
Social, Història

Què et proposem?

Què necessites?

A principis del segle XV, es va iniciar l’anomenada era dels descobriments geogràfics, on, gràcies als 
avenços en la navegació, exploradors europeus van recórrer bona part del planeta esperonats per 
la necessitat d’accedir a les riqueses i al comerç amb Àsia després de la caiguda de Constantinoble. 
Pertanyen a aquesta època grans exploradors i navegants com Cristòfor Colom, Magalhães, Elcano, Marco 
Polo i Vasco da Gama.

Et proposem que coneguis millor cada un d’ells i l’època en la qual van viure tot jugant una partida de Catan. 
Cada un dels jugadors/es us convertireu en un d’aquests personatges històrics i jugareu amb una habilitat 
especial relacionada amb la seva biografia. Després de la partida et proposem investigar una mica sobre 
ells i les principals característiques de l’època dels grans navegants.

Quin explorador aconseguirà la victòria?

• 1 joc de Catan per jugar una partida.

• 1 targeta d’explorador per a cada jugador amb la seva biografia 
i la seva habilitat especial. Pots imprimir-les de les pàgines 4 i 5 
d’aquest document.

• Respondre a les preguntes de l’apartat Com ha anat?

• Experimentar tot creant les teves pròpies targetes d’exploradors 
per personalitzar les partides de Catan.
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Endavant!

ACTIVITAT: EXPLORADORS
DE CATAN

Com ha anat?

Imprimiu les 4 targetes d’exploradors que trobareu al final d’aquest document i repartiu-ne una a l’atzar a 
cada jugador/a. Llegiu en veu alta la informació de l’explorador que us ha tocat i l’habilitat especial de la qual 
gaudireu durant la partida de manera que tothom la conegui.

A continuació, jugueu una partida de Catan fent servir les regles de sempre, però incorporant-hi la 
característica del vostre personatge. Si voleu, aquí les podeu repassar ràpidament: Com es juga a Catan.

Esperem que us ho hagueu passat molt bé jugant amb les vostres habilitats. Qui ha guanyat? Creus que la 
seva habilitat especial ha estat determinant per poder guanyar?
Ara us proposem que investigueu una mica més sobre aquests exploradors buscant les respostes a 
aquestes preguntes:

• Encara que tots els exploradors amb els quals heu jugat van viure a l’època coneguda com l’era dels 
descobriments geogràfics, quasi la totalitat de les terres “descobertes”, com, per exemple, Amèrica, estaven 
ja habitades. Què creus que va significar per als seus habitants l’arribada dels exploradors europeus? 

• És cert tot el que explica Marco Polo al diari del seu viatge? Coneixes altres viatges fantàstics plens 
d’aventures i exploracions?

• Busca 5 elements que feien servir els mariners a l’època de Colom per orientar-se en mar oberta durant 
els grans viatges als segles XV i XVI i descobreix com els utilitzaven.

• L’expedició de Magalhães-Elcano va ser la primera a fer la volta al món, demostrant que la Terra era 
rodona, però quin era el principal objectiu de l’expedició?

• Vasco da Gama va obrir la Ruta de les Espècies, impulsant així el comerç entre l’Índia i Europa de 
productes que abans arribaven a través de la Ruta de la Seda. Enumera 4 mercaderies que es portaven 
a Europa des de l’Índia i 4 que s’hi portaven des d’Amèrica. Després comprova si tens algun d’aquests 
productes a casa teva.
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Aquí tens un breu cronograma d’alguns esdeveniments de l’era dels descobriments geogràfics per si vols 
continuar investigant.

1487 1492 1494 1498 1513 1520
Bartolomeu Dias 
supera el Cap de 

Bona Esperança a 
l’Àfrica

Colom arriba a 
Amèrica

Tractat de 
Tordesillas

Vasco da Gama 
arriba a l’Índia

Núñez de Balboa 
arriba a l’oceà 

Pacífic

Magalhães 
descobreix i creua 
l’estret que porta 

el seu nom

Crea els teus propis descobridors

Què hem treballat?

Ara que ja saps una mica més d’aquesta època i dels seus exploradors més destacats, pots crear les 
teves pròpies cartes especials per jugar a Catan fent servir la fitxa en blanc que trobaràs al final d’aquest 
document. L’única cosa que has de tenir en compte és que l’habilitat que t’inventis per a cadascun d’ells ha 
d’estar relacionada d’alguna manera amb la seva història. Comparteix les teves creacions i descobreix les 
dels altres jugadors a través de les xarxes socials amb el hastag #DevirHomeAcademy.

