
JOC DE ROLS 
 
 
DESCRIPCIÓ DELS ROLS 
 
Els personatges que aquí apareixen són orientatius, el mestre o la mestra pot inventar qualsevol 
altre. Tenint en compte el bagatge de l’alumnat de l’aula, se sabrà quins detalls ampliar o canviar 
les circumstàncies platejades, de manera que tots i totes puguin sentir-se identificats/des i generar 
una bona empatia amb el rol presentat. 
 
És important que cada subgrup primer es familiaritzi amb el seu rol i després se li faciliti el repte on 
es troba immers el seu personatge tipus.  
 
1. M’ho passo molt bé llegint i descobrint sobre el món de les fades. Per a mi existeixen 
d’alguna manera.  
 
Descripció del rol: 
 
Sóc la Lluna i tinc 10 anys. Visc amb la meva mare al barri vell d’una ciutat petita, a dues passes de 
la biblioteca. M’encanta anar-hi a llegir sobre mons imaginaris, dracs, princeses, follets i sobretot 
fades. Ho faig mentre ella treballa a casa. Les persones adultes han perdut la il·lusió i per això no hi 
creuen però jo estic convençuda que hi ha una fada preciosa que vetlla pels meus somnis. Temps 
enrere la Martina, la meva millor amiga, i jo llegíem i somiàvem juntes aventures a la sala infantil 
de la biblioteca. Fèiem descobriments sobre el món de les fades i, més d’un cop, havíem trobat 
indicis de les seves visites a la tauleta de nit. M’encanta inventar històries! Però el dia que vaig 
explicar a classe que hi havia una fada que venia a visitar-me tothom es va posar les mans al cap. 
“Això sí que no, Lluna! És massa fantasiós fins i tot per a tu...”. La mestra em va explicar que no es 
diuen mentides, la Martina va comentar que era un joc de més petites i ara tota la classe se’n riu de 
mi.  
 
REPTE: Que es reconegui el dret de la Lluna a viure les seves il·lusions i a desenvolupar-les 
mitjançant el joc i la fantasia, al pati, a la biblioteca i durant el seu temps de lleure. 

 
Preguntes d’exemple:  
 

 Com pot aconseguir la Lluna expressar-se i explicar-se sense que la classe es rigui d’ella? 

 Què pot fer la mestra per canviar la situació que ara viu la Lluna a classe? 

 Com podrien reaccionar els companys i les companyes de la Lluna per fer-la sentir bé?  
 
2. M’encanta jugar a construir cabanes al bosc perquè pots crear-te el teu propi espai i 
després imaginar-hi mil històries. 
 
Descripció del rol: 
 
Sóc en Joan, tinc 11 anys i una germana petita de 7 anys. Sempre m’han agradat els jocs de 
construcció, saltar i córrer. Com que vivim al costat d’un parc molt gran que toca a la muntanya, 
moltes tardes me’n vaig cap a un petitíssim bosc d’alzines que hi ha a construir cabanes. Allà creo 
el meu espai: munto construccions sobre els arbres com en Robin Hood, amb pals, fustes o brossa 
dels contenidors de reciclatge. La meva germana sempre em vol acompanyar però prefereixo els 
meus amics, ella no entén res de les nostres històries... El problema és que els amics prefereixen 
jugar a construir, lluitar o el que sigui davant de les seves tauletes. La meva mare diu que fins als 
12 no tindré la meva tauleta i mentrestant m’hauré d’apanyar amb el seu ordinador vell. També 
defensa que encara tenim edat de jugar i fer cabrioles. Potser estic d’acord amb la meva mare..., 
però és que tots els meus amics prefereixen la tauleta i sento que m’estan deixant de banda. 
 
REPTE: Que els amics d’en Joan participin de tant en tant en els jocs i les aventures de les tardes 
al parc, fent activitats amb grup i a l’aire lliure. 



