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CONCLUSIONS 

Les pautes d’interacció són 
compatibles amb el mecanisme del 
grup de referència, majoritàriament 

amb jugadors amateurs. 
 

El desig de la creença en la pròpia 
estratègia d’alguns jugadors presenta 

el mecanisme del pensament 
desideratiu (Wishfull thinking) 

 
En un estat avançat de la partida, es 
presenten interaccions que poden 
ser generades pel mecanisme de la 

dissonància cognitiva 
 

Qui negocia obté més oportunitats 
per ser el guanyador de la partida.  
Un dels mecanismes socials que es 

genera en la interacció mitjançant la 
negociació s’explica a través de la 

imitació racional 

LES HIPÒTESIS L’EXPERIMENT 

Tauler de Catan 
fixe amb dues 

fitxes numerades 
més dels nombres   

6 i 8 

Tauler de Catan fixe 
amb dues fitxes 
numerades més 

dels nombres 2 i 12 

L’EXPERIMENT A. El Món ric 

L’EXPERIMENT B. El Món pobre 

SESSIÓ DE CATAN A LA UAB 

En l’escenari Món pobre, la negociació del jugador 
explica un 56.4% de la variància dels seus punts de 
victòria mentre que en el Món ric només un 33.4% 

Els càstigs rebuts 
mitjançant la figura 

del lladre no penalitza 
entre jugadors ni de 

Món pobre ni de Món 
ric 

La decisió de castigar 
mitjançant la figura 

del lladre no 
proporciona 

avantatge entre 
jugadors 

ELS RESULTATS 

La negociació proporciona al jugador 
negociant avantatge 

La figura del lladre penalitza 
més al Món ric 

El jugador que pot decidir 
castigar obté més beneficis 

En qualsevol escenari, la 
negociació del jugador 
explica un 33.5% de la 

variància dels seus  punts de 
victòria 
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Observació i codificació 
de moviments de partida 

per cada jugador 

Trobem fonts de mecanismes que podrien 
alterar els punts de victòria aconseguits en: 

• el torn de negociació 
• el torn que l’atzar permet castigar 
jugadors a través de decidir el canvi de la 
posició en el tauler de la figura del lladre 

1 La negociació proporciona al 
jugador negociant avantatge 

2 La figura del lladre penalitza 
més al Món ric 

3 El jugador que pot decidir 
castigar obté més beneficis 

Recercar mecanismes socials 

que presentin diferències en 

l’obtenció de recursos entre els 

jugadors d’una partida de Catan 

L’OBJECTIU 

Els mecanismes socials estan 
presents en el joc de taula i 
especialment en els jocs de 

notable interacció social 
 

El Catan, un dels jocs de taula 
avui en dia més populars al 

món, serà utilitzat com a 
laboratori social per descobrir 

mecanismes entre jugadors 

LA INTRODUCCIÓ 
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