EINA METODOLÒGICA
Nivell de dificultat: 2
Edat recomanada: > 8
anys
Intenció educativa:
• Explorar opcions davant un
dilema.
• Imaginar arguments davant
un tema.
Resum: El grup es col·loca en
dues files una enfront de l’altra.
Una persona que té un dilema
passa pel mig del passadís
escoltant les diferents veus del
grup entorn el seu dilema.
Temps: Aproximadament 20
minuts.
Tipus: Reflexiva.
Grup: Gran grup.
Material: -

El passadís de la consciència

Desenvolupament
• Posem atenció en un dilema que sorgeixi al grup.
• Dividim el grup en dos i es col·loca en dues files una enfront de l’altra formant un
passadís. Els d’una banda expressaran arguments a favor d’una opció, els de l’altra
els aportaran a favor de l’opció contrària.
• Una persona particularment afectada pel dilema queda fora del passadís.
• Aquesta persona entra al passadís i se situa consecutivament davant un i altre
company/a, un de cada banda, escoltant atentament els arguments que aquests li
ofereixen.
• Un cop hagi passat tot el passadís reflexiona fins prendre una decisió.
• El grup valora l’experiència.
Valoració i conclusions
• Com se sent la persona que ha creuat en acabar? Els arguments recollits l’han
ajudada a prendre una determinació?
• Han sortit arguments diversos? A estat fàcil per les persones del passadís elaborarlos?
• Ens ha servit buscar una estratègia que ens ajudi a pensar per decidir amb
consciència?
Altres indicacions
• Els dos grups es formen a l’atzar, de manera que pot ser que a algú li toqui expressar
un argument contrari a la seva opinió, aquesta és una bona oportunitat per posar-se
en la pell de qui pensa diferent. Si ho considereu oportú podeu fer dues passades,
aleshores, en la segona podeu deixar escollir en quina fila es vol posar cadascú.
• Podeu veure una explicació de la dinàmica en el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=-Hs0LirW9v8
Propostes d’acció:
És un bon recurs per utilitzar de forma habitual en situacions de dilema.

Font: http://dramaresource.com
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