FEM LA VOLTA AL MÓN
Material complementari. Joc: un món divers

JOC D’APARELLAMENTS: UN MÓN DIVERS

PREPARACIÓ: Feu una còpia per a cada grup i retalleu les targetes. També podeu imprimir i
retallar les instruccions per a l’alumnat i entregar-ne una a cada grup.

INSTRUCCIONS PER A L’ALUMNAT
•

Per grups, llegiu la informació de cadascuna de les targetes i digueu en quin indret
del món creieu que podem trobar (en el present o en el passat) un poble, cultura,
regió o religió amb aquestes característiques. Després, poseu-ho en comú amb la
resta de la classe i justifiqueu les vostres respostes.

•

A continuació, llegiu aquesta llista de noms de pobles, cultures o religions: FANG,
SENUFO, IATMUL, TERRA D’ARNHEM, HINDUISME, BUDISME, MAIES, CULTURA
NASCA. En coneixeu algun? Sabríeu ubicar-los en un mapa? Busqueu a internet els
que no conegueu per tal de poder situar-los.

•

Finalment, amb la informació geogràfica de què disposeu ara, aparelleu cada
targeta amb el poble, cultura, regió o religió a què pertany. Després, comproveu si
ho heu fet correctament: eren encertades, les vostres prediccions? Hi ha alguna
d’aquestes parelles que us hagi sorprès? Per què?

SOLUCIONARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poble fang (Guinea Equatorial, Camerun, Gabon i Congo)
Cultura nasca (el Perú)
Poble senufo (Mali, Burkina Faso, Ghana, Costa d’Ivori)
Terra d’Arnhem (Austràlia)
Cultura maia (Mesoamèrica)
Poble iatmul (Papua Nova Guinea)
Hinduisme (Índia i el Nepal, principalment)
Budisme (Índia, Tailàndia, Birmània, entre d’altres)
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Grup ètnic repartit en quatre països diferents: tal com passa
sovint en aquest continent, les fronteres polítiques creades pels
colonitzadors no coincideixen amb les ètniques, cosa que encara avui
dia genera nombrosos conflictes.

Sofisticada civilització que es va desenvolupar entre els segles I i
VII en una zona de desert costaner, travessada per valls fèrtils.
Són molt coneguts per un tipus de creació única al món: els geoglifs,
immensos dibuixos traçats al sòl de la pampa.

Abans de la colonització, la seva religió tradicional estava basada,
sobretot, en el culte als avantpassats, que continuaven tenint
contacte amb els vius després de la mort.

Enterraven els difunts amb un ric aixovar funerari que havia
d’acompanyar-los en el seu viatge a l’altre món.

3

4

Grup etnolingüístic format per diversos subgrups. Són,
predominantment, un poble agrícola: cultiven mill, nyam, cacau i
arròs.

Territori situat al nord d’una gran illa. D’allà prové el didjeridú i s’hi
troba la concentració de pintures rupestres més gran del món,
algunes amb prop de 50.000 anys d’antiguitat.

La seva població fluctua entre 1,5 i 2,7 milions, i parlen diverses
llengües. La seva capital és Korhogo, una antiga ciutat que data
del segle XIII.

Actualment una quarta part de la població de la regió és aborigen i
disposa de les seves pròpies terres.

Els homes adults formen part d’una societat secreta anomenada
poro.

Avui en dia s’hi produeixen pintures sobre escorça que es
comercialitzen tant en mercats d’artesania com a les galeries d’art
de les grans capitals del món.
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Basaven la seva agricultura i la seva alimentació en el blat de
moro i no criaven animals per a l’alimentació ni per a la càrrega.
Tenien coneixements matemàtics complexos i uns calendaris molt
precisos.

Poble que habita en una illa, a les ribes del riu Sepik. Aquest riu
forma part de la vida quotidiana i de totes les seves activitats.

S’organitzaven d’una manera molt disciplinada i jeràrquica.
Construïen grans centres de culte, com ara piràmides i places, on
celebraven rituals complexos, feien sacrificis humans i ofrenes a la
terra i als morts basats en creences en un gran nombre de déus.

Actualment, consta de prop de 10.000 persones organitzades en
dues dotzenes de poblats disseminats que no constitueixen una
unitat política ni social sinó que gaudeixen d’autonomia.
Tenen un sistema de creences que gira al voltant del culte als
avantpassats, entre ells els cocodrils.
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És la tercera religió en nombre de seguidors arreu del món,
després del cristianisme i l’islam.

Trobem el seu origen fa aproximadament 2.600 anys en la figura de
Siddharta Gautama.

No es fonamenta en cap profeta ni fundador. La seva enorme
complexitat i riquesa fa que sigui difícil identificar una única
doctrina que defineixi aquesta religió.

Considera que tots els patiments de l’ésser humà són deguts al
desig d’aferrar-se a la realitat inexistent de la matèria, i busca la
manera d’alliberar-se d’aquest patiment i assolir el nirvana.

Sí que hi ha algunes creences generalitzades, com, per exemple,
que l’univers està ordenat segons el dharma, o que l’existència de
cada ésser humà està marcada pel seu karma.

Amb el pas dels segles, la seva doctrina es va estendre per tot el
continent i va adquirir, adaptant-se a cada territori, diverses
variants i formes de viure la religió.

