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Instruccions del joc de la cèl·lula 

Aquest és un joc per a 2-4 jugadors/res que han de demostrar els seus coneixements sobre la 
cèl·lula per convertir-se en experts en citologia. 

 

Components del joc 

- 1 taulell.       

-  4 fitxes de 4 colors. 

-  10 fitxes comodí tobogan. Es recomana imprimir-les sobre paper o cartolina blau. 

- 10 fitxes comodí escala. Es recomana imprimir-les sobre paper o cartolina blau. 

- 3 làmines amb imatges mudes de cèl·lules: procariota, eucariota animal i eucariota vegetal. 

- 1 full amb les regles del joc. 

- 1 arxiu per a l’ordinador. 

 

Preparació 

- Cada jugador/a agafa una fitxa. 

- Col·loca la fitxa a la casella d’inici. 

- El jugador més jove decideix qui és el jugador inicial. 

- Els jugadors prenen els seus torns en el sentit de les agulles del rellotge, començant amb el 
jugador inicial. 

 

Desenvolupament de la partida 

El joc consta de caselles de 4 colors que fan referència als diferents temàtiques: 

- Vermell 

- Groc 

- Verd 

- Blau:obtenció de comodins 
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- En primer lloc, el jugador ha de contestar una pregunta del tema del color de la casella d’Inici, 
el verd. 

- Si encerta la primera pregunta avança 1 posició en el taulell. Si falla no es mou de la casella 
d’Inici. Un cop fet això, passa el torn al següent jugador/a. 

- Un cop el/la jugador/a ha sortit de la casella d’Inici, cada cop que encerti una pregunta 
avança 1 posició i si falla continua a la casella fins al següent torn on tindrà una altra 
possibilitat d’encertar i avançar. 

- Guanya la persona que arribi primer a la casella final. 

 

Caselles especials: 

- Les caselles de color blau serveixen per aconseguir comodins. En cas d’identificar 
correctament l’estructura o l’orgànul demanat a la pregunta, el jugador/a guanya un comodí 
tobogan o escala segons indiqui la casella en la que es troba. Les caselles de color blau són de 
pas ràpid, és a dir, encerti o no la pregunta el jugador avança a la següent casella.  

- Les caselles connectades per una escala serveixen només per pujar, és a dir, ajudaran a el/la 
jugador/a a avançar caselles escorçant el camí pujant per l’escala. Per fer ús de l’escala cal 
disposar d’un comodí escala. Poden passar aquestes situacions: 

El jugador... Encerta la pregunta Falla la pregunta 

Té comodí escala Lliura el comodí i puja per 
l’escala Espera al torn següent sense 

avançar (si té el comodí no el 
perd) 

No té comodí escala Avança a la casella següent 

- Les caselles connectades per un tobogan serveixen per baixar, és a dir, faran que el/la 
jugador/a retrocedeixi caselles. El lliurament d’un comodí tobogan pot impedir aquest retrocés 
en el taulell. Poden passar varies situacions: 

El jugador... Encerta la pregunta Falla la pregunta 

Té comodí tobogan 
Avança a la casella següent, 
sense perdre el comodí si el 

té 

Lliura el comodí, i espera al 
torn següent sense avançar 

No té comodí tobogan Cau pel tobogan 

 
 