Preguntes d’exemple: 
 

 Com en Joan pot incentivar als seus amics a participar en les seves construccions i a jugar-hi? 

 Què haurien de fer els amics d’en Joan per no deixar-lo de banda? 

 De quina manera en Joan podria tenir accés a alguna tauleta i jugar-hi de tant en tant? 
  

3. La càmera de fotos és la meva millor joguina perquè m’obre moltes possibilitats de fer 
coses diferents.  
 
Descripció del rol: 
 
El meu nom és Candela, tinc 13 anys i vaig en cadira de rodes. M'encanta anar a jugar al mini 
golf, córrer i passejar amb les meves amigues pel parc de la Ciutadella, sempre buscant aventures 
per a explicar amb la meva càmera. Capturo, creo, construeixo altres realitats i explico el meu món 
propi amb les fotos que faig. M'expresso molt millor amb imatges que amb paraules, i vaig recollint 
tots els esdeveniments que visc amb les amistats i la família. Al centre cívic del barri hi ha una 
exposició de fotografia que vull anar a veure. Han obert un concurs de joves talents on em podria 
presentar però el meu pare m’ha dit que no m’hi puc apuntar! Em repeteix el mateix cada dia: “Prou 
de càmera, ja! A més, ets massa petita per a aquestes coses!”. 
 
REPTE: Que la Candela pugui jugar i participar en activitats culturals i artístiques en el seu temps 
de lleure i/o també a l'escola. 
 
Preguntes d'exemple: 

 Què pot fer la Candela per fer valer la seva voluntat i que la família entengui la importància 
que té per a ella el concurs de fotografia? Qui la pot ajudar? 

 Per què el pare de la Candela no la deixa participar al concurs? Com és que no valora l’afició 
de la seva filla a la fotografia? 

 Com ho haurien de fer el pare i la mare de la Candela per facilitar que la seva filla participi en 
activitats culturals de proximitat? 

 
4. No puc entendre que els meus amics i amigues prefereixin els videojocs que anar al parc. 
 
Descripció del rol: 
 
Sóc la Liri, tinc 12 anys i un germà gran. Vivim a prop del camp de futbol del Barça. Ens agraden 
molts esports però el futbol és el preferit nostre. Gairebé al costat del Camp Nou, hi ha un parc 
preciós i enorme, i al meu germà i a mi ens encanta anar-hi a jugar amb la pilota. Assagem tot 
tipus de tàctiques, passis i piruetes. Tenim molta sort de ser grans i encara viure aquestes estones 
junts. Al meu grup d'amics i amigues també els encanta jugar a futbol, però prefereixen fer-ho 
virtualment. Diuen que és molt més emocionant que anar al parc, que l’espai no té res... En canvi, 
els sembla que els videojocs tenen de tot, que tiren molt. Solen jugar entre ells/es o bé amb altra 
gent. Jo els intento convèncer: “NO, no és el mateix venir al parc que jugar en línia amb altres nois 
i noies, que la meitat no sabeu ni com s’asseuen! Només teniu ulls per la pantalla”. Me’n faig creus. 
Com és possible que prefereixin els videojocs a jugar a futbol al parc? Aquí podem abraçar-nos 
quan fem un gol o fer-nos costat si ens fem mal... I a més a més estem a l'aire lliure! 
 
REPTE: Que els amics i les amigues de la Liri i tots els infants de la seva edat encara puguin 
gaudir del joc a l’aire lliure i no s’encasellin a jugar només amb videojocs. 

Preguntes d’exemple:  
 

 Com pot fer entendre la Liri als seus amics i les seves amigues els avantatges de jugar a futbol 
al parc en lloc de fer-ho sempre virtualment?  

 Per què els amics i les amigues de la Liri ja no juguen al parc? Com podrien canviar de parer? 

 Quines pèrdues tenen els amics i les amigues de la Liri que no van a jugar al parc? Per què és 
tan emocionant jugar a futbol en línia? 


