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RESUM 
 
"A veces, se comprende más a los inmigrantes, utili zando una lengua 
minorizada en tu propio país, que intentando cambia rla para que te entiendan 
mejor". 
 
Sobre un mapa nosaltres estem enganxats a Àfrica a una distància que es pot  
fer nadant, però sobre la realitat ens separa una d istància incalculable plena de 
tòpics i estereotips. Aquesta subjectivitat i aques ta objectivitat són les que 
volem posar en contacte a través de la didàctica in substituïble de les ciències 
socials. 
I per a ajudar a aconseguir-ho, hem dissenyat un co njunt de jocs educatius 
que intenten crear lligams d’estima entre tots aque lls adults i menuts que es 
deixen enamorar pel seu atractiu. 
Matemàtiques, llengua, ciències socials, i música e s donen la mà per a 
configurar un conjunt d’activitats lúdiques que tre nquen les tanques 
insconscients d'un eurocentrisme que fa aigües. I a leshores, podem entrar 
tranquil·lament i de forma subliminal i significati va en la xarxa cerebral per a 
gaudir de la riquesa de la diversitat i d’allò que ens fa compartir una humanitat 
menys animal. 
A partir d’aquest objectiu global i principal, hem seleccionat tres jocs que 
reuneixen elements de països de tot el món i no tan  sols d'`Àfrica. I per què si 
és un Congrés sobre Àfrica? Fàcilment es podrien su bstituir les imatges per 
les del continent veí, però què aconseguiríem? Donc s crear un apartat de 
correus, més o menys negre, més o més islàmic o més  o més intercultural 
però encaixonat en un món obert. És per això, que t ot i donar-li una rellevància 
especial a Àfrica, s’ha intentat incardinar-la en u n planeta divers i sense 
fronteres com el que hauria de ser. 
El primer joc fa referència a la música a través d’ alguns instruments que ens 
sorprendran per la seua diversitat i forma, i també  per la seua sonoritat. 
Adopta el format de rectangle de cartó ploma. El se gon, se centra en els 
paisatges, perquè el territori crea també percepcio ns i comportaments. Adopta 
el format de pòster. I el tercer representa Premis Nobel africans i adopta el 
format de postals. 
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Tots tres tenen en comú que són exercicis màgics. C adascun amb les seues 
instruccions particulars, tenen com a nexe comú que  haurem de pensar alguna 
de les imatges i ens l’hauran d’endevinar mitjançan t diferents tècniques. 
Paral·lelament i de forma complementària, però no n ecessària, hi haurà un 
dossier informatiu que ens oriente sobre tots els e lements que hem tingut 
oportunitat de contemplar i gaudir. 
Tot el conjunt de recursos s'insereix com un espai de reflexió sobre les 
relacions interculturals que generen els desplaçame nts de persones del nostre 
planeta en un món ple de fronteres interiors i exte riors. Així mateix, copa 
temes d'identitats, de referents i d'espais d'inter canvi com proposa el panell 3. 
 
Paraules clau: intercultural, Àfrica, ciències socials, matemàgia, educació 
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“Sometimes it is easier to understand the immigrant s using a minority 
language in your own country than trying to change it so as to be understood 
better”. 
 
On a map, we are engaged to Africa within a distanc e that we can swim, but 
actually there is a large distance full of clichés and stereotypes. This 
subjectivity and this objectivity are what we want to connect through the 
irreplaceable social science. To help to achieve th is, we have designed some 
games that want to create links between all the chi ldren and adults who fall for 
its beauty.  
Maths, language, social science and music come toge ther to set up a group of 
activities that are breaking the senseless frontier s of a Euro centrism that is 
falling apart. And then, we will be able to venture  subliminally and meaningful 
into the brain network to enjoy the diversity and s hare a mankind less wild.  
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From this main target, we have chosen three games t hat gather concepts from 
countries around the globe and no only from Africa.  But why? If it is a 
Congress about Africa? Easily, we could change the images to others from a 
neighbour continent, but what would we achieve? We would create postcode 
more or less black, more or less Islamic, or more o r less multicultural but 
encased in an open world. That is why, despites we give Africa a special 
magnitude, and it has been linked to a diverse plan et without frontiers, like it 
was meant to be. 
The first game refers to the music of some instrume nts that they will surprise 
us by their diversity, their form and their sound. It is a cardboard rectangle. The 
second focuses on landscape, because the territory also creates perceptions 
and behaviours. It has a poster format. Finally, th e third represents the African 
Nobel Prize and has a postcard shape. 
All three have in common that are special exercise.  Each of them with their 
individual instructions, but they will make us thin k about some images that 
someone else have to guess with different technique s. Apart of this, as a 
supporting feature, it will include some informatio n about all the subjects that 
we had the chance to view and enjoy. 
All the resources are linked together to make to us  think about the multicultural 
relationship that makes people moving from one coun try to another within a 
planet full barriers and frontiers. Also, it includ es topics of identities, 
references and exchange programs as its shown in th e board 3. 
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1. PERÒ, ÀFRICA EXISTEIX? 
 
