
Memòria de la sessió de testeig del Joc de Schelling

Resum

El producte final del projecte “Transciències - Recursos per a l'educació transdisciplinària en
ciències” a l’any 2022 ha sigut el co-disseny de una activitat destinada a instituts per
introduir de manera lúdica a les etapes finals de l’educació secundària la ciència dels
sistemes complexos. Es tracta d’un joc de taula educatiu basat en el model de Schelling, un
model matemàtic desenvolupat per a descriure la segregació urbana. El 17 de desembre de
2022 es va realitzar una sessió de testeig amb 12 participants i aquest informe s’ha elaborat
a partir del seu feedback.

1. Introducció

El model de Schelling, desenvolupat per l'economista Thomas Schelling als anys 70 del
segle XX, és un model matemàtic que permet estudiar l'emergència de la segregació racial
a les ciutats a partir del comportament d'un conjunt d'agents amb una mínima preferència
cap als seus símils.

Aquest model és una eina pedagògica útil per introduir els conceptes bàsics dels sistemes
complexos a l'educació secundària. El model es basa en la idea que si les persones
tendeixen a agrupar-se amb altres persones similars a elles mateixes, aquesta tendència
pot conduir a la segregació en una població diversa. Els alumnes poden aprendre com les
interaccions individuals poden conduir a comportaments col·lectius que són difícils de
preveure i controlar, i com això pot afectar la dinàmica d'una comunitat en conjunt. A més, el
model de Schelling és una eina útil per ensenyar la importància de la diversitat i la inclusió
en la societat

El joc de taula basat en aquest model permet visualitzar i experimentar amb les dinàmiques
de segregació i agrupació social de manera tangible i interactiva. És una activitat
participativa que permet a tothom experimentar de primera mà les dinàmiques d’emergència
de nuclis o conjunts separats i homogenis d'agents a partir d'una situació inicial
completament barrejada. Els participants formaran equips i jugarán amb fitxes de diferents
colors, movent-les sobre la taula en funció de les seves preferències, és a dir, del nombre
de veïns de l’altre color que estan disposats a acceptar. A la primera partida, cap dels dos
colors vol estar en minoria. Després, si tenen temps i volen fer una altra ronda, els equips es
poden acordar per jugar amb una altra regla.

El joc mostrarà com les preferències individuals influeixen en la formació de patrons
emergents que poden ser diferents a les expectatives inicials i que sovint acaben generant
guetos.

Els equips també compten amb el suport d'una aplicació informàtica de realitat augmentada
d'assistència i supervisió del joc desenvolupada específicament per aquest joc
(https://github.com/dimitri-mar/SchellingBoardAR).

https://github.com/dimitri-mar/SchellingBoardAR


Aquesta activitat permet veure com la física i la matemàtica poden ser eines efectives per
estudiar fenòmens socials i permet aprendre i reflexionar sobre les dinàmiques de
segregació, els patrons emergents i la relació entre les ciències dures i les ciències socials
en un entorn lúdic. A més, pot fomentar la col·laboració i el treball en equip.

A la sessió de testeig, 12 participants es van distribuir en 3 taules de 4 jugadors. Dues de
les taules van realitzar tres partides mentre que la última només en va realitzar dues. Els
participants van respondre un formulari durant el transcurs del testeig. Després del testeig
es va mantenir una discussió oberta respecte els diferents aspectes del joc i,
addicionalment, 10 dels 12 participants van respondre també un qüestionari a posteriori i les
2 restants van donar feedback oral.

2. Material i definicions bàsiques.

Cada equip de 4 disposa de:

1. Tauler de 20x20 caselles
dividit en 4 quadrants

2. 160 fitxes blaves
3. 160 fitxes vermelles
4. Un link (IP) propi per

accedir a l'App

Las fitxes tenen una cara sense
res (estat satisfet) i una cara amb
un cercle (volandera) blanc (estat
insatisfet).

