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1 SINOPSIS DEL JOC
In my skin és un joc de simulació on els jugadors prenen consciència de les situacions
dels diferents grups socials i cultures arreu del món. Avançant continent per continent
tindràs l’oportunitat de viure situacions pròpies del paper que jugues dins de cada país i
hauràs de ser fort i afrontar el bo i el dolent per aconseguir el teu objectiu.

2 REGLES DEL JOC
A. Per començar a jugar cada jugador haurà de triar un personatge i llençar el dau: qui
tregui el número més alt començarà a jugar.

B. L’objectiu dels jugadors és aconseguir el passaport de cadascun dels 6 continents,
guanyarà el personatge que aconsegueixi primer tots els passaports.

C. Podràs moure’t pel taulell lliurement, sense un sentit concret, tenint en compte allò
que hi ha escrit a cada casella on caiguis. En aquelles caselles on hi ha una il·lustració
d’algun element característic del país hi hauràs d’agafar una carta del continent on estàs
i llegir i fer el què indica que li passa al teu personatge. Per aconseguir cada passaport,
un cop s’hagi caigut a la casella corresponent, s’haurà d’agafar una carta de passaport i
encertar la pregunta.
4. Si caus a la casella de la presó o de l’hospital hauràs d’estar-t’hi un torn sense llençar;
si caus en la casella on hi ha indicat + 1 PASSAPORT se t’atorgarà un passaport nou i al
mateix temps, si hi caus en la de – 1 PASSAPORT se te’n treurà un (si no en tens cap no
passa res).

3 MATERIALS DE JOC
El joc consta d’un taulell hexagonal que simula el terreny de joc (els 6 continents), les 6
peces de personatges, que inclouen un minusvàlid, una dona musulmana, un refugiat,
un polític, una persona sense sostre i una estudiant; 6 passaports amb la informació de
cada personatge, targetes generals i específiques per a aconseguir el passaport i la fitxa
on s’hi expliquen les regles del joc.
El joc s’ha fabricat a partir de fusta DM de 0’3 i 0’4 mm. EL taulell, les peces de cada jugador i els passaports s’han tallat i gravat amb làser sobre fusta DM i tant les fitxes generals,
com les de passaport i les regles del joc s’han imprès sobre paper de 200g.

