
Categoria Jocs d'interior

Nom del joc Fronteres invisibles

Edat recomanada RiNG (11-14)
PiC (14-17)
TRUC (17-19)
CAPS (+18)

Número de persones Mínim 4 màxim 6

Durada aproximada 
del joc

1:30

Amb aquest joc 
treballem:

valors
interculturallitat
implicació social

Material: - un taulell que es pot fer abans de començar a jugar (tal i com s'especifica en 
l'explicació del joc)
- post-its
-Les targetes que s'adjunten a continuació en el document adjunt
- fitxes i dau
-diners del monopoly

Desenvolupament 
(descripció detallada
del joc, 
funcionament, 
normes, etc.)

Descripció: Cada jugador té una targeta (adjuntada) on se li atribueixen unes 
característiques que representen diferents immigrants amb diferents 
característiques. Han d’aconseguir el permís de residència que significa que 
durant les partides han de caure mínim tres cops per la delegació del govern 
(representant les tres renovacions que han de fer), i han d’aconseguir una 
oferta de treball, habitatge i sou mínim de 600 euros. 

Desenvolupament:
(el temps del joc és relatiu, segons el número de jugadors i com vagin les 
partides)

El taulell semblant al del monopoly, es caracteritza perquè a les quatre 
cantonades hi ha; en una la sortida, i a la seva diagonal la presó/CIE, i a les 
altres diagonals la delegació del govern. La resta de caselles estan posades a 
l’atzar, seguint la forma del quadrat. Al mig hi ha quatre piles de targetes: 
Treball, estudis, sort i mala sort. Els jugadors han d’anar tirant el dau. Segons 
cauen a cada casella, s’explica a continuació el que passa:

POLICIA, han de tornar a tirar el dau per veure en quin grau de delinqüència 
els ha enxampat la policia.
- Si treuen verd, no els passa res, si treuen taronja, estan 1 torn sense tirar, i si 
treuen vermell estan 2 torns sense tirar.
- Verd equivalen els números 1,4 del dau
- Taronja equivalen els números 2, 5 del dau
- Vermell equivalen els números 3, 6 del dau



CIE 
Estan 2 torns sense tirar o utilitzant, si tenen, la targeta de sort que els permet 
sortir del CIe abans d’hora
ETIQUETES
Agafa una etiqueta (un post-it en blanc)
GUETTO
- Si no tenen cap etiqueta, no els passa res
- Si ja tenen 1 etiqueta (l’etiqueta és un post-it en blanc que ho simbolitzen), 
se’ls dóna una altre.
- A mida que van caient i ja tenen etiquetes, se’ls van afegint fins arribar a 4 
etiquetes.
- Quan tenen 4 etiquetes se’ls treu treball o estudis (1 cosa)
TREBALL
Agafen una targeta de la pila de treball i si compleixen els requisitis se la 
poden quedar, si no, l’han de tornar a deixar.
ESTUDIS
Agafen una targeta de la pila d’estudis i poden decidir si la volen o no.
SORT
Poden agafar les targetes següents (es troben també en el full adjunt)
- Pirmi
- Xanxullos CIE
- Treballs il·legals
- Ajuts d’habitatge
MALA SORT
Poden agafar les targetes següents (es troben també en el full adjunt)
- Etiquetes
- Multes
- Et fan fora treball/ pis
La dinàmica del joc és semblant a la del monopoly amb l’objectiu que s’ha dit 
al principi i on cada jugador té un rol. D’aquesta manera es reflexa la realitat 
dels immigrants que arriben aquí de forma il·legal i les dificultats amb què es 
troben i com han de superar-ho. 



Estudis d’informàtica 
Has rebut una PIRMI de 

400 € 

T’han posat una nova 

etiqueta 

OFERTA DE TREBALL: 

Informàtic 

Català, castellà i anglès 

Estudis d’informàtica 

Estudis de català i castellà 
Has rebut una PIRMI de 

400€ 

T’han posat una nova 

etiqueta 

OFERTA DE TREBALL: 

