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• Seureu en grups de 6 persones. 

• Formareu 2 equips de 3 membres cadascun: 

L’equip d’aigua i l’equip de foc.

• Els membres dels equips contraris heu de seure de forma intercalada.

• L’equip d’aigua començarà al palau de cristall i l’equip de foc 
començarà al palau de la llum (en el taulell de joc)

• Objectiu: arribar al palau de l’equip contrari. Guanya l’equip que 
arriba primer.

Instruccions:



• Els torns es realitzen alternativament entre els membres dels equips. 

• En el teu torn, l’equip contrari et proposarà una jugada (després 
veurem en què consisteix) que hauràs d’intentar resoldre 
individualment.

• Tens 1 minut màxim per resoldre-la.
Si la teva resposta és correcta, el teu equip avança una casella.

Si la teva resposta és incorrecta, l’equip romandrà sense moure’s a la casella 
on estava.

• Al llarg del camí us trobareu amb caselles especials:
Casella de repte

Casella d’aposta

Casella de l’oposat

(les explicarem després)

Instruccions:



REGLA FONAMENTAL

Quan una gota d’aigua s’uneix amb una flama de foc, 
ambdues es transformen en aire i desapareixen. 



Exemple:

RESULTAT:

“Tres flames”



Exemple:

RESULTAT:

“Set gotes”



Carta de signe Carta d’operació

Una jugada:
Les cartes es col·loquen sobre el taulell en aquest ordre



Els signes (també per les operacions suma i resta):
Els signes només afecten a la carta que tenen a la seva dreta:
• Una carta + no canvia els elements.
• Una carta – gira els elements i els canvia per la seva versió 

contrària.



Multiplicació:
El tipus d’element del resultat ve donat per la taula 
d’elements que hi ha a la carta de la operació

RESULTAT: “Sis gotes d’aigua”



Divisió:
Igual que la multiplicació però hem d’agafar la part entera del 
resultat de la divisió.

RESULTAT: “Tres flames de foc”



CASELLES ESPECIALS

Casella de repte: 

Fan una jugada tant el 
membre de l’equip que repta 
com el que ha estat reptat.

L’equip que repta avança 
una casella si encerta la seva 
jugada i una casella més si 
l’equip reptat falla la seva.

Correcte

Incorrecte

Correcte

Incorrecte

No cal que 
jugui

Que 
repta

Reptat

+1 casella

+2 
caselles

+0 
caselles

El jugador pot reptar a un membre de l’equip contrari.

Que repta avança...



CASELLES ESPECIALS

Casella d’aposta: 

El jugador ha d’apostar un nombre de caselles (màxim 4).

Haurà de realitzar tantes jugades com caselles ha apostat.

• Si encerta totes les jugades avança el nombre de caselles 
apostades.

• Si falla només una de les jugades retrocedeix el nombre 
de caselles apostades.



CASELLES ESPECIALS

Casella de l’oposat: 

El jugador ha de realitzar 3 jugades.

• El seu equip avança tantes caselles com jugades encerti.

• L’equip contrari avança tantes caselles com jugades falli.



MOLTA SORT!


