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Descripció dels personatges:

Dona musulmana

La Rashida s’ha anat a viure amb el seu
marit i els seus tres fills a u n altre
indret p er m illorar la s eva qualitat d e
vida. Està tenint molts problemes per
a trobar feina ja que no és ben acceptada e n el b arri o n han anat a viure.
S’ha apuntat a un curs per millorar el
idioma i conéixer la nova cultura.

Sense llar

El Josep e ra u n emprenador c omerciant que tenia la seva pròpia immobiliària. Degut a l a crisis v a haver de
tancar el seu negoci, i pels seus deutes
el banc li van embargar el seu domicili.
Actualment viu a l carrer i s ubsisteix
gràcies a ajudes d’associacions s ense
ànim de lucre.

Polític

Estudiant

El B yron é s ministre d ’economia. F a
tres anys va e star i nvolucrat en una
trama d e corrupció que fa dos m esos
va ser descoberta.
Vol aprofitar el poc t emps a bans d el
judici del cas per viatjar pel món ja que
la s eva dona p ateix una m alaltia
neurodegenerativa i vol aprofitar del
poc temps que li queda amb ella.

L’Alice és una e studiant d e segon de
grau d e psicologia. P ot a ccedir a ls
estudis gràcies a les b eques que li
concideix l’Estat.
Tot i així p reveu que l ’any vinent li
reduiran els a juts que r ep i possiblement h a de deixar els e studis per
poder-s’ho pagar.

Minusvàlida

Refugiat

La Maria va tenir un accident quan era
petita. Un taxista la va atropellar i això
va f er que n o pugués caminar més.
Gràcies a avenços en la medicina hi ha
probabilitats de que fent una operació
molt complicada pugui t ornar a
caminar.

L’Ahmed ha hagut d e marxar del seu
país d egut a l conflicte a ctual. Viatja
amb la seva filla Fatima de 9 anys amb
l’esperança de trobar una nova llar per
tots dos. Es v an s eparar d e la s eva
dona i el seu altre fill quan intentàven
creuar la frontera de Síria.

4 TARGETES
Targetes generals:

ÀFRICA

ÀFRICA

Refugiat: Uns antics amics t’ajuden a
travessar la frontera, canvia de continent.
Polític: La gent amb la que estaves
negociant no complien amb la llei i t’han
acusat de corrupte, estaràs 1 torn sense
tirar.
Sense llar: Amb el canvi de moneda, la
teva economia ha millorat i pots viatjar
més de pressa. Torna a tirar.
Estudiant: Fas grans amics durant un
intercanvi i aquests t’ajuden en el teu
viatge. Avança 3 caselles.
Dona musulmana: La gent sospita de
tu perquè viatges sense el teu marit. Si
no treus més d’un 4, retrocedeixes dos
caselles.
Minusvàlida: Els accessos pels minusvàlids són els mínims. Torna al teu país.

AMÈRICA DEL NORD
Refugiat: L’assistent social a trobat
escola pels teus fills i està en un nou barri,
avança dos caselles.
Polític: T’estan investigant per un presumpte cas de corrupció i et congelen els
comptes, 1 torn sense tirar.
Sense llar: Has trobat una feina a l’altra
punta de la ciutat que no et dóna per
pagar un lloguer, mou-te 3 caselles per
accedir al teu lloc de treball.
Estudiant: Fas un intercanvi educatiu
amb un estudiant francès, viatja a
Europa.
Dona musulmana: Assisteixes a una
manifestació contra les polítiques migratòries de Trump amb dones d’origen
africà, fes un salt a l’Àfrica.
Minusvàlida: Torna a tirar.

AMÈRICA DEL NORD

EUROPA

EUROPA

Refugiat: Estàs intentar crear una nova
vida a Europa, però res et surt com t’ho
havies imaginat, torna a la casella
d’inici.
Polític: Has arribat a Espanya i tens
contactes molt influents, avança tres
caselles.
Sense llar: Vas voltant per Europa sense
rumb, et fas mal i has d’anar a l’hospital.
Estudiant: Ets artista i un mecenes t’escolta en una exposició que fas a classe i et
subvenciona un viatge amb avió. Situat
tres caselles abans de la del passaport
del continent que escullis.
Dona musulmana: T’has adaptat molt
bé a la nova vida, per això tens forces per
avançar dues caselles.
Minusvàlida: Has de viatjar a un altre país
d’Europa perquè t’operin tot i que ja has
passat per allà, has de retrocedir una
casella per tornar-hi.

