocs de taula , on és  necessari  l’ ús de fitxes o daus, es preparà un caixa de plàstic  

per a cada joc amb tot el material necessari per  poder jugar. En aquesta, també,  s’inclourà 

un full amb les regles del joc corresponent ( enganxat a la mateixa caixa de plàstic ).  

 

Distribució dels jocs en la pista de l’Escola (número de jugadors):  
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Xarranca triple 

(12) 

Joc de 

l’Escala i 

la Serp 

(6) 

Twister 

(6) 

Awalé 

(2 + 2) 

Senet 

(2+2) 

Joc Reial 

d’Ur 

(2+2) 

Mastermind 

(2) 

Dames 

(2+2) 

Chaupar 

(4) 

Marro 

(6+6) 
Jump 

(5) 

Mirror me 

(4) 

Diana 

(5) 

Circuit 

Xapes 

(4+4+4) 



Jocs de pati 

3 
 

Xarranca triple 
JUGADORS:: 12 (4 per xarranca) 

MATERIAL:Fitxes: els mateixos participants, pilotes d’arròs  ( globus  plens d’ 

arròs ). Un total de 3 pilotes ( una per xarranca) 

 

 

REGLES DEL JOC 

Es tira la pedreta/pilota d’arròs dins d'una de 

les caselles. S’ha d'anar saltant la xarranca a 

peu coix en totes les caselles d'un quadrat, a 

les que son de dues es pot trepitjar amb els 

dos peus perquè hi ha dues caselles juntes i 

en la casella on estigui la pedra, s'ha de saltar. 

L'últim que s'ha de fer és, una vegada arribat 

al final de la xarranca s'ha de donar mitja volta 

a peu coix i agafar la pedra fins arribar al 

principi per donar-se-la al següent jugador

. 

 

Joc de l’escala i la Serp 
JUGADORS: : 6 

MATERIAL: Les fitxes són els mateixos participants,  daus ( Fusta rectangular 

amb base quadrada numerada de l’ 1 al 4). Cada jugador utilitza 2 daus (total 12 

fustes) 

 

 

REGLES DEL JOC: 

Desplaçar la fitxa fins a la casella numerada 

d'acord al tiratge del dau.  

Les alternatives que ofereix el tauler són: 

o Si cau en una casella que mostra el peu 

de l'escala, pujarà per ella fins al final, escalant 

línies i desplaçant la seva fitxa fins a una casella 

numèricament més alta que la que anteriorment 

ocupava. 

o Si cau en una casella tacada pel cap 

d'una serp, serà empassat per aquesta i llançat a 

l'extrem de la seva cua, diverses línies més 

baixes i numèricament inferior a la casella de 

procedència. 

o Si es col·loca en una casella ocupada 

per la fitxa d'un altre jugador, mata la fitxa que es 

trobava en aquesta casella i ha de retirar-se del 

tauler. 

 

 

Twister 
HISTÒRIA: Twister va ser inventat el 1966, és un joc per a nens i adults, pretén fer 

riure, ja que consisteix a recargolar-se uns entre els altres. Poden jugar-hi fins a 6 

persones JUGADORS: : 6 

MATERIAL: Complements: en una bossa ficar mans i peus dels 4 colors del joc (fet de 

foam) i escriure drets/esquerra.  

 

REGLES DEL JOC 

.Es juga emprant una catifa on hi ha dibuixats 

cercles de diferents colors i una ruleta. La ruleta 

està dividida en quatre parts, que corresponen; 

al peu dreta, a l'esquerra, a la mà dreta i a 

l'esquerra. En aquest cas en comptes de ruleta 

farem servir una bossa amb cada element (mà, 

peu, dreta, esquerra).  Cada part té tots els 

colors que es troben en la catifa. 

