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Aquesta edició de l’original joc de societat Party & Co.™ ha estat 
especialment dissenyada per a nens de 8 a 13 anys d’edat.

  CONTINGUT:
Party & Co.™ Junior conté 112 targetes, un tauler, un dau, un 
rellotge de sorra de 30 segons, un llapis de cera, una pissarra 
per a dibuixar, una camussa per a esborrar, 4 fitxes i una carta 
de codis de les proves.

  OBJECTIU:
Superar correctament una sèrie de proves en equip per ser els 
primers en arribar a la casella final.

  PREPARACIÓ:
a) En l’espai de joc es disposa el tauler, el rellotge de sorra ben visible, 
les targetes de cap per avall, la carta de codis per identificar les 
proves, la pissarra i el llapis de cera. 

b) Es juga per equips de 2 jugadors.

c) Cada equip escull una fitxa i la col.loca fora de la casella marcada 
com a sortida.

d) Comença l’equip que aconsegueixi la puntuació més alta amb el 
dau. A continuació el torn passa d’esquerra a dreta en sentit de les 
agulles del rellotge.
 
  COM S’HI JUGA:
L’equip que hagi tret la puntuació més alta tira el dau un altre 
cop i mou la fitxa sobre el tauler tantes caselles com punts 
aconseguits.

• Si cau en una de les caselles de les 5 proves, l’equip   
haurà de realitzar-la correctament per a conservar el   
torn.

• Si cau en una casella amb uns daus dibuixats, pot tornar a 
tirar i seguidament moure el número de caselles indicat, 
sempre cap endavant.

  LES PROVES:
Cadascuna de les 5 proves té un codi de colors i de dibuixos.

    

A cada torn, l’equip que juga agafa una targeta, sempre la de 
dalt de tot del munt de cartes. Si l’equip supera la prova, 
conserva el torn i pot tornar a tirar el dau. Si falla, el torn 
passa al següent equip.

  COM REALITZAR CORRECTAMENT LES PROVES:

           TRAÇOS I DIBUIXOS

El jugador ha de comunicar a la seva parella el nom de l’objecte 
mitjançant traços i dibuixos, però sense parlar, gesticular ni 
escriure lletres ni números.

Per aconseguir-ho s’utilitza la pissarra i la cera, i després de 
la prova s’esborra el dibuix amb la camussa, deixant llesta la 
pissarra per tornar a utilitzar-la.

         MÍMICA I GESTICULACIONS

Aconseguir que el company endevini el nom d’un personatge 
mitjançant la mímica. PODEN UTILITZAR-SE SONS relacionats amb 
el personatge, però ni música, ni paraules, ni es pot xiular.

            TARAL·LEJAR I SONS

Un dels jugadors ha de taral·lejar la cançó o imitar el so que 
indiqui la targeta perquè l’endevini el seu company.

           LA DEFINICIÓ

Definir una paraula el millor possible sense utilitzar aquesta 
mateixa paraula, ni cap derivat, en la definició. Aquesta paraula 
queda prohibida. Si anomena la paraula l’equip quedarà 
automàticament eliminat.

         LA PREGUNTA

S’ha de formular una pregunta al company i tan sols es permet 
UNA ÚNICA RESPOSTA.

 ADVERTIMENTS:

1- A cada torn, els jugadors han d’alternar-se entre realitzar 
la prova i endevinar-la. D’aquesta forma, el jugador que ha 
endevinat en un torn, haurà de realitzar la prova al següent  
torn.

2- El temps màxim permès és de 30 segons. Cal girar el rellotge 
després d’haver mirat la prova a la targeta. Els altres equips 
han de controlar el temps i que la resposta sigui correcta.

3- Menys a la prova de LA PREGUNTA, el company d’equip pot 
donar tantes respostes com vulgui en el temps permès.

4- El jugador que respon és l’únic de tots que no pot mirar a la 
targeta la prova que ha realitzar.

5- Poden coincidir més d’una fitxa per casella sobre el tauler.

6- Mai es pot retrocedir, sinó avançar sempre tants espais com 
marqui el dau.

7- En el reglament no es precisa el grau d’exactitud en les 
respostes. Correspon als jugadors establir el grau de precisió.

  FINAL DEL JOC. EL GUANYADOR

El primer equip en sobrepassar la casella final és el guanyador.

  CONSELLS:

* A Party & Co.™ Junior es juga en parelles. Si hi hagués més 
de 8 jugadors es poden formar equips. En aquest cas, s’ha 
d’advertir que rotativament els jugadors de cada equip aniran 
efectuant les diferents proves.

* Si només hi ha 3 jugadors, es formen dos equips d’un sol 
jugador i el tercer actua tota la partida d’emissor de les proves 
i preguntes.

DIBUIX CATEGORIA I COLOR

TRAÇOS I DIBUIXOS
(Verd)

MÍMICA I 
GESTICULACIONS

(Groc)

TARAL·LEJAR I SONS
(Taronja)

LA DEFINICIÓ
(Lila)

LA PREGUNTA
(Blau)

Dibuixar, amb traços senzills 
i enginyosos: objectes, 
personatges o animals.

Descriure amb gestos: els noms 
de pel·lícules, sèries de televisió, 

accions, oficis o personatges. 

Taral·lejar cançons famoses i 
reproduir sons de la natura, 

d’animals o de coses.

Definir una paraula o un 
personatge real o de ficció 

sense esmentar-los. 

Respondre correctament 
preguntes de tota mena.

LA PROVA CONSISTEIX A:


