
 

TALLER. ESCLAUS DEL MOBIL. VIDES EN JOC. 

 
 

 
Mòbils, tauletes, ordinadors, etc.  
Aquests dispositius electrònics requereixen uns components fabricats amb els denominats 
“minerals de conflicte”. S'anomenen així perquè durant dècades, el comerç d’aquests minerals 
ha jugat un paper central en el finançament d'alguns dels conflictes més brutals del món. 
L’objectiu del taller és sensibilitzar i conscienciar sobre aquesta temàtica, centrant-nos en la 
realitat de la República Democràtica del Congo i  l’extracció del coltan, necessari per a la 
fabricació dels productes electrònics que utilitzem en la nostra vida diària. Per altra banda es 
pretén reflexionar sobre el nostre model de consum i l’ús que fem de les noves tecnologies. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
El taller consta de dues parts: un joc de rol i una part de reflexió. 
Durant el joc de rol els i les participants adoptaran el paper d’un dels actors que intervenen en 
aquesta realitat tan complexa, i hauran d’assumir les conseqüències de les seves pròpies 
decisions i les de la resta d’equips a través de diferents proves en format audiovisual. 
Respondran preguntes, negociaran amb altres participants i hauran d’actuar davant de 
situacions basades en fets reals. En la segona part es recullen les conclusions i reflexions de les 
decisions preses i les situacions viscudes. 
 
OBJECTIUS PEDAGÒGICS 
 -          Reflexionar sobre l’ús que fem dels nostres aparells electrònics i el seu impacte per tal de 
fer un ús més responsable. 
 -          Treballar actituds d'empatia vers les diferents problemàtiques socials. 
 -          Comprendre les relacions desiguals que es generen Nord-Sud i de quina manera estem 
implicats/des, per tal de conscienciar-nos. 
 
DURADA 
L'activitat té una durada de 120 minuts. 
 
PÚBLIC 
L'activitat va dirigida preferentment a joves d'entre 14-18 anys. La nostra oferta està adreçada a 
centres educatius o culturals, biblioteques, casals, centres oberts, ajuntaments, entitats, 
associacions, etc. 
 
ESPAI 
Per a la realització d'aquesta activitat és necessària una aula amb ordinador, projector i sistema 
de so. 
 
VALOR AFEGIT 
L’activitat reuneix continguts que entronquen amb múltiples continguts del currículum 
educatiu com són la història, geografia, ètica, economia, etc. 
 
 