Veïns: els veïns d'una fitxa són
totes les fitxes que es troben en
les quatre caselles contigües i en
las 4 diagonals.

Una fitxa està satisfeta si no es minoria, és a dir, si els seus veïns de l'altre color (a.c.) no
superan en nombre els del seu mateix color (m.c.).

3. Regles del Joc.

Abans de començar la partida cal barrejar i escampar les fitxes sobre el tauler i distribuir-les
sense que toquin les línies de separació. Tot seguit, cal entrar a l’App i fer una foto per
determinar quines fitxes cal girar. Un cop acabat, i després de fer una altra foto per
comprovar que tots els estats siguin correctes comença la partida.

Cada torn s’ha de moure una fitxa insatisfeta a una casella buida del tauler on passi a estar
satisfeta. Després de cada moviment cal revisar els veïns de la fitxa abans i després del
moviment i actualitzar-ne l’estat. Cal fer una foto cada 2 minuts per assegurar-se que tots
els moviments siguin correctes.



Fig 1: Determinació de l’estat d’una fitxa

S’han realitzat 3 variacions. En la
primera partida cada persona mou
una fitxa alternant colors i si un dels
colors no disposa de moviments
permesos se salta el torn. En la
segona partida no hi ha torns ni
rotació de colors i s’ha d’intentar
assolir la major satisfacció en el
menor temps possible. La tercera
partida funciona de la mateixa
manera que la segona però, a més,
els jugadors han de intentar
minimitzar la segregació mantenint
els colors barrejats.

La partida s’acaba quan ja no hi ha
més moviments permesos possibles
o quan s’acaba el temps (20 min).
Un cop acabada la partida, cal fer
una última foto amb la App.



4. App.

L’app de realitat augmentada del joc de Schelling, a la qual s’accedeix mitjançant un codi
QR, permet comprovar si l’estat de les fitxes és correcte. Un cop dins la app només cal pujar
una foto del tauler i aquesta calcula automàticament l’estat en què hauria d’estar cada fitxa i
marca quines cal girar.

Fig 4: Guia d'ús de la App



5. Feedback.

Temps
Disposició Temps Girar Temps

preparació
Final de
Partida

Temps de
Joc

Fitxes
insatisfetes

A 1 0:04:20 0:13:59 0:18:19 No - 99

A 2 0:02:21 0:08:15 0:10:36 Si 0:09:51 -

A 3 0:03:13 0:07:24 0:10:37 No - 46

B1 0:02:41 0:16:12 0:18:53 No - 93

B 2 0:02:38 0:07:09 0:09:47 Si 0:10:15 -

C 1 0:03:53 0:13:13 0:17:06 No - 27

C 2 0:02:38 0:07:09 0:09:47 Si 0:10:15 -

C 3 0:02:26 0:05:10 0:07:36 No - 72

Mitjana 0:03:01 0:09:49 0:12:50 0:10:07 67,4
Taula 1: Estadística de joc. Grups A, B i C. Partides 1, 2 i 3.

Preparació.

La opinió general és que tot i que
s’accelera en partides consecutives, la
preparació del joc és massa llarga.
Aquest aspecte és un dels aspectes que
s’ha considerat més problemàtic de cara
a la implementació del joc, per tal
d’adreçar-lo alguns participants han
proposat una reducció del nombre de
fitxes i/o mida del tauler.

Experiència de joc.

En general el joc s’ha valorat
positivament. Alguns participants han
manifestat que la dinàmica de joc és
inicialment confusa o poc clara però que
aquest aspecte millora en realitzar
múltiples partides. La realització d’una
primera partida amb objectius simplificats
ha tingut una valoració mixta, amb

participants que l’han considerat útil per aprendre el funcionament de la mecànica i altres
que han trobat a faltar un objectiu clar. Alguns participants recomanen una partida de mostra
per facilitar la comprensió del joc. Alguns jugadors han trobat poc clar l’objectiu del joc amb
confusions sobre si s’havia de maximitzar la “felicitat” general o únicament la del color propi.
Un altre aspecte que genera confusió és el funcionament dels torns.



