
 

 

EL PARXÍS DEL CONSELL 

El Parxís del Consell és una adaptació del popular joc del parxís però  dissenyat amb la imatge 

del Consell Esportiu del Baix Llobregat. 

1. REGLAMENT 

Objectiu:  

Portar les 4 fitxes des de la casa fins a la casella de meta recorrent tot el taulell, abans que els 

teus contrincants . 

Què necessitem: 

Tauler de joc. 

4 fitxes del mateix color per cada jugador/a. 

1 Dau. 

Com juguem? 

Tots els jugadors inicien el joc amb les 4 fitxes en les seves respectives cases, tot i que podem 
començar la partida amb una fitxa en joc. 

Abans d’iniciar la partida, cada participant llençarà el dau. El jugador que obtingui el número 
més alt serà el que comenci la partida. 

Els jugadors/es podran treure una fitxa de casa només quan obtinguin un 5. Aquesta acció és 
obligatòria mentre al participant li quedin fitxes a la seva casa, excepte si a la casella de sortida 
està ocupada per dues fitxes.  

Una vegada iniciat el joc hem detenir en compte els següents aspectes: 

- El participant podrà moure les fitxes que té fora de casa llançant el dau. 

- Si el jugador treu un 6 podrà tornar a llençar. En aquest cas si totes les fitxes estan fora 
de casa, en comptes de comptar 6, comptarà 7. 

- En el  cas de repetir torn tres vegades consecutives (treure 3 vegades seguides 6) la 
última fitxa que s’hagi mogut tornarà a casa. Excepte si la última fitxa moguda es troba 
al passadís d’arribada a meta. 

Barreres: 

Es formarà una barrera quan dues fitxes coincideixin a la mateixa casella. Les barreres 

impedeixen el pas a qualsevol fitxa. La barrera amb fitxes del mateix color es trencarà 

obligatòriament quan al seu torn tregui al dau un 6 i haurà de moure una de les dues fitxes. Si 

té format més d’una barrera podrà moure la que vulgui. 



 

 

Atrapar fitxes: 

Per atrapar una fitxa dels teus contrincants només has de caure a la mateixa casella sempre i 
quan aquesta no sigui una casella de seguretat (números encerclats). 

D’aquesta manera, la fitxa atrapada tornarà a casa , i el jugador que ha aconseguit atrapar 
comptarà 20 caselles sempre i quan li sigui possible fer-ho. 

També pots atrapar fitxes si tres un 5 al dau i la teva casella està ocupada per dues fitxes. Si 
aquestes fitxes son de contrincants, podràs atrapar la última fitxa que va entrar i comptar 20 al 
taulell. 

Arribada a meta: 

Si una fitxa ha aconseguit donar una volta completa al taulell podrà entrar a la meta. Per poder 

introduir una fitxa a la casella de meta el jugador haurà de treure el número exacte al dau. Un 

cop dins de les caselles d’arribada la fitxa no podrà ser atrapada per un adversari. 

Una vegada arribem a meta, el jugador haurà de comptar obligatòriament 10 amb qualsevol 

altre fitxa sempre i quan li sigui possible fer-ho. 

Guanyarà la partida aquell que aconsegueixi introduir les 4 fitxes a la meta. 

2. 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) o (taulell en quatre parts). 

Taulell en dues parts (petit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cebllob.cat/
http://cebllob.org/wp-content/uploads/2020/05/Taulell-2-parts.pdf
http://cebllob.org/wp-content/uploads/2020/05/Taulell-4-parts.pdf


 

 

Taulell en quatre parts (gran). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 les 

fitxes. 

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 les vostra fitxes personalitzades. 

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

