
REGLES DEL JOC  

I  DESE�VOLUPAME�T DE L’ACTIVITAT 

 

 

Aquest joc és el de les transformacions geomètriques al pla.  

Sobre el tauler anterior farem servir targetes de transformacions (simetries, rotacions o 

girs, translacions i homotècies) que anirem aplicant a una “fitxa triangle” per obtenir 

com més punts millor. Algunes d’aquestes targetes incorporen la condició de jòquer, 

deixant la possibilitat al jugador de triar la seva pròpia transformació per tal d’aplicar el 

moviment que més l’interessa. 

 

Tauler 

Al tauler hi ha dibuixats els eixos de coordenades (l’eix d’ordenades Y i l’eix 

d’abscisses X), les rectes y = x  i y= -x i l’origen de coordenades, amb 64 triangles 

puntuats, 16 a cada quadrant distribuïts de manera simètrica. 

 

Targetes 

N’hi ha 15 targetes diferents repetides 3 vegades per fer un total de 45. 

 5 targetes de simetries: respecte als 4 eixos i un jòquer. 

 4 targetes de girs o rotacions: dos de 90º, una de 180º i un jòquer. 

 4 targetes d’homotècies: amb centre l’origen de factors -1, -2, ½ i un jòquer. 

 1 targeta de translació: que per ser jòquer pot ser d’1 unitat, 2, 3 ... 

 1 targeta jòquer: es pot convertir en qualsevol transformació. 

 

Regles del joc 

 Podran jugar 2, 3 ó 4 jugadors. 

 Col·locarem la “fitxa triangle” sobre el triangle del tauler “start”.  

 Després de barrejar bé les 45 targetes, en repartirem 5 a cada jugador i deixarem la 

resta de cap per avall. 

 Quan sigui el torn d’un jugador, haurà de fer servir 

una o més targetes de les que disposa, per moure la 

“fitxa triangle” a un altre triangle del tauler i 

guanyar així els punts que hi conté el triangle destí.  

 Per exemple, el jugador que comenci podrà fer servir 

la transformació “Gir o rotació de 90º sentit 

antihorari” per caure sobre el triangle del punt verd i 

guanyar així 6 punts. 

 Quan es combinen dos o més targetes per fer una 

transformació, els triangles intermedis no cal que 

estiguin marcats amb puntuació (és a dir, es pot 

passar per on es vulgui), només cal que el triangle 

destí final sigui un triangle marcat amb punts. 

 Les targetes utilitzades ja no es podran tornar a utilitzar (les apartarem) i 

n’agafarem de noves (de la pila de targetes de cap per avall), tantes com targetes 

haguem fet servir. 

 Quan es fa servir una targeta jòquer, el jugador haurà d’anunciar amb anterioritat 

quina és la transformació que considerarà.   

 Si un jugador comet una errada, apartarà la carta o cartes utilitzades, perdrà el torn i 

la “fitxa triangle” tornarà al seu lloc inicial. 



 Si un jugador no pot o no vol moure, apartarà una targeta i en prendrà una altra de 

la pila central. 

 El joc s’acaba quan s’acaben les cartes i ningú no pot moure.  

 Guanya qui hagi aconseguit més punts.    

 

Tot i que aquesta activitat està destinada a l’alumnat nouvingut, tant si comparteixen 

entre ells la mateixa llengua d’origen com si no, també es pot ampliar amb jugadors 

autòctons per tal d’afavorir les relacions entre ells, en el sentit de propiciar activitats per 

fer conjuntament, de manera que tots entenguin les regles i comparteixin les accions 

independentment de les mancances d’idioma que té l’alumnat nouvingut. 