Mostrar Àfrica en les aules és difícil, en part perquè ja cada alumne porta dins de si una idea 
abstracta del que representa per a ell o ella. Potser seria més senzill si aquest continent fora 
totalment desconegut perquè partint de zero podríem intentar mostrar d'un mode més adequat la seua 
magnitud, la seua història i la seua cultura… Però lluny de ser així, en l'imaginari, Àfrica ja s'ha format 
com a idea en la ment de cada un de nosaltres, des que som xicotets, a base de relats. I aquests 
relats que elaboren el concepte d'Àfrica en les nostres ments procedeixen d'autores i autors que ens 
transmeten idees, imatges, des de la cultura occidental situant-se així des d'una perspectiva 
etnocentrista que ens aparta més que ens aproxima a la realitat d'eixe continent.  
 
Per determinar els “relats” sobre Àfrica que han configurat les nostres idees prèvies, podem esbossar 
unes pinzellades de les diverses fonts transmissores de les mateixes per a procedir a “desconstruir-
les”. 
 
 
1. L´Àfrica narrada i l'Àfrica pensada  
 
En primer lloc, comptem amb els relats de viatjants occidentals en contacte amb les colònies 
establides en el continent que realitzen descripcions del que veuen en els seus recorreguts. Ja en el 
segle XIX destaca en la majoria d’aquests llibres com la societat europea descriu Àfrica com un lloc 
poc saludable, perillós (Kingsley, 2001) encara que aquests viatjants acaben sucumbint a la bellesa 
dels seus paisatges i acaben commoguts per les seues gents i cultura rebatent les idees que els 
havien sigut transmeses. 
 



En segon lloc, comptem amb els relats de les missions, els missioners i missioneres van ser 
transmissors de narracions sobre la pobresa d'Àfrica, i sobre la idea que calia ajudar. La idea d’ajuda 
degrada Àfrica a la descripció de sers receptors sense cap control sobre les seues pròpies vides, com 
si depengueren totalment de la caritat. Aquest procés es va repetir fins a la sacietat en els anys 70 del 
segle XX, amb una clara equivalència entre Àfrica igual a Tercer món. 
 
En tercer lloc, des dels inicis de Hollywood, els relats van passar a ser contats en el cinematògraf a 
través de pel·lícules rodades a Àfrica, films en què invariablement el protagonista és l’home blanc o 
és part principal (les Mines del Rei Salomó, Mogambo, Tarzán, Memòries d'Àfrica, El Jardiner Fidel, 
Goril·les en la Boira, Invictus, La reina d'Àfrica, etc.). I també hi ha moltes cintes en què els africans 
es presenten com a simplement esclaus (la Cabanya del Tio Tom, Amistat, Amazing Grace, sèries 
com Arrels, etc.). No obstant, també hem de fer esment d’aquelles que suposen denúncies sobre els 
principals problemes que han existit o existeixen en el continent: Diamants de Sang, Hotel Rwanda, El 
senyor de la Guerra, etc 
 
En quart lloc, les imatges i relats en els mitjans de comunicació normalment tan sols a través de 
guerres: Grans Llacs, Congo… o atemptats (Kenya recentment). Africans intentant creuar les 
tanques, arribant a les costes de països de l’altre costat del Mediterrani, venent en els carrers. 
Actualment s’està traslladant la imatge del terrorista asiàtic al terrorisme africà. 
 
