
 

  

 
CULTIVANT LA TERRA 

Amb aquesta activitat treballem 
Acostar-se a la realitat dels pagesos en molts països. 
Les dificultats que tenen per a alimentar-se moltes persones en el món. 
El treball en grup i la cerca d'objectius comuns. 
Els ODS 1, 2, 3, 6 i 12. 
 
Durarà 
Una sessió, tot i que es pot allargar més temps.. 
 
Necessitarem 
Un dau. 
Una còpia per grup del full de treball, taula de producció i taula de mala alimentació. 
Targetes amb factors externs i d'ajuda. 
 
Consideracions prèvies i instruccions 
El joc sembla complex al principi, però deixant un temps més ampli per a la primera 
collita, després la seva mecànica resulta senzilla. Els anys estan representats per la 
tirada dels daus, es poden fer les que es considerin.  
Cada grup haurà de disposar d'un full de treball, una taula de producció i una taula de 
mala alimentació.  
En el full de treball, han de triar quins productes conrearan en les 10 parcel·les que 
posseeixen. Cada any ha d'haver-hi almenys 3 cultius diferents i com a mínim 2 de les 
parcel·les han de plantar-se de lleguminoses. Els cultius es posen en la columna 
“parcel·les”. 
En tirar el dau, s’obté el clima de cada any:  
• 1, 2 o 3, any sec.  
• 4, 5 o 6, any humit. 
Si es fan diversos anys, es pot afegir un altre tema de reflexió introduint el canvi 
climàtic, fent que augmenti a quatre els números que signifiquen anys secs. 
Les viles han de recollir com a mínim 450 unitats per collita per tal d’assegurar 
l'alimentació dels seus habitants.  
Si una comunitat té més de 500 unitats, pot emmagatzemar per a l'any següent tot el 
que excedeixi, posant-lo en la casella (B) “Sobrant de l'any anterior”.  
Si una comunitat té menys de 450 unitats significa mala alimentació, que afebleix a la 
població. Al no poder treballar bé, perdran l'any següent part de la seva producció. El 
total d'aquesta pèrdua es calcula segons la ”taula de mala alimentació”. En la casella 
(D) “Mala alimentació” es posen les unitats que caldrà descomptar l'any següent. 
Si una comunitat cull menys de 300 unitats pot prendre una ”targeta d'ajuda”. Les 
targetes d'ajuda estan limitades a vuit per joc per a tots els grups.  
Si una comunitat produeix menys de 200 unitats 3 anys seguits, desapareix. 
Cada dos o tres anys (no el primer), es tria una “targeta de factors externs” que afecta 
a totes les viles. Es calcula el que aquesta suposa en la producció i se suma o resta de la 
producció d'aquest any en la casella “collita”. 
 



 

  

 

Desenvolupament 
Dividir els participants en grups similars, cadascun dels quals representarà una 
comunitat. Explicar que cadascuna, haurà de produir suficient aliment per garantir una 
alimentació adequada, recollint una collita cada any. 
S'explica la mecànica del joc i es passa al càlcul de la primera collita, que és la millor 
manera d'entendre-ho.  
Quan els grups han emplenat la columna de parcel·les, la persona que dirigeix l'activitat 
s'assegura que el total de parcel·les conreades per cada grup siguin 10. A continuació, 
llança el dau per tal de decidir el clima.  
En anunciar el clima, les viles calculen la producció de les seves parcel·les i emplenen 
la columna “collita” de cada producte en el full de treball i fan la suma per trobar la 
producció de l'any.  
El càlcul del primer any s'acaba aquí, ja que la producció de l'any és la mateixa que la 
total, al no usar el sobrant de l'any anterior ni la pèrdua per mala alimentació. 
Els anys següents, se segueix la mateixa dinàmica, però sumant els “sobrants de l'any 
anterior” o descomptant les “pèrdues per mala alimentació”, segons el que s'hagi donat, 
i es fa la suma segons s'indica per trobar la producció total. 
Reflexió en gran grup 
Un cop completades una sèrie de rondes, reflexionar sobre el sentit de l'activitat a través 
de preguntes com aquestes: 
• Quina estratègia heu seguit per triar els productes a plantar?  
• Com heu afrontat els problemes que sorgien?  
• Com us heu sentit? Quina sensació ha produït dependre tant del clima per a 
sobreviure? 
• Reflexionar sobre els condicionants externs i el que signifiquen: abonaments, sequeres 
o pluges torrencials, canvi climàtic, falta d'infraestructures, expropiacions de terres… 



Targetes d’ajuda 

Targetes de condicionants externs  

 

Un bon adob fa que 
s’afegeixin 30 unitats 

a tots els cultius. 

 

Una fuga de pesticides 
d’una empresa ha fet 

malbé la meitat del blat 
de moro i dels pèsols 

 
Si l’any és sec, resteu 

15 unitats a tots els cul-
tius per una situació de 

sequera extrema. 

 

Les pluges torrencials 
han malmès la meitat 
de la producció de blat 

de moro. 

 
Una gran empresa d’ali-

ments us expropia la 
meitat de les vostres 

parcel·les. 

La manca d’infraestruc-
tura d’emmagatzematge 

us fa perdre la meitat 
de la producció de  

mandioca. 

 

Si l’any és humit, afegir 
10 unitats a tots els  

cultius. 

  
Ho sentim, però la    

pujada de preus dels    
cereals impedeix que   

arribi l'ajuda. 

 
Ho sentim, però la   

pujada de preus dels    
cereals impedeix que   

arribi l'ajuda. 

 
Ajuda  

d’emergència  
  

150 unitats.  
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d’emergència  
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d’emergència  
  

100 unitats.  

 
Ajuda  

d’emergència  
  

100 unitats.  

 
Si l’any és humit, afegir 

10 unitats a tots els  
cultius. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Full de treball   any 1 any 2 any 3 any 4 any 5   
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DE AYU-
DA: 
 

 
 
 
 
 

 
               

 
 
 
 
 
 

    
humit sec 

tubercles   

patates 70 20 

mandioca 40 60 

cereal   

blat de 

moro 
60 30 

arròs 60 40 

mongeta 50 30 

lleguminoses   

pèsols 40 40 

Si la producció d’a-
quest anys és de... 

  
...el pròxim any 

perdràs per mala 

alimentació1: 

450-401 25 unitats  

400-351 40 unitats  

350-301 55 unitats  

300-251 65 unitats  

250-0 70 unitats  

1- Ha de posar-se a la casella C de “Pèrdua mala alimentació” 

TAULA DE MALA ALIMENTACIÓ    

TAULA DE PRODUCCIÓ                                                           

Teniu 10 parcel·les per conrear.  
Cada any hi ha d’haver almenys 3 cultius diferents i, com a mínim, 2 de 

les parcel·les s’han de plantar amb lleguminoses. 
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