
 

 

L’OCA DEL CONSELL 

L’Oca del Consell és una adaptació del popular joc de l’Oca amb temàtica totalment esportiva. 

Aquest joc està dirigit a tots els públics. 

REGLAMENT 

Objectiu:  

Arribar el primer a la casella central del tauler (63). 

Què necessitem: 

Tauler de joc. 

1 fitxa de diferent color per cada jugador/a. 

1 Dau. 

Caselles especials: 

Juga Verd Play: Caselles 5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 i 59. Si caus en aquesta 

casella, es pot avançar fins a la següent casella on aparegui la nostra mascota Juga Verd Play. 

Relleus: Caselles 6 i 12. Si caus en aquestes caselles avançaràs o tornaràs enrere depenent de 

la casella a la qual hagis caigut. 

Targeta groga:  Casella 19. Si caus en aquesta casella has d’estar un torn sense tirar. 

Targeta Verda: Caselles 26 i 53. Has caigut a la casella de la targeta verda! Has fet una bona 

acció de joc net! Com a premi tens una tirada extra. 

Comitè de competició: Casella 31. A l’última competició de Jocs Escolars no has portat la fitxa 

esportiva escolar. No pots tornar a jugar fins que un altre jugador no passi per aquesta casella. 

Pluja: Casella 42. Dissabte 10.00 del matí. Plou i la teva competició s’ajorna per les condicions 

meteorològiques. Has de retrocedir fins a la casella 30. 

Protestes al tut@r de joc: Casella 52. Les teves protestes al tut@r de joc tenen la seva 

conseqüència. Dos torns sense tirar. 

Targeta vermella: Casella 58. El tut@r de joc t’ha expulsat del partit d’avui. Has de tornar a la 

casella 1. 

Equip CEBLLOB: Casella 63. L’equip del Consell Esportiu del Baix Llobregat et dona la 

benvinguda, ets el guanyador o la guanyadora!!! Per poder arribar a aquesta casella has de 

treure els punts justos per entrar. En cas que hi hagi un excés en la puntuació s’haurà de 

retrocedir tantes caselles com punts sobrants. 

 

 



 

 

CONSTRUÏM EL JOC 

El Tauler de joc: 

Primer de tot descarregarem des de la nostra pàgina web (www.cebllob.cat) el tauler de joc. 

També podeu descarregar els taulells fent click als següents enllaços:  

(taulell en dues parts (28 x 28 cm)) o (taulell en quatre parts (40 x 40 cm)). 

Dues parts (28 x 28 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre parts (40 x 40 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cebllob.cat/
http://cebllob.org/wp-content/uploads/2020/04/Taulell-dues-parts.pdf
http://cebllob.org/wp-content/uploads/2020/04/Taulell-4-parts.pdf


 

 

 

Un cop descarregat procedirem a imprimir-lo, i posteriorment a retallar-lo. 

Quan ja el tinguem retallat l’enganxarem (recomanable cola de barra) sobre una cartolina o 

cartró. 

Si hem seguit tots els passos ens ha de quedar així: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxes: 

Si no disposeu de fitxes podeu fer-les de la següent manera: 

Enganxeu gomets de colors sobre un tros de cartró. Un cop enganxats retalleu i ja tindreu la 

fitxa.  

En el cas que no tingueu gomets, pinteu un cercle sobre un paper blanc i posteriorment 

retalleu-lo i enganxeu-lo sobre el cartró. Quan el tingueu enganxat al cartró, torneu a retallar i 

ja tindreu la vostra fitxa personalitzada. 

Dau: 

En cas de que no tingueu un dau a casa, teniu l’opció de descarregar una app de telèfon mòbil 

emulant un dau virtual. 

També us donem l’opció de descarregar-vos un dau exclusiu del joc per fer-ho en paper/cartró. 

Podeu accedir al document fent click a aquí. 

 

 

 

http://cebllob.org/wp-content/uploads/2020/04/Dau.pdf

