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1. Presentació
El joc de rol “Un, dos, coop” és una eina lúdica que serveix per acostar els valors coope-
ratius als estudiants de 10 a 14 anys. El fil conductor del joc és un viatge espacial que durà 
els alumnes (dividits en quatre grups) a visitar quatre planetes imaginaris, cadascun dels 
quals simbolitza un valor cooperatiu (treball en equip, democràcia, igualtat i responsabilitat).

Es tracta d’un joc circular: a l’inici es planteja un problema (el nostre planeta està malalt) i 
una missió (cada grup ha de fer un viatge, superar una prova i aconseguir una llavor-valor). 
Al final, el retorn del viatge es materialitza en la posada en comú de tots els aprenentatges 
en un debat, que reprèn el fil inicial i li confereix sentit.

El joc fomenta, a través d’aquest món inventat, la creativitat dels alumnes (que tenen pistes 
sobre els planetes, encara que no gaires per tal que puguin acabar-los d’imaginar), genera 
reptes (la prova) i està pensat perquè cada pas s’hagi de fer a través de la cooperació (ja 
sigui del grup petit, o del grup classe). Tot el que han de fer els alumnes requereix la parti-
cipació de tothom.  En aquest joc no hi ha guanyadors ni perdedors, hi guanya tot el grup 
classe i, de retop, la Terra.
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2. Objectius
La finalitat d’aquesta activitat és donar a conèixer el model cooperatiu i els principis i 
valors del cooperativisme entre l’alumnat de primària i secundària de Catalunya. A l’hora 
d’elaborar-ne els continguts, s’ha tingut en compte l’ordenació d’aquests ensenyaments des-
crita al decrets 142/2007 i 143/2007, que en marquen el currículum i els objectius.

Entre altres consideracions, en aquesta activitat es té en compte que l’educació primària i 
secundària han de contribuir a:

a/ Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciuta-
dà o ciutadana lliure capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius. Per 
tant, assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respec-
te als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del 
respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.

b/ Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar 
hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa 
personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat 
en l’aprenentatge. 

c/ Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, refor-
çant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar 
aquests coneixements al món en general; comprendre, a partir de l’observació de 
fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn 
per tal de ser capaç de prendre compromisos responsables per mantenir-lo o 
introduir elements de millora.

d/ Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la 
relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els 
comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.

e/ Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recur-
sos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i 
necessitats de la vida quotidiana.

Aquests objectius generals se circumscriuen en el treball en competències transversals di-
verses com ara la d’autonomia i iniciativa personal,  la de coneixement i interacció amb el 
món físic, i la social i ciutadana. 

El treball dels valors propis del cooperativisme, que és la finalitat d’aquesta activitat, s’em-
marca, doncs, en la tasca docent entrellaçada en les pautes marcades pels currículums 
corresponents. Podem desgranar en aquesta proposta els objectius específics següents: 

a/ Reflexionar individualment i col·lectivament sobre aquells problemes socials, 
mediambientals, econòmics, etc., que afecten la societat en què vivim.
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b/ Entendre el respecte i la defensa dels drets humans i les llibertats com la base 
de la convivència i el progrés.

c/ Valorar el treball en equip com a estratègia per assolir els objectius marcats 
prèviament.

d/ Adonar-se del fet que s’ha de valorar de la mateixa manera i amb la mateixa 
importància les diferents aportacions dels companys i companyes.

e/ Analitzar la necessitat de ser responsable dels propis actes per assolir els objec-
tius desitjats.

f/ Conèixer i posar en valor el cooperativisme com a forma organitzativa democrà-
tica, útil, justa i respectuosa amb les persones. 