El primer jugador ha d’agafar un element de la 

bossa, aquesta indica on ha de posar les 

extremitats. Per exemple peu dret sobre el color 

blau. El següent jugador agafa un altre element 

de la bossa, observar què ha tocat i col·locar-se 

sobre els llocs indicats, fent que pugui 
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entortolligar-se amb l'altre jugador. Així 

successivament, quan tots els jugador estiguin ja 

sobre la catifa, es repetirà l'operació. Fent que el 

primer jugador torni a agafar un element però no 

podrà moure's del punt on es trobava. Tot això 

s'ha d'aconseguir sense caure sinó el jugador 

quedarà eliminat. 

 

Tres en ratlla / Marro 
 

HISTÒRIA: Els seus orígens es perden en l'antiguitat. Hi ha documentats jocs 

de tres en ratlla a l'antic Egipte (3000 aC), Creta, Grècia i Roma. 

Posteriorment es troben mostres a Xina (500 dC) i Sri Lanka  

JUGADORS: : 6 

MATERIAL: Les fitxes són els mateixos participants, o bé ampolles de plàstic de diferents colors i 

plenes de sorra (caldrà un total de 6 ampolles, 3 de cada color) 

 

REGLES DEL JOC 

L’objectiu és d'arribar a posar tres peces sobre el tauler (de 3 per 3 posicions) de manera que siguin 

en línia recta (horitzontal, vertical o diagonal). 

 

 

Jump 
 

JUGADORS: : 5 

 

REGLES DEL JOC 

Cada participant salta per torns des del punt de sortida.  

 

 

 

Mirror me 
 

JUGADORS: : 4 

 

REGLES DEL JOC 

El jugador fa un sèrie progressiva segons els colors de la catifa. Els altres 

jugador han de fer la sèrie.  

 

Diana 
 

JUGADORS: 5 

MATERIAL: Els dards són taps de plàstic  o pilotes d’ arròs  

 

REGLES DEL JOC 

Cada jugador per torns intenta fer el màxim de puntuació de la diana. Cada jugador tira un total de  3 

vegades.  
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Awalé 
 

JUGADORS: 2 

MATERIAL: mongetes seques (48, 4 en cada forat) 

 

 

REGLES DEL JOC 
 

L’ awalé  es juga sobre un tauler de 2 files de 

6 forats. Els 6 forats de la fila que us queda al 

davant és el vostre terreny de joc. La partida 

comença amb 4 llavors en cada forat al 

començament de la partida. 

 

Regla 1 de l’ awalé: la sembra 

Per sembrar heu d’agafar totes les llavors de 

qualsevol dels forats del vostre terreny i les 

heu d’anar posant una a una en els forats 

consecutius, seguint el sentit contrari de les 

agulles del rellotge. Quan arribeu al darrer 

forat del vostre terreny, continueu pels forats 

de l’altre jugador (sempre en sentit contrari a 

les agulles del rellotge). 

 

Regla 2 de l’ awalé: la collita 

Si el darrer forat on sembreu és al terreny de 

l’altre jugador i conté 2 o 3 llavors (després de 

la sembra), colliu aquestes 2 o 3 llavors 

(retireu-les del taulell i les guardeu a part). 

Si el forat anterior també conté 2 o 3 llavors, 

també les collireu. I així successivament amb 

tants forats precedents del vostre adversari 

que continguin 2 o 3 llavors. 

Com ja us haureu imaginat, guanya la partida 

el jugador que culli més llavors. 

 

Regla 3 de l’awalé: el krou 

A mesura que va avançant la partida, és 

possible que un forat del vostre terreny acabi 

contenint més de 12 llavors. Aquest forat 

s’anomena krou. Dit d’una altra manera un 

krou és aquell forat que si n’agafem les llavors 

per sembrar podrem fer més d’una volta 

completa. 

Quan es sembra la volta completa, el forat 

d’inici (el krou), ha de quedar buit. Per tant, 

l’hem de saltar sense deixar-hi cap llavor a 

dins. 

 

Regla 4 de l’ awalé: prohibit matar 

No podem fer mai una tirada que deixi a l’altre 

jugador sense cap llavor per continuar jugant. 

Si ho féssim per error, seriem nosaltres qui 

perdríem la partida. 

