
En aquesta guia us presentem

els jocs disponibles en préstec a la

Biblioteca Pública de Cervià.

 

L’edat i el temps són orientatius,

si teniu qualsevol dubte podeu 

posar-vos en contacte amb nosaltres i us

ajudarem.

 

Els trobareu ordenats de menys a més edat per

començar-hi a jugar.

PRÉSTEC DE
JOCS DE TAULA

VOLS JUGAR?

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ



UNICORNIO DESTELLO
JOC DE SORT I PSICOMOTRICITAT

1

És un joc on els jugadors han de construir un castell, apilant

tants núvols com unicorns.

Si els jugadors són capaços d'apilar hàbilment i recol·lectar els

deu vidres de núvols, guanyaran la partida.

La mecànica és senzilla: cada jugador tria un unicorn, el qual

haurà d'anar avançant per les caselles (núvols) llançant un dau

(blau) que li indicarà si mou un, dos, tres núvols o cap! (en

aquest cas el seu unicorn es queda menjant-se un pastisset,

no em digueu que no és una monada!).

Un joc fantàstic d'habilitat per millorar la motricitat dels més

petits de la casa mentre juguen.

10 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

3+ 2-4
jugadors
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RAINBOW
JOC D'ESTRATÈGIA I MEMÒRIA

“El cel s'ha ennuvolat, s'acosta tempesta. Seràs capaç

de formar el teu arc de Sant Martí? 

Ajuda't del sol i la pluja i vés amb compte amb els

ennuvolats, el vent i les tempestes!!!”

Rainbow és un divertit joc de cartes per a tota la família

on els jugadors hauran de formar el seu arc de Sant Martí.

Però no serà tan fàcil, les tempestes, els núvols i el vent

t'ho impediran, però podràs ajudar-te del sol i la pluja per

aconseguir-ho. 

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

4+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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KITTY BITTY
JOC DE RAPIDESA

 

3

Kitty Bitty" és un joc de taula, per a nens, en què haureu

d'ajudar les vostres mascotes favorites a saltar de cabdell

en cabdell i córrer cap a la cistella sense que els enxampin

els ulls atents de les seves mares gates. És l'hora de la

migdiada, però els gatets només volen jugar!

Prepara't per divertir-te d'allò més amb aquests gatets tan

entremaliats. La teva feina és fer-ho possible, ajudant-los a

moure's sense ser vistes pels adults. Els jugadors han de

recordar quins adults miren en quines direccions per evitar

les mirades i continuar movent-se.

10 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

4+ 2-4
jugadors
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4 LA ESCALERA ENCANTADA
JOC DE MEMÒRIA

És un joc de fantasmes per a tota la família, en què hauràs de posar en

pràctica la teva memòria i la teva atenció, i en què per guanyar no

podràs perdre de vista la teva fitxa, ja que serà absorbida pels

fantasmes de l'escala encantada.

Els jugadors competeixen per ser els primers a arribar a dalt de les

escales i espantar el fantasma que hi viu, però el fantasma també vol

jugar amb ells i els anirà convertint en fantasmes mentre ells pugen

les escales. Els jugadors hauran de recordar qui és qui per poder

guanyar la partida.

Cada cop que un jugador llença el dau i surt la imatge d'un fantasma,

pot posar un dels fantasmes sobre el peó d'un jugador qualsevol. Una

misteriosa força magnètica els uneix, i cal recordar el color del peó

amagat! El guanyador serà aquell peó del qual s'amagui sota el primer

fantasma que aconsegueixi arribar a l'últim esglaó.

10 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

4+ 2-4
jugadors
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5 MR. WOLF
JOC DE RAPIDESA I MEMÒRIA

 

El Joc de taula MR. Wolf és un divertit joc cooperatiu, perfecte

per potenciar la memòria dels més petits.

L'objectiu del joc és treballar junts per portar tots els animals

als seus estables abans que arribi Mr. Wolf.

El primer jugador agafa una fitxa de flors i li gira, si l'animal que li

ha sortit coincideix amb una o més fitxes d'estables, el jugador

agafarà la fitxa i la posarà a l'estable corresponent.

Tots els jugadors han d'intentar memoritzar quin animal va

entrant a cada estable, ja que no es pot mirar quin animal hi ha

dins de cada estable durant la partida.

Quan un jugador creu que un estable està ple, se li capgira la

fitxa.

La partida acaba quan tots els jugadors creuen que tots els

estables són plens.

15 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

4+ 1-4
jugadors
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OUCH!
JOC DE RAPIDESA 

És un joc de cartes en què els jugadors competiran per obtenir

el major nombre i més variat de flors de cactus, això sí, evitant

les esmolades punxes. Partides ràpides i frenètiques amb tota

la família o amics on les rialles estan assegurades.

Ouch! Està pensat per jugar amb els més petits de casa. Si

s'escau, pots ajustar la dificultat i prescindir d'algunes regles,

com la dels animals del desert o la penalització de les flors

vermelles. Sortiu d'expedició i torneu amb els rams més

vistosos!

10 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

5+ 2-5
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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¡ PILLADO!
JOC COOPERATIU I DE DETECTIU

7

En el joc ¡Pillado! el pastís de la Sra. Plumpert ha desaparegut,

és el moment de començar la investigació. 

Abans de llançar els daus has d'apostar que sortirà

“sospitosos” o “pistes”. Llança fins a tres vegades els daus. Si

vas aconseguir el que vas apostar, fas aquesta acció. Si no, la

guineu avança tres caselles!

Si vas triar sospitós destapa una carta i veure si cal incloure-la

o exploir-la de la investigació, segons les pistes que teniu.

El joc acaba quan descobriu el culpable o quan la guineu

completa el camí.

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

5+ 2-4
jugadors
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CARRERA DE TORTUGAS
JOC DE SORT

 

8

A les tortugues els agrada prendre's les coses amb calma,

però de tant en tant, si descobreixen un deliciós i fresc cabdell

a l'altre extrem del prat, es llancen a la cursa per aconseguir

les millors fulles d'enciam.

