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II CONCURS “JOC A L’AULA” DE CREACIÓ DE 
JOCS DE TAULA 

 

1. El concurs 

Es poden presentar al Concurs Jocs a l’Aula tots aquells centres 
educatius del territori dels Païssos Catalans (Catalunya, València i 
Balears) que hagin realitzat dins del seu programa anual alguna 
activitat que hagi suposat la creació pròpia, per part dels alumnes, 
d’un joc de taula. 

 
2. Requeriments 

Els jocs que es presentin al Concurs Jocs a l’Aula han de complir els 
següents requeriments: 

 El joc haurà hagut d’estar creat dins de l’àmbit del centre 
educatiu i durant el curs escolar 2021-2022 o 2022-2023. 

 Poden participar tots aquells centres educatius del territori dels 
Païssos Catalans (Catalunya, València i Balears). 

 Cada centre educatiu podrà presentar al II Concurs Jocs a l’Aula 
un màxim de jocs segons la quantitat d’alumnes que composen 
els seus cursos: 

 1-60 alumnes: 1 joc 
 61-120 alumnes: 2 jocs 
 121 o més alumnes: 3 jocs 

 El joc es presenta per un equip format entre 3 i 6 alumnes que 
durant la creació del joc havien d’estar cursant entre 6è de 
primària i 4t d’ESO. 

 El joc ha de ser inèdit. 
 Els components del joc poden estar redactats en català, castellà 

i/o anglès. 
 El joc ha d'ésser pensat per jugar de manera col·lectiva; tot i que 

admeti la possibilitat de ser jugat en solitari. 

 
3. Inscripcions de jocs 

 La inscripció al Concurs és gratuïta. 
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 Per participar en el II Concurs “Joc a l’aula” de creació de jocs 
de taula cal: 

o Omplir el formulari d’inscripció que hi ha a la web del 
Concurs abans del 12 de maig de 2023. 

 Al formulari caldrà adjuntar els documents de drets 
d’imatge de cada un dels alumnes que formen el 
grup que ha creat el joc degudament emplenat i 
signat. Cal descarregar aquest document a la web 
del Concurs.  

 El termini d'inscripcions s'obre dimecres, 15 de març, i 
s'acabarà el divendres 12 de maig de 2023. 

 Per a qualsevol consulta, podeu escriure a 
agorajocdegranollers@gmail.com. 

 
4. Característiques del joc 

 Poden presentar-se al Concurs tota mena de jocs de taula, 
excepte: 

o jocs que només admetin el joc en solitari 
o jocs de rol 
o jocs que requereixin la utilització de suports informàtics 
o jocs que impossibilitin la seva re-jugabilitat (p.e. per 

requerir la destrucció o modificació dels seus components 
com en el cas de jocs tipus Escape Room o tipus Legacy). 

 Si el joc té components amb text, aquest haurà d’estar en català, 
castellà i/o anglès. 

 No es tindrà en compte en la valoració del joc: 
o La redacció de les regles 
o La capsa del joc 
o L’encert de l’adaptació del joc a matèries curriculars que 

hagués proposat el centre educatiu. 

 
5. Tria de premiats 

 Els equips inscrits en el Concurs, hauran de presentar-se el 
diumenge 21 de maig a la Fira JugarxJugar, a la Nau Dents de 
Serra del Recinte Roca Umbert a les 15:30. Allà se’ls assignarà 
una taula a on podran fer jugar al públic assistent a la seva 
creació. A partir d’aquesta hora, el jurat del Concurs anirà 
passant per les taules dels jocs i els membres de l’equip tindran 
un temps limitat (aproximadament uns 6 minuts) per explicar-los 
el funcionament del joc. 
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Recomanem als participants, que practiquin prèviament la 
presentació i exposició del joc que faran al jurat. 

 El jurat està format per especialistes en jocs i pedagogs. 
 El jurat tindrà en compte:  

o Solidesa de les mecàniques de joc.  
o Originalitat del plantejament del joc.  
o Grau de diversió.  
o Mecàniques ajustades a la temàtica del joc (si la tingués) 

 El jurat escollirà un joc com a guanyador. 
 La decisió del jurat és inapel·lable. 

 
6. Acte de lliurament 

 La comunicació de l’equip guanyador i el lliurament dels premis 
s’efectuarà a la Nau Dents de Serra del Recinte Roca Umbert el 
mateix dia 21 de maig a les 18:30. 

 Cada un dels membres de l’equip guanyador i el seu centre 
educatiu rebran un premi cedit per la Cooperativa Abacus per 
bescanviar a les seves botigues. 

 La Fira JugarxJugar farà difusió del joc guanyador i els seus 
creadors a través de les seves xarxes socials. 


