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MALETA PEDAGÒGICA. JOCS MATEMÀTICS 
CICLE MITJÀ 

R - 99111 
 

Rush hour (hi ha 2 jocs iguals) 

Quantitat Material 

1 Caixa que conté tot el joc 

1 Bressol amb el joc i amb tapa 

1 Manual de regles de joc (6 idiomes) 

1 Carta amb regles del joc (anglès) i codi de colors 

1 Manual de regles de joc (català) 

1 Tauler del joc amb un calaix 

1 Carta introductòria al joc 

40 

10 cartes de cada nivell: 
   - Principiants/Beginner (de l’1 al 10) 
   - Intermedi/Intermediate (de l’11 al 20) 
   - Avançat/Advanced (del 21 al 30) 
   - Expert (del 31 al 40) 

4 Camions (3 caselles) 

12 Cotxes (2 caselles) 

1 Llista del contingut de la caixa 

 
 

Código secreto 13+4 

Quantitat Material 

1 Caixa que conté tot el joc 

1 Manual de regles de joc (6 idiomes) 

1 Manual de regles de joc (català) 

1 Tauler 

15 Fitxes amb nombres (en una bossa de plàstic) 

6 Daus (en una bossa de plàstic) 

4 Agents secrets (en una bossa de plàstic) 

1 Llista del contingut de la caixa 
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Dobble 

Quantitat Material 

1 Caixa metàl·lica que conté tot el joc 

1 Manual de regles de joc (castellà i portuguès) 

1 Manual de regles de joc (català) 

1 Manual de regles de joc (anglès) 

1 Manual d'introducció al joc (castellà i portuguès) 

55 Cartes 

1 Llista del contingut de la caixa 

 
 

Fila Filo 

Quantitat Material 

1 Caixa que conté tot el joc 

1 Bressol amb el joc 

1 
Manual de regles de joc 
(català, castellà i portuguès) 

1 Manual de regles de joc (anglès) 

1 Tauler de joc (2 cartrons) 

4 Troncs de suport 

1 Soca (en una bossa de plàstic) 

4 Taps (en una bossa de plàstic) 

2 Aranyes individuals (en una bossa de plàstic) 

1 Aranya amb un fil i 2 suspensions magnètiques 

1 Dau verd amb símbols 

(en una bossa de plàstic) 1 Dau marró per a formigues 

1 Dau negre per a aranyes 

12 
3 formigues de cada color 
(vermell, blau, verd i groc) 
(en una bossa de plàstic) 

1 Llista del contingut de la caixa 
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Piko Piko de luxe 

Quantitat Material 

1 Caixa metàl·lica que conté tot el joc 

1 Bressol amb el joc 

1 Manual de regles de joc (castellà i portuguès) 

1 Manual de regles de joc (català) 

1 Manual de regles de joc (anglès) 

16 
Fitxes de cucs i nombres del 21 al 36 
(en una bossa de plàstic) 

8 Daus blancs (en una bossa de plàstic) 

7 Cucs (en una bossa de plàstic) 

2 
Fitxes de cucs i nombres de l’11 
(en una bossa de plàstic) 

1 

Cuc vermell 
Gallineta blava 
Corb negre 
Mostela blanca 
Dau daurat 
Poma verda 

En una bossa de plàstic 

1 Llista del contingut de la caixa 

 
 

Dr. Eureka 

Quantitat Material 

1 Caixa que conté tot el joc 

1 Bressol amb el joc 

1 Manual de regles de joc (castellà) 

1 Manual de regles de joc (català) 

1 Manual de regles de joc (anglès) 

24 Boles: 8 vermelles, 8 liles i 8 verdes 

12 Tubs d’assaig 

54 Cartes 

1 Llista del contingut de la caixa 

 
Llista del contingut de tots els jocs 
 
 