En cinqué lloc, els documentals que narren la vida dels animals salvatges, els paisatges idíl·lics o les 
tribus i els seus costums. En aquest apartat destaca la música i el ball, objecte de folclorizació a 
través de presentació de djembes, tambors, reggae, etc. ; i així mateix els relats sobre objectes 
ètnics, descontextualitzats de la seua història, amulets, caretes, etc 
 
En darrer lloc, i no per això menys important, estan els no relats, la invisibilització de la participació de 
l'Estat espanyol en el colonialisme a l'Àfrica a través del Marroc i Guinea Equatorial; i aquells que ens 
ofereixen les diferents ONGD principalment d’infància i adolescència, xiquets i xiquetes soldat, xiquets 
amb fam, camps de refugiats, coltán… 
 
Totes aquestes narracions i imatges sobre Àfrica creen una idea de País i no com a Continent, 
presenten els africans com a esclaus dels blancs, dependents dels fons econòmics dels blancs, 
sotmesos, primitius, plens de problemes bèl·lics i guerres tribals, terrorisme… Com voldrà així una 
persona apropar-se a la riquesa d'Àfrica? Quina interculturalitat pretenem establir quan pràcticament 
hi ha una negació de “un altre” i de la seua “cultura”? Una interculturalitat en què tot està en les 
nostres mans, d'occident? No tenim cap responsabilitat en el que ocorre? No podem construir 
relacions basades en supòsits incomplets, realitats retallades. 
 
 
1.21. Àfrica és més  
 
Com ens diu Mary Kingsley cal “…pensar a Àfrica com una gran biblioteca… Sí, una biblioteca en què 
tens a mà totes les històries més fantàstiques, més terribles, més belles…”(Kingsley, 2001) és a dir, 
inabastable, immensa, rica… 
 
Si la història d'occident s'inicia a Grècia, la història d'Àfrica s'inicia a Egipte i, per a alguns, inclús és 
Egipte el que ha civilitzat al món a l'intercanviar coneixements amb Grècia…des d'aquest moment la 
història del continent està plena de grans imperis i cultures en un continu com la civilització d'Ife i 
Benín, la de la Conca del llac Txad, la de Ghana, les anomenades neosudaneses (Mali, Gao) la de 
Zambeze, Congo, etc…(Diop, 2012). En temps anteriors a la colonització europea hi havia més de 
10.000 països a Àfrica. Després va ser “dividit” pels occidentals o com diu l'historiador Ronald Olivier 
“Àfrica va ser reunificada” (Kapuscinski, 2004). Aquestes civilitzacions han deixat monuments i restes 
històriques per tot el continent que mereixen ser coneguts i estudiats junt amb la seua història. 
 
Un altre aspecte a destacar, és la varietat religiosa que es dóna en tota Àfrica. És una mostra d'una 
riquesa diversa: animisme, valors de religions tradicionals cristianisme, islam, l'univers religiós de 
molts africans és fonamental, per al negre africà ontologia i religió s'identifiquen o almenys són 



inseparables (Combarros, 2000) la religió forma part a més del quotidià, “A Somàlia, els dimonis són 
blancs. Se'ls anomena djinn i estan per totes les bandes (Dirie, 2005) 
 
Però l'univers dels africans i africanes té el seu propi ritme i sentit, per exemple, el concepte de temps 
europeu i l'africà tenen un sentit completament diferent: l'europeu és esclau del temps, ha de complir 
terminis, depén d'ell i viu en ell; per a l'africà el temps és una categoria més folgada, oberta, elàstica i 
subjectiva: el temps depén de la persona. De manera que un africà que puja a un autobús mai 
preguntarà quan arrancarà (Kapuscinski, 2004) 
 
Els africans a través d'escriptors immersos en els estudis post-colonials han aconseguit profunds 
canvis epistemològics en els marcs teòrics desconstruint les categories culturals i racials que van 
constituir la ideologia de l'expansió colonial en Àfrica (Omar, 2008). Respecte a l'àmbit econòmic, en 
l'últim informe del Banc Mundial Africa´s Pulse s'afirma que, encara que el continent s'ha vist afectat 
per la crisi de la zona euro el seu creixement econòmic serà d'un 4,8%; avui en dia 22 estats 
subsaharians (400 milions de persones) són països de rendes mitjanes i altres 10 països poden unir-
se a aquests en 2025. 
 
Però també hi ha avanços en educació. Els programes d'alfabetització de Txad, Namíbia i Costa 
d'Ivori van guanyar els premis d'alfabetització de la UNESCO 2013. Igualment, la dona està 
aconseguint importants avanços en els últims temps comptant amb dos presidentes (Malawi i Libèria) 
i una primera ministra (Senegal). En l'àmbit jurídic, la Justícia Africana tradicionalment comunitària 
s'ha basat en dos procediments principals per a resoldre els conflictes dins de la societat, la 
reconciliació i la retractació (Kabunda, 2000), origen de l'actual mediació en la resolució de conflictes 
que tant de moda s'està posant als països occidentals. 
 
