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ACTIVITAT DEL
PETIT COMPASS

37. Un pas endavant

BREU RESUM

Cadascú té un rol, tots i totes estan en una mateixa
línia. La dinamitzadora va dient frases que parlen
sobre hàbits diaris, si creuen que els poden fer faran
un pas endavant i sinó el faran endarrere.

DATA

14/04/2017

EDAT/CURS

1r a 4t de la ESO

CONTEXT

He aplicat l'activitat a la meva feina. Faig tallers de
cinema amb joves i molts cops ho fem sobre drets
fonamentals. Tot sovint costa molt que empatitzin
amb coses que passen a altres punts del món i també
costa bastant posar en valor el seu context. El
projecte es diu Reacciona i es tracta de fer un curt de
ficció sobre alguna temàtica al voltant dels objectius
de desenvolupamnt de les Nacions Unides. Van
escollir el tema de la fam al món i les desigualtats
socials, quan vam debatre el tema i amb la primera
pluja d’idees vaig veure que ens estàvem quedant a
un estadi de debat molt superficial, massa pel meu
gust. Així que vaig agafar l’activitat 37 del Petit
Compass i la vaig adaptar: hi havia tot de rols
diversos d’infants de la seva edat i altres que eren de
persones adultes amb situacions vitals sense gaires
privilegis i força mancances. Com a rols amb més
privilegis vaig posar adolescents o joves universitaris
que tenen els recursos que provablement tindran o
tenen ells i elles.

AUTORIA

Marta, dinamitzadora de tallers de cinema amb joves i
formadora de monis i dires de lleure.
(Usuari Petit Compass: kurtilof)

Experència d'activitat del Petit Compass:
37. Un pas endavant (Pàg.1)

DETALLS

DE L'ACTIVITAT

OBJECTIUS
•

Fer una activitat vivencial per tal de que ells i elles mateixes detectessin
els seus privilegis i també prejudicis.
TEMES

Pau / Violència, Pobresa i exclusió social, Drets Humans (general)
DESENVOLUPAMENT
He canviat alguns dels rols de l'activitat per adaptar-les al que volia treballar i
per posar-los a ells i elles com a privilegiats.
Pel que fa a la reflexió i l'avaluació vaig aprofitar els paràmetres que planteja
el manual i em van anar molt bé per extreure bones reflexions i debats que
van sorgir des de la profunditats d'ells i elles.

VALORACIÓ

DE L'EXPERIÈNCIA

COM

HA ANAT LA POSADA EN PRÀCTICA DE L'ACTIVITAT?

La valoro molt positivament. Les activitats que parteixen de la vivencialitat
són molt potents i et porta a un estadi de diàleg més aterrat, ja que pots
apel·lar al que s'ha sentit durant la dinàmica i surten debats molt interessants.

Experència d'activitat del Petit Compass:
37. Un pas endavant (Pàg.2)