Els jugadors han de moure les tortugues mitjançant cartes de

colors que representen cadascuna de les tortugues.

Evidentment cadascú intentarà jugar bé les seves cartes

perquè la seva tortuga corri més que cap i arribi primer a la

meta. Però com que ningú sap quins colors tenen la resta de

jugadors i no sempre et toquen les cartes que necessites, de

vegades hauràs de recórrer a alguna petita argúcia si vols ser

el primer a menjar-te l'enciam.

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

5+ 2-5
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES



¡  TOMA 6 ! JUNIOR
JOC D'ESTRATÈGIA I OBSERVACIÓ

Coneixes el Galloway escocès?...I el búfal indi? Els jugadors

hauran de viatjar a través del món per conèixer les diferents

vaques i bous que hi ha i així anar col·leccionant les seves

fotos.

A Toma 6 junior haurem d'aconseguir reunir els sis tipus

diferents en una fila. Si aconsegueixes ser l'últim que

completa la fila amb el teu animal t'emportaràs tots els

d'aquesta fila al teu àlbum.

Guanyaràs la partida si ets el jugador amb més cartes al

final.

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

5+ 2-5
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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PIKO PIKO JUNIOR
JOC DE SORT I CÀLCUL

Hauràs d'anar llançant els daus amb els panets, el formatge, el

cogombret... per fer-te una deliciosa hamburguesa de cucs!

Es tracta d'un joc senzill, amb què els nens podran començar a

comptar unitats, havent de decidir si arriscar-se o no i la

possibilitat de robar les racions d'altres companys...

Divertidíssim!

15-20

min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

5+ 2-5
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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CAKES!
JOC D'HABILITAT I CREATIVITAT

11

És un joc d'habilitat absolutament caòtic i divertit, molt

ràpid i fàcil d'aprendre, encara que gens fàcil de jugar,

almenys, per a persones adultes. I és que el nivell de

dificultat s'ha anivellat perquè petits i grans puguin jugar

en igualtat de condicions. 

Amb aquest joc de taula et pots convertir en un reboster

o rebostera d'alçada.

CAKES! és un divertidíssim joc per a tota la família on els

jugadors hauran de mostrar la seva habilitat, pols i

equilibri muntant pisos de pastissos en una safata.

15 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

5+ 2-4
jugadors
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RHINO HERO
JOC DE CONSTRUCCIÓ

Joc tridimensional que consisteix a apilar cartes per construir

planta per planta una construcció de cartes.

 

La partida acaba quan un jugador hagi col·locat la seva darrera

teulada. O bé, quan s'hagi esfondrat l'edifici: perd el jugador que

ha causat l'esfondrament. Guanya la partida el jugador que

tingui menys teulades en aquell moment.

Presentat en pràctica caixa d'emmagatzematge, està fabricat

en cartró resistent i compta amb peces de fusta de gran

qualitat.

5-15 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

5+ 2-5
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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FLIPOLO
JOC DE RAPIDESA I MEMÒRIA

els jugadors hauran de ser els més ràpids a trobar tots els

animals del tauler, de manera que milloraran la seva percepció

visual.

Totes les fitxes tenen dues cares diferents, és important tenir

la ment oberta, la memòria i la velocitat. Gira i canvia, canvia i

gira fins que totes les peces estiguin al seu lloc. Desafia't a tu

mateix! I no oblidis comprovar ambdós costats per si de cas!

Cada jugador rep 12 fitxes amb una vora de color i un tauler a

l'atzar. Es col·loquen al costat de cada jugador. A la de tres tots

els jugadors donen la volta al tauler i col·loca cada animal al lloc

indicat.

10 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

5+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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SLAPZI
JOC DE RAPIDESA

És un joc de cartes, imatges, pistes, velocitat i molta

diversió en el qual has d'aparellar les cartes de la mà amb la

carta de pista.

NO PESTANYIS, O PERDARÀS! Slapzi és un joc de velocitat

que té com a objectiu final descartar-te de les 5 cartes.

Amb 8 maneres diferents de joc. 

Una eina lúdica per potenciar el pensament flexible, la

percepció visual i la velocitat de processament

10 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

6+ 2-8
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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EL CASTILLO DEL TERROR
JOC  DE MEMÒRIA I VELOCITAT VISUAL

El Castell del Terror és un joc familiar de cartes, on ens

convertim en valents aventurers per atrapar els diferents

monstres que s'han escapat pel castell de Transsilvània del

famós Stocker. 

Hem de ser molt cautelosos i recopilar objectes que ens ajudin

a capturar-los. 

Aquest joc de taula educatiu i esgarrifós presenta 3 modalitats

de joc diferents per donar-li més variabilitat a les partides i

adaptar-se a les edat dels jugadors. 

El Castell del Terror i les criatures ens esperen!

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

6+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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CO-CO-PIO
JOC D'ESTRATÈGIA I OBSERVACIÓ

Co Co Pio és un joc de cartes per a tota la família en què hauràs de

ser el primer a assegurar-te que les teves gallinetes

aconsegueixin tenir tres pollets. Protegeix els valuosos ous i

aconsegueix una granja segura amb els teus gossos aliats!

La granja és plena de perills, els corbs i les guineus lladres estan a

l'aguait per robar els teus preuats ous. Protegeix els teus ous

perquè els malfactors se'n vagin a la granja dels altres jugadors!

El gos i la incubadora t'ajudaran a aconseguir els teus tres pollets

abans que ho aconsegueixi la resta de jugadors, fes-los servir bé, i

juga amb atenció les cartes de garses, guineus, cucs, gats i moltes

més per aconseguir la teva meta.

15 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

6+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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WHAT'S UP? JUNIOR
JOC D'IMAGINACIÓ

És un trepidant joc en el qual haureu de crear i explicar entre

tots els jugadors una absurda història, usant els divertits

elements que mostren les cartes del joc (castell, cotxe, …).

Durant la partida, les diferents cartes d'acció us obligaran a

seguir la història amb mímica, desafiar els companys i fins i tot

introduir-vos a vosaltres mateixos dins de la història.

