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El joc de les parelles de valors per jugar en família!

El Recordavalors
Som família, fem valors! 



El joc de les parelles de valors per jugar en família!
El Recordavalors

Com més fitxes, més diversió! Si vols fer créixer el teu 
Recordavalors, entra a la nostra pàgina web i descarrega’t les 
fitxes que tenim preparades per a tu. Només hauràs de:
1    Imprimir-les.
2    Enganxar-les en una cartolina o en un cartró que tinguis per 

casa (d’una caixa de sabates, de galetes...)
3    Retallar-les i... llestos!

Vols ampliar el teu Recordavalors amb més fitxes?
Connecta’t a  www.gencat.cat/dasc/families/DIF2010/
 i descarrega-les

La Marta m’ha explicat 

un secret que no sap ningú... 
Confiança

...Sap que 
jo no l’explicaré. 

La Marta confia en mi!

Confiança

Nombre de persones que hi poden jugar: de 2 a... les que vulguis!

Per jugar amb: la mare, el pare, la tieta, l’oncle, les germanes, els germans, els cosins, 
les cosines, els amics, les amigues, les àvies, els avis...

Com s’hi juga?
1    Posa totes les fitxes cap per avall a la taula formant un quadrat. 
2   Quan sigui el teu torn, tria dues fitxes, gira-les i fixa-t’hi: són parella?
  ·  Si no són parella, torna a deixar-les cap per avall al mateix lloc i passa el torn al següent 

jugador o la següent jugadora.  
  ·  Si són parella, l’enhorabona! T’has guanyat la parella! Així que 
 guarda-te-la i torna a destapar dues fitxes més. Són parella?... 

Qui guanya?                                                                                       
Cada jugador/jugadora ha d’anar destapant les fitxes de dues en dues 
seguint aquestes normes. El joc s’acaba quan ja no hi hagi fitxes per girar a 
la taula i el guanyador/guanyadora serà qui tingui més parelles
de valors a la mà.

IMPORTANT!
El teu objectiu és aconseguir el màxim nombre de parelles. Per aconseguir-ho 
és molt important que vagis memoritzant les fitxes que es tornen a posar cap per avall. Així, 
quan giris una nova fitxa, només hauràs de recordar on està la seva parella!

RECORDA
Parella = et torna a tocar a tu. *
No parella = passa el torn al següent jugador/jugadora.

* Si tornen a ser parella, te l’emportes i tornes a destapar dues fitxes més... segueix així fins que no trobis cap parella! 


