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L’arros és

Govern d’ETRON
Tens la quantitat de 80 diners. Setanta són per
SUBVENCIONAR –donar– als productors del teu
país, en el cas que et demanin ajuda. No pots
donar-ne a ningú més. Si el Govern de RUS et
demana ajuda, li PRESTARÀS 10 diners, però
amb la condició que te’n torni 25 quan acabi
el joc. No pots consultar amb ningú durant
aquesta fase del joc. Només podràs demanar
opinió als teus productors un cop hagis de
COBRAR els diners que li vas prestar al Govern
de RUS. Ho pots fer en diners, en espècies o...

vida
Arrossers d’ETRON

Producció:
Comenceu amb 1 kg d’arròs i els vostres estalvis de tot l’any, 10 diners.
Heu d’aconseguir en 15 minuts la màxima producció de paquets d’arròs. Com més
en produïu, més en podreu vendre.
Un paquet d’arròs equival a 300 grans (8-9 grams) d’arròs pintat o tenyit (el iode
tenyeix de color violaci el midó de l’arròs) guardats dins un tetràedre (piràmide
triangular regular) de 8 cm d’aresta.
Hi ha una botiga en què podeu comprar tot el que necessiteu i un Govern que us
protegeix.
Abans de comprar, penseu entre tots com en podeu produir més i què necessiteu
per fer-ho.

Venda:
Un cop acabat el temps de producció i quan els vostres paquets siguin acceptats pel
supervisor (pes adequat, recipient correcte i grans pintats o tenyits), haureu de
vendre’ls.
El vostre objectiu és vendre tota la producció al MILLOR PREU POSSIBLE.
El preu s’establirà en SUBHASTA, a la baixa, en el mercat. Això vol dir que heu d’haver
pensat des de quin preu màxim partiu i quin serà el mínim a què podeu arribar.
Penseu que l’altre grup de productors, els de RUS, faran el mateix. Per exemple, i
només com a exemple, comenceu oferint el paquet a 6 diners. Els de RUS a 5,75.
Vosaltres a 5,50. I així, alternativament, fins que s’arribi al preu més baix. Se suposa
que el més barat serà el que es vendrà més. Aquest serà el PREU DE VENDA per a
tots en el mercat internacional.
A l’hora d’establir el mínim, heu de pensar en el següent:
Recuperar els 10 diners (els vostres estalvis) que vau utilitzar per comprar “coses”,
és a dir, “els costos de producció”.
Cadascun de vosaltres necessita per viure tot l’any 0,20 diners (alimentació, sanitat,
educació, habitatge, vestit, transport, serveis...).
Guanyar més estalvis per augmentar la vostra “qualitat de vida”.

Llista de preus de venda (en diners)
Balança ........................................10,00
Full elaborat ................................. 5,00
Full sense elaborar ........................ 0,10
Tisores.......................................... 2,00
Regla............................................ 0,50
Llapis............................................ 0,50

Govern de RUS
Si els productors del teu país et demanen ajuda,
hauràs de buscar diners, bé que te’ls donin bé
que te’ls prestin. En el cas que et prestin diners,
tingues en compte que hauràs de tornar-los.

Producció:

Arrossers de RUS

Comenceu amb 1 kg d’arròs i els vostres estalvis de tot l’any, 10 diners.
Heu d’aconseguir en 15 minuts la màxima producció de paquets d’arròs. Com més
en produïu, més en podreu vendre.
Un paquet d’arròs equival a 300 grans (8-9 grams) d’arròs pintat o tenyit (el iode
tenyeix de color violaci el midó de l’arròs) guardats dins un tetràedre (piràmide
triangular regular) de 8 cm d’aresta.
Hi ha una botiga en què podeu comprar tot el que necessiteu i un govern que us
protegeix.
Abans de comprar, penseu entre tots com en podeu produir més i què necessiteu
per fer-ho.

Venda:
Un cop acabat el temps de producció i quan els vostres paquets siguin acceptats pel
supervisor (pes adequat, recipient correcte i grans pintats o tenyits), haureu de
vendre’ls.
El vostre objectiu és vendre tota la producció al MILLOR PREU POSSIBLE.
El preu s’establirà en SUBHASTA, a la baixa, en el mercat. Això vol dir que heu d’haver
pensat des de quin preu màxim partiu i quin serà el mínim a què podeu arribar.
Penseu que l’altre grup de productors, els d’ETRON, faran el mateix. Per exemple, i
només com a exemple, comenceu oferint el paquet a 6 diners. Els d’ETRON a 5,75.
Vosaltres a 5,50. I així, alternativament, fins que s’arribi al preu més baix. Se suposa
que el més barat serà el que es vendrà més. Aquest serà el PREU DE VENDA per a
tots en el mercat internacional.
A l’hora d’establir-ne el mínim, heu de pensar en:
Recuperar els 10 diners (els vostres estalvis) que vau usar per comprar “coses”, és a
dir, “els costos de producció”.
Cadascun de vosaltres necessita per viure tot l’any 0,20 diners (alimentació, sanitat,
educació, habitatge, vestit, transport, serveis...).
Guanyar més estalvis per augmentar la vostra “qualitat de vida”.
En cas d’haver contret un deute, cal tornar-lo.
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Retolador ..................................... 1,00
Matràs iode diluït......................... 10,00
Colador ....................................... 5,00
Tub de pega ................................. 3,00
Compàs........................................ 0,50
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