Vacances conflictives
EDUCACIÓ EN I PER AL CONFLICTE
Ó

Identificar les diferents actituds que podem adoptar en cas de conflicte
Valorar quina és la nostra actitud més habitual enfront d'un conflicte
Analitzar l'interès d'adoptar una actitud o una altra davant d'un conflicte, segons
el problema plantejat i les persones implicades

Un número indiferent de persones a partir de 8 anys

Fitxes de cada rol per entregar als actors

30 minuts

S'escullen 5 persones para actuar en el joc de rol, la resta faran d’observadores. Es llegeix la
contextualització per a tot el gran grup. S’entrega les fitxes de cada rol als actors i les actrius i
se’ls deixen uns minuts perquè es preparen els respectius personatges. Es situen en cercle al
mig, envoltats pels observadors, i comencen la discussió.
Si es creu necessari, es poden donar pautes per a l'observació (sense que els actors i actrius
les sentin). El joc acaba quan l'animador ho consideri oportú.

Primer els actors expliquen com s'han sentit durant el joc. Seguidament els observadors conten
allò que han vist, intentant ser el més objectius possible. El següent pas és obrir el debat i
orientar-lo per a treballar els objectius de l'activitat.
Quin conflicte hi ha? Com evoluciona? Empitjora la situació i ningú en surt content o s'arriba a
un acord? Què ho propicia? Què ho dificulta? En cas que hi hagi acord, la decisió que es pren té
en compte els interessos de tothom? Qui guanya i qui perd? Quina és l'actitud que pren cada
personatge?
L'avaluació també ha de permetre fer una analogia entre la història del text i l'experiència de
cadascú: Us sembla una situació familiar? Reconeixeu diferents actituds dels personatges en el
vostre entorn proper? Quina actitud preneu vosaltres enfront d'un conflicte? La preneu de forma
conscient o inconscient?
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Aneu alerta que si el grup no té l'hàbit de fer jocs de rol o exercicis de teatre i és el primer cop que en
feu us pot costar que es posin en el rol. Per a prevenir-ho, podeu portar accessoris de roba o bé fer
algun joc de rol previ per situar-los en la dinàmica que requereixen.
Per a ampliar informació sobre les actituds que prenem davant dels conflictes, consulteu el document
Introducció de conceptes: pau, violència, conflicte:
http://www.escolapau.org/img/programas/educacion/publicacion002c.pdf

Text: Vacances…
Són les vacances de Setmana santa i els Bardolet marxen tots junts: L'Antònia, el Ramon, la Glòria, la Tona i el Pere
(mare, pare, tieta, filla i fill). Tota la família dins el cotxe. En Ramon, que volia fer un viatge sorpresa, ha demanat a
tothom que agafi calçat d'esport i roba d'estiu, però també un parell de jerseis gruixuts, fent cas dels informatius del
temps.
Al moment de pujar al cotxe, la Glòria porta una pamela gegant, xancletes i ulleres de sol, la Tona i en Pere van vestits de
carrer, l'Antònia té un vestit i una jaqueta d'abric, i en Ramon du uns pantalons curts, unes xiruques i un jersei de coll alt.
Tothom se saluda, es mira una mica sorprès i divertit, i puja al cotxe. "Endavant!" Anima en Ramon, però els comentaris
per esbrinar els plans secrets no es fan esperar:
- On anem? pregunta la Tona.
(comença el joc de rol)
Rols
ANTONIA: A tu t'agrada el mar, t'agrada la muntanya i sobretot t'agrada anar d'un lloc a l'altre i conèixer el país. Per
tant, tot i que t'agradaria fer alguna RUTA CULTURAL, creus que el més important és conviure uns dies junts amb la
família i gaudir de la companyia de cada un dels seus membres. En resum, T'ADAPTARÀS a anar allà on vegis que els
altres se sentiran més còmodes.
RAMON: Has preparat les vacances amb molta cura i il·lusió, et semblava que la VALL que havies elegit era IDÍL·LICA i
podia satisfer a tothom, però per res del món voldries que algú no hi estigués a gust; per tant, si notes que els altres no
aproven el lloc, HO PARLAREU I DEBATREU FINS A TROBAR'NE UN ON TOTHOM SE SENTI BÉ. De tota manera,
tu argumentaràs el millor que puguis perquè el lloc que tu proposes és el millor.
GLÒRIA: Estàs molt disgustada perquè tu volies anar a la PLATJA, t'agrada prendre el sol, banyar-te i sortir de nit a un
lloc on hi hagi molt d'ambient. No portes altra roba que la necessària per estar còmoda en un lloc de platja. NO
ACCEPTARÀS RAONS dels altres que no siguin a favor d'anar a la platja.
TONA: Et preocupa la teva al·lèrgia al pol·len, però tens moltes ganes d'estar uns dies passant-ho bé amb la teva família i
a l'aire lliure. Et preocupa que algú no s'ho passi bé perquè creus que TOTS HEU DE GAUDIR, TANT DE LES
VACANCES, COM D'ESTAR JUNTS. Penses que el primer que caldrà serà assegurar-te que on aneu el tipus de pol·len no
t'afecta, i si t'afecta (que sembla que sí), buscar un lloc alternatiu on tothom s'hi pugui trobar bé.
PERE: T'és igual com acabi la cosa, NO PENSES DISCUTIR AMB NINGÚ PER AIXÒ. A tu t'agrada llegir i prendre el
sol i això es pot fer a qualsevol lloc. No diràs res si no és que algú et pregunti directament.
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