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A Nexes intentem sensibilitzar a joves 
d’arreu del món, a les seves visions, les 
seves històries i als seus projectes de 
transformació.

Un resultat d’això són els jocs educatius 
que al llarg d’aquests anys, han sigut 
enllestides pels participants dels 
projectes que hem realitzat.

El nostre objectiu és que les imatges i els 
missatges puguin ser visualitzats per a la 
comunitat i la ciutadania, i per això 
posem aquest material al abast de qui 
sigui interessat.
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AMAL-TIKVA
Viu un dia a Jerusalem

Amal-Tikva és un joc educatiu que explora 
les dimensions del conflicte i dels privilegis a 
través de la vida quotidiana a la ciutat de 
Jerusalem. 

Amal-Tikva neix d’un projecte de cooperació 
de l’associació Nexes i és fruit del treball d’un 
grup de professors i educadors/es que han 
participat en aquesta activitat.

A partir de 14 anys, de 6 a 30 jugadors/es.
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ISSE 
GAME

ISSE GAME forma part del projecte de cooperació “Initiatives for
a Social and Solidarity Economy – ISSE, Community Works!”

Simulació econòmica en el qual els jugadors han d’anar prenent 
decisions segons valors cooperatius per aconseguir un objectiu
final (ja sigui gestionant un capital, creant una empresa o fins i 
tot administrant la seva economia domèstica), però a mesura 
que prenen aquestes decisions el joc va mostrant les 
conseqüències que generen en l’entorn social i les possibles 
alternatives.

L’objectiu és identificar enfocaments comuns, estratègies i eines
per promoure el coneixement, el reconeixement, el
desenvolupament i la promoció de l’Economia Social i solidària.

+ INFO: https://goo.gl/PEiAcH

https://goo.gl/PEiAcH


INCLUSION BRIDGES
Inclusion Bridges és un joc dissenyat 
per al projecte “Social Inclusion Out of 
the Box” amb la finalitat de promoure 
la inclusió social a través de la 
creativitat, sobretot entre els joves.

Els monstres de l’exclusió social han 
envaït la Terra. Converteix-te en un 
superheroi/na amb l’habilitat de 
construir ponts màgics capaços de 
transformar a aquests monstres en 
accions d’inclusió.

Viatja al voltant del món en 11 
escenaris diferents, transforma a tots 
els monstres i desbloqueja el tresor 
amagat contra l’exclusió social.

+ INFO: https://goo.gl/b9NSvd

https://goo.gl/b9NSvd


L’objectiu de “Posem-nos les ulleres” és 
reflexionar en torn als privilegis i 
discriminacions de la població davant de 
situacions diverses i donar-los visibilitat

El joc vol mostrar de forma dinàmica 
situacions reals basades en dades 
contrastades que ens aporten tant entitats i 
estudis realitzats com testimonis. Davant les 
situacions ens haurem de posar les ulleres per 
descobrir què passa…

POSEM-NOS LES ULLERES



EL 
MANI-

PULATOR

El Manipulator és un joc que te com a objectiu reflexionar sobre

una de les problemàtiques més importants en l'actualitat: la

proliferació de les 'fake news', la desinformació i la manipulació

mediàtica. Posant-se en la pell d'un dels cinc perfils del joc, els

participants hauran de col•laborar si volen desemmascarar les

notícies falses que es van llegint. Si ho aconsegueixen, la victòria

és per a tots, però si les mentides acaben per imposar-se sobre

la veritat, la derrota és total.

Una de les potencialitats més grans del "manipulator" és la seva

gran versatilitat. A través d'una metodologia concreta poden

abordar-se tot tipus de temàtiques. Només cal fer vuit fitxes amb

afirmacions (titulars o qualsevol altre cosa) on sis siguin falses i

només dues reals. Els jugadors hauran de descobrir la veritat

oculta.
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