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Memòria explicativa de “El Joc de” Objectius de Desenvolupament Sostenible 

 

- Fonamentació, objectius i metodologia. 

Aquest joc està basat en el concepte d'un joc clàssic de taula que es remunta a 1903 
d'Elizabeth Magie Phillips, que va sol·licitar una patent d'un joc anomenat The Landlord's 
Game. Diversos jocs de taula semblants es van desenvolupar a partir de 1906 i fins a la dècada 
de 1930. En 1935 va aparéixer el Monopoly amb Charles Darrow, però va anar Parker Brothers 
i les seues companyies les que ho van donar a conéixer als Estats Units durant el segle XX i fins 
als nostres dies sent un joc mundialment conegut. 

L'objectiu d'aquest joc és divulgar, difondre i donar a conéixer millor els 17 ODS , les propostes 
de l'ONU sobre el futur del planeta dins de l'agenda 2030, el nostre paper com a individus i 
com a ciutadans/as responsables amb la Prosperitat, la Pau i les Aliances en un canvi global i 
sobretot entretindre i fer passar als joves unes bones estones jugant a aquest encantador joc 
de taula.  

L'objectiu del joc és aconseguir la major quantitat de Projectes i Macro Projectes dels 17 ODS. 

La metodologia de joc és bastant senzilla i coneguda, ja que la majoria de les persones majors 
han jugat molt durant la seua joventut i si se'ls explica, els xiquets aprenen ràpid. 

Per a començar el joc cal comptar com a mínim amb 2 jugadors. Es col·loquen les fitxes i les 
cartes sobre el tauler, es posen les fitxes en la casella d'eixida, s'agafen els daus i es llancen 
alternativament per torns 

Aquest joc és una creació grafica de la imaginació del seu autor, així com els seus dibuixos i 
contingut, només els seus logos i els dibuixos de ODS han sigut obtinguts de la web oficial. 

- Descripció i contingut del joc. 

El joc es compon d'un tauler de forma quadrada en la qual estan representades 32 caselles al 
llarg dels quatre costats del quadrat, 17 caselles són dels ODS , 4 caselles de Transport, 2 
d'Accions diàries, 2 d'Àmbits d'Acció, 2 de Presó, 1 d'Àrea de descans 1 de Donacions, 1 del 
Consell de Seguretat, 1 d'Idees innovadores i 1 d'Eixida.  

Una fitxa per a cada jugador, dos daus i 150.000 notes en valors, per a adquirir les caselles 
d'objectius i els seus projectes. 

“El joc de”, ODS conté instruccions de joc. 

El joc conté instruccions de muntatge dels daus i fitxes. (Per si no es disposen d'ells). 

El joc conté instruccions de muntatge dels poals de projectes i macro projectes. (Per si no es 
disposen d'ells). 
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El joc conté instruccions d'impressió i repartiment de notes de valors. 

- Necessitats tècniques  

Disposar d'una impressora o fotocopiadora.  

- Pla de difusió del joc proposat de com es podria publicitar el joc. 

Aquest joc es pot difondre a través de les pàgines webs institucionals i xarxes socials, flayers, 
postals i cartells perquè les persones localitzen la URL i li ho puguen baixar a través de la xarxa 
d'internet. 

http://www.adriver.org/webeljocdeods/index.php  

 

- Pressupost aproximat per a l'elaboració i desenvolupament del joc.  

Aquest joc és gratuït i es pot descarregar de la pàgina web en format Pdf 

http://www.adriver.org/webeljocdeods/index.php  

 

També es podrà adquirir el joc en versió BU, amb tauler de cartó a tot color, targetes dels   

17-ODS, targetes d'acció diària i d'àmbits d'acció, fitxes, poals i daus de fusta o plàstic. 