En aquest cas s’aplica la següent dita: “Qui 

destrueix la terra on cull, no podrà collir mai 

més”. 

 

Regla 5 de l’ awalé: prohibit fer passar gana 

Si l’altre jugador només tingués una llavor al 

seu terreny, arribarà el moment que l’haurà de 

treure del seu darrer forat per sembrar-la al 

nostre primer forat. I es quedaria sense poder 

jugar. 

Hem de preveure amb antelació aquesta 

situació per evitar-la. Per exemple tenint 

almenys una llavor al darrer forat de la nostra 

banda per sembrar-la immediatament al 

primer forat del nostre adversari i permetre-li 

així poder continuar jugant. 

Si això fos totalment impossible (per exemple 

perquè les nostres jugades també estan 

condicionades perquè només ens queda una 

llavor al nostre terreny), la partida s’acaba i 

guanya qui hagi collit més llavors. 

 

Regla 6 de l’ awalé: pactar el final 

Quan queden poques llavors al taulell, la 

partida es pot eternitzar perquè ha entrat en 

un bucle on difícilment cap dels dos jugadors 

podrà capturar cap nova llavor. Per mutu 

acord poden pactar el final de la partida. En 

aquest cas, cadascú es queda les llavors que 

hi ha al terreny propi. Com sempre, guanyarà 

qui n’hagi collit més en total. 
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Senet 
 

HISTÒRIA: El Senet va ser el joc de taula més popular i important de l’antic Egipte. els diagrames de 

Senet trobats a tombes i temples posen de relleu que els oracles, els sacerdots que construïen els 

taulers, s’entretenien amb el joc en els moments de lleure. Els faraons també hi jugaven en uns 

valuosos taulers elaborats amb pedres precioses, marfil i ceràmica. Algunes d’aquestes magnífiques 

mostres de l’artesania egípcia, com el joc qu es va trobar a la tomba de Tutankamon (1347-39 aC.) 

ens han arribat en perfecte estat de conservació.  

 

JUGADORS : 2 

 

MATERIAL: 10 peons (taps de plàstic), 5 peons blancs i 5 

peons negres  

4 Daus : fustes rectangulars amb base quadrada, en dues cares del dau dibuixar un punt, i en les 

altres dues una “x”). Per desplaçar els peons es llancen els quatre daus.  

 

Taula de puntuacions 

Dau 1 Dau 2 Dau 3 Dau 4 Puntuació 
(caselles que cal avançar) 

O X X X 1 Tornar a tirar 

O O X X 2 Torn passa a l’adversari 

O O O X 3 Torn passa a l’adversari 

O O O O 4 Tornar a tirar 

X X X X 6 Tornar a tirar 

 

REGLES DEL JOC 

 

1. Col·locar els peons sobre les caselles 

1 a 10 (veure figura) 

2. Els jugadors llançaran els daus i 

iniciarà la partida el primer que tregui una 

puntuació d’1 punt. El jugador que comença 

la partida té els peons negres i desplaça la 

fitxa de la casella 10 a la 11. Torna a llançar 

els daus el mateix jugador i avança el peó 

que vulgui el nombre de caselles 

corresponents a la puntuació que hagi 

obtingut. Si la puntuació és 1,4 o 6 tornarà a 

tirar, però si ha tret 2 o 3 passarà el torm al 

seu contrincant. 

3. En la primera tirada de daus, el 

contrincant haurà de moure obligatòriament el 

peó de la casella 9, en les tirades següents 

pot moure la fitxa que vulgui. Deixarà de tirar i 

passarà el torn quan tregui una puntuació de 

2 o 3.  

4. Si un peó cau en una casella 

ocupada per l’adversari, aquest haurà de 

retrocedir fins a la casella que ha deixat buida 

el peó que l’ha atacat.  

5. En cap cas hi pot haver dos peons en 

una mateixa casella. 

6. Dos peons que ocupen caselles 

contigües es protegeixen i no poden ser 

atacats per l’enemic.  

