
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 seu personatge tipus.  
 
 

1- Mai puc dir el que penso i sempre em diuen que estic a la lluna 
 
Descripció del rol:  
Sóc la Irene, la més gran de quatre germans, dos nens més petits i una bebè que 
acaba de nàixer. Tinc nou anys, sé cuidar molt bé de les meves nines i m’encantaria 
fer el mateix amb la meva nova germana. M’agrada explicar el que faig als pares i 
invento estris, robots, situacions i contes per tal d’ajudar-los, ja que ells sempre van 
molt enfeinats. El cas és que ells mai m’escolten, sempre em diuen: “Deixa d’imaginar 
tant!” o que “Les coses no són així!”.  
 
REPTE: Sentir-se acceptada i volguda per part dels pares i germans. 
Preguntes d’exemple: Què pot fer perquè els pares l’escoltin i l’acceptin com la 

nena gran que és? Ho és? 
 Què pot fer per no molestar quan els pares estan molt 

enfeinats? 
 
 

2- Sóc un noi i m’encanta cantar i ballar  
 
Descripció del rol:  
El meu nom és Pere, a l’escola jugo a futbol i a les bitlles amb els meus amics però el 
que més m’agrada a la vida és cantar i ballar amb la meva germana al davant de la 
tele: fem coreografies, ballem i cantem tota la tarda. M’encanta però els meus amics 
no ho saben, em sembla que no ho entendrien. M’agradaria ballar amb el grup de 
nenes de la classe que sempre fan coreos a la cantonada del pati però no sé com 
explicar-ho ala meus amics. ¡Vull ballar! Els pares m’animen però a l’escola es riuen 
dels nens que canten i ballen. 
 
REPTE: Explicar als altres nens el que fa i com se sent sense per poder ballar. 
Aconseguir que, coneixent la seva passió, el continuïn acceptant al grup. 
Preguntes d’exemple: Com pot expressar el que sent als meus amics? 
 Pot fer alguna cosa perquè les nenes l’acceptin al grup de 

ball del pati? 
 
 
 



3- Haig de treballar encara que només tinc 9 anys 
 
Descripció del rol:  
El meu nom és Ceilyn, tinc 9 anys, sóc de Nicaragua però visc amb la meva família a 
Costa Rica. A la muntanya, ben entrada la selva hi ha una petita població que viu de 
l’explotació bananera. Treballo transportant plàtans cada dia amb el meu germà gran i 
no puc anar a l’escola, quan no hi ha collita he d’estar a la casa per atendre als meus 
germans petits. M’agradaria saber llegir bé, poder anar a l’escola i tenir molts amics. 
 
REPTE: Què hauria de canviar al món, perquè la Ceilyn pugui gaudir de l’escola i dels 
seus amics com una nena qualsevol. 
Preguntes d’exemple:  Què pot fer la nena per aconseguir els seus somnis? Pot? 

Què els explicaríeu als seus pares perquè enviïn la Ceilyn 
a l’escola? 

 
 

4- Les nenes són valentes i decidides 
 
Sóc la Marta, els meus pares diuen que tinc un gran problema a la meva boca. Uns 
bitxos estan menjant-se un dels meus queixals i tothom em diu que si vaig al dentista 
em farà mal, que si m’arrancaran les dents, que si em foradaran el queixal, que em 
punxaran amb una agulla gegant... El que no saben és que les nenes aguantem molt 
bé el dolor i, encara que no fos així, som valentes i decidides. Per tant, cada cop que 
algú m’explica coses dolentes no els escolto. Dimarts vaig anar a l’odontòleg, vaig obrir 
la boca i després d’una petita punxadeta, res vaig notar. 
 
REPTE: Com ser valenta quan la gent pensa que les nenes no ho són. 
Preguntes d’exemple: Què pot fer la Marta per envalentir a les seves companyes 

que tenen por? 
A quines altres situacions pot decidir enfrontar-se la 
Marta? Per què pot? 
 
 

5- No m’agrada quan renyen injustament a la meva germana 
 
El meu nom és Maria i el de la meva germana Laia. Sóc la seva germana gran i he 
après moltes coses en aquests quatre anys que ella no era a casa. El cas és que 
sempre es fica pel mig, ho toca tot i molts cops la renyen. Ara que ja va a l’escola amb 
mi, no m’agrada gens ni mica quan al pati la renyen les mestres injustament! 
 
REPTE: Explica què li passa a la Maria i per què se sent malament quan passa això. 
Preguntes d’exemple:  Per què creieu que se sent malament la Maria? 
    Què pot fer ella quan renyen la seva germana?  
 