Pressupost Aprox. 35 € 

 

 

 

Agraïments: 

Lola Revert García 

Pedro Garrido Maíz 

 

Links bibliogràfics: 

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/  

https://www.agenda2030.gob.es/  

 

http://www.adriver.org/webeljocdeods/index.php
http://www.adriver.org/webeljocdeods/index.php
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.agenda2030.gob.es/
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INSTRUCCIONS DE MUNTATGE I IMPRESSIÓ: 

Descarrega't els arxius en Pdf i imprimeix el joc    
http://www.adriver.org/webeljocdeods/index.php 

Imprimeix o fotocòpia el Tauler en A3 color 
(Opció) Imprimeix o fotocòpia el Tauler en A4 dues fulles color, (retalla i uneix-les pel centre) 
Imprimeix les targetes de les Caselles d'Objectius, tres fulles a doble cara, (anvers i revers) 
Imprimeix les targetes d'Accions Diàries, dues fulles (anvers i revers) 
Imprimeix les targetes d'Àmbits d'Acció, dues fulles (anvers i revers) 
Imprimeix les Notes de valor, sis fulles (anvers i revers) 
Imprimeix el recortable dels Daus i Fitxes, una fulla  
Imprimeix el recortable dels Cubs dels Projectes i Macroproyectos, una fulla 

Important: Si no disposes d'impressió automàtica a doble cara, tingues en compte que una vegada 
impresa la cara anversa cal donar-li la volta a les fulles i col·loca-les en la safata de la impressora, 
sempre posant la fulla núm. 1 a dalt, ja que serà la primera que agafarà la impressora per a 
imprimir el revers. 

FES-HO EL TEU MATEIX 
Joc de daus, poals i fitxes: 

QUÈ NECESSITES 
1. Una impressora o fotocopiadora a color per a dues fulles a A4
2. Fulles en format A4 a doble cara
3. Tisores.
4. Cola.
5. Llapis de colors.

PREPARANT ELS MATERIALS 
1. Retalla i munta dos daus i les fitxes per als jugadors usant la cola.
2. Acoloreix o identifica les fitxes per als jugadors.
3. Retalla i munta tres poals blancs per casella per a posar-los com a Projectes de ODS.
4. Retalla i munta un poal roig per a posar-los com Macroproyectos de ODS.
5. Els poals de Projectes han de ser de diferent color als de Macroproyectos.

GRÀCIES PER JUGAR 

Si pots utilitza paper reciclat  

http://www.adriver.org/webeljocdeods/index.php




 

 
 
 

Instruccions de joc 
 
 

L'objectiu del joc és aconseguir la major quantitat de caselles/títols amb projectes i 
macro projectes dels 17 ODS. 
 
Són 17 metes globals dissenyades per a acabar amb la pobresa, protegir el planeta 
i assegurar la prosperitat per a tots. 
 

COM JUGAR 
En el joc poden participar de 2 a 8 jugadors 
EL JOC es compon d'un TAULER dividit en espais que  
representen els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, 
recompenses i penalitats sobre les quals es mouen les fitxes dels jugadors.  
 
Hi ha 2 DAUS, 4 FITXES, 51 poals BLANCS de projectes, 17 ROJOS de marc 
projectes, 2 baralles de cartes “ACCIONS DIÀRIES” i “ÀMBITS D'ACCIÓ” 1 
col·lecció de “TARGETES D'OBJECTIUS” un per a cada casella del tauler i 
NOTES DE VALORS de l'El Joc d'Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 
 PREPARACIÓ.- Es posa el tauler sobre una taula col·locant les cartes 
“Accions diàries” i “Àmbits d'acció” en els espais indicats en el mateixa. Cada 
jugador rep una fitxa que li representarà en el recorregut pel tauler. També 
rebrà 150.000 notes de valors. La resta de notes les guardara el Tresorer 
igual que les Cartes de títol d'objectius. Es nomenarà un jugador perquè faça 
les funcions de Tresorer. 
  

 
VALORS 
Cada jugador rep 150.000 dividit com segueix: 
 

2 Notes de  50.000 18 Notes 1.000 
2 Notes de 10.000   4 Notes    500 
2 Notes de 5.000     

 
 
ADQUIRIR, CANVIAR o SUBHASTAR caselles de títols pel valor de 

manera que els jugadors arriben a disposar del major número de 17 ODS 
possibles.  

 
Hi ha 32 caselles en el tauler. 
 

 
 



Per a iniciar el joc 
 

Partint de l'Eixida es mouen les fitxes al voltant del tauler d'acord amb la 
puntuació treta dels daus. Quan la fitxa arriba a una casella OBJECTIU que 
NO té el domini del títol, aquest es pot adquirir al TRESORER. Si no li 
interessa, el TRESORER procedirà a subhastar-lo al millor postor. 
L'OBJECTIU de posseir caselles/valor, és rebre notes pel seu pas dels 
jugadors que es detinguen en aquestes. Els Guals/Peatges augmenten 
considerablement amb la possessió de tota la línia del tauler. 

