
 

 

 

Annex IV. “El joc de la resistència” 
 
El “joc de la resistència” és un joc de taula per a 4-5 persones individuals o per a 4 
grups de fins un màxim de 7 persones, amb edats a partir dels 15 anys i amb 
coneixements bàsics de biologia.  

 
Es juga sobre un taulell amb caselles, cada jugador o grup està representat per un fitxa 
d’un color i s’avança mitjançant un dau.  

 
Cada jugador o equip a l’inici del joc s’infecta per un bacteri i ha d’adquirir punts, 
equivalents a major sensibilitat als antibiòtics, per a poder guanyar i, per tant, sobreviure 
a la infecció.  

 
El joc segueix una dinàmica de pregunta-resposta sobre un taulell que conté cinc tipus de 
caselles, corresponents a diversos tipus de targetes o accions:  

 
• Casella de pregunta: targetes que contenen qüestions de vertader/fals, casos 

clínics i preguntes tipus test. Té l’objectiu d’introduir coneixements sobre la 
resistència als antibiòtics de manera indirecta.  

• Casella de sort: aquestes targetes estan destinades a agilitzar el joc. Inclouen 
instruccions per a avançar, retrocedir o fomentar la interacció entre els diferents 
participants.  

• Casella de roll play: inclouen diferents papers que els participants han de 
representar, creant un debat segons les diverses posicions i opinions que els 
defineixen. Han de respondre a una pregunta segons la perspectiva del seu 
personatge.  

• Casella de vancomicina: té un comodí i, en el cas de caure en la casella 
d’infecció, tindran immunitat davant d’aquesta. 

•   Casella d’infecció: un torn sense tirar. 
 
Regles del joc:  

 
Cada individu o grup representa una persona infectada per un bacteri resistent adjudicat 
a l’inici del joc (targetes d’infecció adjuntades en la pàg. 2). Com més respostes 
correctes responguin els participants, més punts tindran i més sensibles seran a 
l’antibiòtic i es curaran, és a dir, guanyaran.  

 

 
Per a establir quin és el primer participant en començar, tots tiren el dau i qui 
aconsegueixi el número més alt, comença. Ara, el primer jugador tira el dau i, des de la 
primera casella, mou la fitxa fins a la casella corresponent.  

 
Si encerta la pregunta de la targeta, guanya 20 punts, si no la respon correctament, no 
suma puntuació. Tant si el participant encerta la pregunta com si no, el següent torn 
passa a un altre jugador. Cada vegada que s’utilitza una targeta, aquesta es retirarà. 

 
 
 
 
 
 

	  