Des del punt de vista instrumental, l’activitat té en compte la consecució de les habilitats 
següents:

a/ Debatre de manera ordenada i respectant el torn de paraula.

b/ Prendre decisions col·lectives de manera lògica i ordenada, aplicant-hi els con-
sensos adequats.

c/ Comprendre les instruccions d’un procés, planificar una tasca col·lectiva amb 
ordre i estructurar una estratègica col·lectiva.

d/ Afavorir la capacitat d’organització ràpida i espontània per accedir a objectius 
concrets.

e/ Millorar l’assoliment d’objectius a partir de les capacitats de cada un.

f/ Avaluar una tasca i extreure’n conclusions lògiques.
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3. El joc

Introduccio a la classe
Temps: 10 minuts

Abans de començar el joc, hem de posar en situació el grup classe. És el moment d’explicar 
breument el problema de què parteix tota la història i la missió que s’ha de superar per grups 
abans d’arribar al final del joc, quan tornarem a reunir tota la classe. Explicarem al grup el 
següent:

S’acaba de publicar un estudi molt rigorós que conclou que la Terra és un planeta 
malalt. Ja no batega amb la força d’abans. L’estudi apunta que aquesta malaltia 
té molts símptomes: alguns més visibles i altres més amagats. 

Preguntem a la classe:

Segurament vosaltres en sabreu detectar alguns, oi? Em podríeu dir què li passa 
a la Terra?

Introduïm, si cal, algunes respostes: 

Sofriment, dolor, fam, desigualtat, conflictes, contaminació, etc.

Dediquem uns minuts a recollir algunes idees en veu alta, però de manera breu, i continuem 
l’explicació.

Us informo que vosaltres teniu una missió important. Entendre què li passa al 
nostre planeta i trobar les llavors que el poden curar. En aquesta missió, cada un 
i una de vosaltres sou importants. Sense la implicació de tots i totes la missió no 
arribarà al final.

I com trobarem les llavors que curaran el nostre planeta? Les haurem d’anar a 
cercar per equips. 

Cada equip tindrà una missió particular: haurà de viatjar al lloc que li indicarem 
i trobar una llavor. Una vegada els grups hagin complert el seu objectiu, ens tro-
barem i posarem en comú les llavors. És important que tots els grups facin bé les 
proves que es trobin durant el viatge perquè recordeu: si no hi participem tots, no 
serà possible arribar al final de la nostra missió.

Després ja us explicaré què passarà quan posem en comú les quatre llavors. 

A continuació, dividim la classe en quatre grups de 6 o 7 persones. Si els grups no estan con-
figurats prèviament, podem dur a terme alguna dinàmica ràpida de creació de grups de forma 
aleatòria.
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El grup ha de saber que la Terra té problemes 
i que aquests problemes es resoldran si van a 

buscar una sèrie de llavors que estan distribuïdes a 
diferents planetes als quals viatjaran.

El viatge 

Temps: 10 minuts

Obrim el sobre de la targeta 1 i repartim una targeta a cada grup. Aquesta targeta, persona-
litzada per a cada un dels grups, els servirà per posar-se en situació. És el començament de 
la història on cada grup parteix d’un lloc imaginari diferent i viatja a un planeta determinat: 
EQUIPIÀ, AGORÍ, BESSONI i CAPINYEC. Aquesta activitat no ha de durar gaire temps per-
què només és la posada en context de cada grup. 

Pot ser interessant, si veiem que la classe té tendència a dispersar-se, que atorguem un pro-
blema concret a resoldre a cada grup. Han de parlar, al llarg del joc, com el valor que els cor-
respon pot contribuir a solucionar, o alleugerir, el problema concret.
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Els planetes 
Temps: 20 minuts

Un cop han llegit la primera targeta i han comprès quin és l’objectiu del joc, se’ls ha de repartir 
la targeta 2, la dels planetes. Aquí se’ls informa de la característica principal de cada planeta, 
que també ens indica, de manera indirecta, quina és la qualitat de la llavor que hi poden recollir. 

L’activitat que se’ls proposa en aquesta targeta és que s’inventin quines característiques definei-
xen els planetes: caldrà que siguin imaginatius i consensuïn les respostes. Ara bé, el tret princi-
pal de cada planeta, com ja hem dit, ve definit prèviament i marcat, en part, pel nom del planeta: 
a l’Equipià els habitants s’organitzen per equips i es treballa de forma cooperativa; a l’Agorí es 
prenen les decisions de manera democràtica i assembleària; al Bessoni es parteix de la idea de 
la igualtat, tothom té els mateixos drets i totes les opinions són igual d’importants; i finalment, el 
planeta Capinyec es caracteritza per la responsabilitat de cada un dels seus habitants: tothom 
participa, tothom és responsable i, per tant, tothom forma part d’una pinya, d’un tot col·lectiu.