  
Si una fitxa arriba a un espai “Accions Diàries” o “Àmbits d'Acció”, el 

jugador ha d'agafar una carta i haurà de seguir les seues instruccions 
obligatòriament, encara que el perjudique o li envie a la Presó. 

 
Començant pel Tresorer cada participant tira els daus per torn. El que obtinga 
millor puntuació inicia el joc. Després de col·locar el peó en la direcció que 
marca la fletxa tants espais com punts indiquen els mateixos. Quan finalitza la 
jugada passa el torn al jugador de l'esquerra. Els peons romandran en les 
caselles que han ocupat i continuaran avançant a partir d'aquest punt en el 
pròxim torn de cada jugador. 
Poden romandre en la mateixa casella més de dos peons alhora. 
 
D'acord amb LA CASELLA a la qual arriba una fitxa el jugador tindrà dret a 
posseir la casella/títol d'Objectius o altres casella/títol, o es veurà obligat a 
pagar peatge (si un altre jugador posseeix la caselles/títol) 
. 
Si un jugador saca doble en els daus, avançarà la seua fitxa normalment. 
Després tornarà a tirar els daus i avançarà la seua fitxa fins a un nou espai el 
qual serà a si mateix efectiu. No obstant això si trau tres dobles seguits, en 
comptes d'avançar la seua fitxa la posarà immediatament en l'espai 
“Presó/Justícia” 
 
Casella d'Eixida 
En el transcurs del joc els jugadors donaran diverses voltes al tauler. Cada 
vegada que una fitxa arriba a la casella d'Eixida o passa per ella, el Tresorer 
paga al jugador la suma de 20.000, sense tindre en compte si ha arribat a 
aquest lloc o passat per ell com a resultat de la tirada normal de daus o per 
mitjà de la targeta de “Accions Diàries” o “Àmbits d'Acció”. La suma de 20.000 
es pagarà una sola vegada per volta donada al tauler. No obstant això si un 
jugador passa per la casella d'eixida i arriba a una de “Accions Diàries” o 
“Àmbits d'Acció”, avança fins a la casella d'eixida i rep 20.000 per passar per 
l'eixida i altres 20.000 per tornar a ella seguint les instruccions de la targeta. 
 
Arribada a un domini que no pertany a ningú 
Quan la fitxa d'un jugador arriba a un domini que no pertany a ningú, ja siga 
per mitjà dels daus o una carta de “Accions Diàries” o “Àmbits d'Acció” el 
jugador té l'opció d'obtindre el domini pagant al Tresorer la quantitat de valor 
impresa en aquesta. 
Si el jugador decideix adquirir, li paga a la Tresoreria i rep el Títol del Domini 
d'Objectius que acredita com a posseïdor i que ha de col·locar la targeta de 
cap per amunt davant de si mateix. Si el jugador no accepta l'opció, ell posa 
immediatament a subhasta aquest domini, subhastant-la al millor postor, 
acceptant els valors en pagament i entregant al comprador la targeta 
corresponent del Títol de Domini, que l'acredita com a tal. Tots els jugadors 
intervenen en la subhasta, fins i tot el jugador que no va acceptar l'opció de 
preu. Qualsevol preu pot servir de base per a començar aquesta subhasta. 
 



Arribada a un casella/domini pertanyent a un altre jugador 
Si la fitxa d'un jugador arriba a una casella que té titular, el titular de casella li 
cobra un peatge d'acord amb la llista impresa en el Títol de Domini 
corresponent a un “Projecte o Macro projecte”. Si la casella/titule està en 
GARANTIA no pot cobrar-se el peatge. La GARANTIA del domini s'indica 
tornant la targeta de cap per amunt el Títol del domini que es representa. 
Si el jugador deixa d'exigir el pagament del Gual abans que el següent 
jugador que tire els daus, no podrà cobrar aquest peatge. 

Avantatges per als jugadors 
Es de summe avantatge posseir els Títols de domini de TOTES les caselles d'una 
línia perquè això pot ajudar el jugador a cobrar més peatges en una tirada de daus 
dels altres jugadors. 
És molt més avantatjós ser titular de poals blancs (Projectes) i poals rojos (Macro 
projectes) que caselles/títols sense projectes perquè els peatges dels primers són 
molt més alts que de les caselles sense projectes, rendint millors guanys als 
jugadors. 

