
JOC: Tira el dau i descobreix Europa! 
 
El joc TIRA EL DAU I DESCOBREIX EUROPA és una proposta de l'oficina Europe Direct Tarragona per celebrar 

el Dia d'Europa 2016, que es commemora el 9 de maig. Una iniciativa encarada a les escoles, de manera que 
els nens i nenes poden aprendre sobre la Unió Europea de forma lúdica i amena. 

 
Origen del joc 

 
La base és el joc de la oca. Es tracta d'un joc de tradició europea que es creu que va ser inventat a Florència 

cap a l'any 1580, per encàrrec de Francesco de Mèdici com a regal per al rei Felip II d'Espanya. El joc va 

guanyar molta popularitat i de seguida es va difondre per tot el continent europeu fins a Anglaterra. Així doncs, 
el joc de l'oca es pot considerar com un joc tradicional europeu, popular a molts països de la UE. 

 
Estructura del joc  

 
El tauler té forma d'espiral i està format per 63 caselles. Al llarg del temps se n'han realitzat diferents versions. 

En la que proposem, centrada en Europa, els Estats membres i les seves institucions, també hi ha 63 caselles. 
A més, les caselles d'acció del joc tradicional es mantenen en les mateixes posicions: 

 
- 2 caselles: una d'inici, amb dos personatges que comencen un viatge per Europa, i una de final amb 

el logotip del joc. 
- 28 caselles de països: una per cada país de la UE i situades en l'ordre en què aquests estats s'hi van 

introduir. Al final del document s'adjunta una taula amb més informació de cada país, com la seva 
capital, la moneda que utilitza o el nombre d'habitants que té. 

- 13 caselles d'euro: caselles d'avançar. "D'euro a euro he d'anar abans de tornar a tirar". 

- 4 caselles per avançar i retrocedir: dues caselles per avançar o retrocedir de pont a pont si 
s'anomenen tres rius europeus, i dues més per avançar o retrocedir pel Canal de la Mànega. 

- 4 caselles de perdre un, dos, tres o quatre torns de joc. 
- 1 casella de tornar a començar. 

- 11 caselles de preguntes: sobre els símbols de la Unió Europea, les institucions i els tractats.  