Els grups han d’omplir la fitxa del seu planeta amb les respostes a les preguntes següents: com 
són els habitants? quin color hi predomina? quin soroll hi ha?, etc. També han de pensar, amb 
un exemple, quina mena de problemes es poden resoldre amb els valors descrits a la targeta. 

Aquesta activitat és més llarga que l’anterior, ja que requereix una reflexió dels grups i la resposta 
a les preguntes.  A més, és interessant que al final es posi en comú perquè així tothom sap on 
són la resta dels companys de l’aula. Aprofitarem aquest moment d’explicació entre tots per anar 
prenent nota a la pissarra de les característiques de cada planeta i remarcar el fil del joc: els 
problemes que s’han de resoldre.

Les targetes són les següents:
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Les llavors 
Temps: 25 minuts

Un cop tothom s’ha ubicat al planeta que li correspon, els grups han de fer les proves que 
els duran a aconseguir les llavors abans de tornar cap a la Terra. Caldrà repartir-los la tercera 
targeta, la de les proves. D’aquesta targeta hi ha dues versions: una que proposa activitats 
per fer a l’aula, i una altra amb activitats per fer a l’aire lliure. Cada una de les activitats intenta 
treballar el valor que s’associa en aquell planeta d’una manera senzilla i ràpida. 

En aquest cas, han d’escollir si es reparteixen als grups les targetes amb proves interiors, ex-
teriors (o bé es combinen en funció del grup). També caldrà fer un seguiment de l’activitat per 
decidir si han complert la prova i si han guanyat la llavor conforme han assolit el seu objectiu. 

Les proves són les següents: 

PLANETA EQUIPIÀ

Interior: per aconseguir la llavor d’aquest planeta el grup ha d’ordenar una frase: 
cada membre de l’equip tindrà una paraula, o més, de la frase. Sense ense-
nyar-la, només parlant-ne, han de descobrir la frase amagada. L’objectiu és que, 
a més de descobrir la frase aplicant el valor de la cooperació i el treball en equip 
(del seu planeta), reflexionin sobre la frase desxifrada. Als materials en trobarem 
dues, amb diferent grau de dificultat.

La solució és: 

“Treballar en equip ens permet resoldre problemes comuns”.
“El treball en equip és la suma de les habilitats de cadascú: cada membre es 
compromet a aportar el millor d’ell mateix”

Exterior: per aconseguir la llavor han de fer el joc del drac: 

“Us heu de posar tots  en fila i agafar-vos amb les mans a la cintura de la persona 
que teniu davant. La persona que estigui al cap del drac (la primera de la fila) 
ha d’intentar tocar la cua (última persona de la fila), però el cos (la resta de per-
sones) ha de col·laborar amb la cua per evitar que sigui tocada pel cap. No us 
podeu desenganxar de qui teniu davant”. En aquest cas han de cooperar entre 
tots per evitar que el cap toqui la cua perquè formen part d’un tot.
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PLANETA AGORÍ

Interior: per aconseguir la llavor dels agorins el grup ha de resoldre un joc de 
lògica. Cada un té una targeta amb el dibuix d’un agorí i una pista. L’objectiu és 
descobrir com es diu l’agorí que tenen dibuixat a partir de les pistes que té cada 
un. S’ha de jugar sense ensenyar la targeta i resoldre-ho amb la conversa. Només 
podran comprovar-ho al final. 

Exterior: els agorins donaran la seva llavor si el grup construeix una escultura 
amb elements que trobin al pati on es fa l’activitat. Tenen 4 minuts i cada un ha 
de posar-hi un element. Entre tots hauran de decidir quin és el nom de l’escultura.

