
El laberint del 
compostatge

Peces del joc

Regles del joc

Tauler, fitxes, dau i targetes de preguntes amb respostes sobre el 
procés de compostatge.

Els jugadors, per torns i seguint l’ordre de les agulles del rellotge, 
hauran d’avançar pel tauler amb forma d’espiral, començant per la 
casella número 1. 

Quan a un jugador li toca el seu torn, haurà de tirar el dau i començar 
a desplaçar la seua fitxa pel tauler, avançant el nombre de caselles 
que marque el dau. 

En el transcurs del seu torn, es trobaran amb caselles amb 
el símbol «?», en el cas de caure en aquestes caselles,  
el contrincant de l’esquerra haurà de formular-li  
una pregunta del munt al jugador.  
Si el jugador falla la resposta, perdrà torn  
en la volta actual i la següent. Si l’encerta,  
tornarà a tirar en eixe mateix torn. 

Guanyarà el jugador que aconseguisca  
arribar abans al centre del tauler.



Es pot afegir complexitat al joc afegint:

En el cas de caure en les caselles amb diferents residus, el jugador 
haurà de decidir si el residu:

 Va al compostador
 Va al compostador però amb moderació
 Va al compostador però triturat
 Encara que siga residu orgànic, és millor no afegir-ho
 No va al compostador

Si falla en la seua resposta, perdrà torn durant la volta actual. En el cas 
d’encertar, continuarà jugant.

A continuació es mostra la guia de respostes per a aquest punt: cada 
número marca el número de la casella del tauler, i els colors marquen 
els colors de les diferents respostes. Aquests colors no guarden 
relació amb els colors de les caselles del tauler espiral.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63