Amb aquest puzle de llums i ombres pretenem tan sols oferir algunes pinzellades del quadro que 
representa Àfrica. Advertint d'un altre problema i és que, com indica Kabunda (2000) cal deixar 
constància de “l'existència de diferents àfriques, diferenciades en el temps i en l'espai per diversos 
factors i els quals no sempre és fàcil reduir a un mateix denominador comú. Els pobles de pastors i 
ramaders no tenen les mateixes pràctiques culturals que els agricultors, els ferrers i els caçadors i 
viceversa. Els pobles de la sabana, amb societats obertes, acusen importants diferències amb els de 
la selva, organitzats en societats tancades. (…) Hui hi ha prou diferències introduïdes per l'islam i el 
cristianisme” (Kabunda, 2000: 27-28) 
 

"Estant a Àfrica l'europeu no veu més que una part d'ella: generalment veu tan sols la seua 
capa exterior que sovint no és la més interessant, no revist la major importància. La seua 
Mirada llisca per la superfície, sense penetrar en l'interior com si no creguera que darrere de 
cada cosa poguera amagar-se un misteri. Misteri que, al pas del temps es trobara tancat en 
ella. Però la cultura europea no ens ha preparat per a semblants viatges cap a l'interior, cap 
a les Fonts d'altres mons, altres cultures." (Kapuscinski, 2004) 

 
Tant de bo que a aquesta comunicació a través dels jocs que proposa però sobretot de les portes que 
obri, ajude a aconseguir acostar als alumnes i a societat en general a la realitat d'un continent 
fascinant. 
 
 
2. LA IMPORTÀNCIA DEL JOC I LA IMATGE 3 
 
Parlar del joc és parlar de l’evolució de la mateixa persona. Fa setanta milions d’anys, entre els 
mamífers es desenvoluparen diferents tipus de micos anomenats primats. Eren xicotets, d’hàbits 
nocturns. Vivien quasi sempre en els arbres. Amb el temps, anaren canviant els seus hàbits i 
característiques: crani major, augment del cervell, prensió amb les mans, adaptació al dia i 
alimentació amb fruites i vegetals, aspectes que encara avui en dia alguns dels seus hereus no han 
aconseguit d’assolir. 
 

                                                 
3 Basat en la comunicació presentada a la XV Assemblea d'Història de la Ribera, titulada "Mozart i el parxís", en la qual es fa 
una defensa del joc i la imatge en l'educació de la música. 



Si ens aproximem més, sabem que fa mig milió d'anys de la divergència en les línies evolutives que 
donaren lloc a l'homo neandertal i al sapiens. Es varen tallar en algun lloc de l'Orient Mitjà, ara fa 
entre 70.000 i 80.000 anys. L’encreuament entre les dues espècies, si podem mantindre encara la 
distinció entre elles, fou restringit però suficient per a deixar una petjada genètica en algunes 
poblacions humanes actuals. Així doncs, l’home modern i el neandertal es relacionaren entre si i 
tingueren descendència. Per tant, són aquests els nostres parents més pròxims. La hibridació fou un 
fet puntual. Es va diluir progressivament per l’expansió de l'Homo Sapiens i deixà un residu entre un 1 
i un 4% del total del codi del Neandertal, encara que, en ocasions, alguns exemplars actuals puguen 
donar una imatge equivocada de tan escassa proporció. 
 
En aquest panorama evolutiu, el joc aparegué com una activitat d'estadi superior a la simple 
subsistència. Constituïa un element central de la vida de la gent de fa 4000 anys 4 amb diferents 
formes de daus i peces de joc i, fins i tot, espais específics dedicats a aquesta activitat 5. Aquesta 
forma d'esbargiment tindria continuïtat durant tota la prehistòria segons altres investigacions 6. 
 
