
JOC DELS AMBIENTS GEOMORFOLÒGICS 
 

REGLES DEL JOC 
 
 
Objectiu 
 
S’han d’aparellar les cartes de fotografia amb les seves corresponents cartes 
de descripció fins que un jugador les aparella totes i es queda sense cartes a la 
mà. 
 
Les cartes 
 
S’utilitza una baralla especial de 100 cartes: 
 
- 50 cartes de fotografia:  
- 50 cartes de descripció:  
 
Per a cadascun dels següents ambients geomorfològics hi ha 10 cartes de 
fotografia i 10 cartes de descripció: 
 
- Ambient eòlic i desèrtic. 
- Ambient fluviotorrencial. 
- Ambient glaciar. 
- Ambient litoral. 
- Ambient càrstic. 
 
Jugadors 
 
Poden jugar de 2 a 6 jugadors. 
 
El repartiment i la sortida 
 
Abans de donar les cartes, és important escartejar-les molt bé, les de fotografia 
i les de descripció per separat, formant dues piles diferents amb les cartes 
girades cap a la taula. 
 
A la primera donada cal repartir a cada jugador 3 cartes de fotografia i 3 cartes 
de descripció. 
 
S’escull aleatòriament a la persona que comença el joc. Els torns segueixen un 
ordre consecutiu de cada jugador en sentit contrari a les agulles del rellotge. 
 
El joc 
 
Quan és el torn del jugador, si pot formar una parella d’entre les 6 cartes de la 
primera donada, mostra a la resta de jugadors la parella i, si l’aparellament és 
correcte, separa les cartes al seu costat sobre la taula (s’apunta el guany d’una 
parella). 



 
Si el jugador no pot formar cap parella d’entre les 6 cartes que té a la mà, ha 
d’agafar una carta d’una de les dues piles de cartes (pot agafar lliurement una 
carta de fotografia o una carta de descripció). Si amb aquesta nova carta pot 
formar una parella, l’ensenya als altres jugadors i, si és un aparellament 
correcte, les separa i s’apunta el guany. 
 
Si en agafar una carta de les piles el jugador no pot formar cap parella, està 
obligat a descartar una carta qualsevol d’entre les que té a la mà, col·locant-la 
girada cap a baix a sota de la pila corresponent. 
 
Quan el jugador forma una parella correcta, segueix jugant dins del mateix torn 
fins que ja no en forma cap. 
 
Si el jugador s’equivoca i mostra a la resta de jugadors dues cartes que no 
formen parella, el jugador ha de penalitzar-se agafant una carta de fotografia i 
una carta de descripció, sense opció a descartar-ne cap. Si amb aquestes 
noves cartes pot formar alguna parella, ha d’esperar-se al següent torn per a 
descartar-les i apuntar-se els guanys. 
 
Qui guanya 
 
Quan algun jugador es queda sense cartes a la mà s’atura el joc. En aquest 
moment, qui tingui més parelles formades guanya la partida. En cas d’empat, 
es proclama guanyador el que té més parelles formades a l’esquerra del 
jugador que s’ha quedat sense cartes. Si coincideix que un dels jugadors 
empatats és el que s’ha quedat sense cartes a la mà, aquest és el guanyador. 