Amb aquest joc potenciem la creativitat i la imaginació: per

crear divertides històries introduint-hi els elements adequats.

Comunicació i expressió verbal: tant verbal com no verbal.

Vocabulari: aprendran noves paraules i expressions, etc...

15 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

6+ +2
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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ADIVINA EN 10 - MUNDO ANIMAL
 

JOC DE CONEIXEMENTS I MEMÒRIA

És un emocionant joc de preguntes i respostes amb temàtica

del món animal.

Podeu fer fins a 10 preguntes per endevinar l'animal de la

targeta de joc. És carnívor? És un animal domèstic? viu en

grup?

Pensa bé, fes preguntes intel·ligents i pots fer servir les teves

targetes de pistes, per ser el primer en aconseguir 7 cartes.

Un joc que ajuda a desenvolupar: Habilitats lingüístiques, 

 socials, de memòria, solució de problemes, presa de decisions

i velocitat de processament.

30 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

6+ 2-6
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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CHROMINO
 

JOC DE'ESTRATEGIA

19

És un joc de dòmino cromàtic. Cada jugador rep 8 fitxes

(cadascuna d'elles dividida en tres quadres de colors) i es

col·loca una fitxa més en el centre de la taula com a fitxa

inicial, al voltant de la qual s'anirà formant el bloc de joc. 

A la versió actual de Chromino, s'inclouen 5 fitxes camaleó

que amb les que podràs formar una infinitat de

combinacions.

 Senzill, visual, ràpid, aquest joc clàssic també es pot jugar

amb un sistema de punts que pots descarregar del nostre

web. A més, es pot jugar en solitari

30 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

6+ 1-8
jugadors
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BUILDZI
 

JOC DE CONSTRUCCIÓ I HABILITAT

20

Construeix la teva torre i sigues el més ràpid per

guanyar però, compte no s'esfondri! Hi ha moltes

maneres de jugar a Buildzi, amb les targetes de torre

reversibles o amb les targetes de bloc; cooperatiu o

competitiu. 

Posar tots els blocs en un munt al centre de la taula.

Repartir una carta de torre a cada jugador. A la de tres

cada jugador volteja la carta i comença a buscar i apilar

els blocs. El primer a construir correctament la seva torre

i cridar Buildzi guanya la partida.

10 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

6+ 2-4
jugadors
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CATAN JUNIOR
 

JOC D'ESTRATÈGIA 

21

És la versió infantil del joc de taula modern més popular dels

darrers anys. Converteix la teva família en capitans i descobreix

les illes per trobar recursos divertits com pinyes, or, sabres, fusta i

llana. Aquest joc és un dels millors per començar a gaudir del món

de jocs de taula moderns amb els petits de casa.

Els torns de Catan Junior funcionen igual que a Catan Bàsic,

llençant els daus, generant recursos i amb la possibilitat de

comerciar amb els altres jugadors. Al final del teu torn decideixes

si vols construir o comprar ajuda de Coco el lloro. Tot i que Catan

Junior s'adapta perfectament als jugadors més petits, és en

realitat un joc per a tota la família, generant diversió per a jugadors

de totes les edats. 

Assegurada alta interacció entre els jugadors i rejugabilitat.

30 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

6+ 2-4
jugadors
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HALLI GALLI
JOC DE CÀLCUL, VELOCITAT I OBSERVACIÓ

22

Cada jugador té un munt de cartes cap per avall. Per torns cada

jugador gira una carta i la deixa cara amunt davant seu, formant un

munt on només es veu l'última carta treta. Continua el jugador

següent, segons l'ordre del joc.

Quan les cartes a la vista mostrin exactament 5 fruites del mateix

tipus (sumant entre elles o bé amb una única carta amb 5 fruites),

els jugadors han de córrer a tocar el timbre. El primer jugador que

ho aconsegueixi s'emporta totes les cartes a taula.

Quan un jugador es quedi sense cartes, queda eliminat. El joc

segueix fins que només queden dos jugadors. Quan es toqui el

timbre la següent vegada, es para el joc i es comprova qui dels dos

té el major nombre de cartes. Aquest jugador és el guanyador.

15 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

6+ 2-6
jugadors
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KITTIN
JOC D'ESTRATÈGIA I HABILITAT

23

És un joc ràpid i frenètic d'apilar per jugar a combat o en dos

equips de manera cooperativa.

Col·loca tots els gats al centre de la taula. Remena les cartes i

forma un mall cap per avall al costat dels gatets. Fins a 4

jugadors poden jugar individualment, o podeu dividir-vos en

equips de 2 i ser 4, 6 o 8 jugadors.

El primer jugador a obtenir 3 cartes serà el guanyador de la

partida i és nomenat Líder de Mimos Gatunos.

És important tenir en compte l'orientació en què estan

col·locats els gatets perquè l'apilat sigui correcte.

5 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

6+ 2-8
jugadors
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BATALLA DE GENIOS
JOC D'ESTATEGIA I RAPIDESA

24

És un trencaclosques dinàmic que es pot jugar en solitari o

competint contra un altre jugador.

Hi ha 62.208 combinacions possibles i sempre hi ha una

solució.

L'objectiu és ser el primer jugador a completar el tauler.

Per preparar el joc, un jugador/a llança els daus.

A continuació, cada jugador/a col·loca els bloquejadors a les

posicions que indiquen els daus.

En aquell moment s'inicia el joc. El primer/a que col·loqui les 9

peces al tauler, evitant els bloquejadors, guanya.

15 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

6+ 1-2
jugadors
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IKONIKUS
JOC D'EMOCIONS

És un party game molt divertit on les emocions seran el factor

principal per guanyar la partida. 

És un joc social en què ens haurem de posar a la pell dels altres

jugadors per guanyar la partida. Jugar amb les emocions mai no

ha estat tan divertit!

A cada ronda, hauràs de fer preguntes divertides als teus

contrincants, a continuació, els teus contrincants hauran

d'escollir la carta de la mà que millor s'adapti a com se senten

en aquestes situacions. Un cop escollides, el jutge haurà

d'escollir la carta d'emoció que més sembli a la vostra pregunta

i aquest jugador guanyarà un punt! El jugador que aconsegueixi

més punts serà el guanyador de la partida!