El joc es defineix com un acte agradable, amb grans dosis de plasticitat i de llibertat, un acte 
d'expressió i d’expansió de la personalitat humana. És, per tant, un exercici important a qualsevol 
edat. Comença ben prompte en l’evolució de la persona i va adaptant-se a la personalitat de 
cadascun i estructurant-se amb diferents finalitats durant l’etapa evolutiva. Però la paraula "joc" 
abraça moltes i ben distintes accepcions de difícil delimitació, amb una evolució paral·lela al 
desenvolupament social amb alguns punts comuns com és el seu caire agradable. Així, hem passat 
dels jocs espontanis i sense regles a uns altres que tenien unes normes, a uns altres amb eines 
quotidianes i a alguns altres que necessitaven instruments específics i, últimament, a uns jocs de 
caire tecnològic, via internet, en format bossa, caixa, pastilla i àdhuc virtual, per no esmentar els jocs 
mentals i imaginatius que passen pel nostre cervell quan estem sols o quan no ens interessa allò que 
ens diuen. En definitiva, multitud de formes, nivells, duració... que tenen en comú la diversió. 
 
De forma paral·lela a l’activitat manipulativa del joc és el domini de la imatge en totes les propostes 
que presentem. Des de la preshistòria podem resseguir la importància de la imatge significativa. Tot i 
haver materials i fitxes complementàries en les quals estem treballant dels dos jocs que presentem, la 
seua concreció traspassa l’objectiu de la present comunicació, però volem deixar clar que ha de ser la 
fotografia la protagonista dels jocs educatius d’aquesta investigació. A sovint, una estampa oportuna 
que impacta al cervell, ens pot obrir camins insospitats d’una forma subliminal. La persona no aprén 
segons la quantitat d’informació sinó segons la seua qualitat i idoneïtat del moment. Si es baixen les 
tanques que poden donar accés al procés d'ensenyament-aprenentatge, tindrem una més que 
probable garantia d’avançar i progressar. Per això oferim uns materials molt senzills, atractius i 
màgics, amb la voluntat que ajuden a una millor convivència. 
 
 
3. UNS JOCS DIVERTITS I SERIOSOS 7 
 
                                                 
4 Segons la Tesi d'Arqueologia d'Elke Rogersdotter de la Universitat de Gotemburg (Suècia) que estudia la importància social 
d'aquest fenòmen, els jocs ja es practicaven en l'Edat del Bronze a la Vall de l'Indo, en l'actual Paquistan (ruïnes de l'antiga 
ciutat de Mohenjo-Daro) 
Per a obtenir més informació, cal consultar les últimes publicacions de l'autora: 2011 (in press). The Curious Other: retravelling 
Rydh’s ”Indian Desert Village”, in P. Cornell, T. Hjørungdal, E. Myrdal and E. Nordbladh (eds) Proceedings of the Workshop 
“Bridging the Gap: Workshop on archaeology, the national and the international” at the Dept of Archaeology and Ancient 
History, University of Gothenburg, October 2008. 
2011 (in press). Excluded Artefacts: a proposal of how to approach toy interpreted material of the Indus and Early Historic 
Periods, in M. Manuel and R. Young (eds) Proceedings of the session “Mind the Gap: Continuity and change in South Asian 
Archaeology”, the 18th EASAA Conference, London 2005. 
5 Segons el professor Valentín Villaverde Bonilla (Departament de Prehistòria i Arqueologia. Facultat de Geografia i Història. 
Universitat de València. Catedràtic de Prehistòria. Investigador Principal de diversos projectes d'investigació centrats en l'estudi 
del Paleolític mitjà i superior): "Todos los mamíferos sociales practican el juego en la infancia, como forma de aprendizaje. Y en 
el caso de los primates superiores, como el chimpancé, de manera habitual. Su utilidad es innegable tanto para adquirir 
destreza, como para establecer vínculos personales o aprender comportamientos adaptativos. Así que podemos deducir que el 
juego también debió estar presente en las etapas iniciales del proceso evolutivo humano, aunque probablemente sin recurrir a 
objetos." 
6 Més informació sobre el joc en la prehistòria:  
http://www.museodeljuego.org/_xmedia/menus/0000000054/docu1.pdf 
7 Degut a les naturals limitacions que tota comunicació implica, hem seleccionat únicament dos jocs i ha estat impossible 
redactar la seua solució matemàtica. No obstant, els autors queden a la disposició dels dels interessats i interessades per a 
compartir els detalls. 



No és un contrasentit el títol de l’apartat, perquè els materials que oferim són unes eines molt 
agradables però que contenen uns objectius i uns valors fonamentals en la nostra vida. En aquest 
apartat us proposem alguns exercicis matemàgics que tenen un resultat sorprenent. Són fàcils de 
construir i de realitzar. El seu pressupost és compatible amb la crisi. Tots tenen marcats els seus 
objectius, els materials que necessiten (generalment s'ofereixen en aquest mateix escrit), el 
procediment detallat de desenvolupament, el resultat esperat. 
 
