
El joc de la DESCONFI L̀OCA té com a objectiu que nens i nenes puguin jugar i divertir-se durant les sortides permeses a les 
fases del desconfinament. Desitgem que el pugueu compartir i us resulti una eina útil per a estimular la creativitat i l'enginy.

INSTRUCCIONS DEL JOC
Objectiu: Recórrer tot el tauler com més de pressa millor fins a arribar a la casella central, a la qual cal entrar amb una tirada 
exacta.

Desenvolupament del Joc:
Cada participant tindrà una fitxa al tauler. Abans de Sortir a caminar, llançarà el dau, movent la seva fitxa tantes caselles Cada participant tindrà una fitxa al tauler. Abans de Sortir a caminar, llançarà el dau, movent la seva fitxa tantes caselles 
com indiqui el mateix. La casella indicarà quina activitat ha de realitzar el jugador durant la seva caminada per a obtenir la 
possibilitat de tornar a tirar el pròxim dia, i així successivament.

Caselles: (En el cas de caure a una casella de color, selecciona una de les activitats suggerides).

   OUTMAPS (Vermell):
      1- Trobem el tresor: Busca un lloc on poder enterrar una pedra o un pal petit i des del lloc on l’has enterrat fes el      
   recorregut de tornada a casa com un mapa del tresor dels pirates. Per exemple: 32 passos rectes, gira a l’esquerra i 10  
   passos, després gira a la dreta i fes 8 passes i ja he arribat al portal de casa. Un cop has arribat a casa ho pots      
   plasmar en un paper i crear el teu mapa del tresor.
   2- Mapa veinal: Fes un treball d'investigació i esbrina el nom dels carrers que connecten amb el de casa teva. 
   3- La lletra: Amb l’aplicació STRAVA o similar, que ens ensenya el recorregut que hem fet, dibuixa una lletra. Pots   
      començar amb la ”L” o la ”P” i si ho vols complicar pots provar amb la “W”, la “H” o la “K. 
   4- Streetview: Retorna de la teva caminada amb cinc fotos on apareguis tu i el cartell del carrer.
   
   MINIGAMER (Verd):
   1- Veig, Veig: Juga al joc del Veig, Veig durant la passejada. 
   2- Suma Matrícules: A les matrícules dels vehicles que et trobis aparcats, busca els números i intenta’ls sumar. 
   p.E: MATRÍCULA→ 3750 JKE doncs 3+7+5+0:=15.
      3- Forma paraules amb lletres de matrícules:  A les matrícules dels vehicles que et trobis aparcats, intenta formar frases  
   amb les inicials de les lletres que hi apareixen. P.E: MATRÍCULA → 8421 CDM doncs Cim D’Estela
   4- Joc de les cançons: Canta un tros d’una cançó, seguidament el teu acompanyant haurà de cantar un tros d’una   
   altra cançó que comenci amb l’última paraula del tros de la teva cançó, i així successivament.
   
   CROSSFIT (Blau):
   1- Ziga Zaga: Tots els arbres i fanals o panells elèctrics que et trobis a la vorera els has d’anar passant fent ziga zaga. 
      2- Salta les línies: Fixant-te en el terra, però sense deixar de mirar endavant, procura no trepitjar cap línia del terra, 
   com per exemple les dels passos de vianants o les de les rajoles de la vorera. 
   3- Marxa de Regularitat: Posa el cronòmetre en marxa, deixa’l a casa i intenta sortir a caminar i tornar a casa en mitja 
   hora, sense mirar el rellotge en cap moment. En arribar a casa atura el cronòmetre i comprova quant has aconseguit 
   d’apropar-te als 30’. 
   4- Sortida de Rodes: Surt a passejar sobre un vehicle sobre rodes: patinet, bicicleta, patins de rodes, etcètera. 
   
      PHOTOS (Groc):
   1- Figures geomètriques: Busca figures geomètriques per l’entorn i fotografia-les. Per exemple: cercle, senyal de tràfic; 
   quadrat; panell d’electricitat, etcètera.  
   2- Plantes i arbres: Fotografia les plantes i els arbres que més hi hagi pels carrers més propers de casa, després busca’n 
   els noms i les característiques. 
   3- Senyals de trànsit: Busca els diferents senyals de trànsit que et trobis durant la teva caminada i fes-los una fotografia,  
   sempre que no li hagis fet anteriorment a un senyal igual.
      4- Cotxes: Busca tots els cotxes que NO siguin de color blanc, negre o gris, i fes-los una fotografia. 

   OCA: Salta a la següent OCA i torna a llançar el dau.

   PONT: Salta a l’altre pont i torna a llançar el dau.   

   POU: Realitza 2 activitats de caselles de colors diferents.

   POSADA: Retrocedeix 1 casella.

   LABERINT: Retrocedeix 3 caselles.

   PRESÓ: Retrocedeix 5 caselles.

      DAUS: Avança 3 caselles.

   CALAVERA: Torna a l'inici.


