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 Juga! 
  

Ed
at  

nº 

juga
dors 

Nom del joc 
 

Habilitats 
 

Instruccions del joc 

1 >6 1-2 Katamino Geometria, lògica, capacitat 

espacial 

http://lu2.cat/shop/katamino/ És un puzle progressiu que permet jugar a un o dos 
jugadors. El joc proposa una sèrie de reptes que cal solucionar combinant unes 
figures geomètriques (pentominos). 

2 >8 1-3 Triovision Geometria, lògica, percepció 

visual, concentració, 

percepció espacial  

http://lu2.cat/shop/triovision/És un joc de percepció visual, planificació i 

reconeixement de patrons que ajuda a aprendre a actuar a de forma metòdica, a 
desenvolupar la lògica i la resolució de problemes… tot això en un joc que és un 
veritable repte que us farà bullir el cap, us absorbirà i us divertirà. 

3 >8 2-4 Tricoda Lògica Tricoda és un joc de deducció i logica, de concepció molt senzilla i efectiva. Els 
components són mínims i l'explicació es fa en pocs minuts 

4 >6 2-6 Halli Galli Càlcul, percepció visual http://lu2.cat/shop/halli-galli/És un joc d’acció, percepció visual i càlcul que es pot 
jugar a partir dels 6 anys i que accepta de 2 a 6 jugadors. Quants més millor ja 
que es fa més gresca, però amb dos també resulta molt interessant 

5 >6 2 Quarto Càlcul, lògica, estratègia http://lu2.cat/shop/quarto/ L’objectiu d’aquest joc és fàcil, fer 4 en ratlla. Ara bé, 

cada figura té quatre característiques, és alta o baixa, clara o fosca, rodona o 
quadrada i plena o buida i es pot fer quatre en ratlla amb qualsevol d’aquestes 
característiques 

6 >6 2-3 Speed Cups Geometria http://lu2.cat/shop/speed-cups/ És un joc molt divertit on cada jugador té 5 gots de 

colors que haurà d’apilar segons el dibuix que aparegui a la carta. Tan sols guanya 
el més ràpìd!!! 

7 >8  7 ate 9 Càlcul, rapidesa http://lu2.cat/shop/7-ate-9/ És un joc molt ràpid i entretingut on l’objectiu és 
desfer-se de totes les cartes. Aquestes cartes tenen dues xifres: la xifra principal i 
una secundària que es pot restar o sumar a aquesta. La següent carta que es jugui 

ha de ser el resultat de la suma o la resta d’aquestes xifres i com no hi ha torns 

caldrà ser ràpid fent el càlcul i posant la carta a la pila. El primer que se’n desfaci 
de totes guanyarà. 

http://lu2.cat/shop/katamino/
http://lu2.cat/shop/triovision/
http://lu2.cat/shop/halli-galli/
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http://lu2.cat/shop/7-ate-9/
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8 >8 2 Quoridor Estratègia, lògica, càlcul http://lu2.cat/shop/quoridor/ En un taulell de 9×9 cada jugador disposa d’un peó 
amb el qual ha d’intentar arribar al costat oposat i d’uns murs que pot utilitzar per 
a bloquejar al contrari. A cada torn haurà d’escollir si avança o si posa un mur, 
tenint en compte que també els trobarà en el seu camí cap a l’altre costat del 
taulell. 

9 >6 2-5 Au Zack! Memòria, càlcul http://lu2.cat/shop/auf-zack/ Auf Zack és un joc ràpid que demana un esforç de 
memòria i càlcul que el fa especialment interessant. 

10 >6 1-3 Set Percepció visual, lògica, 

patrons 

http://lu2.cat/shop/set/ Set és un joc de percepció visual, lògica, reconeixement 
de patrons…  però sobretot és un joc que enganxa molt i molts nens a partir dels 9 
anys ens diuen que és un dels seus jocs preferits. Podeu jugar 10 minuts o una 
hora i sols o amb tota la família si sou menys de 20 

11 >6 2,3,

8 
Pig 10 Càlcul, concentració, 

estratègia 

http://lu2.cat/shop/pig-10/ PIG 10 és un joc molt bó per a que nens i nenes facin 
càlcul mental sense adona-se. És veritat que no són grans xifres, sumar i restar al 

voltant del número 10 però el més important no són les quantitats a sumar sinò 
l’acte per si mateix 

12 >6 2,3,

5 
Fuchs und 
fertig 

Lògica, memòria, risc 

http://lu2.cat/shop/fuchs-und-fertig/ Fuchs und Fertig és un joc on es combina la 
lògica, la memòria i el gust pel risc… i, a més, aquest joc si que és apte per a nens 

de gairebé totes les edats. 

13 >6 2,3 Superfarmer Estratègia, lògica, càlcul 

http://lu2.cat/shop/superfarmer/ (en paper)Vols ser un Superfarmer, el primer de 
tota la comunitat que començant amb una parella de conills aconsegueix tenir: un 
conill, una ovella, un porc, una vaca i un cavall. Un bon ramat!. 
Els teus animals es poden reproduir, es poden canviar al mercat per altres animals 

o per gossos que poden protegir-los dels atacs de les besties salvatges que ronden 
la granja. 
Càlcul, estratègia i una mica de sort és tot el que es necessita per ser un 
Superfarmer! 

14 7-

9 

1 o 

+ 
Tangram Geometria http://lu2.cat/shop/tangram/El tangram és un joc que consisteix a formar siluetes 

de figures combinant les set peces i sense que aquestes s’encavalquin entre elles. 
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