7. Tres peons que ocupen caselles 

contigües formen un mur i els peons contraris 

no els poden atacar ni saltar, només poden 

passar-los els peons del mateix color. 

8. Si en una tirada no es pot avançar, el 

moviment ha de ser en sentit invers però no 

es pot retrocedir a una casella ocupada per 

un altre peó. En cas d’impossibilitat de moure 

es passa el torn a l’adversari. 

9. Quan un peó cau a la casella 

marcada amb una X ha de tornar a la casella 

1 i començar de nou. Si la casella 1 està 

ocupada se situarà a la propera casella que 

quedi buida. Les caselles O, III, II i I són 

refugis i els peons no hi poden ser atacats.  

10. Quan tots els peons d’un jugador es 

troben a la tercera línia es poden començar a 

retirar a mida que arribin a la casella 30 (I). 

Només es pot retirar un peó quan tots els 

peons propis es troben a la última línia.  

11. El primer jugador que retiri tots els 

peons serà el guanyador.   

X O 



 
 

 

Joc reial d’ Ur 
 

HISTÒRIA: El Joc Reial d’Ur és el joc de taula més antic que es coneix. Es jugava a 

Mesopotàmia (actualment, Iraq i Síria oriental) fa més de 4.500 anys i es considera 

l’antecessor del backgammon 

 

JUGADORS: 2 

 

MATERIAL: 3 daus (fustes rectangulars amb base quadrada, dues cares marcades 

amb una O i dues cares marcades amb una X). 14 peons (7 blancs i 7 negres), poden 

ser taps d’ampolles. 

Per desplaçar els peons es llancen els 3 daus: 

 

Taula de puntuacions 

Dau 1 Dau 2 Dau 3 Puntuació(caselles que cal avançar) 

O O O 5 Tornar a tirar 

X X X 4 Tornar a tirar 

X X O 0 Torn passa a l’adversari 

X O O 1 Torn passa a l’adversari 

 

REGLES DEL JOC 

 

1- Els jugadors llancen els daus. Comença el que treu major puntuació 

. 

2- Al principi de la partida no hi ha cap peó sobre el tauler. Una fitxa pot entrar al tauler 

amb una puntuació de daus de 1 o 5, amb la qual cosa anirà a parar a la primera o 

cinquena casella del recorregut, segons la puntuació que s’hagi tret. Un cop al tauler les 

fitxes fan el seu recorregut d’acord amb la puntuació dels daus (veure recorregut del 

jugador A i del jugador B al dibuix). 

 

3. Un jugador pot tenir, sobre el tauler, tantes fitxes com vulgui; però cada casella 

només pot estar ocupada per un peó. les caselles marcades amb una flor (en el nostre 

tauler pintades de color vermell) i la casella d’arribada (C) són excepcions d’aquesta regla i per tant 

no tenen límit de peons.  

 

4. Si un peó cau en una casella ocupada per el jugador contrari, es retirarà la fitxa enemiga, que 

haurà de tornar a començar el recorregut. No es pot atacar cap fitxa que estigui a les caselles 

marcades amb un flor ni a la casella d’arribada. 

 

5. Les fitxes situades a la darrera casell (C) podran sortir del tauler en una tirada de 4 o 5 punts. 

 

6. Guanya el primer jugador que aconsegueixi treure totes les fitxes del tauler.  

  

A    C   B 



 
 

 

Chaupar 
 

HISTÒRIA. Aquest joc prové de l’Índia. Ja s’hi jugava al s. XVI. En Allahabad 

i Agra (Índia) hi ha palaus que servien com a taulells gegants per l’emperador 

indi Akbar I de l’imperi mongol en el segle XVI.  

