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1 MILLORES REALITZADES O SINOPSI DEL JOC

– Es simplifica el taulell i el joc per a que sigui més fàcil obtenir el passaport i que no es 
faci massa llarg.
– Es regulen les accions de les targetes per a què no puguin quedar tots els jugadors 
sense torn.

2 REGLES DEL JOC

– Regles del joc més simplificades
– A l’inici del joc, cada jugador escull un passaport a l’atzar, dins d’aquest hi ha el per-
sonatge amb el que jugarà.
– Fer document, llibret o quelcom amb les regles del joc escrites

3 MATERIALS DEL JOC

– S’afegeixen les preguntes per guanyar el passaport de cada continent
– Cada jugador té un document de passaport on poden anar posant les fitxes de passa-
port que van guanyant
– Menys caselles en el taulell, així és més fàcil caure en la casella per aconseguir el pas-
saport de cada continent.
– Quan es cau en la casella de passaport el jugador ha de respondre una pregunta per 
aconseguir-lo, si l’encerta obté el passaport d’aquell continent.



– Només s’ha d’agafar targeta de joc quan es cau dins d’una casella amb dibuix, no s’ha 
d’agafar targeta cada vegada que el jugador tira.
– No hi ha presó ni hospital

– Hi ha una única casella d’inici, i a partir d’aquí cada jugador es pot moure en el sentit 
que vulgui
– Canvi de la forma del taulell, del recorregut



5 LOGOTIP

Es fa unna pluja d’idees previa per a decidir el naming del joc.

Pensem que ha de ser interessant i atractiu i a la vegada fàcil de pronunciar, recordar o 
escriure. D’altra banda busquem que tingui un valor en el contingut i per tant busque un 
naming amb un doble sentit o significat amagat.

S’escull el naming de “In 
my skin” per a representar 
exactament el què busca el 
propi joc queés que cadas-
cu sigui capaç de posar-se 
en lloc de l’altre i veure el 
món i les circumstàncices 
des d’una visió diferent. 

D’altra banda la forma base 
és un hexàgon amb les pun-
tes corbes. Aquest repre-
senta els 6 continents del 
joc, i els 6 personatges que 
poden jugar, però sobretot 
es reconeix per la forma del 
tauler.



5 FEEDBACK

– Segueix faltant full de regles del joc
– Pot ser és un pèl lent el joc
– Afegir més caselles de interacció per a que no hi hagi tants moviments sense fer res 
en caselles en blanc
– Fer targetes amb més denúncia social sobre la situació de cada personatges
– Fer el joc una mica més complexe
– Alguns jugadors volen que sigui més fàcil aconseguir el passaport ja que hi ha pregun-
tes complicades i que és difícil de saber, però altres jugadors prefereixen que es compli-
qui aconseguir el passaport
– No dividir la casella d’inici
– Ampliar el passaport, informació sobre cada personatge
– Adaptar les cartes de joc perquè càpiguen al taulell
















