GUIÓ PER AL PROFESSORAT

JOC DE ROL PER L’ELABORACIÓ DE MONEDES SOCIALS
La presentació de l’activitat es pot fer preguntant als estudiants si coneixen el concepte de moneda social. Es
pot dinamitzar amb preguntes obertes i deixar anotades a la pissarra algunes de les respostes dels estudiants.
Altres elements a incorporar en la presentació i debat serien: riquesa, necessitat, intercanvi. L’anterior com a
conceptes importants en les relacions econòmiques, es poden posar exemples i aprofundir en les problemàtiques
o tensions de com s’entenen aquests conceptes actualment.
Per introduir el joc es pot esmentar que l’objectiu d’aquest és conèixer en la pràctica com funciona una moneda
social com a mitjà d’intercanvi i per a satisfer necessitats vitals de les persones.

ETAPA 1

Dividir al grup en equips de quatre o cinc estudiants, cada equip representarà una comunitat o poble que s’ha
especialitzat en la producció d’articles béns o serveis de primera necessitat, imprescindible per al benestar de
totes les persones.
Cada equip deﬁnirà en una taula en quin producte s’ha especialitzat i la quantitat d’articles, béns o serveis que
produeix setmanalment.

NOM DE L’EQUIP

PRODUCTE EN EL QUAL
S’ESPECIALITZA LA COMUNITAT

QUANTITAT DE
PRODUCCIÓ SETMANAL

Amb material escolar i cartró reciclat es crearan monedes que representin la producció de cada poble.
Es reparteixen les taules per a cada equip (Taula 1) i s’elaboren les monedes.
És important que cada equip realitzi les monedes d’acord a les indicacions de les taules i decideixi en equip
quantes i de quin valor faran les monedes. Si és possible també es pot inventar un nom a les monedes de cada
equip.

ETAPA 2
Una vegada que estan elaborades les monedes, cada equip es trobarà amb un altre per
realitzar un intercanvi de les seves monedes. L’objectiu és que cada equip tingui almenys
tres productes diferents i en diferents quantitats.
Cada trobada s’ha de fer de tres minuts i s’haurà de registrar en la Taula 2. És important marcar els temps de cada
trobada i recordar-ho als estudiants.
L’objectiu de cada trobada és intercanviar monedes que representen béns, l’important és que al ﬁnal del joc cada
equip tingui almenys tres tipus diferents de productes.
Amb les monedes que han produït han d’intercanviar altres monedes que representen productes de l’altre equip i
registrar l’operació en la Taula 2.
Com a criteri general per realitzar els intercanvis s’haurà de considerar la necessitat de comptar amb els productes
de l’altre equip i la relació o proporció que mantenen les “monedes” amb els productes propis.

ETAPA 3
Es passarà el qüestionari a cada equip perquè contestin les preguntes i es dinamitzarà una posada en comú sobre
les impressions que han tingut en elaborar les seves pròpies monedes i al realitzar els intercanvis.
Finalment, i com a treball fora d’aula, es poden passar alguns enllaços per ser consultats a casa i reﬂexionar sobre
què és la moneda social i conèixer alguns exemples propers.
Les preguntes 4 i 5 del qüestionari són opcionals, en cas que es passin els enllaços per treballar a casa.
Per donar continuïtat a l’activitat també es pot treballar amb l’alumnat el text 10 Característiques dels Diners (en
Material complementari) per comparar els intercanvis amb moneda social i les compres amb diners.

INSTRUCCIONS ETAPA 1

AMB AQUEST JOC, ES POSEN EN PRÀCTICA ALGUNS ASPECTES DEL QUE S’ANOMENA “MONEDA SOCIAL”.
La moneda social és un mecanisme que en alguns llocs es comença a utilitzar per donar valor al treball o als productes elaborats per persones que no poden o no volen accedir als diners convencionals. És una forma de posar a
treballar la riquesa que una persona o comunitat pot produir i intercanviar-la per altres béns o serveis.

•

L’objectiu és elaborar en equip monedes que representin la producció de la teva comunitat o “poble”.

•

Depenent de la quantitat d’articles que tinguin (la
producció setmanal), poden elaborar un tipus de
monedes o altres. Per exemple si són molts articles
poden fer una moneda que representi 10 unitats de
cada article per intercanviar-ho més fàcilment.

•

Quan decideixin quantes i de quin valor faran les
monedes, poden posar nom a cada moneda i
omplir la taula que es presenta a baix.

•

Amb un cartró reciclat i material del centre elabora
les monedes que siguin fàcils d’intercanviar i transportar (poden donar-li un disseny i dimensió diferent si han decidit fer diversos tipus de monedes).

