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Caixa JOCS DE PUNTERIA

JOC DE PUNTERIA:

TACS DE FUSTA. Gran.

Número de participants
A partir d’1 jugador/a
Edat recomanada
A partir de 5 anys
Espai i requisits tècnics
 Es recomana una superfície plana d’uns
10 x 2 metres
Material
 10 tacs de fusta de 7x7x12cm.

6 saquets de roba.

1 lona rodona per marcar la zona
de joc.

1 full d’instruccions plastificat.

Durada partida
20 minuts aprox.

Fotografia / Esquema

Objectiu del joc
Fer caure el màxim de peces de la piràmide.

Funcionament / Regles
Col·loquem els tacs de fusta sobre el cercle construint una piràmide de 4 pisos.
Els participants s’han de situar a una distància mínima de 3 metres.
El jocs consisteix en fer caure el màxim de peces possibles amb 6 tirades de saquets.
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Caixa JOCS DE PUNTERIA

JOC DE PUNTERIA:

TACS DE FUSTA. Petits

Número de participants
A partir d’1 jugador/a
Edat recomanada
A partir de 5 anys
Espai i requisits tècnics
 Es recomana una superfície plana d’uns
10 x 2 metres
Material
 6 tacs de fusta de 7x7x12cm.
 4 saquets de roba.
 1 lona rodona per marcar la zona
de joc.
 1 full d’instruccions plastificat.

Durada partida
20 minuts aprox.

Fotografia / Esquema

Objectiu del joc
Fer caure el màxim de peces de la piràmide.

Funcionament / Regles
Col·loquem els tacs de fusta sobre el cercle construint una piràmide de 4 pisos.
Els participants s’han de situar a una distància mínima de 3 metres.
El jocs consisteix en fer caure el màxim de peces possibles amb 4 tirades de saquets.
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Caixa JOCS DE PUNTERIA

JOC:

Codi BDR-JP011

MARRO

Número de participants
A partir d’1 jugador/a
Edat recomanada
A partir de 5 anys
Espai i requisits tècnics
 Es recomana una superfície plana.
Material
 1 lona de 1,5 x 1,5 metres
 5 saquets vermells
 5 saquets grocs
 Full instruccions
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Durada partida
20 minuts aprox.

Fotografia / Esquema

Objectiu del joc
Aconseguir col·locar tres saquets del mateix color en línia recta, ja sigui en horitzontal, vertical o
diagonal.

Funcionament / Regles
La Base del Marro és el tres en línia . També és la base d’alguns jocs com el Molí i fins i tot el Gobang. Per tant no és d’estranyar que els seus orígens siguin tan antics com el d’aquests jocs.
L’objectiu del joc és aconseguir col·locar tres saquets del mateix color en línia recta, ja sigui en
horitzontal, vertical o diagonal.
La dificultat radica en que s’han de llençar des d’una línia de tir. Per torns els jugadors llencen els
saquets. Si no s’aconsegueix fer marro (tres en línia) s’agafen tots els saquets i es torna a
començar.
Quan un jugador/a aconsegueix un tres en línia guanya la partida.

BANC DE RECURSOS

Cod.:FR-BDR-04
Rev.:00-MAI-14

Fitxa JOCS DE PUNTERIA

JOC DE PUNTERIA
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SET I MIG

Número de participants
A partir de 2 participants
Edat recomanada
A partir de 6 anys
Espai i requisits tècnics
 Espai ampli per posar la lona
Material
 1 lona de 1.5 x 1.5m
 5 talons de sabata
 Full d’instruccions

Durada partida
20 minuts aprox.

Fotografia / Esquema

Objectiu del joc
L’objectiu principal del joc, és aconseguir fer 7 i mig tot combinant el llançament dels 5 talons de
sabata.
Funcionament / Regles
Joc tradicional força implantat al país valencià. A partir d’un dibuix d’un quadrat amb un cercle
central, els i les participants llancen un taló de sabata, mirant de sumar els punts que hi ha dins
de cada zona, fins aconseguir 7 i mig.
Guanya el jugador que aconsegueix fer 7 i mig o el qui més s’hi acosti!
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Fitxa Caixa JOCS DE PUNTERIA

JOC DE PUNTERIA
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PUNTERIA AMB CERCLES DE COLORS

Número de participants
A partir d’1 participant
Edat recomanada
A partir de 6 anys
Espai i requisits tècnics
 Espai ampli per situar el joc
Material
 Estructura pals ferro
 5 cercles de 5 colors diferents
 2 suports per col·locar amb angle
 1 lona rodona per marcar la zona de
joc.
 1 clau allen per si s’afluixa
l’estructura
 Full d’instruccions

Durada partida
10 minuts aprox.

Fotografia / Esquema

Objectiu del joc
L’objectiu principal del joc és ficar els 5 cercles dins dels pals amb els seus colors corresponents.

Funcionament / Regles
Un joc tradicional amb un disseny i qualitat molt bons. Es pot jugar individual, per parelles o per
equips. Cada jugador/a ha de fer el llançament dels cercles i han d’entrar dins del pal del color
corresponent. Qui aconsegueixi ficar-los tots cinc ha aconseguit fer un molt bon joc de punteria.
Es pot jugar per puntuacions i fer el joc una mica competitiu; tenir una pissarra o llibreta on
apuntar els punts de cada participant i/o equip.
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JOC DE PUNTERIA: DIANA
Número de participants
A partir de 2 participants.
Edat recomanada
A partir de 5 anys
Espai i requisits tècnics
 Es recomana una superfície plana d’uns
10 x 2 metres
Material
 1 lona de 1.5 x 1.5m.
 6 saquets de roba
 1 full d’instruccions plastificat

Durada partida
20 minuts aprox.

Fotografia / Esquema

Objectiu del joc
Aconseguir sumar el màxim de punts amb el llançament dels 6 saquets de roba.

Funcionament / Regles
Els participants es col·loquen fora de la lona, separats a una distància mínima de 3 metres.
Cada participant tira els 6 saquets i suma el total de les caselles on ha caigut cada saquet.
Guanya el jugador/a que té major puntuació.