AMÈRICA DEL SUD
Refugiat: Al Perú t’han ofert un lloc per a
dormir i menjar. La situació és provisional,
t’hauràs d’esperar 1 torn fins que trobis
un lloc estable per a viure.
Polític: Has traficat amb diner negre i
la policia t’ha enxampat. Vas a la presó
durant 1 torn.
Sense llar: El mosquit del Zika t’ha picat
i has resultat malalt. Queda’t 1 torn en
aquesta casella per recuperar-te.
Estudiant: Estàs conduint i et segueixen
dos motoristes. Sembla perillós, millor
que fugis i avancis 3 caselles.
Dona musulmana: Tens problemes amb
l’autoritat, no pots dir ni una paraula en
una ronda.
Minusvàlida: A l’Argentina és estiu i ha
arribat el Monzó, els carrers estan inundats i no pots sortir de casa. Et quedes 1
torns sense tirar.

AMÈRICA DEL SUD

OCEANIA

OCEANIA

Refugiat: Has arribat a la costa però a
Austràlia no ets benvingut. Vés a l’inici de
l’últim continent en el que has estat.
Polític: T’han robat la cartera i hi duies el
passaport. Vas a la presó durant 1 torn.
Sense llar: Es genera un incendi al parc on
dormies. Si treus més d’un 4 l’apagues i
avances fins a la casella on recolliràs el
passaport.
Estudiant: Has deixat que expirés el teu
visat. Ets deportat. Tornes al continent
de què venies.
Dona musulmana: Passant la duana
portaves menjar del teu país. No et deixen
passar. Retrocedeix 2 caselles.
Minusvàlida: T’has apropat massa a la
vora del riu i t’ha atacat un cocodril. Vés a
l’hospital

ASIA
Refugiat: Has arribat a la costa però a
Austràlia no ets benvingut. Torna al continent d’on vens.
Polític: T’han robat la cartera i hi duies el
passaport. Vas a la presó.
Sense llar: Es genera un incendi al parc
on dormies. Si treus un més d’un 4
l’apagues i avances fins la casella on
recolliràs el passaport.
Estudiant: Has deixat que expirés el teu
visat. Ets deportat. Tornes al continent
del que venies.
Dona musulmana: Passant la duana
portaves menjar del teu país. No et deixen
passar. Retrocedeix 2 caselles.
Minusvàlida: T’has apropat massa a al
vora del riu i t’ha atacat un cocodril. Vés a
l’hospital

ASIA

Targetes preguntes:

ÀFRICA

ÀFRICA

Quin percentatge de població viu en
situació d’extrema pobresa a l’Àfrica
subsahariana? (menys d’un dolar al dia)
A: 83%
B: 67%
C: 46% (313 milions de persones, aquesta
xifra s’ha duplicat en els últims 20 anys)

AMÈRICA DEL NORD

AMÈRICA DEL NORD

Quin sistema de govern hi ha al Canadà?
A: Monarquia constitucional
B: Dictadura
C: República

EUROPA

Quin és el país que produeix més
electricitat a partir de fonts d’energia
renovables?
A: Suècia (61,8%)
B: Àustria (68%)
C: Portugal (48,8%)
Els tres països són el top 3, xifres en percentatges

EUROPA

AMÈRICA DEL SUD

AMÈRICA DEL SUD

De quin país va ser president José
Mujica?
A: Uruguai (expresident de la República
d’Uruguai del 2010 al 2015)
B: Panamà
C: Costa Rica

ASIA

En quin any va explotar la bomba atòmica de Hiroshima?
A: 1953
B: 1937
C: 1945

OCEANIA

Quantes llengües es parlen a Oceania?
A: 500 llengües
B: 1200 llengües
C: 1500 llengües

OCEANIA

