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EL PENJAT 

 

OBJECTIU DEL JOC: Endevinar el nom dels personatges que van sortint i aconseguir el 

màxim nombre de cartes possible.  

MATERIAL: Les dues baralles de cartes, un full o suport on escriure i un llapis o bolígraf. 

REGLES DEL JOC: 

- Agafeu una baralla de cartes i col·loqueu-les totes a la taula per tal que tots els 

jugadors puguin veure’n els personatges representats. Llegiu-ne detingudament 

tots els noms.  

o Opció fàcil: Podeu deixar aquestes cartes a la taula durant tota la partida 

per tal de poder anar llegint els noms dels personatges en tot moment.  

o Opció difícil: Cronometreu cinc minuts perquè tots els jugadors intentin 

retenir el màxim nombre de noms possibles i retireu les cartes passat el 

temps. 

 

- Agafeu l’altra baralla i, un cop l’hagueu barrejat bé, deixeu la pila a sobre la taula 

de manera que només se’n vegin els dorsos a mesura que es van agafant.  

 

- Escolliu un jugador per començar la partida, que agafarà una carta de la pila i en 

mirarà el contingut sense ensenyar-lo a la resta de participants. Després, escriurà 

tantes ratlles com lletres tingui el nom del personatge al full o suport que es 

tingui. Si surt la ROSA, per exemple, caldria que fes quatre ratlles.  
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EL PENJAT 

 

- Un cop tots els jugadors sàpiguen el nombre de lletres que té el nom del 

personatge, establiu un ordre per tal que cadascú proposi una lletra de 

l’abecedari i es pugui anar completant conjuntament el nom. Si conté la lletra 

proposada, el jugador que tingui la carta l’escriurà a sobre de la ratlla 

corresponent. Si no la conté, es dibuixarà un traç del típic dibuix del penjat. El 

teniu a continuació: 

 
 

- El primer jugador que endevini el nom complet del personatge es quedarà la carta 

i passarà a ser el que fa el nou penjat agafant-ne una altra de la baralla. En cas que 

es completi el dibuix del penjat abans que algú n’endevini el nom, es quedarà la 

carta el jugador que dibuixava en aquell moment.  

 

- Guanya el jugador que té més cartes en acabar la partida. Es poden pactar les 

rondes a l’inici o jugar fins que s’acabin les cartes de la baralla.  

 


