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BREU RESUM
Ens endinsem en un viatge en vaixell cap a un nou continent. Cada vaixell porta una maleta plena de
diferents coses que ens poden ser d'utilitat al nostre destí. Durant el viatge però, ens trobem amb diferents
circumstàncies que ens faran decidir quines coses no necessitarem i tirar-les per la borda.

BASADA

EN

TEMES

25. Navegant cap a la terra promesa
Drets Humans (general)

OBJECTIUS

•
•
•
•

MATERIAL

Valorar que és indispensable per a la supervivència i el
creixement i desenvolupament.
Relacionar les necessitats humanes amb els drets humans
Promoure la capacitat d'escolta activa i els consens en el grup
Diferenciar entre desig i necessitat.

Targes amb dibuixos i/o noms dels desitjos i les necessitats, sobres,
imatges de diferents paisatges per projectar.

ADAPTACIÓ
DETALLS

DE L'ADAPTACIÓ DE L'ACTIVITAT

Per començar s'ha de preparar i ambientar la sala per poder començar a realitzar l'activitat. Les cadires es
poden col·locar en cercle per simular la forma d'un vaixell. Es poden simular diferents vaixells en funció del
volum de participació. A la televisió de la sala s'ha projectat la imatge d'una platja paradísica d'on es parteix
cap al nou continent. A continuació es reparteix a cada vaixell un sobre amb els desitjos i les necessitats i
se'ls hi explica que ens dirigim cap a un nou continent o no hi ha ningú i que aquell sobre és l'equipatge que
porten. S'inicia l'aventura tenint el compte la història que s'explica al manual. Es deixa clar que cada vegada
que es tira per la borda una targeta no es pot tornar a recuperar. Un cop finalitzat el viatge i ja en terra en el
nou continent es deixa als diferents grups temps perquè valorin i expliquin a la resta de participants de la
dinàmica amb quines coses han arribat i facin una explicació de perquè han fet aquesta elecció. A més, és
important deixar un espai de debat perquè els diferents grups valorin el que han fet la resta i n'extreguin
valoracions. A més, se'ls hi fan diferents preguntes per poder debatre: - Heu aconseguit arribat amb tot el
que necessiteu per sobreviure?- Amb el que porteu podreu créixer i desenvolupar-vos?- Trobeu a faltar
alguna cosa per sobreviure? I alguna cosa per créixer i desenvolupar-vos? Posteriorment es fa una
reflexió/debat sobre l'activitat i temes d'actualitat amb els que l'activitat té molt a veure: - Què us ha agradat
d’aquesta activitat? - Com heu decidit allò del que podíeu prescindir? I el que era imprescindible? - Hi ha
hagut decisions difícils? Quines? - Hi ha hagut desacords com a grup a l’hora de decidir què havíeu de
quedar-vos i què tiràveu a l’aigua? Com ho heu solucionat?- Tothom té les mateixes necessitats? Qui pot
ser que tingui necessitats diferents? - Què en penseu de les vostres últimes decisions? Podreu sobreviure
al nou continent? Podreu créixer i desenvolupar-vos-hi bé? - Com us ho heu fet al vostre grup per triar què
llançar? Us ha sorprès el resultat final? - Si tornéssim a fer l’activitat, triaríeu el mateix? Quins canvis
faríeu? Per acabar, s'aprofita per explicar que són els drets humansa les diferents persones participants i
de manera conjunta es crea una definició del concepte. I s'aprofita per parlar del tema de les persones
migrades que viatgen en barca per arribar a la terra promesa.
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GRUP

I

CONTEXT

Persones grans d'entre 65 a 90 anys en el context de la realització d'una reunió del Consell Consultiu de la
Gent Gran de Rubí (25/04/2019).

VALORACIÓ

DE L'EXPERIÈNCIA

COM HA ANAT LA POSADA EN PRÀCTICA DE L'ACTIVITAT?
QUINS APRENENTATGES METODOLÒGICS EN TREUS?
L'experiència ha estat molt enriquidora. A la gent gran que hi ha participat li ha semblat molt interessant i
s'han pres molt en serio cada pas que havien de seguir. A un dels grups els hi ha costat més arribar al
consens i hi havien opinions molt diverses. Les persones participants han explicat que s'han sentit bé en la
realització de l'activitat però que és molt difícil haver de triar. M'ha sorprès molt les explicacions que feien
un cop havien arribat al nou continent defensant allò amb el que s'havien quedat i com compensar coses
que havien tirat per la borda amb el que s'havien quedat.
D’altra banda, m'hagués agradat poder ambientar una mica més la sala amb sons que acompanyessin les
imatges però per manca de temps no he pogut. A més, un altre aspecte que m’hagués agradat fer és
gravar al grup durant el desenvolupament de l’activitat per poder posar analitzar entre tots com han pres les
decisions, com han gestionat els desacords, si ha hagut lideratge a l’hora de prendre decisions, quina
actitud mostraven, etc.
També, hagués estat molt positiu poder fer una avaluació final de l’activitat amb alguna dinàmica visual on
la gent gran pogués exposar aspectes positius i aspectes a millorar de l’activitat.

MATERIAL

GRÀFIC I/O COMPLEMENTARI

FOTOGRAFIES I/O

VIDEO
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MATERIAL

COMPLEMENTARI

Imatges escollides per ambientar amb paisatges:
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