
Llengua
Estrangera:

Anglès

Què et proposem?

WELCOME TO 
CATAN

Què necessites?

Benvinguts a Catan, on al llarg d’aquesta activitat la llengua oficial serà l’anglès. Esteu preparats per jugar 
tota la partida parlant en aquesta llengua? Més us val, ja que si no és així, un altre jugador us podrà donar la 
carta d’“Oops” i haureu d’entregar-li a canvi una de les vostres cartes de recursos.

Però tampoc us preocupeu massa, per aconseguir-ho, tindreu l’ajuda de la “Guide for Explorers of Catan” 
(Guia per a Exploradors de Catan) on trobareu traduïdes totes les paraules i expressions que necessitareu 
per comunicar-vos  durant el joc.

Are you ready?

•  1 joc de Catan per jugar una partida.

• 1 “Guide for Explorers of Catan” per a cada jugador. 
Pots imprimir la de la pàgina 6 o copiar-la en un full.  

• 1 carta d’ “Oops”. Pots imprimir la de la pàgina 5 o 
dibuixar-la tu mateix.

• Respondre a les preguntes de l’apartat 
      Com ha anat?
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ACTIVITAT: WELCOME TO 
CATAN

Per explorar Catan comunicant-vos en anglès, haureu de jugar una partida del joc amb les regles de 
sempre. Aquí les podeu repassar ràpidament:  Com es juga a Catan?

O, si ho preferiu, podeu escoltar l’explicació directament en anglès per anar entrant en el tema:
How to play Catan?

Atenció! Cada vegada que algú parli en un idioma que no sigui l’anglès durant la partida, el jugador que tingui 
la carta d’ “Oops!” en aquell moment podrà donar-l’hi i prendre-li una carta de recursos a canvi.

Si un jugador parla en un altre idioma i ja és qui té en la seva possessió la carta d’ “Oops!”, qualsevol dels 
altres jugadores li podrà dir “You did it” i robar-li la carta. A continuació, aquest jugador tirarà els daus i 
s’aplicarà el resultat amb normalitat per a tots els jugadors, tret d’aquell que tenia la carta, que no podrà 
aconseguir cap recurs amb el número resultant.

Endavant!

www.devir.com 2

https://youtu.be/3t0BVFjhhCA
https://youtu.be/Tehvi5ME_4s
http://www.devir.com


Comencem!

1. Imprimiu una “Guide for explorers of Catan” per a cada jugador o memoritzeu-la abans de començar a 
jugar. La trobareu al final d’aquest document.

2. Imprimiu i retalleu una carta d’“Oops!” o, si ho preferiu, copieu-la en una targeta qualsevol. La teniu 
també al final d’aquesta fitxa.

3. El jugador més jove comença la partida amb la carta d’“Oops!” en el seu poder i és qui juga primer. 
Després el torn passarà cap a l’esquerra.

4. Cada vegada que un jugador parli en un idioma que no sigui l’anglès:

5. Comença la partida!

• Si no té la carta d’“Oops!”: si el jugador que en aquell moment té la carta s’adona de l’error, l’hi 
donarà immediatament i li prendrà una carta de recurs. En el cas que no tingui cap carta de 
recurs per donar-li, podrà agafar de la reserva el recurs que vulgui.

• Si té la carta d’“Oops!”: qualsevol dels altres jugadors podrà dir-li “You did it”, agafar-li la carta 
i tirar els daus. La tirada s’aplicarà segons les regles de joc per a tots els jugadors, tret del que 
tenia la carta, que no es podrà beneficiar del resultat.

Una vegada finalitzada la partida, respon a les preguntes següents sobre l’ús de l’anglès en el joc i 
altres qüestions relacionades.

1. Qui ha guanyat la partida? Qui de vosaltres ha rebut més vegades la carta d’“Oops!”? Quins han estat els 
errors més freqüents?

2. Us ha estat útil la “Guide for explorers of Catan”? Hi heu trobat a faltar alguna expressió? Quines?

3. Investigueu i escriviu en anglès els noms d’aquests elements relacionats amb l’illa de Catan:

Com ha anat?
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Tradueix a l’anglès

FUSTA CEREALS ARGILA

MINERALSOVELLES DESERT

Porta:

Biga:

Finestra:

Taula:

Roba:

Coixí:

Llençols:

Barret:

Blat:

Ordi:

Civada:

Blat de moro:

Ferro:

Coure:

Plata:

Or:

Maons:

Gerro:

Cassola:

Plat:

Sorra:

Escorpí:

Oasi:

Palmera:
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Què hem treballat?

En aquesta activitat hem treballat principalment la nostra competència per parlar i comprendre la llengua 
anglesa fent-la servir per comunicar-nos en un entorn que ja coneixíem, com és l’illa de Catan.

Precaució!

Aquests components són per retallar i fer-se servir en aquesta atctivitat. 
Recomanem prendre totes les mesures de preacució necessàries i que 
sempre estigui present un adult en el moment de manipular qualsevol 

tipus d’eina tallant (tisores, cutter, ganivet, etc.).
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Guide for Explorers of Catan

És el meu torn It’s my turn
Qui canvia una llana per una 
fusta?

Who wants one wool for one 
lumber

És el teu torn.
Et toca jugar

It’s your turn.
Canvio tres cereals per un 
mineral

I trade three grain for one ore

Em dones el dau, si us plau?
Could you give me the dice, 
please?

A mi sí que m’interessa I’m interested

Bosc Forest D’acord I agree

Turó Hill No m’interessa I’m not interested

Prats Pastures
Vull dues llanes per la meva 
fusta

I want two wool for one 
lumber

Muntanyes Mountains
Qui té la carretera més 
llarga? 

Who has the longest road?

Conreus Fields Qui té l’exèrcit més gran? Who has the largest army?

Desert Desert He guanyat I won

Lladres Robber Quants punts has aconseguit? 
How many points have you 
got?

Fusta Lumber Tornem a jugar? Shall we play again?

Argila Brick

Llana Wool

Minerals Ore

Cereals Grain

Construeixo una carretera I build a road

Poblats Settlements

Ciutats Cities

Vull comprar una carta de 
desenvolupament

I want to buy a development 
card

Dóna’m una carta, si us plau Give me a card, please

Pago una carta de llana, una 
d’argila, una de fusta i una de 
cereals per construir un poblat

I pay one wool, one brick, one 
lumber and one grain to build 
a settlement
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