CASELLA TIPUS CONTINGUT 

1 SORTIDA Dos personatges comencen un viatge per la Unió Europea. Som-hi! Torna a tirar! 

2 PREGUNTA Quin és el lema de la Unió Europea? 

3 PAÍS Alemanya (pretzel) 

4 PAÍS Bèlgica (Tintín) 

5 AVANÇAR EURO "D'euro a euro he d'anar abans de tornar a tirar" 

6 AVANÇAR PONT De pont a pont. Digues tres rius europeus i avança a la casella 12 

7 PAÍS França (Torre Eiffel) 

8 PAÍS Itàlia (espaguetis) 

9 AVANÇAR EURO "D'euro a euro he d'anar abans de tornar a tirar" 

10 PAÍS Luxemburg (lleó coronat de l'escut del país) 

11 PAÍS Països Baixos (molí de vent) 

12 RETROCEDIR PONT De pont a pont. Digues tres rius europeus o retrocedeix a la casella 6 

13 PREGUNTA  El Parlament Europeu és una de les principals institucions de la UE. On es troba? 

14 AVANÇAR EURO "D'euro a euro he d'anar abans de tornar a tirar" 

15 PAÍS Dinamarca (sirena de Copenhaguen) 

16 PAÍS  Irlanda (trèvol de quatre fulles) 

17 PAÍS Regne Unit (tassa de te) 

18 AVANÇAR EURO "D'euro a euro he d'anar abans de tornar a tirar" 

19 ESPERAR 1 TORN Puges al pic més alt d'Europa, el Mont Blanc. Un torn sense tirar 

20 PREGUNTA 
Com es diu l'òrgan de govern de la Unió Europea format per 28 dirigents (un per 
cada Estat membre)? 

21 PAÍS Grècia (Partenó) 

22 PREGUNTA Quantes estrelles grogues hi ha sobre el fons blau de la bandera de la UE? 

23 AVANÇAR EURO "D'euro a euro he d'anar abans de tornar a tirar" 

24 PAÍS Espanya (paella) 

25 PAÍS Portugal (tramvia) 



26 AVANÇAR CANAL Avances per Canal de la Mànega fins a la casella 53 

27 AVANÇAR EURO "D'euro a euro he d'anar abans de tornar a tirar" 

28 PAÍS Àustria (barret tirolès) 

29 PAÍS Finlàndia (ant) 

30 PAÍS Suècia (cavall Dala) 

31 ESPERAR 2 TORNS Creues el llac més gran d'Europa, el Léman. Dos torns sense tirar 

32 AVANÇAR EURO "D'euro a euro he d'anar abans de tornar a tirar" 

33 PREGUNTA Quants eurodiputats formen el Parlament europeu? 

34 PREGUNTA Quin nom tenia abans la Unió Europea? 

35 PREGUNTA  Quin és l'himne que va ser adoptat l'any 1985 pels dirigents europeus?  

36 AVANÇAR EURO "D'euro a euro he d'anar abans de tornar a tirar" 

37 PAÍS Eslovàquia (ous de Pasqua) 

38 PAÍS Eslovènia (element de la bandera nacional) 

39 PAÍS Estònia (Centaura Cyanus, la flor nacional) 

40 PAÍS  Hongria (Parlament de Budapest) 

41 AVANÇAR EURO "D'euro a euro he d'anar abans de tornar a tirar" 

42 ESPERAR 3 TORNS Et perds a la Selva Negra. Tres torns sense tirar 

43 PAÍS  Letònia (façana d'una casa modernista) 

44 PAÍS Lituània (pilota de bàsquet) 

45 AVANÇAR EURO "D'euro a euro he d'anar abans de tornar a tirar" 

46 PAÍS Malta (barca de pescadors típica) 

47 PAÍS Polònia (vestit tradicional del país) 

48 PREGUNTA 19 països de la UE tenen la mateixa moneda, l'euro. En pots anomenar cinc? 

49 PAÍS República Txeca (pont de Carles de Praga) 

50 AVANÇAR EURO "D'euro a euro he d'anar abans de tornar a tirar" 

51 PAÍS Xipre (llaüt) 

52 ESPERAR 4 TORNS Perds un vol a l'aeroport de Charles de Gaulle. Quatre torns sense tirar 



53 RETROCEDIR CANAL Retrocedeixes per Canal de la Mànega fins a la casella 26 

54 AVANÇAR EURO "D'euro a euro he d'anar abans de tornar a tirar" 

55 PREGUNTA El Dia d'Europa commemora la pau i la unitat d'aquesta. Quin dia se celebra? 

56 PAÍS Bulgària (vestit folklòric) 

57 PAÍS Romania (façana decorada de manera tradicional) 

58 
TORNAR A 

COMENÇAR 
Tornes a la casella d'inici 

59 AVANÇAR EURO "D'euro a euro he d'anar abans de tornar a tirar" 

60 PREGUNTA Com s'anomenen els membres de la Comissió Europea? 

61 PREGUNTA La Unió Europea té 24 llengües oficials. En pots anomenar quatre? 

62 PAÍS Croàcia (pont simbòlic del país) 

63 FINAL! Enhorabona! Has arribat al final! 

 
Preguntes 

 
En total, el joc té 11 caselles de preguntes. Aquí en trobareu algunes més, i també en podeu crear vosaltres 

per adequar-les a l'edat i els coneixements dels infants. Les que us proposem, d'acord amb el material, giren 
al voltant de Tractats Europeus i Institucions Europees, símbols de la Unió Europea i altres curiositats. 

 

Preguntes sobre els símbols: 
 

1. El lema de la Unió Europea es va utilitzar per primera vegada l'any 2000. Fa referència a la manera 
com els europeus s'han unit, formant la UE, i la gran diversitat de cultures, tradicions i llengües 

d'aquesta. El podem trobar traduït en totes les llengües de la Unió! Quin és aquest lema? 
 Resposta: Units en la diversitat. 

 
 



2. La bandera de la Unió Europea està formada per un cercle d'estrelles grogues sobre un fons blau. Les 

estrelles simbolitzen els ideals d'unitat, solidaritat i harmonia entre els pobles d'Europa. Quantes 
estrelles té la bandera? 

 Resposta: 12 estrelles. El número d'estrelles no té relació amb el número de països que formen part 

de la UE. 
 

3. La música és el llenguatge universal que expressa els ideals europeus de llibertat, pau i solidaritat. 
Quin és l'himne que va ser adoptat l'any 1985 pels dirigents europeus? 

 Resposta: L'oda a l'alegria de Beethoven. L'himne no té lletra només la melodia. 
 

4. El dia d'Europa celebrem la pau i la unitat d'aquesta. Quin dia es commemora? 
 Resposta: El Dia d'Europa és el 9 de maig. Coincideix amb la data de la "Declaració de Schuman" de 

l'any 1950 que es considera el començament del que avui és la Unió Europea. 
 

Tractats i institucions 
 

5. La Unió Europea està composta per set institucions. En pots anomenar tres? 
 Resposta: Parlament Europeu, Consell Europeu, Consell de la Unió Europea, Comissió Europea, 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Banc Central Europeu i Tribunal de Comptes Europeu. 

 
6. Quina és la institució europea que representa tots els ciutadans europeus, aprova les lleis i els 

pressupostos i controla la resta d'institucions? 
 Resposta: El Parlament Europeu. 

 
7. El Parlament Europeu és una de les principals institucions de la Unió Europea. On es troba?  

 Resposta: Té dues seus, una a Estrasburg i l'altra a Brussel·les. 
 

8. Quants eurodiputats formen el Parlament europeu? 
 Resposta: 751. 

 



9. Les primeres eleccions al Parlament Europeu van ser l'any 1979. Des d'aleshores s'han anat realitzant 

eleccions periòdicament. Cada quants anys són les eleccions europees? 
 Resposta: Cada 5 anys. 

