
1. 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 empatitzar al màxim 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 se personatge tipus.  
  

1- Sóc nova en una escola situada en un entorn social molt diferent al meu 
 
Descripció del rol:  
Sóc la Lucía, una nena catalana que vivia al barri d’Horta i anava a una escola petita i 
familiar. La situació econòmica del país ha fet que tota la família, d’origen andalús, 
marxem a viure a Rússia. Primer va marxar el pare a treballar i després vam arribar la 
meva germana petita, la mare i jo a una gran capital, Moscou, on no entenc el que diuen. 
L’escola és tan gran com mai havia pogut imaginar. 
 
REPTE: Fer-se el seu lloc i adaptar-se a la nova vida i a la nova escola.  
Preguntes d’exemple: Què puc fer perquè la gent no la miri com un bitxo estrany?  

 Com puc fer amics en una escola tant gran i despersonalitzada? 
 

 
2- Sóc una setciències i se’n riuen de mi 
 

Descripció del rol:  
Sóc una nena tímida, el meu pare treballa en una biblioteca de Nou Barris i sempre m’he 
passat les tardes dins de la secció infantil o juvenil, viatjant, buscant prínceps i princeses, 
lluitant contra pirates i descobrint nous animals o plantes. Això fa que sigui una setciències? 
M’agrada aprendre, descobrir coses noves i, per alguna raó, no em costa recordar-les. 
 
REPTE: Sentir-se acceptada i compresa per part dels companys i les companyes. 
Preguntes d’exemple: Què puc fer perquè les nenes de la classe m’acceptin al seu grup? 

 Què puc fer perquè els nens de l’escola no em tirin la pilota al pati? 
 
 

3- Necessito que algú m’ajudi a estudiar i no sé com demanar-ho 
 
Descripció del rol: 
Hola, sóc la Marta. Visc a Barcelona, amb la mare i el meu germà gran, en Jordi. Ell i jo no 
ens portem gaire bé. Ell és un bon estudiant, sempre treu molt bones notes i vol anar a la 
universitat. Uff! Jo no m’ho plantejo això! Mai sóc la primera de la classe i sempre aprovo 
els exàmens per poc. Ara tinc un embolic enorme al cap amb tots els temes de ciències 
que entren a l’examen de la setmana vinent. 



REPTE: Demanar ajuda per arribar més lluny i sentir-se més satisfeta amb sí mateixa. 
Preguntes d’exemple: Com puc expressar el que sento per demanar ajuda? A qui? 

 Puc fer alguna cosa perquè algú m’ajudi sense demanar-ho? 
 

 
4- Vull arribar molt lluny però tinc por al fracàs 

 
Descripció del rol: 
Hola, sóc la Maria. No tinc cap habilitat especial però des de ben petita tinc un somni mot 
clar! Vull ser metgessa, llevadora exactament i ajudar a portar fills al món. La veritat és 
que tinc por, no sé si en seré capaç. I si no trec prou bones notes? O si no puc anar a la 
universitat? És cert que la sang no m’agrada massa i diuen que als hospitals en veus 
molta... 
 
REPTE: Mirar de realitzar el seu somni i valorar les seves capacitats i habilitats. 
Preguntes d’exemple: Què cal que faci per aconseguir el que vull? 

 Què puc fer per evitar pensar sempre en allò negatiu de les coses? 
 
 

5- Penso que les noies hem de lluitar més per assolir els nostres somnis 
 
Descripció del rol: 
Hola, sóc la Paula. Visc amb els meus pares en un pis petit del Raval. La meva mare no 
treballa però li encantaria. Té un somni: pensa que si estudiés una mica, podria cuidar i 
ajudar als avis del casal que hi ha prop de casa i així potser algun dia, ella tindria no sols 
una feina sinó una professió que li agrada i la fa feliç. Fins i tot podríem tenir un pis més 
gran! Però el pare no vol que la mare treballi. Diu que ja té feina a casa i és allà on ha 
d’estar. 
 
REPTE: Ajudar la mare a tirar endavant el seu somni i convèncer el pare que val la pena. 
Preguntes d’exemple: Què haig de fer per ajudar la mare a aconseguir el seu somni? 
   Què hauria de fer ella? 

Per què penso que no ha de fer cas al pare?  
Com podem convèncer-lo i que canviï d’opinió? 

 
 