15 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

7+ 2-10
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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PISTAS CRUZADAS
JOC DE COOPERACIÓ

Se t'acudeix alguna pista que relacioni «Ós» i «Metge»? En tens

una? Digues-la en veu alta a la resta de jugadors amb l'esperança

que puguin endevinar quines dues paraules clau has relacionat per

formar la teva pista!

Treballeu en equip per completar la quadrícula amb cartes de

posició! Cada jugador ha de trobar una pista que representi la

relació de la seva combinació única de paraules clau. Si els altres

jugadors poden endevinar quines dues paraules has relacionat,

col·loca la teva carta de posició al lloc corresponent de la

quadrícula. Si no les encerten, descarta la carta.

L'objectiu és completar la quadrícula amb tantes cartes de posició

com pugueu, encertant el lloc de cada carta. Trieu les vostres

pistes amb compte i intenteu obtenir la millor puntuació possible!

10 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

7+ 2-6
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES

26



LA MORADA MALDITA
JOC D'ESTRATÈGIA I SORT

En els seus viatges per tot el món, un vell aventurer va anar

col·leccionant nombroses gemmes. Però la seva favorita, sens

dubte, era una gran joia morada. 

Abans de morir, va decidir donar tot el seu tresor... al poble!

Com a habitants de la vila, anireu corrent a la seva estada per

superar els reptes i agafar totes les gemmes que pugueu. Però,

compte amb la gran joia embruixada!, diuen que el que la toca

quedarà maleït...

La Morada Maldita és un trepidant joc d'agudesa visual en què

patireu increïbles malediccions i succeiran estranyes

situacions que us faran passar una estona d'allò més divertida!

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

7+ 2-6
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES

27



MAGIC RACE
JOC DE RAPIDESA I ESTRATÈGIA

Magic Race és un joc de taula de curses de catifes on cada

jugador haurà de doblegar la seva catifa el més ràpid possible

reproduint el patró de les cartes d'encanteri i amb cada repte

aconseguit podrà avançar per arribar fins a l'entrada del Palau

del Cel.

En aquest joc de taula trobaràs encanteris, dreceres, cartes

que "fastiguegen" els altres,... tot això, per avançar-te a la

victòria sobre la resta de jugadors.

+20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

7+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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DÍA DE MERCADO
JOC D'ESTRATÈGIA I PLANIFICACIÓ

És un joc de taula per a nens en què tota la família ho passarà

d'allò més bé comprant aliments frescos i sans. 

És el teu moment preferit del cap de setmana, anem al Mercat

de Grangers! Però el viatge d'avui requerirà una mica

d'estratègia ja que, si voleu guanyar, haureu de tenir en compte

les comandes que heu de complir.

A cada torn, col·loca els teus ingredients a la intersecció de 2

targetes de comanda (1 fila amb 1 columna).

Comprova quines files i quines columnes tenen els ingredients

que necessites per completar les comandes i guanyar punts. El

jugador amb més punts guanyarà la partida!

+20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

7+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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MATICO
JOC D'HABILITAT I RAPIDESA

30

Matico és un joc de cartes per a nens de rapidesa

mental. 

Hauràs de ser el primer a resoldre el problema

matemàtic unint els números amb el símbol del

mateix color.

Però compte!, només podràs dir una resposta. Matico

és un joc ideal per entrenar les matemàtiques des de

petit, aprenent i jugant a parts iguals.

+10 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

7+ 2-6
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES



POLILLA TRAMPOSA
JOC D'ESTRATÈGIA 

31

En aquest joc les trampes no només no estan prohibides, sinó

que de vegades són imprescindibles per guanyar.

A cada ronda i en primer lloc, busquem al mall de cartes el xinx

guardià i el donem al jugador inicial de més edat, el qual el

posa cara amunt davant seu perquè tothom tingui clar a qui

haurem d'enganyar .

Objectiu? Quedar-se sense cartes abans que els altres. Però

compte, algunes cartes no són fàcilment descartables, per la

qual cosa hauràs de tramar divertides estratagemes per

enganyar els teus companys i així poder desfer-te'n.

+15 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

7+ 3-5
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES



CAN'T STOP
JOC DE SORT 

32

És un joc de taula per a jugadors que no els tremoli el pols a

l'hora de llançar els daus.

L'objectiu és ser el primer jugador a arribar a dalt de tres

columnes. Llança els daus i forma dues parelles amb ells. La

suma de cada parella indica la fila on pots avançar. Atura els

teus corredors o fes que avancin, i torna a llançar els daus. Si

has fet servir ja tots els teus corredors… COMPTE!

Atura els teus corredors i col·loca punts de parada o torna a

llançar els daus i arrisca't. Però vés amb compte: si no

aconsegueixes fer avançar cap corredor, perdràs el que hagis

aconseguit aquest torn. Vinga, llança una altra vegada!

+15 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

7+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES



SHRIMP
JOC D'OBSERVACIÓ I VELOCITAT

Shrimp és un divertit joc de taula d'observació i reflexos. Un joc

ràpid per jugar entre amics o en família. 

PRESTA ATENCIÓ A LES GAMBES QUE ELS CUINERS VAN

AFEGINT ALS TRES FOGONS.

L'objectiu del joc és aconseguir tantes gambes com puguem

trobant coincidències entre els tres munts amb gambes: 3

gambes sueques!, gambes blaves mitjanes!, còctel de gambes!

Si trobem una combinació, polsarem la llimona (amb so) del

centre de la taula i ens adjudicarem tot el banquet de gambes.

+15 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

7+ 2-6
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES

33



MISIÓN CUMPLIDA
JOC DE COOPERACIÓ

A Missió Complida, el vostre objectiu serà complir la major

quantitat de reptes possibles abans que se us acabin les

cartes. 

Cada partida es prepararà amb un màxim d'objectius i els

jugadors, de forma cooperativa, hauran d'intentar complir amb

certes restriccions en la comunicació. Compliu objectius,

apreneu a comunicar-vos i... no us quedeu sense cartes!