Totes dues proves parteixen de la paraula, de la posada en comú per arribar a una conclusió 
col·lectiva. A la primera, és la pista que té cada un la que ens durà a resoldre el joc, que no 
es pot acabar si tothom no hi posa la seva informació. A la segona, l’escultura no té sentit si 
tothom no ha posat la seva peça; a més, el nom ha de ser consensuat.
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PLANETA BESSONI

Interior: per aconseguir la llavor dels bessonis el grup haurà de trobar quatre 
diferències entre dues imatges. La imatge correspon a una manifestació i els 
elements que canvien entre les dues versions estan relacionats amb la igualtat: 
la imatge de dues dones fet-se una abraçada (igualtat d’orientació sexual); una 
pancarta diferent; una escales que canvien per una rampa per a gent amb cadira 
de rodes, i una moto que passa a ser una bici. A més de trobar les diferències 
és interessant que el grup reflexioni sobre la idea d’igualtat i tot el que aquest 
concepte ateny.

Exterior: posarem un gomet al front de cada un dels participants, de manera que 
no podran veure ni el color ni la forma que duen. Cada un ha de buscar la seva 
parella, és a dir qui dugui el gomet del mateix color i forma, deixant-se dur per la 
intuïció i seguint amb atenció els moviments dels altres companys. Una vegada 
hagin trobat les seves parelles, si ho han resolt ràpid, es poden ordenar seguint 
altres criteris: per la forma del gomet, pel nombre de gomets, etc. La prova re-
flexiona sobre el concepte d’igualtat perquè es pot entendre des de múltiples 
punts de vista (hi ha moltes maneres d’aparellar-se en funció del color, la forma, 
el nombre de gomets...).
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PLANETA CAPINYEC

Interior: per aconseguir la llavor dels capinyecs han d’ordenar les vinyetes d’un 
còmic descrivint-les, sense mostrar-les. El còmic il·lustra el concepte de coope-
ració i és interessant que reflexionin sobre la imatge una vegada l’hagin recons-
truïda. 

Exterior: han de fer una torre humana que s’aguanti durant uns segons. L’objectiu 
és que tots els membres del grup intervinguin d’alguna manera en l’estabilitat de 
la torre. En aquest cas és evident la tasca de contribució personal a l’objectiu col-
lectiu, d’acord amb les característiques de cada un.

El temps que destinem a totes aquestes activitats dependrà si són les d’exterior o les d’inte-
rior, entre altres factors. Ara bé, podem valorar que ens hi podem estar uns 25 minuts. Hem 
de vetllar perquè tothom participi de totes les activitats i que realment es fan practicant els 
valors que volen exemplificar de participació, consens, respecte...

REMARQUES:

Aneu passant pels grups. Que us justifiquin quina relació hi ha entre el que han fet i el 
valor del planeta on són. També podem anar insistint en la manera com aquest valor pot 
ser útil per solucionar els problemes que hi ha a la pissarra. 

Si considereu que alguna activitat és massa senzilla i els grups no van al mateix ritme, 
sempre podeu proposar de fer-ne les dues, la d’interior i la d’exterior. 
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Posada en comu
Temps: 25 minuts

Finalment, abans del debat final i dins del fil de la història, els grups han aconseguit la llavor 
necessària i tornen a la Terra. Han d’explicar, aleshores, què és el que han conegut als dife-
rents planetes a la resta de companys i companyes. Per a aquesta activitat, hi ha una darrera 
targeta, la del retorn, que és al sobre indicat.

Els grups s’han de preparar una presentació (amb els exemples suggerits) perquè la resta 
de la classe es faci una idea del planeta d’on vénen. Poden triar una possibilitat entre tres 
que se’ls ofereixen. Haurem de controlar el temps que s’hi estan i també que incloguin dins 
de la seva valoració, tingui la forma que tingui, el valor que respresenta cada planeta: el tre-
ball en equip, la democràcia, la igualtat de drets i el compromís o responsabilitat de cada un. 

Reunirem el grup classe altra vegada i farem, per grups, aquesta explicació del retorn, que 
no pot arribar a la mitja hora. D’aquesta manera donem per acabat el viatge interestel·lar i 
comencem el debat final. Hem de recordar que el fet de repartir les llavors com a objectiu 
aconseguit del viatge i com a obtenció d’allò que ens ajudarà a resoldre els problemes plan-
tejats a l’inici.
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El debat
Temps: 15 minuts

Un cop s’ha explicat el valor que representa cada planeta, es fa reflexionar els alumnes sobre 
com han hagut d’aplicar aquests valors en la seva tasca. Si els han aplicat i si això els ha es-
tat útil per aconseguir l’objectiu que tenien; també se’ls pot fer veure que si no ho haguessin 
fet així, no haurien pogut aconseguir el seu objectiu o hauria estat molt més difícil. A més, 
se’ls pot fer pensar sobre les altres vegades que es guien per aquests valors a les activitats 
de l’escola o fora. 

