
UN JOC ...PER ENTRENDRE ALGUNES COSES

 

Es tracta d’un joc de simulació sobre el sistema d’intercanvis comercials entre els països industrialitzats i 
els països més desfavorits.

Presentació

tipus d’activitat

durada de l’activitat 45 min.

Manualitat

Fon: El Mercat amb en Kevin, Intermón 

Afavorir la presa de decisions als participants, dels mecanismes de base de l’explotació dels països més 
desfavorits i els nostre paper amb ells.

objectiu

Grup de 20-30 participants, dividits en 4 grups, observadors i animadors. A partir dels 12 anys.

Participants:

Una sala gran, 4 taules i tantes cadires com participants, 18 cartolines, 3 regles, 3 llapisses, 4 tisores, 
2 compàs, una pissarra i guixos (o tauler o retolador).

Material: 



L’animador presenta les consignes sense especificar massa la dinàmica ni la temàtica a debatre, per no 
condicionar als participants i afegir un component d’intriga que motivi la curiositat. Tan sols s’anuncia que 
hi ha determinats fenòmens a la vida difícils d’entendre, si no és a través d’una vivència prèvia (component 
socioafectiu), i un a nivell mundial és el que intentarem reproduir.

Es divideix als participants en 4 grups (que representa 4 països, encara que no se’ls hi digui) de igual número 
de membres, i al menys un observador per grup, a més d’algun general.

La consigna és la de fabricar quadrats i rodones retallats perfectes.

Cada equip rebrà diferent material, així que podran negociar entre ells, però sols a través dels seus 
representants (ambaixadors) fixes, que es reuniran fora de la zona de les taules. A cada taula també hi ha 
d’haver un observador, que anotarà tot el que vagi passant al grup.

Ningú pot fer servir res que no distribueixi el professor.
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Plantejament:  

Desenvolupament: 

Abans de que comenci el joc, es pren als observadors sense que la resta escoltin el que els hi diran. Se’ls 
assigna a cada un, un grup a observar i se li donen les instruccions, que poden ser: prendre nota per escrit 
del que diuen i fan els participants, la seva forma d’organitzar-se, els intercanvis que fan... A ells si se’ls 
explica la dinàmica i els països que representen, així com el material que se’ls ha entregat.

El material s’entrega de la següent manera:

Es dona la senyal per començar, anunciant que hi ha un temps de 25 a 35 minuts. L’animador anirà reben 
les cartolines i les acceptarà o no segons com estiguin fets. S’anirà anotant les cartolines que va entregant 
cada equip a la pissarra. Una vegada acabat el temps, es passa a la avaluació.

Equip Matèries primes- Cartolines Coneixements- regles i 
llapisses 

Tecnologia- 
tisores 

Mà d’obra 
qualificada- compàs 

1 2  3  1 1 
2 1 3 3 1 
3 7 - - - 
4 8 - - - 
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 S’analitza cóm s’han sentits els perdedors i quines creuen que han sigut les causes del fracàs.

A continuació es fa el mateix amb els guanyadors.

Posteriorment, els observadors resumeixen els que han anotat durant el transcurs de la dinàmica.

Finalment es passa a preguntar en quin aspecte s’ha reproduït una situació internacional i quin sentit 
té cada un dels materials que s’han fet servir.

 

Avaluació: 

L’animador por influenciar al curs dels esdeveniments fent córrer rumors (si el joc no s’anima), o incitar a 
la revolució... 

 NOTA: 
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Un Joc per entendre les coses

Les relacions comercials entre el Nord i el Sud són molt difícils i complexes d’explicar.

GUANYA QUI MÉS ACONSEGUEIXI

1 Seguiu les instruccions del vostre mestre o mestra al peu de la lletra.

2 L’objectiu del joc és guanyar OCUS, com més millor, construint o       
             perfectament dibuixats i retallats segons les instruccions.

3 Tots podeu comprar o vendre a partir del que teniu i de l’objectiu que us hagueu proposat. 
             Guanya qui més n’aconsegueixi.

4 Al lloc de compra i venda les coses es ven a un preu i es compren a un altre. Compte!

Els quadrats: 15 ocus
Les rodones: 25 ocus

5 A més de tots els jugadors hi ha d’haver un observador per grup, el qual ha d’anar anotant el que 
             vegi  i li cridi l’atenció mentre duri el joc, el qual ha d’anar anotant tot el que vegi i li cridi l’atenció 
             mentre duri el joc, segons les instruccions del mestre o mestra.

6 Quan finalitzi el temps de joc, cada equip ha de comptar els diners que ha guanyat i el valor del 
             material de què disposa, i ho ha d’anotar a la pissarra.

7 A partir d’aquí, els observadors han de presentar les seves notes i s’han de comentar tots els 
             aspectes que hagin cridat l’atenció de les condicions del joc i de la seva dinàmica.

Fitxa per l’alumne   

Lloc de compra i venda Preu de compra Preu de venda 
Fulls de paper 4 ocus 12 ocus 
Llapis 8 ocus 16 ocus 
Regles 6 ocus 12 ocus 
Compàs 10 ocus 20 ocus 
Tisores 12 ocus 20 ocus 
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Contesta individualment les preguntes següents:  

Que ha passat durant el joc?

Les condicions del joc et semblen justes? Per què?      
   

T’ha ajudat a entendre alguna cosa en especial? Quina?
 

1

2

3
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