JUGADORS: 2 a 4 

MATERIALS: 6 daus de fusta rectangulars amb base quadrada (estan escrits 

els números 1 i 6 i els números 3 i 4 en les cares contraries). Amb dobles tenim una tirada extra. Fer 

3 dobles seguits significa perdre el torn. Hi ha 4 fitxes per a cada jugador (taps de plàstic de diferents 

colors) 

Taula de puntuacions 

Dau 1 Dau 2 Dau 3 Dau 4 Dau 5 Dau 6 Puntuació 

O O O O O O 6 + tornar a tirar 

O O O O O X 5 

O O O O X X 4 

O O O X X X 3 

O O X X X X 2 

O X X X X X 10 + tornar a tirar 

X X X X X X 25  

 

REGLES DEL JOC 

En cada braç de la creu hi ha 3 columnes amb 8 

castells. En cada braç hi ha 3 castells marcats amb 

una X. El centre del braç és el char o “camí a casa”. 

El centre de la creu s’anomena Charkoni. 

 

Situació inicial i propòsit 

Es pot jugar amb dos, tres i quatre jugadors. Si 

juguen 4 persones, es juga 2 contra 2, amb les 

parelles en posicions oposades. Els peons es 

col·loquen en el charkoni. Cada jugador tira els daus 

per a determinar qui comença. Es juga en el sentit 

contrari a les agulles del rellotge.  

El propòsit es moure els 4 peons des del Charkoni a 

les extremitats de la creu mitjançant la columna 

central del braç de la creu. Després els peons 

passen per les columnes exteriors dels braços en 

sentit contrari a les agulles del rellotge, per finalment 

tornar al braç del Charkoni a través de la columna 

central del braç original de la creu. Des del moment 

que tornen a aquesta columna del mig, es dona la 

volta al peó per distingir-los dels peons que 

comencen.  

Quan un dels participants te els seus 4 peons en el 

Charkoni, els dos participants segueixen jugant amb 

els peons restants. Els participants que primer 

tinguin tots els seus peons en el Charkoni són els 

guanyadors. 

Si el joc és de 2 o 3 persones, el guanyador és el 

primer que té tots els seus peons en la casella 

Charkoni. 

 

El joc 

Segons les puntuacions dels daus, els primer peó 

de cada jugador pot sortir del Charkoni en la primera 

tirada. Els següents peons només poden sortir del 

Charkoni amb una tirada extra. 

Si un peó cau en una casella que està ocupada per 

un peó enemic, el peó enemic ha de tornar al 

Charkoni, i el jugador que cau en aquesta casella 

rep una tirada addicional. Un peó que està en un 

castell es troba protegit i no pot ser eliminat per un 

jugador contrari. Un jugador (o les parelles) poden 

bloquejar ocupant una casella amb dos o més 

peons (màxim 4). Aquests blocs de peons poden ser 

eliminats per un únic peó o per un altre bloc de 

peons (menys en el castell). només es pot passar 

un bloc de peons amb un altre bloc de peons.  

Un bloc de peons poden avançar la quantitat de 

caselles de la tirada corresponent conjuntament. 

També poden avançar per separat en qualsevol 

moment de la partida. No és obligatori moure, es pot 

prendre la decisió de no jugar la tirada dels daus, 

per exemple per a mantenir-se sota la protecció del 

castell o per ajudar a un company.  

Una tàctica molt utilitzada es quedar-se en el castell 

final al final del  tercer braç per avançar 25, per a 

poder ficar-se sense cap risc en el Charkoni. Es pot 

fer una segona volta al taulell, això pot ser útil per 

ajudar al company.  

Per arribar al Charkoni, cal fer una tirada exacte 

(vigileu que no es pot treure un 1). 



Circuit de Xapes 
 

JUGADORS :  4 jugadors per circuit 

MATERIAL : 1 xapa per jugador 

REGLES DEL JOC 

Hi ha tres circuits segons el nivell de dificultat (blau, groc i vermell). Els 

jugadors han de moure les xapes de la sortida al final del circuit sense 

que la xapa surti fora d’aquest. En el cas que surti del circuit es torna a 

començar.  

