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

NOM ACTIVITAT Navegant cap a la terra promesa

ACTIVITAT DEL 
PETIT COMPASS 

25. Navegant cap a la terra promesa

QUI L'HA FACILITAT Jose Luis de Gracia

GRUP I CONTEXT

DATA 14/03/17

LLOC IES Moli de la Vila (Capellades)

EDAT 3r

GRUP 14 participants

CONTEXT Grup d'adaptació curricular, amb pocs joves. Per ser 
tant pocs la participació va ser més reduida. 
Vaig tenir 1h 30min, que va ser molt. Vaig terminar 
abans per no forçar l'activitat.

Experència d'activitat del Petit Compass:
25. Navegant cap a la terra promesa (Pàg.1)



POSADA EN PRÀCTICA

PER QUÈ HAS ESCOLLIT AQUESTA ACTIVITAT?

Perquè és una activitat que facilita la paraula i el debat, que és el que es
buscava per l'edat dels joves.

HAS HAGUT DE FER ALGUN CANVI A L'ACTIVITAT PER ADAPTAR-LA MILLOR AL GRUP O

CONTEXT? QUINA?

Vaig reduir molt les tarjetes, adaptades a les necessitats dels joves i també al
nombre de participants.

COM HA ANAT L'ACTIVITAT? HA ANAT COM ESPERAVES?

Durant l'elecció dels materials i drets que portarien al seu nou món, el diàleg
va ser molt fluid, amb diferents ritmes i amb debat intern que s'escoltava molt
interessant. A l'hora de l'exposició dels perquès la cosa va ser diferent. La
posada en públic dels seus arguments no va tenir tant d'èxit. Es notava
timidesa i vaig percebre que la paraula no era la millor eina d'expressió. Amb
exemples més mediàtics i propers a la seva realitat vaig poder mostrar més
fàcilment alguns aspectes i idees per facilitar la seva participació. Es va notar
molt aquest canvi, perquè es van implicar molt més.

CONSELLS PER A ALTRES EDUCADORS/ES 
QUE VULGUIN FER SERVIR LA MATEIXA ACTIVITAT

A l'hora de treballar les targetes que havien anat descartant (a la pissarra) i
les que els altres grups tenien es feia difícil comentar-les perquè les targetes
són petitones i no es veien massa bé. Finalment, i per no forçar massa
l'activitat, vaig tancar abans de temps, ja que el grup es veia cansat i la idea
principal estava treballada.

Experència d'activitat del Petit Compass:
25. Navegant cap a la terra promesa (Pàg.2)


