
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. Passen els dies i els mesos però seguim aquí tancats, sense poder tornar a casa ni poder 
anar a l’escola. 
 
Descripció del rol: 
 
Sóc la Martina, tinc 10 anys i un germà petit de tres anys. Vivia amb la meva família en un petit 
poblet de la costa Mediterrània. A principis d’any, el govern del país va aprovar l’anomenada Llei 
de Costes i va enderrocar totes les cases del veïnat: la nostra, la dels meus tiets, la dels avis, la 
de la Marta (que és la meva millor amiga)... Diuen que eren massa a prop del mar. A pocs 
quilòmetres de la frontera, ens han construït una espècie de càmping. Al principi estava bé, era 
com estar de vacances però després he anat veient que la gent no està contenta d’estar aquí. No 
entenc res: no podem sortir, no podem anar a l’escola, ni el pare ni la mare van a treballar, tampoc 
anem a visitar amics ni familiars. A la tenda de campanya ja no sabem on posar les poques coses 
que ens vam endur de casa però tampoc en podem comprar de noves enlloc. No hi ha res a fer ni 
gaire amb què jugar. Voldria tornar a casa, trobo a faltar a la Marta, també a l’avi i l’àvia, i al meu 
cosí Joan.  
 
REPTE: Que es reconegui el dret a una nova llar de la família de la Martina i la resta d’afectades i 
que els infants puguin tornar a anar cada dia a l’escola. 

 
Preguntes d’exemple:  
 

 Com podem aconseguir que ens deixin tornar anar a l’escola i que el govern del nostre país 
respecti els nostres drets? 

 Què poden fer les nostres famílies per canviar la nostra situació i millorar les condicions de vida? 

 Com podríem aconseguir que la resta del món s’assabenti de com vivim i faci pressió al nostre 
govern per fer-li entendre com és de necessari per a nosaltres tornar a tenir la nostra llar? 

 
 
2. Vam haver de marxar d’allà on vivíem perquè el meu pare i la meva mare corrien perill de 
ser detinguts. 
 
Descripció del rol: 
 
Sóc la Galina, tinc 11 anys i una família estupenda que m’agrada molt. Una nit, de sobte, vam 
haver de marxar de casa ràpidament, deixant tot el que teníem, perquè el meu pare i la meva mare 
tenien molta por que els vinguessin a buscar. Són mestres, afectuosos i bones persones. Ajuden a 
moltes famílies i lluiten contra les injustícies en el nostre poble i, pel que m’expliquen, també arreu 
del país. Hem anat de ciutat en ciutat, d’ambaixada en ambaixada. Jo no ho entenc gaire però 
vivim com si haguéssim fet alguna cosa dolenta. Res més lluny de la realitat! Ara hem arribat a 
Barcelona, és una ciutat agradable. Però trobo a faltar la meva terra, la família, les amistats i la 
col·lecció de contes que vaig aconseguir amb esforç any rere any. Em costa entendre l’idioma i 
encara no vaig a l’escola, però estimo als meus pares i vull estar amb ells. 
 



REPTE: Que la família de la Galina se senti acollida a Barcelona i hi pugui refer la seva vida. 
 
Preguntes d’exemple: 
 

 Què pot fer l’Ajuntament de Barcelona per ajudar la família de la Galina? 

 Com podem aconseguir que la Galina pugui anar a l’escola? 

 Què podem fer per ajudar a la Galina i ensenyar-li el nostre idioma valorant la seva cultura? 
 
 
3. Fa tants anys que vivim aquí al mig del desert que de vegades perdem l’esperança de 
poder tornar al nostre país. 
 
Descripció del rol: 
 
El meu nom és Amainu, tinc 10 anys i sóc sahrauí. Visc al bell mig del desert: la vida és molt dura 
aquí en aquest campament de Tindouf. L’avi m’explica que va arribar ara fa gairebé trenta anys. El 
pare era molt jove i jo no existia, és clar. No podem tornar al Sàhara Occidental perquè la nostra 
vida hi correria perill. M’agrada escoltar com és el nostre país. La meva família vivia en un poblet 
de costa on es pescava amb embarcacions tradicionals i es vivia molt tranquil·lament. El meu avi 
em diu que hi ha una petita escola i que, a la sortida, podria acompanyar el pare a recollir les 
xarxes per aprendre l’ofici. Mai he vist el mar ni conec res més que aquest lloc. Estem perdent 
l’esperança d’un dia poder tornar al nostre país. 
 
REPTE: Que l’Amainu i la resta d’infants puguin recuperar l’esperança de retornar al seu país. 
 
Preguntes d’exemple: 

 Quines accions podem emprendre els infants del campament per donar a conèixer la nostra 
situació? 

 Com és possible millorar les condicions de vida als campaments sahrauís? 

 Què podem fer nosaltres des d’aquí per ajudar l’Amainu i la resta d’infants a veure el futur amb 
més bons ulls? 

 
 
4. No és fàcil començar de nou la vida en un lloc tan allunyat i amb uns costums tan 
diferents als nostres, però val la pena intentar-ho. 
 
Descripció del rol: 
 
Sóc l’Abebi, tinc 11 anys i un germà gran. Vaig néixer en un poble petit de la sabana nigeriana, 
envoltada de natura, família, elefants i altres animals salvatges. Sempre m’ha agradat molt jugar a 
camp obert, ajudar a la mare i les tietes a cuinar o anar al pou a buscar aigua. Fa un any, vam 
tenir problemes i part de la família vam emprendre un viatge molt dur per arribar a Alemanya. Aquí 
vivim en una ciutat amb molts i molts edificis. Tots tenen aigua corrent però el terra de tot arreu 
està cobert de ciment. Entremig només deixen petits quadrats verds amb pocs arbres i encerclats 
amb unes tanques: els anomenen parcs. M’agrada anar-hi i treure’m les sabates: enyoro la meva 
terra. La gent aquí no és com al meu país, els agrada molt estar dins de casa perquè sol fer fred. 
Em costa fer amics amb costums tan diferents dels nostres.  
 
REPTE: Que l’Abebi i la seva família aconsegueixin fer-se seu el nou país on viuen i algun dia 
puguin tornar a Nigèria.  
 
Preguntes d’exemple:  
 

 Com puc fer entendre als companys i les companyes de classe que les nostres diferències ens 
poden fer créixer plegats? 

 Com podem aconseguir una ciutat més acollidora i còmoda per a nosaltres?  

 Què pot fer la meva família per adaptar-se a un lloc tan diferent al nostre? Ens doneu idees? 