Dames 
 

JUGADORS: 2 

MATERIALS : 12 fitxes per a cada jugador (taps de plàstic) 

 

 

 

REGLES DEL JOC 

Es juga per torns alterns. Comença a jugar el 
qui porta les blanques. En el seu torn cada 
jugador mou una peça pròpia. Les peces es 
mouen (quan no mengen) una posició 
endavant en diagonal a la dreta o a l'esquerra, 
a una posició adjacent buida. 

CAPTURA. Quan es menja, les peces salten 
per damunt d'una peça contrària situada en 
una casella adjacent endavant, i van a parar a 
la casella immediatament següent, que cal 
que estigui buida. Les captures es poden 
encadenar. Això és, si se salta una peça i des 
de la posició on ha acabat es pot saltar una 
altra, es fa. Les peces menjades no es retiren 
del tauler fins a acabar el moviment. 

Si es pot, el jugador està obligat a menjar 
(totes les peces possibles). Davant de 
diverses opcions, està obligat a menjar el 
màxim de peces possibles. Davant de 
diverses opcions en què es menja la mateixa 
quantitat de peces, cal triar el moviment en 
què es mengi el màxim de dames. 

En el joc més formal, si un jugador no fa una 
captura possible o no fa la captura màxima 
l'altre jugador l'adverteix i està obligat a 
capturar (el màxim). En el joc més familiar, en 
aquest cas, l'altre jugador el deixa fer i quan 
ha acabat de fer el moviment erroni l'altre li 
bufa la peça amb què podia menjar (més). 
Això és, l'agafa i la treu del joc. Sovint fa el 
moviment teatral d'apropar-se-la als llavis i 
bufar-li literalment. En el cas que hi hagi dues 
peces susceptibles de ser bufades pot triar la 
que vulgui, però només una. El fet de bufar 

una peça no constitueix moviment. O sigui, 
després de bufar una peça contrària fem el 
nostre moviment normal. 

LA DAMA. Quan una peça acaba un 
moviment en la darrera renglera de caselles, 
esdevé una dama. Això se sol indicar posant-
hi una altra peça al damunt (normalment, les 
peces de jugar a dames són planes). 

Les dames es mouen seguint les diagonals, i 
poden anar en qualsevol direcció, avançant 
tantes caselles buides com vulguin. 

Per capturar, salten per damunt d'una peça 
contrària que pot estar separada de la dama 
per una línia de caselles buides, i poden 
acabar el salt en qualsevol de les caselles 
buides que hi hagi darrere de la peça 
capturada. Com les peces normals, les dames 
encadenen les captures, i com elles no treuen 
les peces capturades fins a haver acabat totes 
les captures. Això ara té més sentit, ja que 
una peça de les capturades, si la retiréssim 
abans de temps, podria permetre de capturar-
ne altres. 

Com sempre, cal capturar el màxim de peces i 
en cas de poder triar, on hi hagi més dames. 
Si es juga a bufar, les dames també es bufen. 



 
 

 

FINAL DE LA PARTIDA. Perd qui es queda 

sense peces sobre el tauler. 

Si quan arriba el torn d'un jugador aquest no 

pot moure, ja que totes les peces que li resten 

en joc estan bloquejades, la partida es 

considera taules. En algunes variants locals o 

familiars, qui no pot 

moure perd. 

 

Mastermind 
 

JUGADORS: 2 

MATERIAL.  taps de plàstic de diferents colors (4 colors diferents), i guix 

 

 

 

 

REGLES DEL JOC 

Mastermind és  un joc de taula, d’ enginy i reflexió, per a dos jugadors.  

És juga en un taulell amb Fitxes blanques i negres petites, i d’ altres colors, de tamany superior. Un 

dels jugadors tria un número de fitxes de colors, 4 en el joc original, i crea un codi secret ocult de l’ 

altre jugador. Aquest,  agafa fitxes de colors del mateix  conjunt, intenta encertar la combinació 

secreta, i el jugador 1 li assenyala les fitxes ben col·locades  amb una fitxa negra i les mal 

col·locades però amb el color correcta una fitxa blanca.  

 

El joc finalitza quan el jugador 2 encerta la combinació  correcta, o bé  s’ esgota el taulell . 
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