Arribada als espais de “Accions Diàries” o “Àmbits d'Acció” 
Quan això ocorre, el jugador agafa una carta de damunt de la baralla que s'indique i 
després ha de seguir les instruccions impreses en aquestes, la torna a posar davall 
d'aquesta baralla, amb el revers cap amunt.  
Quan la fitxa arriba a l'espai de “ Consell de Seguretat o Donacions ” cal efectuar 
abonaments al tresorer.  

El tresorer 
S'elegirà com a tresorer a un jugador que siga capaç de ser també un bon 
subastador. Si com és costum, el tresorer participara també en el joc, està obligat, 
per descomptat a mantindre els seus fons personals a part dels fons de la 
tresoreria. Quan juguen més de cinc jugadors, el tresorer seria preferible que es 
limitara a ser tan sols de tresorer i subastador. 

La Tresoreria 
La Tresoreria guarda, a més dels valors, les cartes d'escriptura d'objectius i les 
poals verds i rojos abans que els adquirisquen i les utilitzen els jugadors. El 
Tresorer paga els imports i gratificacions, subhasta títols als jugadors i els entrega 
les cartes de títols d'objectius d'aquestes; subhasta els títols; els adjudica els poals 
blancs i rojos als jugadors i els presta notes de valor, quan això és necessari, per 
als efectes de la garantia és la meitat del preu imprés en el tauler i les cartes de 
títols. 
El tresorer pot en qualsevol moment recuperar els poals blancs i rojos de Projectes i 
Macro projectes situats en les caselles, donant a canvi aquest preu mitjà. 
SE LI DÓNA A la TRESORERIA totes els títols d'objectius que s'adquireixen 
del mateix més totes les contribucions, transaccions, préstecs. 
LA TRESORERIA no “s'arruïna mai” si es queda sense valors pot emetre totes 
les Notes pròpia que necessite, amb només escriure-les sobre qualsevol paper 
corrent. LA PRESÓ – EL JUGADOR VA LA PRESÓ EN AQUESTS CASOS: (1) 
si la seua fitxa pararà a l'espai marcat “VAJA A la PRESÓ” (2) si s'agafa una 
carta marcada “VAJA A la PRESÓ” (3) si en tirar els daus trau dobles tres 
vegades seguides. 

Visites a la Presó 
Si en el curs d'una jugada normal la fitxa d'un jugador arriba a l'espai PRESÓ, 
sense haver sigut “enviat a la Presó” el jugador està “Només de Visita” sense patir 
cap penalització i segueix avant de la manera normal quan li toca de nou el torn. 



El jugador ix de la Presó d'alguna de les maneres següents: 
(1) En traure doble en algun dels seus tres següents a la seua entrada en la Presó.
Si aconsegueix fer-ho, avança immediatament la fitxa pel nombre d'espais indicats
en traure els dobles. (2) mitjançant adquisicion d'una carta” ISCA DE LA PRESÓ”
d'un altre jugador al valor que convinguen tots dos jugadors (llevat que ja posseïsca
una d'aquestes cartes, per haver-la agafat de la baralla de “Accions diàries” i
“Àmbits d'acció” en un torn anterior) (3) Mitjançant el pagament d'una multa de
5.000 ABANS de tirar els daus en qualsevol dels seus tres torns següents a
l'entrada en la Presó. El jugador no pot romandre en la Presó després del seu tercer
torn, (L'estada es limita a tres torns). Immediatament després de tirar els daus en
el seu tercer torn ha de fer efectiu una multa de 5.000 llevat que traga dobles.
Llavors ix de la Presó, portant immediatament la seua fitxa des dels espais que
indique la seua tirada de daus.
Encara que estiga en la Presó el jugador pot adquirir i aconseguir poals blancs i
rojos, subhastar o adquirir /caselles/títols i recollir el valor del peatge.

Àrea de descans 
Els jugadors les fitxes dels quals pararan a aquest espai no perceben cap valor, títol 
d'objectius ni premis de cap classe. Es tracta d'un lloc de descans “gratis”. 

Els poals blancs (Projectes) 
Poden adquirir-se únicament al Tresorer i es permet apilar-les en les caselles que 
formen part de títol d'objectius del jugador. Si adquireix un sol poal, la situarà en 
qualsevol de les seues caselles. En el títol d'objectius de la plaça s'indica el valor 
que ha de donar al Tresorer per cada poal de projectes blanc. Encara sobre les 
places sense projecte. 