En alguns grups, quan s’ha tret la obligació d’intercalar colors s’ha tendit a una dinàmica
més individualista.

Poques No
m'importaria Bastantes Moltes

Partida 1 0 3 4 2

Partida 2 2 2 2 2

Partida 3 0 2 1 2

Total 2 7 7 6
Taula 2: Resposta del qüestionari.

Després d’acabar la partida, quantes ganes tens de fer-ne una altra?

Massa Curta Adequada Massa Llarga

Partida 1 6 3 0

Partida 2 2 5 0

Partida 3 4 1 0

Total 12 9 0
Taula 3: Resposta del qüestionari. Què t’ha semblat la duració del Joc?

Utilitat didàctica.

Els participants consideren que el joc té potencial
com a eina didàctica, apunten però alguns àmbits
de millora.

En general, els participants consideren que cal
millorar la comunicació del vincle entre el joc i el
model teòric i amb l’aplicabilitat pràctica del
mateix. També caldria definir uns objectius
didàctics clars per facilitar la seva tasca als
docents.

Alguns participants consideren que requereix un
nivell d’atenció massa elevat i massa temps de
preparació per a estudiants d’institut i consideren
que funcionaria millor en públics amb
coneixements més específics. També s’ha
comentat la dificultat de realitzar una activitat
d’aquesta durada dins la jornada escolar.

Suport Físic.

Alguns participants han valorat positivament el fet que el material sigui manipulatiu mentre
que altres proposen passar el joc a un format digital per fer el joc més dinàmic evitant el



procés de fotografiar el tauler. Diversos participants recomanen millorar la presentació del
tauler i les fitxes.

App.

L’ús de l'aplicació ha tingut una valoració positiva, tot i això, hi ha certs àmbits de millora en
que molts participants coincideixen, com la incorporació d’un temporitzador i accés senzill a
les normes del joc o a un tutorial. També es recomana que l’aplicació no depengui d’internet,
possiblement en format d’aplicació que es pugui descarregar. Alguns participants
suggereixen també la possibilitat d’afegir informació de comptatge de nombre/percentatge
de fitxes satisfetes i insatisfetes, si fos possible a temps real, i una millora de la interfície,
tant en termes d’accessibilitat com estètics.

1 2 3 4 5

Partida 1 0 1 2 4 2

Partida 2 0 0 2 3 3

Partida 3 0 2 1 0 2

Total 0 3 5 7 7
Taula 4: Resposta del qüestionari. Com valores la utilitat de la App per jugar? (1-5)

Altres suggeriments.

Alguns participants han proposat possibles variacions, tant mecàniques com estètiques per
dinamitzar el joc o bé per augmentar el potencial didàctic . Algunes d’aquestes propostes
són:

- Introduir reptes o objectius
- Referències conegudes al tauler (Mapa de Barcelona, del barri…)
- Variacions cooperatives o bé per equips
- Afegir límits de temps per torn
- Afegir rols/arquetips pels diferents jugadors amb objectius individuals
- Afegir modes competitius: 2vs2 (victoria si un sol color satisfet) o 4vs4 (entre taules,

victoria més ràpid a tenir totes les fitxes satisfetes)
- Afegir una història/narrativa
- Afegir mesura de segregació
- Partida introductòria amb taulell més petit

A més, s’ha proposat que, abans de començar, es realitzi una dinàmica amb cadires. Cada
persona serà un agent d'un dels dos colors i s'asseurà a una cadira. També hi haurà cadires
buides disponibles que podran ser ocupades pels que, segons les regles de joc, estan
envoltats per un nombre excessiu de jugadors de l'altre color. Aquesta dinàmica serà una
introducció per experimentar de manera més concreta el efecte de les preferències
individuals.


