EL TRES EN RATLLA DE
LA PEDRERA
Com es juga?

Per aquest joc calen 2 jugadors. L’objectiu és que cada jugador aconsegueixi posar
els seus guardians en línia recta (horitzontal, vertical o diagonal). Ambdós jugadors
han de lluitar per assolir l’objectiu però̀, alhora, han d’evitar que l’altre ho
aconsegueixi. Per evitar-ho, poden posar un dels seus guardians intentant bloquejar
la línia de l’adversari.
El torn es va alternant a cada jugada. Guanya el primer jugador que aconsegueixi fer
una línia amb els seus 3 guardians. Si amb els tres guardians no s’ha aconseguit fer el
3 en ratlla, s’han d’anar movent les fitxes restants fins a aconseguir-ho...però abans
hauràs de confeccionar el tauler del joc.
T’animes a fer-ho?

Joc de taula inspirat en les
xemeneies de La Pedrera
1. Prepara el material necessari:
cartró reciclat, papers de diferents colors, 3 pinxos
de fusta, un regle, un llapis, un pinzell, retoladors,
tisores, cola blanca i les impressions dels guerrers
que trobaràs al final de les instruccions.

a.
Tapa fitxa x 18

2. Comença a preparar les peces del tauler:
a. Dibuixa i retalla les peces de cartró com a la imatge a.
A continuació, agafa el pinxo i fes 3 forats a cada paret i
1 forat al centre de cada tapa de la fitxa.

Paret fitxa x 27
Base x 1

Paret x 4

c.

b.

b. Munta les fitxes enganxant 3 parets quadrades juntes
de manera que formin un triangle amb la cola blanca.
Després, tanca els costats de les fitxes enganxant-hi 1
tapa triangular a cada banda i deixa que s’eixuguin
durant una estona. Ho hauràs de fer 9 vegades!
c. Prepara la base enganxant-hi 1 paret rectangular en un
dels extrems i deixa que s’eixugui durant una estona.

3. Comença a muntar el tauler:
a. Agafa la base amb la paret enganxada i col·loca 1
pinxo a dins de cada forat. Posa una fitxa a cada
pinxo i després 1 paret rectangular.

a.

b.

b. Col·loca la resta de les fitxes als pinxos separant
cada fila amb 1 paret. Fixa l’última paret amb cola
blanca i deixa que s’eixugui durant una estona.

4. Comença a decorar el tauler:
a. Dibuixa i retalla les peces de papers de colors,
així com les impressions dels guerreres agafant
com a referència les mides de les parets de les
fitxes i del tauler.
b. Enganxa 1 retall de guerrer clar, 1 retall de
guerrer fosc i 1 retall de paper de color o blanc a
cada fitxa. Acaba d’enganxar els retalls més
grans a les parets. Finalment, dibuixa-hi
finestres o lletres si vols i comença a jugar!
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Els guerrers clars de La Pedrera

Els guerrers foscos de La Pedrera

