
 

 

 

       REGLAMENT DEL JOC CAMÍ DELS REFUGIATS 

 

- En aquest joc hi pot participar tothom. 

 

- La quitxalla de menys de 6 anys ha d’anar acompanyada d’una persona adulta. 

 

- Per participar s’ha d’anar amb mitjons, mai amb calçat. 

 

- Dins la lona del joc hi podrà haver un màxim de 5 persones jugant. Les que estiguin 

esperant a la CASELLA 1- SORTIDA aniran entrant a mida que una altra acabi. 

 

- Si surt un 6, no es torna a tirar. 

 

- Al caure en una casella amb il·lustració es seguiran les indicacions marcades només quan 

es cau amb els punts del dau. Si s’hi va a parar per indicació d’una altra casella, s’haurà 

d‘esperar que toqui el torn i tornar a tirar.  

 

- Al passar per la casella 35, es pot triar si seguir per terra o per mar. 

 

- A la casella 48 MORT, s’acaba la partida. S’ha de tornar a la  SORTIDA i si hi ha cua fer-ne. 

 

- A l’ARRIBADA, casella 63, s’hi ha d‘entrar amb un número just. En cas que no surti s’ha de 

recular pel camí que s’ha arribat i tornar a avançar fins que surti el número just en el dau. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONS PER SEGUIR EL JOC 

1– SORTIDA 

4 – TREN avançar a la casella 21 

6 – FRED  1 casella enrere  

8 – MAFIA  2 partides sense tirar o fins que hi caigui algú 

12 – CONFLICTE   3 caselles enrere 

15 – GANA  1 casella enrere 

18 – MALALTIA  1 cop sense tirar 

21 – TREN avançar a la casella 31 

24 – POR  1 cop sense tirar 

28 – PLUJA  avançar 1 casella cada tirada fins a la 31 

31 – TREN avançar a la casella 43  

34 – FRED 1 casella enrere 

 

TERRA          MAR 

37 – DESERT 1 cop sense tirar       36 – AIGUA POTABLE   avançar 2 caselles 

40 – ONG avançar a la casella 49   39 – MALA MAR  3 partides sense tirar 

43 – TREN avançar a la casella 50   41 – VAIXELL  avançar a la casella 51 

45 – CAMP REFUGIATS treure un 6 o    43 – PATERA  avançar 1 casella cada tirada 

esperar que hi caigui una altra persona           fins a la 46 

47- AIGUA POTABLE  avançar 2 caselles  46 – FLOTADOR  tornar a tirar el dau 

49 – ONG avançar 2 caselles    47 – MORT fi de la partida 

50 – TREN avançar a la casella 57   49 – SORT avançar al final del  recorregut 

52 -  SORT avançar al final del recorregut  51 – VAIXELL retrocedir a la casella 41 

54 – FRED 1 casella enrere    52 – NAUFRAGI  retrocedir a la casella 35 

56 - MÀFIA  2 partides sense tirar   54 – MÀFIA 2 partides sense tirar 

57 – TREN retrocedir a la casella 50   63 - ARRIBADA  

60 – REIXA SOLDATS  3 partides sense tirar 

63 - ARRIBADA 

 


