
 
 

BANC DE RECURSOS Cod.:FR-BDR-04 

Fitxa Joc de taula 
R e v . : 0 0 - M A I - 1 4  

P à g . : 1 de 2 

 

JOC DE TAULA: HOQUEI TAULA Codi BDR_JH005 

 

Número de participants  Durada partida 

2 jugadors  10 minuts aprox. 

Edat recomanada  Fotografia / Esquema 

A partir de 6 anys   
 

 
 

Espai i requisits tècnics  

 Una taula on es pugui ficar el tauler  

Material  

 1 tauler de fusta de 90 x 45cm amb dos 
forats que són les porteries 

 1 caixa amb les peces del joc 

 1 disc  

 2 maces (1 per jugador) 

 1 full d’instruccions 

 

 

Objectiu del joc 
Anotar el màxim de punts a la porteria contrària. 
 

 

Procedència, història, contextualització... 

L'hoquei taula es va començar a practicar com a disciplina esportiva l'any 1978 als Estats Units. Les 
primeres competicions oficials d'hoquei taula fora dels Estats Units van tenir lloc a Veneçuela, a mitjans 
dels anys 90. Ràpidament el grup de jugadors veneçolans va anar creixent fins arribar a ajuntar més de 60 
jugadors a llurs tornejos setmanals. Després d'una primera participació al Campionat Mundial més aviat 
discreta, l'hoquei taula veneçolà va donar un salt qualitatiu sense precedents en aquest esport que va dur 
dos dels seus jugadors, José Mora i Pedro Otero a dominar el podi del Campionat Mundial entre els anys 
1998 i 2000. 

El 2003 es van començar a disputar les primeres competicions oficials a l'àrea de Barcelona (Catalunya), 
marcant el naixement de l'hoquei taula europeu. De fet, des de 1997 s'havien anat jugant anualment 
campionats de Catalunya, però sense seguir regles establertes per la USA. El mateix 2003 es va constituir 
l'associació AirHockey Catalunya (AHC), que de seguida va aconseguir uns promitjos de participació al 
voltant de 20 jugadors per torneig. Amb les competicions locals ja consolidades, el 2005 AirHockey 
Catalunya va començar a promoure tornejos promocionals a diverses ciutats d'Espanya (Sevilla, Vélez-
Màlaga i Madrid). 

 

Funcionament / Regles 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Esport
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estats_Units
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estats_Units
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vene%C3%A7uela
http://ca.wikipedia.org/wiki/1998
http://ca.wikipedia.org/wiki/2000
http://ca.wikipedia.org/wiki/2003
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/1997
http://ca.wikipedia.org/wiki/USAA
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=AirHockey_Catalunya&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/2005
http://ca.wikipedia.org/wiki/Espanya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://ca.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lez-M%C3%A0laga
http://ca.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lez-M%C3%A0laga
http://ca.wikipedia.org/wiki/Madrid
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L'Hoquei Taula o Air Hockey és un esport en el qual competeixen dues persones que intenten anotar 
punts a la porteria contraria. 
Has d’estar molt atent i marcar gol, però compte que no te’l marquin a tu! 
 
Es pot posar una puntuació màxima i qui hagi arribat aquest número més ràpid haurà guanyat. Es poden 
fer un cert nombre de rondes i anar acumulant punts. 
 
 
 
 

 

Informació dinamització 
 

Valor pedagògic 
 
 

 

 

Observacions i recomanacions per a la dinamització 

 
 

 

 

Informació complementària 
 
 

 

 
 
 
 