Només així vencereu en aquest entretingut joc.

Juga en equip, en parella o en solitari. Missió Complida és un

repte diferent a cada partida i voldràs jugar més d'una partida!

Un joc cooperatiu perfecte per portar a l'aula i treballar en equip

per un objectiu comú.

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 1-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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MATRIOSKA
JOC D'ESTRATÈGIA

Algunes rares matriosques compostes per set nines s'han

perdut al llarg dels anys i han acabat caient, per parts, en mans

de diferents col·leccionistes d'antiguitats.

Un set complet d'aquestes rares matriosques val un munt de

diners al mercat d'antiguitats. Així que tots tracten de formar

una sèrie completa o fer-se amb les matrioskas de la mateixa

mida.

Aquests col·leccionistes han organitzat una reunió per

intercanviar-les i intentar aconseguir la sèrie de més valor. Qui

aconseguirà la col·lecció més valuosa al final de la partida?

Habilitats que treballem: planificació, presa de decisions,

memòria, concentració.

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 3-5
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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ROEDORES
JOC DE RAPIDESA I ESTRATÈGIA

L'objectiu de Rosegadors és ser el primer a

aconseguir 5 cartes de llavors iguals. Tots els

jugadors seleccionen dues de les seves cartes

d'animals amb què jugar i apliquen les accions de

les cartes triades per aconseguir les llavors que

necessiten i esdevenir el rei del bosc.

15 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 3-6
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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37 TACO GATO CABRA QUESO PIZZA
JOC DE MEMÒRIA I VELOCITAT

En aquest divertit joc has de ser el més ràpid. 

Taco Gato Cabra Queso Pizza… Aprèn-te bé aquesta

cantarella, perquè cada cop que pronuncies una paraula

d'aquest mantra has de descartar-te d'una carta de la teva

mà. I si la carta descartada coincideix amb la paraula

pronunciada, has de col·locar la mà sobre el munt central. 

Sigues ràpid, perquè l'últim en fer-ho..., s'enduu totes les

cartes en joc!

La diversió està garantida a tota la família o grup d'amics i

amigues.

10 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 3-8
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES



CUBIRDS
JOC D'ESTRATÈGIA I SORT

Cada dia, dotzenes d'ocells es posen a les tanques dels nostres

camps. Quan és hora d'anar-se'n hi ha molt enrenou, i els ocells no

són capaços d'organitzar-se en estols per tornar a casa. Ajuda'ls a

trobar el camí de tornada als seus nius!

Cubirds és un joc de cartes àgil i ràpid, en què hauràs d'intentar

aconseguir el majors estol d'ocells que puguis. Les cartes es

divideixen en vuit espècies d'ocell diferents.

L'objectiu final és aconseguir ser el primer jugador a acumular a la teva zona de

joc set espècies d'ocells diferents, o dues espècies amb tres ocells a

cadascuna. Tots els ocells tenen un nombre de bandada petita i gran, per poder

afegir més cartes d'una vegada a la teva àrea de joc. Aneu amb compte, ja que si

algun jugador es queda sense cartes a la mà, tots hauran de descartar les seves

cartes i robar-ne de noves, desbaratant així els plans que tinguessin preparats!

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-5
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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¡  TOMA 6 !
JOC D'ESTRATÈGIA I OBSERVACIÓ

En aquest joc de cartes, tens 10 cartes per jugar, de

manera intel·ligent, en una de les quatre files. Però

atenció! a cada fila només hi caben cinc cartes. Així que,

si col·loques la sisena carta d'una fila, hauràs d'agafar les

cinc que hi hagi, amb tots els bous (punts negatius).

El joc de cartes ¡Toma 6! és un joc divertit i molt original,

perfecte per millorar les nostres habilitats

matemàtiques. Amb certa estratègia inclosa, garanteix

rivalitats i rialles.

45 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-10
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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EL REY DE LOS DADOS
JOC D'HABILITAT I SORT

Al món de Haba, tots els regnes lluiten per atraure nous

habitants, però només el regne que triï bé els seus

pobladors serà el vencedor.

El Rei dels Daus és un joc que requereix d'estratègia i sort

als daus per aconseguir sumar la màxima puntuació i

aconseguir obtenir el millor regnat. Però haureu de tenir cura

amb els bojos del poble i els dracs. En cas contrari, aviat el

pròsper país es convertirà en un desolat param.

Amb els jocs d'estratègia, els nens i nenes estimulen el

pensament estratègic, lògic i en potencien l'agilitat mental.

45 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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THE ISLAND
JOC D'ESTATÈGIA I CREATIVITAT

41

Dirigeixes un equip d'Exploradors valents en una expedició a

una illa exòtica plena de perills i tresors. De sobte, el volcà

que corona aquest exuberant escull, tot just ara adormit, ha

esclatat! La terra comença a tremolar i l'illa s'enfonsa, lenta

i inexorablement, al mar. Has de salvar el teu equip si vols

guanyar el partit.

L'objectiu del joc és aconseguir que els teus exploradors

arribin al continent, amb la major quantitat de tresors

possibles. Al final del joc, es sumaran els punts, que estan

impresos a la base, dels Exploradors que estiguin a

resguard, i el jugador amb més punts serà el guanyador.

Suspens, acció, aventures... i moltes rialles assegurades!

45 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES



SKYJO
JOC DE SORT

42

És un joc de cartes ple d'estratègia i de decisions, en el qual

haureu de lluitar ronda rere ronda fins que algú aconsegueixi

100 punts o més i acabi la partida... Però serà el jugador amb

menys punts qui s'alci amb la victòria!

L'objectiu és acumular la menor quantitat de punts possible en

el transcurs de diversos torns, ja que després de cada ronda es

compten els punts de cada jugador i se sumen a la seva

puntuació.

Diverses regles especials afegeixen més emoció, Això motiva

decisions agosarades que fins i tot podrien tornar a picar, si els

altres jugadors poden contrarestar més ràpid del que

s'esperava.

