Quina pel·lícula anem a veure?
EDUCACIÓ EN I PER AL CONFLICTE
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Avaluar quines són les actituds que prenem davant dels conflictes

Un número indiferent de persones a partir de 9 anys

Fitxes de cada rol per entregar als actors

40 minuts

Com s'han sentit els actors en representar el seu personatge?
Els ha estat difícil, s'han identificat amb la seva manera de ser?
Quines actituds han sorgit en el debat?
Quin d'aquests comportaments preneu més sovint en la vostra vida quotidiana?
Quin és el que més us molesta?
Us heu trobat en situacions similars?
Com les heu resolt?

Per més informació consulteu el document
http://www.escolapau.org/img/programas/educacion/publicacion003c.pdf

Programa d’educació per a la pau - Escola de Cultura de Pau
Educacioxpau@grups.pangea.org

Font:
Font:
Escola
Escola
de Cultura
de Cultura
de Pau
de Pau

Demanem quatre persones voluntàries per fer un joc de rol. Les posem en situació i els demanem
que es posin en la pell dels seus rols. La situació és: estàs amb tres bons amics i heu decidit anar
al cinema. L’objectiu és decidir quina pel·lícula aneu a veure. El joc s’acaba quan ho hagueu
decidit. Donem la senyal d'inici i demanem a la resta del grup que observi i prenguin nota de les
actituds i reaccions dels personatges.
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Els rols a repartir són els següents:
Estàs amb tres bons amics i heu decidit anar al cinema. Esteu discutint quina pel·lícula aneu a veure.
MAITE/MATEU: t’encanten les PEL·LÍCULES ROMÀNTIQUES I QUE NO FACIN PENSAR GAIRE, vols
desconnectar i no és dia d’anar a veure coses que facin pensar, però no vols discutir amb cap dels teus amics, així que
NOMÉS ENTRARÀS EN LA DISCUSSIÓ SI ALGÚ ET DEMANA LA TEVA OPINIÓ, si no passaràs de dir res i
acceptaràs el que decideixin els altres.

Estàs amb tres bons amics i heu decidit anar al cinema. Esteu decidint quina pel·lícula aneu a veure.
ANNA/ANDREU: t’agraden les comèdies i ara n’hi ha un parell de molt bones que tens moltes ganes de veure, però
també t’agrada estar amb els amics i saber que tots esteu passant una bona estona junts, per tant PER TU ÉS
IMPORTANT ESCOLLIR UNA PEL·LÍCULA QUE US SEMBLI BÉ I AGRADI MÍNIMAMENT A TOTS/ES. De
tota manera a tu ET BÉ MOLT DE GUST RIURE UNA ESTONA i esperes que la pel·lícula t’ho permeti.

Estàs amb tres bons amics i heu decidit anar al cinema. Esteu decidint quina pel·lícula aneu a veure.
JOAN/JOANA: Et fascinen les pel·lícules d’assaig, i t’encanta poder reflexionar-hi i discutir-les en sortir. Intentes
anar sovint a veure’n i ara fa dies que no hi vas. Però també fa dies que no veus als teus amics i estàs molt content/a
de retrobar-los, així que AMB TAL QUE PASSEU UNA BONA ESTONA JUNTS QUALSEVOL PEL·LÍCULA
T’ESTÀ BÉ, tot i que n’hi ha un parell que estàs molt interessat/da en veure i intentaràs animar als teus amics a
anar-hi.

Estàs amb tres bons amics i heu decidit anar al cinema. Esteu decidint quina pel·lícula aneu a veure.
MANEL/MARIA: A tu t’agrada molt anar al cinema a veure bones pel·lícules però tens pocs diners i no hi pots anar
sovint, T’AGRADEN LES DE CIÈNCIA FICCIÓ i no vols perdre l’oportunitat d’anar-ne a veure una de molt bona
que en pocs dies trauran de cartellera. Estàs content/a de veure els teus amics, però ESTÀS TOTALMENT
DECIDIT/DA A ANAR A VEURE AQUESTA PEL·LÍCULA, no estàs disposat/da a veure’n cap altra.
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