En primer lloc presentem  el joc ""T'endevine l'instrument?", centrat en una col·lecció de dotze 
artefactes musicals dels cinc continents i de diferents cultures: Ilú (Brasil), Vina (Índia), Sheng (Xina), 
Balafó (Guinea), Litòfon (Vietnam), Trompeta (Egipte), Didjaridú (Austràlia), Teponatzli (Mèixc), 
Treshtxoca (Rússia), Viola de Gamba (Itàlia), Kbesilk Clemençe (Turquía) i el Cordòfon fregat 
(Palestina) com a reconeixement a les dificultats per sobreviure d'aquest poble. 
 
A continuació, vos presentem "Uns Nobels Africans", on es recullen les imatges d’una selecció de nou 
célebres personatges nascuts a l'Àfrica que han sigut reconeguts en aquests importants premis.  
 
 
3.1. T'ENDEVINE L'INSTRUMENT? 8 
 
MATERIAL: Un full amb la fotografia i el nom de nou instruments, i un palet o similar que càpiga pels 
forats que hi ha repartits per la cartolina. 
PROCEDIMENT: 
1. Escull una persona i dis-li que trie mentalment un instrument (veure fig. 1) i que n’escriga el nom en 
un full de paper sense deixar que ningú ho veja. 
2. A un segon espectador se li demana que diga en veu alta un número del 13 al 26, incloent-hi 
ambdós. 
3. Per la part de darrere (veure fig. 2) el mag anirà introduint el palet en cada forat que hi ha al costat 
de cada instrument. 
4. El primer espectador, qui trià l'instrument, compta en silenci el nombre de lletres de l’aparell 
musical. Quan el mag introdueix per primera vegada el palet, li suma 1 i així fins que arribe al nombre 
seleccionat pel segon espectador. 
Aleshores, el mag tindrà el palet en el forat que correspon a la seua fotografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1. Anvers del Joc "T'endevine l'instrument"              Fig 2. Revers del Joc "T'endevine 'instrument" 
                                                 
8 Aquest joc ha estat possible gràcies a les ajudes de la convocatòria 2013 de l'Oficina per al Desenvolupament i la Solidaritat 
de la Universitat Jaume I de Castelló. 



El mag resta 12 del nombre proposat pel segon espectador. Suposem que el nombre és 23. Se li 
resta 12 i queda 11. Les primeres 8 introduccions del palet es fan en qualsevol lloc, però la novena es 
fa sobre la lletra S. Aquesta i les següents introduccions es fan sobre les lletres que formen la paraula 
màgica. Una paraula que no ha de tindre cap lletra repetida i que tinga un mínim de dotze lletres 
Quan el primer espectador diu: "prou", "alto", "stop", "so", o una cosa similar, el mag deixa el palet en 
el forat on està i allí hi ha el dibuix de l'instrument pensat. 
 
 
3.2. AFRICANS FAMOSOS 9 
 
OBJECTIU 
Conéixer alguns dels africans més famosos i les regles per a la combinació dels nombres positius i 
negatius. 
 
MATERIAL 
Nou targetes amb fotografies d'africans famosos de forma individual i una fotografia d’un personatge 
que cause sorpresa, en aquest cas d'un dels mateixos autors de la comunicació i del joc (situada 
darrere la tarja 7, dedicada a Elle Johnson en aquest cas, però que es pot canviar per qualsevol altre 
que li fem ocupar la mateixa posició). 
 
PROCEDIMENT 
Col·loca les fotografies 2, 4, 6 i 8 en el seu lloc corresponent i fes els següents passos (veure fig. 3):  
1. Escull una persona i demana-li que trie una d'aqueixes fotografies i que hi pense molt. 
2. El matemag completa el quadre amb la resta de fotografies (1, 3, 5, 7 i 9) per a complicar-ho més. 
3. El matemag explica que a partir d'ara tots ballaran amb la mirada, segons les seues indicacions i 
canviaran de targeta a partir del número que especifique. Es pot anar cap a la dreta, esquerra, dalt i 
baix de la fotografia que han triat (inclús repetint figura en anar-hi o tornar-ne), però mai en diagonal i 
mai hauran de comptar la il·lustració on estan. 
En primer lloc han de comptar 4 llocs. 
4. El matemag retirarà les figures 1 i 3. 
5. Ara, hauran de comptar 5 llocs. 
6. El matemag retirarà les figures 2 i 6. 
7. Ara, hauran de comptar 3 llocs. 
8. El matemag retirarà les figures 5 i 9. 
9. Ara, hauran de comptar 1 lloc. 
10. El matemag retirarà les figures 4 i 8, per tant... 
11. Tots aquells que ho hagen fet bé, s'hauran quedat en la figura 7.  
Posteriorment es gira aquesta imatge i apareixerà la fotografia sorpresa d'un autor d'aquesta 
comunicació vestit per a l'ocasió: Enric Ramiro (fig. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Procediment d’actuació en el procés 
 