30min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-8
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES



MIXMO
JOC DE CREATIVITAT

43

Participa en una frenètica carrera en què cada jugador

construeix els seus propis mots encreuats. Sigues el primer a

col·locar totes les seves tessel·les i crida MIXME! A aquest

senyal, tots els jugadors hauran de robar dues tessel·les més!

La cursa continua a ritme de MIXMO! fins que totes les fitxes

estiguin col·locades. Afortunadament res dur per sempre!

Podràs canviar una vegada i una altra part dels teus mots

encreuats (o fins i tot tot).

Per condimentar encara més les teves partides, MIXMO! conté

un comodí malintencionat que pot alterar els teus plans...

Aleshores, qui té la darrera paraula?

15min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-6
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES



EL REY DE LOS DADOS
JOC D'HABILITAT I SORT

Els jugadors volen atraure nous habitants al seu

regne complint, amb tres tirades de daus, les

diferents condicions que s'indiquen a les cartes. Les

cartes especials els proporcionaran avantatges, però

tingueu cura amb els bojos del poble i els dracs.

Aquell que aconsegueixi els millors habitants al final

serà el guanyador i farà prosperar el seu regne!

El Rei dels Daus és un complex joc de mida petita però

de gran diversió.

 

30 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-5
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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BAR BESTIAL
JOC D'ESTRATÈGIA

Bar bestial és un divertit joc de cartes pensat per a tota la família,

en què bèsties de totes les mides lluitaran per colar-se en una

festa. Arpes, peülles, qualsevol “arma” serà bona per aconseguir

avançar a la cua.

Des de lleons fins a esquirols, passant per serps, cocodrils o

girafes, tots voldran entrar al local, però, qui sap, potser la porta

d'entrada ha estat canviada de lloc…

A Bar bestial cada persona ha de jugar les seves cartes d'animals

perquè aconsegueixin la millor posició a la cua, ja que només els

primers podran entrar al bar. Cada animal té una habilitat i

característiques per avançar, espantar i interferir amb altres

animals.

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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REINAS DURMIENTES
JOC D'ESTRATÈGIA I SORT

Necessitem despertar aquestes reines dormilones! Ho podràs

fer tu? Juga bé les teves cartes i, si aconsegueixes despertar

cinc reines abans que ningú, guanyaràs!

El teu objectiu en aquest divertit joc, és aconseguir despertar

cinc reines abans que ningú. Disposaràs de cartes especials

amb diferents funcions, amb les quals podràs endarrerir els

teus oponents de l'objectiu i així intentar ser tu qui primer les

desperti, para atenció i posa en marxa la teva estratègia!

15 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-5
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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ADIVINA EN 10 - PAÍSES DEL MUNDO
 

JOC DE CONEIXEMENTS I MEMÒRIA

És un emocionant joc de preguntes i respostes amb temàtica

de geografia mundial

Pots fer fins a 10 preguntes per endevinar el país de la targeta

de joc. És una Illa?, és a Amèrica del Sud? la seva moneda és

l'euro?

Pensa bé, fes preguntes intel·ligents i pots fer servir les teves

targetes de pistes, per ser el primer en aconseguir 7 cartes.

Un joc que ajuda a desenvolupar: Habilitats lingüístiques, 

 socials, de memòria, solució de problemes, presa de decisions

i velocitat de processament.

30 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-6
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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PREHISTORIAS
JOC DE MEMÒRIA I SORT

Viatgem en el temps fins a l'era prehistòrica per convertir-nos

en caps tribals. El nostre objectiu? Enviar als nostres millors

caçadors a la vall a la recerca de les millors peces i així, el

Chaman, pugui plasmar a les parets i sostre de la cova les

preses aconseguides a través de belles pintures rupestres.

Però molt de compte! Doncs si volem convertir-nos en la tribu

més avançada culturalment, hem de complaure els desitjos

dels ancians i seguir les pautes que ens han marcat.

Haurem de jugar amb astúcia els nostres caçadors, per fer-nos

amb els animals que més ens interessin a cada moment,

aconseguint així complir amb els objectius definits per els

ancians que ens permetin treure'ns de sobre la major quantitat

de tòtems possibles. 

30 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-5
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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IMÁGICA
JOC D'IMAGINACIÓ

En aquest joc, els jugadors són aprenents de mag i la missió

dels quals consisteix a tractar de desxifrar encanteris d'un

llibre màgic.

Els vells "imàcs" afirmen que aquests encanteris fan que els

somnis siguin encara més bonics. Però encara ets un aprenent

d'imàc, així que hauràs d'aprendre a desxifrar-los primer. Seràs

capaç d'identificar les formes que es creen davant dels teus

ulls?

Amb el seu senzill sistema de joc simultani i el seu ràpid tutorial

per aprendre a fer els dibuixos, Imagica enganxa des del primer

minut a petits i grans!

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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ANIMALES A'BORDO
JOC D'ESTRATÈGIA

Cada jugador tindrà la seva pròpia arca on haurà d'intentar acollir tants

animals com pugui, però complint les lleis de Noè i sense poder tenir al

final de la partida parelles d'animals!

Al principi de cada ronda, els animals s'aniran concentrant al centre de

la taula. Cada jugador haurà de triar en el seu torn si prefereix acumular

caixes de menjar per atraure més animals, o gastar les caixes que té

acumulades per triar un grup d'animals i pujar-los a la seva arca.

El grup d'animals inicial serà molt gran, però cada cop que un jugador

decideixi agafar una caixa de menjar, haurà de dividir aquest gran grup

en grups més petits.

Quan un jugador vulgui agafar un grup d'animals, els haurà d'atreure a la

seva arca gastant una caixa de menjar per cada animal que tingui el

grup. A més, alguns animals són molt tímids i romandran ocults fins

que un jugador s'arrisqui a pujar-los a la seva arca sense saber a quina

espècie pertanyen!

