
EL BENEFICI 
(X-Y) 

Dimensió: 

Relacional 

Necessitat: 

Cohesió i 
confiança 
en el kraal 

 

•Treballar la competició i cooperació. 

•Fomentar la confiança entre educadors. 

•Parlar sobre el compromís i la responsabilitat. 

•L'educador ha de ser un exemple a seguir. 

•Visió d’agrupament i seccionisme. 

 

Objectius 

 
•Taula de beneficis per a cada grup. 

•Panell amb la taula de puntuació. 

•Foli amb “X” en una cara i “Y” en l'altra, per a cada grup 

Material 

 
 

Desenvolupament 

 Es divideix en subgrups de 4 participants. Cada grup actua com un jugador.  
Es tracta d'aconseguir la major quantitat de punts, fent diverses eleccions entre X i Y.  
Es reparteix a cada un dels equips un full amb la “taula de beneficis” i en un panell gran tindrem la 
“taula de puntuació”. 
Quan el dinamitzador dona la senyal, el representant de cada grup alçarà el seu foli, amb la “X” o la 
“Y”. És important que tots els grups ho fasen al mateix temps. 
En cada un dels torn es repetirà el procés. 
En total es duran a terme 10 torns en què cada grup triarà “X” o “Y” amb la intenció d'aconseguir el 
màxim benefici. El benefici dependrà de l'elecció realitzada, tal com s'indica en la taula. 
  
  Taula de beneficis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4x Perd . cada x 

3x 

1y 

Guanya . cada x 

Perd . cada y 

2x 

2y 

Guanya . cada x 

Perd . cada y 

1x 

3y 

Guanya . cada x 

Perd . cada y 

4y Guanya . cada y 



•Proposem algunes qüestions per a reflexionar en grup: 

 

•Quants punts haguérem obtingut si tots haguérem tret “Y” en 
tots els torns? 

•Com ens hem sentit? 

•En tot moment s'ha complit allò que s'ha acordat entre els 
grups? 

•Què és més pràctic cooperar o competir? 

•Si tots els punts que perdeu se'ls quedara el dinamitzador. Qui 
es beneficia i qui perd? 

•Exemples en la teua pròpia vida: treballs en grup en què un 
traballa mes, treball en què algú no fa res… 

•Exemples en la societat: Empresaris i explotats, Votacions… 

•Exemples en la teua vida escolta: branca, activitat, grup… 

 

Conclusions 

 
 
En els torns 5, 8 i 10 un representant de cada grup acudirà al centre per a dialogar amb la resta. En 
estos torns hi ha una bonificació en els punts obtinguts (veure full de treball). 
 
 Taula de puntuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) Bonificació: Multiplicar per tres els resultats del torn. 
(b) Bonificació: Multiplicar per cinc els resultats del torn. 
(c) Bonificació: Multiplicar per 10 els resultats del torn. 
 
 
  
  
 

Fulla de treball Resultats 

Torn Temps Consulta Elecció Punts individuals Punts de 

l’equip 

1 1 min. Company 

2 30 “ Company 

3 30 “ Company 

4 30 “ Company 

5 (a) 1 min. 

30 “ 

Grup 

Company 

6 30 “ Company 

7 30 “ Company 

8 (b) 1 min. 

30 “ 

Grup 

Company 

9 30 “ Company 

10 

(c) 

1 min. 

30 “ 

Grup 

Company 

Suma total…………………………… 