Els poals rojos (Macro projectes) 
Abans de poder adquirir un Macro projecte, el jugador ha de tindre tres poals blancs 
en cada títol d'objectius. Quan ho aconseguisca, podrà adquirir al tresorer un poal 
roig per a depositar-la en qualsevol títol d'objectius, entregant-li al tresorer a canvi 
de la mateixa les tres poals blancs allí existents i el que indique l'escriptura de títol. 
És molt aconsellable l'obtenció d'un Macro projecte (Poal roig) a causa dels alts 
peatges que es poden rebre. En cada casella no pot haver-hi més d'un poal roig. 

L'escassetat de fitxes 
Quan la Tresoreria no tinga poals per a cedir, els jugadors que desitgen adquirir-los 
hauran d'esperar per a fer-ho al fet que algun altre jugador retorne o canvie a la 
Tresoreria els seus poals. Si disposa d'una xicoteta quantitat de poals “blancs” i 
“rojos” i dos o més jugadors desitgen adquirir un número major de les mateixes que 
el que té el tresorer, poals “blancs” i “rojos” han de subhastar-se en pública 
subhasta al millor postor. 

Traspàs d'Objectius 
Tot jugador que tinga les cartes/títols d'objectius sense projecte, les línies de 
transport podrà traspassar-los a qualsevol altre jugador en una operació de permuta 
convinguda i la quantitat que convinguen tots dos. Els jugadors només poden tornar 
a traspassar els poals blancs i rojos al tresorer, però poden fer-lo en qualsevol 
moment i el tresorer els abonara la meitat del valor que van pagar d'aquests. 

Garantia 
Se li dóna la volta a la carta/titule, targeta de cap per amunt. 



Els títols d'objectius poden demanar una garantia tan sols per mediació del tresorer. 
El valor de la garantia de cada títol d'objectius va imprés en la carta del Títol 
d'aquesta. Està prohibida la garantia dels poals blancs i rojos d'objectius. Només 
poden garantir-se els títols d'objectius. Abans de demanar la garantia de títols 
d'objectius, el jugador ha de tornar traspassar al tresorer tots els poals blancs i rojos 
aconseguits en aquest títols d'objectius. El tresorer li retorna la meitat del preu que 
es va pagar per aquests poals. 

Sobre els títols d'objectius o serveis públics garantits “CONSELL i IDEES” no poden 
cobrar-se peatge, tenint la carta tornada de garantia. 

Si no alça primer la garantia haurà de pagar-li al tresorer el 10% d'interés en el 
moment que adquirisca el títol d'objectius d'un altre jugador. 

Quan decidisca alçar la garantia “donar-li la volta a la carta/titule” haurà de pagar-li 
al tresorer la quantitat principal. 

Deute 
Un jugador entra en deute, quan deu més a un altre jugador o a la Tresoreria del 
que pot pagar.  

Si és deutor d'un altre jugador ha d'entregar-li a aquest jugador tots els seus títols 
d'objectius i retirar-se del joc. En efectuar aquesta liquidació si posseeix poals 
blancs o rojos d'objectius de projectes, ha de retornar-los al tresorer a canvi de 
valors, per una quantitat igual a la meitat que va pagar per ells i entregar-li aquests 
valors al seu oponent. Si posseeix títols de serveis públics garantits també li 
entregarà aquests títols al seu oponent. 

Si el jugador és deutor de la Tresoreria, i deu més del que pot pagar encara 
traspassant els seus títols de serveis públics garantits, li entregarà tots els seus 
béns al tresorer. En aquest cas la Tresoreria subhastarà immediatament en pública 
subhasta tots els béns adquirits amb excepció dels poals blancs i rojos. El jugador 
ha de retirar-se immediatament del joc.  

Guanyador/a  
El'últim/a jugador que queda en el tauler amb més projectes de ODS guanya el joc 

Descarrega't els arxius en Pdf i imprimeix-los 
http://www.adriver.org/WebElJocdeODS/index.php  

El joc d'Objectius de Desenvolupament Sostenible 
2019 Joc d'utilitat pública i gratuït 

Universitat de València – Generalitat Valenciana 
II Concurs “Campanya de Comunicació dels ODS

Si pots utilitza paper reciclat  VR&MO           
2019 

http://www.adriver.org/WebElJocdeODS/index.php
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