20-30

min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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CATALÀDIAMANT
JOC D'ESTRATÈGIA I SORT

Diamant us farà viure una increïble aventura d'exploració, en què és

tan important avançar com saber aturar-vos a temps. Aventureu-vos a

les profunditats de la cova, decidiu, pas a pas, si voleu endinsar-vos

una mica més per aconseguir més diamants o si preferiu fer mitja volta

i tornar al campament

Els jugadors s'aventuren pels pous de les mines o exploren senders a

la jungla aixecant les cartes d'un mall i compartint uniformement les

gemmes que troben al camí, col·locant les gemmes sobrants a la

targeta. Abans que es reveli la carta següent, tens l'oportunitat de

deixar la mina i guardar les teves pertinences, incloses les gemmes

que obtinguis en sortir.

El truc és que a mesura que més jugadors abandonen cada torn, la teva

part del pastís creix, cosa que potser t'inspiri a explorar més

profundament, però a risc d'acabar sense res.

30 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 3-8
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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CATALÀCODI SECRET
JOC D'IMAGINACIÓ I SORT

Codi secret és un divertit joc de cartes per equips ideal per a

festes i reunions. Cada grup haurà de descobrir abans que l'altre

una sèrie de paraules a través d'altres que les relacionin entre si.

Fica't a la ment de qui tens davant i intenta dir alguna paraula que

es relacioni amb les que estan damunt la taula però que no

confongui amb altres que no us corresponen.

Imaginació i compenetració seran les claus per guanyar!

A Codi Secret, el joc de taula d'espies, et trasllades a una ciutat plena

d'espies i és tot un problema contactar-hi. Els caps de cada equip

coneixen la identitat secreta de cada agent, però els companys només

els coneixen pels noms en clau. Com saber qui és qui? Com evitar topar

de cara amb l'assassí?

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-8
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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FAMILIARDIXIT
JOC D'IMAGINACIÓ I D'ENDEVINAR

En aquest joc de cartes, cada escenari de les seves

il·lustracions cridaneres ens porta a un lloc màgic i abstracte,

que fa que flueixi la nostra imaginació alhora que ens confon,

deixar-se portar sol ser massa fàcil. 

A més, com qualsevol contacontes, Dixit té molt d'invenció

creativa i de paraules. Si som uns bons narradors imaginatius,

el nostre viatge anirà vent en popa, o això s'espera… De

vegades, però, res no és el que sembla, però sempre tot té un

sentit. Dixit és un joc d'imaginació, descripció creativa i

endevinalla mitjançant cartes XXL, dignes d'emmarcar a

qualsevol llar i que es gaudeix a qualsevol edat.

30 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 3-6
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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AGRICOLA
                      JOC D'ESTRATÈGIA I GESTIÓ

En aquest joc emules la vida d'un matrimoni granger en una

cabanya de fusta. Al teu torn, només podràs realitzar dues

accions, una per a cadascun dels membres de la família, d'entre les

possibilitats que trobaràs en una granja: recol·lectar recursos,

construir prats, etc. 

Hi ha 14 rondes de joc en 6 etapes, amb una collita al final de cada

etapa.

Cada jugador comença amb dos treballadors que realitzaran una

acció cadascun a cada ronda. Hi ha múltiples opcions, i mentre el

joc progressa, en tindràs més: cada ronda una opció addicional

(fixa) estarà disponible. Cada acció pot ser realitzada per un sol

jugador a cada ronda, per la qual cosa és important fer algunes

coses amb gran preferència, ja que et poden trepitjar el que volies

fer!

45 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 1-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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POTION EXPLOSION
JOC D'ESTRATÈGIA I SORT

Potion Explosion és un màgic joc d'elaboració de pocions i combinació

de bales per a 2-4 estudiants de fetilleria.

ELABORA POCIONS MÀGIQUES I DESSATA EL SEU PODER PROVOCANT

ENORMES REACCIONS EN CADENA

Va arribar l'hora de l'examen final d'Elaboració de Pocions!

Les regles són les de sempre: agafa una bala d'ingredient del

dispensador i observa com cauen la resta de bales. Si aconsegueixes

connectar bales d'un mateix color, explotaran… i també et podràs

quedar amb aquestes bales! Elabora les teves pocions utilitzant les

bales que has aconseguit, i fes-les servir per deslligar els seus

efectes màgics. Però recorda que, per guanyar el Premi a l'Estudiant

de l'Any, no n'hi ha prou de ser ràpid, també has d'elaborar les pocions

més valuoses!

30-45

min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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ESZI
JOC DE RAPIDESA I CONEIXEMENT

És un joc de cartes superràpid i supersimple, però super

divertit! 

Ràpid!, és una beguda amb gas que comenci per “C”. És una

ordre que dónes a un gos que comenci per “S” Fàcil, oi? Ara

ja saps com jugar a ESZI. 

Amb les 75 cartes de lletres i 120 cartes de pista tindràs

possibilitats increïbles. ESZI és agilitat i diversió! 

Per guanyar hauràs de ser el primer a desfer-se de les cinc

cartes de lletres.

10 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-8
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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ISLA CALAVERA
JOC DE SORT

És un divertit i senzill joc de daus i cartes que ens porta a

assumir riscos i prendre decisions.

Durant la partida els jugadors han de partir a la recerca del

tresor, esforçant-se per trobar tant com sigui possible sense

perdre els caps. Llança els teus daus i aconsegueix les millors

puntuacions en una barreja de sort i astúcia de pirata. 

Si un jugador tira quatre o més calaveres en la seva primera

tirada, es dirigeix a l'illa Calavera per jugar el seu torn, deixant

de banda aquestes calaveres i continuant sempre que deixi de

banda almenys una calavera cada vegada.

30 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-5
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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LAMA
JOC DE PRESA DE DECISIONS I SORT

És un joc en el qual haurem de jugar totes les nostres cartes, o

si no… la lama s'enfadarà i guanyaràs punts negatius. 

Un joc ràpid i senzill per a tota la família. La Lama ho ordena:

“Desfeu-vos de tots els punts negatius!”. Jugueu les vostres

cartes o guanyareu punts negatius. 

Si no es pot jugar una carta, caldrà decidir: renunciar ara o robar

una carta que, amb sort, es podrà jugar més tard? Els punts

negatius seran fitxes blanques i negres i, si un jugador es desfà

de totes les cartes, en podrà tornar una que pot valer 1 o 10

punts. El jugador amb la menor quantitat de punts al final de la

partida guanya el joc!

