
El joc de cartes Domino de VIRTUE-s 
Aquest joc va ser dissenyat per a familiaritzar als estudiants amb les etapes larvàries dels 
animals més comuns que trobaran en els discos en unir la larva amb la forma adulta. Les 
etapes larvàries són planctòniques i per a mostrar als estudiants què és el plàncton, es pot 
examinar una mostra de zooplàncton sota el microscopi. Les mostres de zooplàncton es 
poden obtenir utilitzant una xarxa de plàncton amb una grandària de malla de 200 - 250 µm. 
És possible que els estudiants no vegin totes les etapes larvals utilitzades en aquest joc. 
 
Requeriments: 
Nombre de jugadors: 2 – 6 jugadors; Temps de joc: aprox. 20 minuts; Edat 
(12+)  
Materials: 
Una mesa gran i cartes del dominó 

 
  Prepara les cartes: 

1.  Imprimeix les targetes a doble cara en 
paper A4. 
2.   Lamina el paper i tala les targetes 
individuals al llarg de les línies discontínues. 
3.   Hi hauria d’haver un totals de 
66 cartes. 

 
Com jugar: 
1.   Mescla totes les targetes i col·loca-les en 

una pila sobre la taula. 
2.   Reparteix les cartes de cada jugador al 

començament del joc: 8 cartes cadascuna 
per a 2 jugadors, 6 cartes per a 3 jugadors i 
5 cartes per a 4 o més jugadors. 

3.   Es col·loca una carta d'inici en el centre de la 
taula. 

4.   A diferència del joc de dominó comú on es 
fan coincidir els extrems de les fitxes, el 
"Domino de VIRTUE-s" coincideix amb els 
organismes adults amb la seva forma larval. 
El jugador inicial col·loca una carta 
perpendicular o d'extrem a extrem a la 
imatge corresponent en una carta en la 
taula. 

5.   Es poden col·locar cartes a joc en tots dos 
extrems de la cadena. 

6.   Si un jugador no té una carta que coincideixi, 
roba una nova carta de la pila i si pot jugar-
la, ha de jugar-se. Si la carta robada no té 
una coincidència, la jugada passa al següent 
jugador. 

7.   Una carta en blanc es pot combinar amb 
qualsevol organisme. 
8.   El jugador que pot descartar totes les seves cartes primer 
guanya. 


