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BREU RESUM

Joc d'endevinalles i debat; basat en respostes
estereotipades davant de fotografies, en concret d'una
persona amb síndrome de down.

DATA

16/03/2017

EDAT/CURS

Adults

CONTEXT

Curs de formació d'AHEAD; fase d'aprenentatge entre
iguals entre la posada en pràctica d'una activitat i
dinamització de la mateixa en grup.

AUTORIA

Ruth, Eva, Quim i Begoña (begocarrera@hotmail.es)

DETALLS

DE L'ACTIVITAT

OBJECTIUS
Reflexionar sobre el relat en primera persona perquè els estereotips no es
repliquin; en concret d'una persona amb síndrome de down.
TEMES
Discriminació, Pobresa i exclusió social.
MATERIAL
Fotos d'una noia amb síndrome de down
Pissarra
Text: Història de vida (vegeu “Material complementari”)
Post-its
DESENVOLUPAMENT
1.- Qui tinc davant? (10')
Una persona voluntària surt. Es posa una imatge al front que no podrà veure.
La resta de persones han de nombrar estereotips bons i dolentsque la societat
atorga a aquestes persones perquè la persona voluntària pugui endevinar qui
té al fornt. Podrà preguntar ella directament al grup: Qui sóc? Com sóc?
El grup no podrà respondre directament (la paraula “tabú” o prohibida és
Síndrome de Down”).
Experència d'activitat del Petit Compass:
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Una persona facilitadora va apuntant el llistat de parauale que diu el grup a la
pissarra.
La persona voluntària haurà de dir qui creu que té al front.
La persona voluntària es quedarà d'observadora a partir d'ara (exclusió).
2.- Text història de vida (5')
Es divideix el grup en 3.
Es reparteix un text a cadascú i es convida a que el llegeixin. Sense reflexió
col·lectiva encara.
3.- Pensaments segons els rols en relació la persona amb Síndrome de
Down (10')
Acte seguit, cada grup ha d'escriure a un post-it 3 paraules que utilitzaria per
descriure la persona amb Síndrome de Down.
Cada grup rep només un rol:
• Com a persona educadora
• Com a companya
• Com a germana
Una vegada escrites, es comparteixen en col·lectiu.
Les paraules utilitzades s'assemblen a les que hi ha a la pissarra?
4.- Atenció a la persona voluntària (5')
• Com t'has sentit rebent estereotips?
• Has empatitzat amb el personatge assignat?
• Com has viscut el paper passiu de rebre estereotips?
• Com actuaries per trencar quan algú et diu una paraula malsonant? I la
resta?
5.- Reflexió col·lectiva final (10')
• Penseu que la societat repetiria els estereotips coneixent el relat de la
primera persona?
• Penseu que aquest col·lectiu pateix discriminació? Pobresa? Exclusió
social?
Els estereotips simplifiquen i distorsionen la realitat; quan coneixem una
realitat, la comprenem, connectem, empatitzem.

VALORACIÓ

DE L'EXPERIÈNCIA

COM

HA ANAT LA POSADA EN PRÀCTICA DE L'ACTIVITAT?

Les persones participants es van implicar molt en la formulació de prejudicis i
al conjunt de la sessió. Es va crear un clima de molta empatia amb el
col·lectiu.
Reptes de futur: augmentar el realisme dels materials de suport a través de
fotografia real i/o a través de la propia persona com a testimoni.
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MATERIAL

GRÀFIC I/O COMPLEMENTARI

MATERIAL

COMPLEMENTARI

Text: història de vida
El meu nom és Sílvia. Em diuen que tinc quaranta anys i ara visc en una casa
amb més nois i noies que també venen al taller com jo, de dilluns a divendres.
Els cap de setmana i les vacances no. Cada quinze dies vaig a casa de la meva
germana, ara no pot estar tant per mi perquè ha tingut una nena: ja sóc tieta!
Però m’agrada anar-hi, també per les vacances.
Abans anava a un altre taller però vivia amb la mama, amb el papa no perquè
va morir, està al cel em diuen i quan la mama també va anar al cel vaig venir
a la casa on estic ara. Al principi em preguntaven molt com estava, si trobava
a faltar a la mama i al papa, és clar que els trobo a faltar! Però em miraven
estranyats i deien alguna cosa com: ja se sap, no se n’adonen, millor per
ells...
De fet molta gent em mira com si jo fos diferent. Jo em trobo maca,
m’arreglo, em pinto. Tinc molta gràcia ballant, tothom s’ho passa bé quan ho
faig. M’agradaria que em miressin sempre com quan estic dalt de l‘escenari
fent una obra amb els meus companys. Perquè també sóc actriu. Veig la cara
de la gent i noto que els agrado.
A vegades, fora de l’escenari, pel carrer, o amb visites que venen a casa de la
meva germana, he notat cares estranyes, de no saber on mirar, com si no els
agradés... Jo també veig gent que no m’agrada però no els ho dic, sóc més
feliç si la gent està contenta.
Tampoc els dic què són, què han de fer. A mi tot sovint em diuen que hi ha
coses que no puc fer perquè em falta no se que o tinc no se quina cosa.
Alguns fan servir paraules estranyes per referir-se a mi.
Jo sempre els dic que em dic Sílvia i m’agrada ballar.
FOTOGRAFIES
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