
Llegiu el supòsit

Tireu el dau per saber des de quina cara partiu.

Si surt la cara de l’ECÒMETRE: 

Tots els jugadors obren el formulari de 
l’ECÒMETRE i responen les preguntes 
d’1 secció. 
Feu una creu en el tauler en la secció 
que heu completat.

Si surt la cara de l’ENERGIA: 

Agafeu una targeta amb una acció que 
us proporciona energia.
Cada acció són 6 unitats d’energia. Po-
deu convidar a un altre grup a fer l’acció 
amb vosaltres i compartir l’energia.

Si surt qualsevol de les altres 4 CARES: 

El jugador de la cara que ha sortit al dau 
obre el seu formulari de JOC.
Trieu una casella. En les caselles on 
hi hagi aquest símbol (    ) haureu de 
convidar a un altre grup a participar de 
l’acció.
Entre els participants del vostre grup us 
poseu d’acord per triar quina serà la mil-
lor opció  per respondre la qüestió que 
se us planteja. 
Fer l’acció comporta una despesa d’1 
unitat d’energia.
Poseu la vostra empremta a la casella 
que heu respost. En aquelles caselles on 
heu convidat a un altre grups haureu 
d’afegir també la seva empremta.

Cal anar tirant el dau fins aconseguir posar 
empremtes a totes les caselles i respondre 
totes les seccions de l’ECÒMETRE.

Heu d’estar ALERTA que no us quedeu 
sense ENERGIA. Sinó no podreu continuar 
tirant el dau fins que un altre grup us con-
vidi a una acció d’ENERGIA i es reparteixi 
l’energia amb vosaltres.
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