I si el teu esperit explorador encara en vol més, atreveix-te a canviar d’era i incorpora al joc altres grans 
exploradors i exploradores com James Cook, Charles Darwin, el doctor Livingstone, Roald Amundsen, Amelia 
Earhart, Jane Goodall, Hester Stanhope, May French Sheldon…

En aquesta activitat, hem treballat principalment la nostra competència social i ciutadana coneixent l’era 
dels descobriments geogràfics com a part de la nostra realitat històrica i social. També hem treballat la 
competència en el tractament de la informació i la competència digital tot buscant les respostes a les 
preguntes plantejades i sent capaços de convertir un fet històric en una habilitat del personatge per 
personalitzar el nostre joc de Catan
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Fitxes d’exploradors

EXPLORADOR/A MARCO POLO

Biografia Marco Polo va ser un mercader venecià nascut el 1254 i conegut per ser, 
juntament amb el seu pare i el seu oncle, un dels primers exploradors 
europeus que va viatjar fins a la Xina a través de la Ruta de la Seda i va 
recollir les seves experiències en un diari.

Les descripcions dels paisatges i les històries de Mongòlia i de la Xina 
van servir d’inspiració a navegants i viatgers de l’època per explorar nous 
territoris geogràfics i establir noves relacions comercials.

Habilitat
especial

La seva gran eloqüència i la capacitat que va demostrar per comerciar i 
adaptar-se a situacions hostils li atorga aquesta habilitat en el joc:

Marco Polo pot intercanviar en qualsevol moment del joc un dels seus 
recursos per un recurs d’un altre jugador sense que aquest s’hi pugui 
oposar. Només pot fer servir aquesta habilitat una vegada amb cada 
jugador durant tota la partida.

EXPLORADOR/A CRISTÒFOR COLOM

Biografia Cristòfor Colom va ser un navegant genovès que, a les ordres de la corona 
de Castella i Aragó, va aconseguir traçar una ruta de navegació des d’Europa 
fins a Amèrica.
Colom pensava que, si la Terra era esfèrica, podria arribar fins a Àsia creuant 
tot l’oceà Atlàntic. Però el que no es podia imaginar era que la Terra era molt 
més gran del que ell preveia i que hi havia un continent entremig, Amèrica.
Tot i que en un primer moment Colom es va sentir decebut perquè a Amèrica 
no hi va trobar ni espècies ni seda, ben aviat va descobrir el valor comercial 
de noves mercaderies com el blat de moro, la patata o el cacau.

Habilitat
especial

El descobriment de Colom va impulsar l’arribada de nous productes a Europa 
i el comerç amb les colònies que es van establir al nou continent. Això li 
atorga aquesta habilitat de joc:

Colom pot intercanviar mercaderies a cost 3:1 només que tingui un poble 
a la costa.
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EXPLORADOR/A MAGALHÃES I ELCANO

Biografia Fernão de Magalhães va ser un navegant portuguès que al 1519 va capitanejar 
la primera expedició que va aconseguir fer la volta al món per mar. L’expedició 
va sortir d’Espanya en direcció a Amèrica i després va anar bordejant la costa 
fins a arribar a l’actual estret de Magalhães, que comunica l’Atlàntic amb el 
Pacífic.

Magalhães va morir poc després en una lluita contra una tribu local a les 
Filipines. L’expedició, comandada per Juan Sebastián Elcano, va aconseguir 
tornar a Espanya a bord de l’única nau que va completar-la de les 5 que van 
salpar després de patir un munt de calamitats.
Aquesta expedició es va convertir en la primera a fer la volta al món per mar, 
demostrant que la Terra era rodona i obrint la possibilitat de fer  exploracions 
posteriors als territoris de Nova Guinea, Filipines i Austràlia.

Habilitat
especial

L’expedició de Magalhães-Elcano va aconseguir obrir una nova ruta comercial 
amb les Índies. Això els atorga aquesta habilitat en el joc:

En cas d’empat en carreteres, Magalhães i Elcano guanyaran sempre la 
carta “Gran ruta comercial”. Si la conserven al final de la partida, guanyaran 
4 punts de victòria en comptes de 2.

EXPLORADOR/A VASCO DE GAMA

Biografia Vasco da Gama va ser un important navegant portuguès que va comandar 
els primers vaixells que van navegar directament des d’Europa fins a l’Índia.
Aquesta ruta envoltava tot el continent africà i va propiciar el primer contacte 
de la civilització europea amb l’Índia.

Ràpidament va ser batejada com la “Ruta de les Espècies” i va suposar una 
alternativa comercial a la ruta anterior, que arribava a Europa travessant 
Àsia. L’èxit comercial de la ruta va enriquir la corona portuguesa i va ser 
un dels factors desencadenants de la colonització posterior per part d’altres 
potències europees.

Habilitat
especial

Vasco da Gama va aconseguir obrir una ruta comercial marítima que va 
canviar la història d’Europa. Això li atorga aquesta habilitat en el joc:

Si Vasco da Gama estableix un poblat en un port, pot comerciar durant la resta 
de la partida a cost 1:2 amb la matèria primera que triï. No pot canviar la 
matèria primera que hagi triat i només pot establir un port d’aquest tipus.

Fitxes d’exploradors
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Fitxes en blanc

EXPLORADOR/A

Biografia

Habilitat
especial

EXPLORADOR/A

Biografia

Habilitat
especial
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