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50-60 CASELLES Han fet 50-60 caselles ben 
presentades 

Han fet 50-60 caselles amb 
alguns errors de presentació 

Han fet menys de 50 caselles o 
més de 60 caselles amb bona 
presentació 

Han fet menys de 50 caselles o 
més de 60 caselles amb errors 
de presentació 

CASELLES 
PREGUNTES 
FÀCILS I DIFÍCILS 

Hi ha de 5 a 7 caselles de 
preguntes fàcils i de 5 a 7 
caselles de preguntes difícils 

No hi ha de 5 a 7 caselles de 
preguntes fàcils però si que hi 
ha de 5 a 7 caselles de 
preguntes difícils 

Hi ha de 5 a 7 caselles de 
preguntes fàcils però no hi ha 
de 5 a 7 caselles de preguntes 
difícils 

No hi ha de 5 a 7 caselles de 
preguntes fàcils i tampoc hi ha 
de 5 a 7 caselles de preguntes 
difícils 

CASELLES PROVES 
FÍSIQUES I 
MÍMICA 

Hi ha de 3 a 5 caselles de 
proves físiques i de 3 a 5 
caselles de proves de mímica 

Hi ha de 3 a 5 caselles de proves 
físiques però no hi ha de 3 a 5 
caselles de proves de mímica 

No hi ha de 3 a 5 caselles de 
proves físiques però si que hi ha 
de 3 a 5 caselles de proves de 
mímica 

No hi ha de 3 a 5 caselles de 
proves físiques i tampoc hi ha 
de 3 a 5 caselles de proves de 
mímica 

CASELLES DEL 
MATEIX TIPUS DE 
PREGUNTA 

Les caselles del mateix tipus 
de pregunta tenen la mateixa 
forma geomètrica i el mateix 
color 

Les caselles del mateix tipus de 
pregunta tenen la mateixa 
forma geomètrica però no 
coincideixen en el color 

Les caselles del mateix tipus de 
pregunta no tenen la mateixa 
forma geomètrica però 
coincideixen en el color 

Les caselles del mateix tipus de 
pregunta no tenen la mateixa 
forma geomètrica i tampoc 
coincideixen en el color 

CADA CATEGORIA 
DE PREGUNTA TÉ 
UNA CASELLA 
ASSOCIADA A 
UNA FORMA 
GEOMÈTRICA 
ACORDADA 

Les caselles de cada una de les 
categories de preguntes està 
associada amb una de les 
formes geomètriques 
acordades (triangle, quadrat, 
hexàgon i octàgon) 

De les caselles de cada una de 
les categories de preguntes, 1 o 
2 tipus no estan associades amb 
les formes geomètriques 
acordades (triangle, quadrat, 
hexàgon i octàgon) 

De les caselles de cada una de 
les categories de preguntes,  3 
tipus no estan associades amb 
les formes geomètriques 
acordades (triangle, quadrat, 
hexàgon i octàgon) 

De les caselles de cada una de 
les categories de preguntes, cap 
tipus no està associada amb les 
formes geomètriques acordades 
(triangle, quadrat, hexàgon i 
octàgon) 

FIGURES 
GEOMÈTRIQUES 
DE LES CASELLES 
 
 
 
 

Les figures geomètriques són 
regulars 

El 75% de les figures 
geomètriques són regulars 

El 50 % de les figures 
geomètriques són regulars 

Només un 25% de les figures 
geomètriques són regulars 



LES TARGETES DE 
PREGUNTES 
COINCIDEIXEN EN 
COLOR AMB LA 
FIGURA 
GEOMÈTRICA 
ASSOCIADA 

Les targetes de preguntes de 
cada categoria coincideixen en 
el color amb la figura 
geomètrica associada 

Les targetes de preguntes no 
coincideixen en el color amb la 
figura geomètrica associada 
però tenen dibuixada aquesta 
figura 

Les targetes de preguntes no 
coincideixen en color amb la 
figura geomètrica associada ni 
tenen dibuixada aquesta figura 
però d’alguna manera s’indica 
de quin tipus són 

Les targetes de preguntes no 
coincideixen en color amb la 
figura geomètrica associada, no 
tenen dibuixada aquesta figura i 
no s’indica de quin tipus són 

TARGETES 
ACORDADES 
(100) 

Hi ha totes les targetes 
acordades (100) 

Falten algunes targetes de les 
acordades, però la quantitat és 
superior a 85 targetes 

Falten targetes de les 
acordades, la quantitat és 
superior a 50 i inferior a 85 
targetes 

Falten targetes de les 
acordades, la quantitat és 
superior a 50 i inferior a 85 
targetes 

FULL DE 
RESPOSTES 

Hi ha un full amb les respostes 
de les preguntes de 
matemàtiques 

No hi ha un full de respostes 
però hi ha les respostes a les 
targetes 

Hi ha el 50% de les respostes en 
un full o bé darrera les targetes 

No hi ha respostes ni en un full 
a part ni darrere les targetes 

REGLES DEL JOC Les regles estan ben escrites i 
són completes 

Les regles tenen algun error 
gramatical o d’ortografia però 
són completes 

Les regles estan ben escrites 
però falta informació per a 
poder jugar 

Les regles tenen errors 
gramaticals o d’ortografia i falta 
informació per a poder jugar 

 
 


