EDUCACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN

Retrat robot

Nivell de dificultat: 1
Edat recomanada:
>6 anys.

Intenció educativa:
• Aplicar les habilitats de
la persona pacífica a les
persones del grup.
• Treballar l’estima cap a les
persones del grup.
Resum: Analitzar les
habilitats del grup i dibuixar
un retrat robot del pacíficpacifista format per les
persones del grup.
Temps: 20 minuts.
Tipus: Interior o exterior,
tranquil•la.
Grup: A partir de 6 persones.
Material: Paper d’embalar o
cartolina i retoladors.

Desenvolupament

Tots plegats, fem una ronda per analitzar les habilitats de persona pacífica-pacifista de cada
persona del grup. Tot el grup diu habilitats d’una persona del grup (un mínim de tres habilitats);
quan el grup acabi, fa el mateix amb la persona del costat, i així fins a tancar la roda. Es va fent
un llistat. Un cop s’ha parlat de tothom, dibuixem una figura que representarà la persona pacífica-pacifista i escrivim en diferents parts del cos les habilitats que hem enumerat: “la capacitat
d’escolta del Manel”, “el bon humor de l’Aixa”, etc.

Valoració i conclusions

Com ha anat el joc? Us heu sentit còmodes quan us deien habilitats vostres? Per què? Us heu
sentit còmodes quan reconeixíeu habilitats dels altres? Teniu costum de dir als altres el que fan
bé? Creieu que pot ser positiu fer-ho? Quines habilitats heu trobat de la persona pacífica-pacifista? Creieu que es poden tenir totes alhora? Les habilitats, es poden aconseguir si es treballen?
Com ho faríeu?

Altres indicacions

Com que és una activitat de foment de l’estima, és important que tothom sigui valorat amb adjectius
positius dels altres. Si cal, recordeu al principi que tothom té habilitats i que, per tant, tothom hauria
de rebre adjectius positius. El retrat robot també es pot fer amb fotocòpies ampliades de fotos de la
gent del grup i fer un collage de dibuix i fotocòpies.

Propostes d’acció

Cada persona del grup pot valorar quina d’aquelles habilitats té més fluixa i proposar-se de fer
esforços per millorar-la. Regularment, podeu valorar els vostres avenços en grup.
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