EDUCACIÓ
EXPERIÈNCIA
NOM

ACTIVITAT

DRETS HUMANS EN ACCIÓ:
D'ACTIVITAT DEL PETIT COMPASS
EN

LA TARONJA

ACTIVITAT DEL
PETIT COMPASS

22. La batalla de la taronja

BREU RESUM

Es fan dos equips i es donen dues indicacions
diferents a cada un: fer suc de taronja per fer suc i
aconseguir la pell de taronja per fer un pastís.
Quan han d'aconseguir la seva missió no coneixen la
de l'altre equip.

DATA

25/05/2017

EDAT/CURS

7 anys

CONTEXT

Aula de primer de primaria de l'escola El Sagrer

AUTORIA

Elena Hosta, tallerista de Nexes
(hosta.elena@gmail.com)

DETALLS

DE L'ACTIVITAT

OBJECTIUS
Aclarir que durant la vida tothom s'enfronta a conflictes
Reflexionar sobre la importància de comunicar i cooperar
TEMES
Pau / Violència
MATERIAL
Una taronja
DESENVOLUPAMENT
En primer lloc es dividiex la classe en dos grups. De forma separada al primer
grup se li explica que la seva missió és aconseguir suc. De la mateixa manera
se li diu a l’altre grup que el seu objectiu és aconseguir la pell per fer un
pastís. Quan tothom s’ha assabentat de forma secreta de quina és la seva
missió, es deixa la taronja al mig dels dos grups. Es dona la indicació perquè
aconsegueixin les respectives missions. Quan han d'aconseguir la seva
"missió" la tallerista en un món ideal no hauria d'intervenir. Finalment es dóna
el temps necessari per tal que exprimeixin i tallin la taronja - bé de forma
junta o separada.
Experència d'activitat del Petit Compass:
22. La batalla de la taronja (Pàg.1)

Un cop han aconseguit els objectiu es desenvolupa el debat i es plantegen
preguntes: Què ha passat? Com ens hem sentit? Com hem actuat? Per què?
Com ho hem resolt? Que hem après? Era necessària la violència? De quines
altres maneres ho podriem haver resolt?

VALORACIÓ

DE L'EXPERIÈNCIA

COM

HA ANAT LA POSADA EN PRÀCTICA DE L'ACTIVITAT?

En general ha estat molt enriquidora, sobretot el debat; ha generat la
intervenció de totes de forma apassionada i molt assertiva. L'únic problema ha
estat durant la posada en pràctica, al aconseguir la taronja s'han apilat en una
muntanya de persones i era perillós per a les criatures que estaven abaix, tot i
que es recomana no intervenir evidentment he hagut de fer-ho.

Experència d'activitat del Petit Compass:
22. La batalla de la taronja (Pàg.2)