 

10. Com es diu l'òrgan de govern de la Unió Europea forma per 28 dirigents (un per cada Estat membre)? 
 Resposta: Comissió Europea. Es reuneix un cop per setmana per decidir què cal fer. 

 
11. El tractat de Roma (1957) és un dels tractats d'origen de la Unió Europea. Quins són els 6 països 

fundadors? 
 Resposta: Els estats fundadors de la Unió Europea són Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i 

Països Baixos. 
 

12. Com s'anomenen els membres de la Comissió Europea? 
 Resposta: Comissaris. 

 
Altres preguntes 

 
13. Quin nom tenia abans la Unió Europea? 

 Resposta: Comunitat Econòmica Europea. 

 
14. 28 són les capitals dels Estats europeus, però quina és la capital administrativa de la Unió Europea? 

 Resposta: Brussel·les. 
 

15. La Unió Europea té 24 llengües oficials. En pots anomenar quatre? 
 Resposta: Alemany, anglès, búlgar, txec, croata, danès, eslovac, eslovè, espanyol, estonià, finès, 

francès, grec, hongarès, irlandès, italià, letó, lituanes, maltès, neerlandès, polonès, portuguès, 
romanès i suec. 

 
16. El nostre país va entrar a formar part la de la Unió Europa juntament amb Portugal. Saps en quin any? 

 Resposta: L'any 1986. 
 



17. La Unió Europea està formada per 28 països, i 19 d'aquests tenen la mateixa moneda: l'euro. Pots 

anomenar-ne cinc que l'utilitzin? 
 Resposta: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, 

Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre. 

 
18. La Unió Europea té aproximadament 500 milions d'habitants! Quin és el país més poblat? 

 Resposta: Alemanya. Té 80.780.000 habitants (dada del 2014). 
 

19. França és el país més gran de la Unió Europea, amb una superfície de 632.834 km2. Saps quin és el 
país més petit de la Unió? 

 Resposta: Malta (316km2). 
 

20. La Unió Europea està formada per països que formen part del continent europeu, però no tots els 
països europeus en formen part. Nombra 3 països europeus que no formin part de la Unió. 

 Resposta: Albània, Andorra, Armènia, Azerbaidjan, Belarús, Bòsnia i Hercegovina, Geòrgia, Kosovo, 
Islàndia, Liechtenstein, Macedònia, Moldàvia, Mònaco, Montenegro, Noruega, Sèrbia Rússia, San 

Marino, Suïssa, Turquia i Ucraïna. 
 

21. El nostre país té frontera amb dos altres països europeus. Quins són? 

 Resposta: Portugal i França. 
 

  



Adjunt Informació Països 
 

País Any d'entrada a la UE Capital Superfície (km
2
) Població (2014) Moneda 

Alemanya 1958 (fundador) Berlín 357.340 80.780.000 Euro (1999) 

Àustria 1995 Viena 83.879 8.507.786 Euro (1999) 

Bèlgica 1958 (fundador)  Brussel·les 30.528 11.203.992 Euro (1999) 

Bulgària 2007 Sofia 111.002 7.245.677 Lev 

Croàcia 2013 Zagreb 56.594 4.246.700 Kuna 

Dinamarca 1973 Copenhaguen 42.921 5.627.235 Corona danesa 

Eslovàquia 2004 Bratislava 49.035 5.415.949 Euro (2009) 

Eslovènia 2004 Ljubljana 20.273 2.061.085 Euro (2007) 

Espanya/Catalunya 1986 Madrid 505.970 46.507.760 Euro (1999) 

Estònia 2004 Tallin 45.227 1.315.819 Euro (2011) 

Finlàndia 1995 Hèlsinki 338.435 5.451.270 Euro (1999) 

França 1958 (fundador) París 632.834 65.856.609 Euro (1999) 

Grècia 1981 Atenes 131.957 10.992.589 Euro (2001) 

Hongria 2004 Budapest 93.024 9.879.000 Fòrint 

Irlanda 1973 Dublín 69.797 4.604.029 Euro (1999) 

Itàlia 1958 (fundador) Roma 302.073 60.782.668 Euro (1999) 

Letònia 2004 Riga 64.573 2.001.468 Euro (2014) 

Lituània 2004 Vílnius 65.300 2.943.472 Euro (2015) 

Luxemburg 1958 (fundador) Luxemburg 2.586 549.680 Euro (1999) 

Malta 2004  La Valleta 316 425.384 Euro (2008) 

Països Baixos 1958 (fundador) Amsterdam 41.540 16.829.289 Euro (1999) 

Polònia 2004 Varsòvia 312.679 38.495.659 Zloty 

Portugal 1986 Lisboa 92.225 10.427.301 Euro (1999) 

Regne Unit 1973 Londres 248.528 64.308.261 Lliura esterlina 

República Txeca 2004 Praga 78.867 10.512.419 Corona txeca 

Romania 2007 Bucarest 238.391 19.942.642 Leu romanès 

Suècia 1995 Estocolm 438.574 9.644.864 Corona sueca 

Xipre 2004 Nicòsia 9.251 858.000 Euro (2008) 