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-6
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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LUCKY NUMBERS
JOC DE SORT  I RAPIDESA

59

Lucky Numbers és un joc ràpid i per a tota la família en el qual

haureu de gestionar els números dels trèvols per a emplenar el

vostre tauler abans que ningú.

Haureu de completar el jardí de trèvols amb una simple regla:

l'ordre ha de ser ascendent.

A l'hora de col·locar la peça cal respectar la restricció que les

fitxes han d'estar ordenades numèricament a cada fila hi ha cada

columna, sense repetir valor dins d'una mateixa fila o columna. La

fitxa es pot col·locar en un espai buit o substituint una fitxa

prèviament col·locada, la qual anirà al subministrament general

boca de canó. Si una fitxa robada de la pila no es pot col·locar, es

pot descartar directament.

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 1-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES



PIKO PIKO
JOC D'ESTRATÈGIA I CÀLCUL

Un apetitós i senzill joc de daus per a tota la família. 

Els jugadors volen aconseguir les racions de cucs de la graella.

Per fer-ho hauran de llançar els daus fins a aconseguir el valor

de la ració. 

Les racions aconseguides s'apilen i el que estigui a dalt, a la

vista, es podrà robar o… t'ho podran robar! Així que, fins al final

de la partida, no se sabrà qui serà el guanyador.

Ràpid i divertit, Piko Piko és apte per a tota la família! Els grans

es divertiran fastiguejant els contraris i buscant certes

estratègies i els petits gaudiran alhora que practiquen el càlcul

mental.

25 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

8+ 2-7
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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RABBITZ & ROBOTS
JOC D'ESTRATÈGIA I SORT

Rabbitz and Robots és un joc de cartes on pilotaràs un robot

amb què aconseguiràs poderoses armes i defensaràs l'horta

de la invasió dels RabbitZ.

Amb Rabbitz and Robots tindràs un joc de cartes de tipus

defensa de la torre, en què els jugadors es convertiran en els

guardians de l'Horta: un grup de valents hortalisses que piloten

robots de combat i defensen l'Horta de la invasió dels rabbitZ .

Començant amb el jugador que té el valor RabbitZ més alt al

seu camí, el joc es jugarà per torns i en el sentit de les agulles

del rellotge.

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

10+ 1-5
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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MANDALA STONES
JOC D'ESTRATÈGIA

Prepara't per a una suau sessió de pau i tranquil·litat... Però no et

relaxis gaire! O els teus oponents passaran per sobre teu per crear el

mandala més fabulós i t'arrabassaran la victòria.

És un preciós i colorit joc abstracte que et planteja un senzill i alhora

desafiant repte. Col·loca les teves pedres de la manera més astuta

possible i desenvolupa la teva pròpia estratègia per superar els teus

oponents mentre, entre tots, creeu un tapís comú amb forma de

mandala.

Tot i això, i malgrat sereu diversos els artistes que participareu en la

creació d'una única obra, al final només hi pot haver un guanyador.

Influeix en els artistes, col·loca'ls sobre el tauler amb intel·ligència i

forma torres amb les pedres que vagis reunint per aconseguir els

preuats punts de victòria.

30 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

10+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES

62



L'ILLA PROHIBIDA
JOC D'AVENTURA I EXPLORACIÓ

63

L'Illa Prohibida és un emocionant joc col·laboratiu en el qual els

jugadors tracten de fer-se amb els tresors d'una mítica illa

misteriosa, abans que les aigües la cobreixin per complet.

Atreveix-te a descobrir L'Illa Prohibida! Uneix-te a un intrèpid

grup d'aventurers en una missió per capturar els 4 Tresors

Sagrats d'aquest perillós paradís.

Aquí no val fastiguejar-vos entre vosaltres...

Tant és qui siguis, l'objectiu és comú: arribar a l'heliport amb els

4 tresors. Ho aconseguireu?

30 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

10+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES



PARADICE
JOC D'ESTRATÈGIA

Aquest joc ens trasllada a la fira. La vostra màquina

dispensadora amb 50 daus de colors és un espectacle! 

Completa les casetes de fira que triïs per aconseguir

bonus, tiquets i altres sorpreses. Paradice és fira,

diversió, cotó de sucre, bosses sorpresa i aneguets de

goma.

Hauràs de completar les casetes de fira amb els daus

que triïs a cada torn de la màquina dispensadora per

acumular punts.

30-45

min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

10+ 2-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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CATAN
JOC D'ESTRATÈGIA I SORT

Sou els primers colons a arribar a l'illa de Catan. Molt aviat

comencen a aparèixer els primers poblats i les primeres

carreteres, mentre que els terrenys fèrtils us aporten

abundants matèries primeres.

A poc a poc, el comerç floreix i els poblats es converteixen en

ciutats.

Però de seguida l'espai a l'illa comença a escassejar i es

desferma una disputa aferrissada per les terres, els recursos i

el poder.

No tindràs cap altra opció que planificar amb astúcia, comerciar

amb picardia i confiar en la teva sort!

45-90

min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

10+ 3-4
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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ABLUXXEN
JOC D'ESTRATÈGIA

Captura les cartes dels teus oponents i acumula tants punts

com puguis. Si jugues la mateixa quantitat de cartes que un

altre jugador, però amb valors superiors, aquestes cartes

podran ser teves!

A Abluxxen, els jugadors fan torns jugant cartes numerades.

Com més cartes del mateix nombre juguis, més punts

obtindràs en acabar la partida, però si algú juga la mateixa

quantitat de cartes d'un número superior, et traurà les teves!

Robar pot venir bé, però si no aconsegueixes fer-les servir i et

quedes amb cartes a la mà al final de la partida, et costaran

punts de victòria. El joc acaba al moment on el mall s'esgota o

qualsevol jugador es desprèn de la seva última carta.

20 min.

CATÀLEG DE JOCS DE TAULA

OBJECTIU DEL JOC

10+ 2-5
jugadors

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
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