EXPLICACIÓ 
El joc està basat en la paritat. Així, al principi tots els espectadors han triat un personatge que està 
situat en nombre parell (2, 4, 6, 8) i en comptar un nombre parell, el resultat serà parell, per tant és 
impossible que hi haja alguna persona en la posició 1 i 3, de manera que eliminarem aquestes dues 
imatges. 

                                                 
9 Aquest joc el va popularitzar a la televisió el mag David Copperfield, tot i que amb una altra versió que no tenia res a veure 
amb els africans famosos.  
 



En el segon moviment, cal partir d'un nombre parell i cal comptar 5, senar. Per tant, el resultat sempre 
serà senar (parell més senar, sempre és senar) i podem eliminar les targes situades en els llocs 2 i 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
      Nelson Mandela    Nadine Gordimer        Anwar El Sadat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Graça Machel   Samuel Eto'o    Kofi Annan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ellen Johnson   Waris Dirie                     Ishmael Beah 
 

Figura 4. Africans famosos 
 

Seguidament comptem 3 i com estem en imparell, ens donarà una situació de parell, de manera que 
podem llevar les fotografies dels llocs 5 i 9. 
 
En el quart moviment  partim d'una situació de lloc parell i si ens hem de moure de posició, 
inevitablement haurem d'anar totes i tots a la posició 7 on ens espera per la part de darrere la 
fotografia sorpresa d'un dels autors de la comunicació vestit per a l'ocasió (fig. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 Fotografia amagada darrere de la postal 7. 
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4. CONCLUSIONS 
En una època de crisi econòmica, però també d’intel·lectual com la que travessem, la creativitat és un 
valor creixent, i Àfrica és el gran continent oblidat i invisible que la necessita. La majoria de la 
població, inclús la "formada", està farcida de tòpics i estereotips. És per això que aquest Congrés i 
totes les activitats al voltant del països minoritzats són cada dia més necessàries. 
 
És per això que nostra proposta es basa en la imatge i l’aspecte lúdic. No és el nostre objectiu 
substituir les explicacions per jocs, sinó complementar-les amb la idea d’eixamplar la visió del món de 
cadascú, de manera que siga més diversa i puga contribuir a una major convivència. Entenem que el 
coneixement de "l'altre" pot anar esborrant els tòpics i estereotips 10 i possibilitar una millor relació 
com a persones i com a grups. Compartir vivències, dialogar sobre imatges, jugar rols acceptats i un 
munt d’activitats més, es poden fer de manera senzilla a través dels jocs que proposem i que 
traspassen l'estricte àmbit curricular, tot i vertebrats per les ciències socials 11 en un món complex. 
 
Però també aquesta crisi injusta que ens afecta majoritàriament als qui no tenim cap responsabilitat, 
pot contribuir a una major reflexió sobre les activitats musicals desenvolupades, tant en l’àmbit reglat 
com en el de no reglat. A més a més, el joc per la seua essència lúdica té un atractiu per sí mateix, 
tant per a xiquets i xiquetes com per a adults, de manera que facilita un aprenentatge més significatiu 
i més vivencial. 
 
La base matemàtica dels exercicis fa que els puguem personalitzar en l’àmbit dels continguts, per 
tant, són igualment vàlids, tant per als coneixements d'infantil i de primària com per a les assignatures 
d'altres etapes com secundària, batxillerat i universitat. Són molts els jocs que es poden fer i que 
estem fent 12. Exercicis com els proposats en aquesta comunicació poden aportar un major 
dinamisme a l’ensenyament i una renovació en la seua metodologia i poden crear un ambient millor 
que facilitarà la convivència i el bon humor. Esperem que així siga. 
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