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JOC DE LA PRESA I EL DEPREDADOR 

 
Aquest joc de rol té com a objectiu mostrar i fer entendre, de manera simbòlica, les 

conseqüències que tenen els canvis sobtats dels Ecosistemes en les adaptacions als canvis 

dels éssers vius que els habiten, fins a l’extrem de posar en perill la espècie i/o provocar 

la seva extinció. 

Es imprescindible treballar les conclusions final del joc, tal i com s’indica en el model 

adjunt de “Fitxa individual JOC Presa Depredador, plena”. 

 

 MATERIALS :  

- 4 o més fotografies plastificades amb els ecosistemes marins ja treballats 

- Les mateixes fotografies retallades en peces petites (1,5 x 1,5 cm 

aproximadament) 

- Una safata petita 

- Un xiulet 

- Fitxa de treball individual 

 

REGLES DEL JOC  

1- Fem els equips de joc d’uns 5 nens/es cada un, i demanem que cada grup esculli el 
seu Caçador. Els Caçadors han d’escollir quina espècie depredadora (sardina,sèpia, 

congre,palaia) vol ser i perquè, i surten fora de l’aula momentàniament, per tal de 

no saber com s’amaguen les Preses. 

2- Repartim a cada grup una de les fotografies plastificades dels fons marins 
treballades prèviament, i també repartim 4 o 5 peces petites retallades de cada 

una de les mateixes fotografies en joc, de manera que tots els grups tenen 

“Preses” de totes les fotografies per amagar. Demanem als jugadors que 

“amaguin” les Preses com si fossin peixos,  sobre la fotografia del fons marí que 

els ha tocat, per tal que el caçador no pugui veure-les ni menjar-se-les. 

3- Fem entrar els caçadors i els demanem: “Sobre la fotografia del fons marí hi ha 
peixos amagats, teniu 3 minuts per caçar-los, d’un en un, i posar-los a la safata 

de la taula”. Demanem als companys de joc que controlin per tal de que no es 

facin trampes. Avisem el començament i el final del joc amb el xiulet. 

4- Els caçadors s’ordenen segons la quantitat de peixos caçats i, en gran grup,els 
demanem : 

Quants peixos ha caçat?  

Serà un bon supervivent? Per què ? 

5- Repartim la fitxa de treball del joc de rol per respondre les preguntes-conclusió 
del joc, en grups cooperatius. Posteriorment els portaveus fan la posta en comú 

col·lectiva i s’anoten les conclusions finals a la pissarra per tal que tots les puguin 

copiar i tenir.  
 


