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La cursa del geni 

 

OBJECTIU 

1. Desenvolupar la imaginació de cares a donar una resposta creativa als conflictes 

2. Elaborar estratègies de grup 

3. Veure “l’enemic” com algú amb qui cooperar més que com algú amb qui competir 

 

PARTICIPANTS i NECESSITATS 

• 10 a 20 persones. Curs escolar: 3r i 4rt 

• Un espai ample per poder-hi córrer: pati o gimnàs  

• Un «Geni»  (una ampolla de plàstic pintada, un rotlle de paper de diari...) 

 

CONSIGNES DE PARTIDA  

Es divideix el pati o el gimnàs en dos camps, marcant a cada costat un punt de meta on dur el 

«Geni»  (només caldrà tocar el punt amb la mà o amb el «Geni» ).  

Es formen dos equips 

 

DESENVOLUPAMENT 

Es sorteja l’inici del joc (tirant una moneda, a partir d’una endevinalla...). Una persona de 

l’equip comença portant el «Geni».  Haurà de dur-lo fins al punt de meta de la zona contrària 

al seu camp. Qualsevol persona de l’altre equip que li doni un copet a l’esquena, passarà a dur 

el «Geni». 

El «Geni»  només el pot agafat algú de l’equip contrari, mai algú del mateix equip de la persona 

que el dugui en aquell moment.  

La persona que aconsegueixi dur el «Geni» al seu objectiu, tocant el punt de meta, donarà un 

punt al seu equip. L’objectiu és aconseguir com més punts millor. 

Al no poder agafar el «Geni» algú del mateix equip, caldrà estudiar una estratègia, de forma 

que deixar-te’l agafar per algú de l’altre equip, pot servir per passar-lo a algú del teu equip i 

arribar al punt de meta.  
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Podem parlar sobre estratègies que es confeccionen a nivell d’equip, quin tipus de relació: 

cooperatives/competitives s’han donat, què s’ha aconseguit amb cadascuna d’elles... 

Es important fer veure les actituds que s’han tingut al llarg del joc, veure la paradoxa que per a 

competir cal cooperar i com es pot aprofitar aquest fet paradoxal per construir enlloc de 

destruir.  

És un joc que es presenta com a competitiu, encara que en realitat pot arribar a guanyar un 

equip, difícilment ho aconseguirà per ell mateix si no és capaç de fer de la participació de 

l’altre equip un recolzament en comptes d’una confrontació.  

En el cas que costi prendre estratègies grupals, es pot parar el joc durant aproximadament un 

minut per donar la possibilitat als equips de planificar estratègies. 

El joc acaba quan dels dos equips assoleix la quantitat de punts que s’ha determinat abans de 

començar, o quan acaba el temps que hi hem volgut dedicar (35-40min). 

Paral·lelisme amb la Cultura de PAU: creativitat en la resolució pacífica dels conflictes, visió de 

la part enfrontada com a aliada per a la resolució del conflicte, recerca de solucions acceptades 

per les dues o més bandes confrontades, estratègies consensuades, etc. 

 

Autoria: Alternativa del Juego II segons una idea d’un joc tradicional de Nova Guinea. 

 