Us heu fixat que no hauríeu pogut resoldre l’enigma sense totes les pistes? o que 
no us hauria aguantat la torre humana si tothom no hagués posat la seva part de 
força i habilitat?

Quines coses de l’escola heu pogut solucionar treballant en equip? I al vostre 
barri, s’ha fet pinya entre els veïns davant d’algun problema? Quina ha estat la 
solució? Si s’hagués fet d’una altra manera, hauria funcionat igual?

Quan hagin vist que aquesta manera d’actuar és millor, perquè és més justa, més útil, es 
pot reconduir el debat perquè s’adonin que la cooperació és la millor manera de resoldre 
els problemes, i que la Terra no tindria els problemes que té si es fessin les coses d’aquesta 
manera. Intentem fer-los veure que els problemes de què parlàvem al començament del taller 
tindrien més fàcil solució si es tingués en compte tothom, amb igualtat, amb responsabilitat 
col·lectiva...

Si el món fos com el planeta Bessoni, on tothom té els mateixos drets, creieu que 
tindríem aquests problemes? I si es treballés amb responsabilitat, com al planeta 
Capinyec, no es viuria millor a la ciutat (al barri, al poble) on vivim? Digueu-me un 
exemple on calgui responsabilitat de tothom.

És important acostar la metàfora dels planetes a la vida quotidiana de l’alumnat i que ells ma-
teixos puguin aportar exemples d’aplicació dels valors en els conflictes que els són propers. 
Aquesta materialització dels valors ens és útil i fonamental per poder avaluar la comprensió 
del tema per part dels nois i noies, en el moment que ens aporten informació sobre com apli-
car els valors que s’han volgut transmetre a les situacións de la vida.



Orientacions didàctiques 15

Comiat
Temps: 10 minuts

Abans de marxar, repartim les llavors que han quedat (cada nen i nena se’n pot endur 4). 
Repartim també els pòsters i comentem si el dibuix coincideix amb les seves expectatives. Si 
hi ha temps, es poden plantar les llavors, sigui a l’aire lliure o en un test.

4. Avaluació
Tenint en compte que els objectius específics que es marquen a l’inici de l’activitat vénen 
marcats pels seus trets transversals, encaixen en l’avaluació contínua que es duu a terme 
en la tasca pedagògica del centre. És per això que els instruments d’avaluació que proposa 
“Un, dos, coop” són l’autoavaluació o l’avaluació entre companys, i la reflexió conjunta.

El debat final ens serà útil per executar aquestes eines, que aporten als nois i noies la capa-
citat de ser partícips i responsables de la seva tasca. A més, el fet de dialogar és una eina 
immillorable d’avaluació. 

Podeu consultar lectures i altres activitats als webs següents:

- https://prezi.com/u_tq6dgyw_lr/els-problemes-del-mon-actual/

- http://enxarxats.intersindical.org/efemerides/1er2oncicle_primaria.pdf

- http://farcell.escoltesiguies.cat/catalunyacentral/?p=397



Activitat Participants Materials Temps aproximat

INTRODUCCIÓ Tota la classe 10’

COM HI  
ARRIBEM

Per grups TARGETES DEL VIATGE 10’

COM SÓN ELS 
PLANETES

Per grups TARGETES DELS PLANETES 20’

COM  
ACONSEGUIM  
LES LLAVORS

Per grups

TARGETES DE LES PROVES
Equipians: frase desordenada

Agorins: joc de lògica

Bessonis: dibuix de les diferències   
(interior) gomets de colors (exterior)

Capinyecs: vinyetes de còmic

25’

POSADA  
EN COMÚ

Per grups
TARGETES DEL RETORN

MATERIAL PER DIBUIXAR
25’

DEBAT FINAL Tota la classe 15’

COMIAT Tota la classe PÒSTER 10’

5. Esquema de la sessió i materials


