
 

FITXA 12. Juguem a l’Scrabble! 

Àmbit: Joc i entreteniment                 Destinataris: Públic en general  

Objectiu 
Fomentar l’entreteniment en català a través de l’Scrabble. 

Descripció 
L'Scrabble és un joc de tauler lingüístic. L'objectiu és acumular la màxima puntuació possible formant pa-
raules en una graella de 15×15 caselles, algunes d'elles bonificades, amb fitxes que contenen lletres i pun-
tuacions. Les paraules s’han d’anar col·locant al tauler i lligant entre elles, de forma similar als mots encre-
uats. Guanya la persona que, un cop acabades les fitxes, suma més puntuació. 

L'Scrabble és un joc molt flexible que permet moltes variants de joc, cadascuna d'elles amb les seves parti-
cularitats i mecànica de joc. Es proposa reproduir el joc a gran escala. Es tracta de convertir el joc de taula 
en una partida popular on cada participant incorpora una paraula en un tauler gegant, intentant aconse-
guir la màxima puntuació. En un paper s’indiquen les dades de la persona participant, quina paraula ha 
afegit i la puntuació. El guanyador/a serà aquell/a que, un cop acabades totes les lletres, hagi afegit la pa-
raula amb més puntuació.  

 

 

 

 

 

Indicadors d’avaluació 
- Nombre de participants 
- Valoració de l’activitat (per part dels participants i els organitzadors) 

Recursos 
Els materials necessaris per dur a terme la variant popular del joc (tauler d’1x1m, plantilla amb les fitxes 
adaptades a la freqüència d’ús del català i fulls de respostes) es poden demanar a la CAL. 
Diccionari. Proposem el Diccionari Informatitzat de l’Scrabble en Català (DISC):  
http://diccionari.totescrable.cat/  

Observacions 
Reglament joc clàssic: http://ves.cat/kvz 
Reglament modalitat duplicada: http://ves.cat/kvz5   
Més informació a: http://www.fiscrabble.cat/  

Contactes 

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL): cal@cal.cat, 934159002 

Font: Federació Internacional 

d’Scrabble en català  

S’hi pot jugar a l’aire lliure o en un lloc tancat. Així mateix, poden 
participar-hi públics de totes les edats, i també es pot adaptar la 
partida de manera que els més menuts hi puguin jugar (per 
exemple, no comptant les bonificacions de les caselles i les lle-
tres, simplement combinant les lletres fins esgotar-les).  

A la secció “Observacions” es poden trobar referències a altres 
variants de joc. 

Empentallengua FITXA 12 
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