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JOC DE TAULA:

1

Edat recomanada
+8
Espai i requisits tècnics




Codi BDR-JS005

SOLITARI

Número de participants

P à g . : 1 de 2

Durada partida
10m
Fotografia / Esquema

Interior o exterior
1 taula i 1 cadira

Material




1 tauler de joc
32 peces
Regles del joc

Objectiu del joc
Aconseguir eliminar les peces del tauler fins que només en quedi una, situada a la casella central. Una
peça queda eliminada quan una altra salta per sobre d’ella i va a parar a la casella contigua que ha d’estar
buida.

Procedència, història, contextualització...
La seva creació s’atribueix a un aristòcrata francès del segle XVIII tancat a la presó de la Bastilla que, per
passar l’estona, es va inventar un joc per a una única persona aprofitant el tauler d’un altre joc: la guineu i
les oques.

Funcionament / Regles
Al principi del joc es posen les peces al tauler omplint totes les caselles excepte la central.
Si una peça salta per sobre d’una altra, l’elimina, respectant sempre les següents normes:


No es pot moure cap peça que no n’elimini una altra.



Només es pot saltar una peça adjacent si la casella immediatament posterior estigui lliure.



Els salts es poden fer en vertical o horitzontal, endavant o endarrere, però mai en diagonal.



A cada torn es pot canviar la peça amb que es fa el salt.

Final de la partida
La partida continua mentre hi hagi possibilitat de fer moviments i s’acaba quan ja no se’n poden fer més.
El jugador/a guanya si aconsegueix que només quedi una única peça al tauler situada a la casella central.
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Informació dinamització
Valor pedagògic






Visió espaial
Superació personal
Constància
No fer-se trampes a un mateix

Observacions i recomanacions per a la dinamització



Com que trobar la solució no és fàcil, es poden fer competicions
entre diferents jugadors/es a veure quin d’ells/es és qui deixa
menys peces al tauler.
La solució és: 15>17, 28>16, 21>23, 24>22, 7>21, 21>23, 26>24,
33>25, 18>30, 31>33, 33>25, 6>18, 13>11, 10>12, 27>13, 13>11,
8>10, 1>9, 16>14, 3>1, 1>9, 18>16, 16>4, 4>6, 6>18, 18>30,
29>17, 10>24, 23>25, 30>18, 19>17

Informació complementària


Publicació Jocs de taula del món (Nasi Muncunill. El CAE. Col·lecció Dossiers núm. 1. 2012). Amb
orientacions sobre com treballar els jocs de taula del món i com presentar i dinamitzar activitats amb
jocs de taula. (Accessible i descarregable a l’apartat publicacions del web del CAE www.cae.cat)