Mecànic 

Estudis de mecànic 

Estudis de mecànica 
Has rebut una PIRMI de 

400€ 

T’han posat una nova 

etiqueta 

OFERTA DE TREBALL 

Pastisser 

Estudis de rebosteria 

Estudis de rebosteria 
El CIE et facilita que puguis 

marxar abans del previst 

T’han posat una nova 

etiqueta 

OFERTA DE TREBALL 

Cambrer 

Estudis de cambrer 

Català, castellà i anglès 

Estudis d’anglès 
El CIE et facilita que puguis 

marxar abans del previst 

T’han posat una nova 

etiqueta 

OFERTA DE TREBALL 

Cambrer 

Estudis de cambrer 

Català, castellà i anglès 

Estudis de cambrer 
El CIE et facilita que puguis 

marxar abans del previst 

T’han posat una multa de 

100 € 

OFERTA DE TREBALL 

Pastisser 

Estudis de rebosteria 

Estudis d’informàtica 
T’ha sortit un treball 

il·legal al camp (500€) 

T’han posat una multa de 

50€ 

OFERTA DE TREBALL: 

Mecànic 

Estudis de mecànic 

Estudis de català i castellà 

Decideixes treballar 

il·legalment de “xatarrero” 

(250€) 

T’han posat una multa de 

100 € 

OFERTA DE TREBALL: 

Informàtic 

Català, castellà i anglès 

 Estudis d’informàtica 

Estudis de mecànica 
T’ha sortit un treball 

il·legal al camp (500€) 

T’han posat una multa de 

50€ 

OFERTA DE TREBALL: 

Mecànic 

Estudis de mecànic 

Estudis de rebosteria 

Decideixes treballar 

il·legalment de “xatarrero” 

(250€) 

T’han posat una multa de 

100 € 

OFERTA DE TREBALL 

Pastisser 

Estudis de rebosteria 

Estudis d’anglès 
Reps un ajut d’habitatge/ 

“permís” d’habitatge 

T’han posat una multa de 

50€ 

OFERTA DE TREBALL: 

Informàtic 

Català, castellà i anglès 

Estudis d’informàtica 

Estudis de cambrer 
Reps un ajut d’habitatge/ 

“permís” d’habitatge 
Et fan fora del pis 

OFERTA DE TREBALL 

Cambrer 

Estudis de cambrer 

Català, castellà i anglès 

Estudis de català i castellà 
Reps un ajut d’habitatge/ 

“permís” d’habitatge 
Et fan fora del pis 

OFERTA DE TREBALL: 

Mecànic 

Estudis de mecànic 

Estudis de mecànica 
Reps un ajut d’habitatge/ 

“permís” d’habitatge 
Et fan fora del pis 

OFERTA DE TREBALL 

Pastisser 

Estudis de rebosteria 

Estudis d’informàtica 
Has rebut una PIRMI de 

400€ 
Et fan fora del pis 

OFERTA DE TREBALL 

Pastisser 

Estudis de rebosteria 

 



 

 

 

 

Nom: Muhammad Saleem  

Edat: 30 

Sexe: Home 

País d’origen: Pakistán  

Religió: Islàmica 

Formació: Bàsica 

Contactes: Amics amb negoci 

Ingressos: Diners estalviats de 3 anys treballant al 

camp 

Motiu d’exili: Oportunitat de feina.  

 

Nom: Mihai Petrov 

Edat: 32 anys 

Sexe: Home 

País d’origen: Romania 

Religió: Cristiana 

Formació: Bàsica 

Contactes: No en té 

Ingressos: Té estalvis de 3 anys treballant 

Motiu d’exili: Estat del benestar 

 

Nom: Farida Khanjani 

Edat: 19 anys 

Sexe: Dona 

País d’origen: Teheran 

Religió: Islàmica 

Formació: No en té 

Contactes: No en té 

Ingressos: La família li dona 200 euros 

Motiu d’exili: Oportunitat d’estudi i altres 

 

Nom: Aaminah Bijalil 

Edat: 20 anys 

Sexe: Dona 

País d’origen: Síria 

Religió: Islàmica 

Formació: No en té (Prostitució) 

Contactes: Coneguts exiliats 

Ingressos: No en té 

Motiu d’exili: El país d’origen es troba en guerra 

 

Nom: Rodolfo Benítez 

Edat: 35 

Sexe: Home 

País d’origen: Argentina 

Religió: Catòlica 

Formació: Bàsica (autònom) 

Contactes: Família 

Ingressos: Té diners estalviats de 8 anys treballant 

com a obrer, fontaner, fuster i altres oficis 

Motiu d’exili: L’estat del benestar 

 

Nom: Abou Obiang 

Edat: 40 anys 

Sexe: Home 

País d’origen: Guinea  

Religió: Animista 

Formació: No en té 

Contactes: No en té 

Ingressos: No en té 

Motiu d’exili: Malestar, pobresa i explotació en una 

reserva mineral 

 


