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Activitat 1. Deu anys després...

Adaptada del programa escolar El tabac, ben lluny. Departament de Salut i Departament
d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta activitat es pretén desenvolupar el pensament alternatiu, conseqüencial
i de perspectiva relacionat amb l’hàbit tabàquic, utilitzant la tècnica de l’entrevista.

A través d’un qüestionari, l’alumnat anirà descobrint els efectes del tabac sobre l’organisme i
aprenent a defensar amb arguments el propi punt de vista sobre el consum o no del tabac.

Es proposa fer grups de quatre alumnes. S’ha d’indicar a l’alumnat que llegeixi la història Els
maldecaps d’en Pol i demanar-los que imaginin que han passat deu anys (en Pol ara és un
adult) a fi que puguin considerar les dues possibilitats:

1- En Pol ha deixat de fumar definitivament.
2- En Pol no ho ha aconseguit.

Es poden buscar dues persones adultes (d’entre 20 i 30 anys) que responguin a aquestes
dues possibilitats (fumador i exfumador) i entrevistar-les. Les entrevistes poden ser
treballades de forma individual o en petit grup i es recomana fer-les a algú de fora de
l’escola.

L’alumnat ha de preparar el guió de l’entrevista que vol realitzar, però ha de tenir en compte
que al final haurà d’omplir la taula de salut comparativa del final de l’activitat.

Els punts bàsics que han de sortir en l’entrevista són els següents:

1. Efectes físics: tos, capacitat respiratòria, etc.
2. Consideracions econòmiques: diners gastats en tabac, diners gastats en medicació, etc.
3. Consideracions estètiques: pudor a la roba, mal alè, dents brutes, etc.
4. Efectes psicològics: addicció, problemes amb els no fumadors, etc.

Un cop es tenen totes les entrevistes, s’emplenen les taules de salut i es comença un debat
per aconseguir una presa de posició enfront del problema. El debat pot ser ampli i tocar
altres aspectes relacionats amb el tabac (per què es comença a fumar, quines són les
dificultats per deixar-ho, etc.).

PER A L’ALUMNAT

Llegeix atentament el conte Els maldecaps d’en Pol i imagina que han passat deu
anys. Ara en Pol és un adult i pot ser que:

1- Hagi aconseguit deixar de fumar completament.
2- Continuï fumant.

Es tracta que busquis entre els teus coneguts dues persones d’entre 20 i 30 anys que
responguin a un perfil de fumador i a un perfil d’exfumador.

Ara cal que els facis una entrevista per tal de poder comparar i esbrinar quina de les dues
persones té una millor salut física i quina és la seva opinió actual sobre el tabac.

Et proposem un petit model d’entrevista que pots modificar o ampliar al teu gust.
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Model d’entrevista per a fumadors:
1. Quants anys tens?
2. A quina edat vas començar a fumar?
3. Quants diners gastes en tabac diàriament?
4. Per què i com vas començar a fumar?
5. Fumar t’ha portat problemes? Quins? (tos, mal alè, pèrdua de la capacitat respiratòria,

etc.)
6. Si encara no t’ha portat problemes, creus que en un futur proper te’n portarà?
7. Quins? (problemes respiratoris, problemes cardiocirculatoris, càncer, etc.)
8. Has pensat mai a deixar de fumar?
9. Quines dificultats has trobat per fer-ho?
10. Quina opinió creus que tenen els no fumadors dels fumadors?

Model d’entrevista per a exfumadors:
1. Quants anys tens?
2. A quina edat vas començar a fumar?
3. Per què i com vas començar a fumar?
4. Creus que el fet d’haver fumat ha tingut alguna conseqüència negativa per a la teva

salut? Quines?
5. Per què i com has deixat de fumar?
6. Tornaries a fumar?
7. Quina opinió tens sobre els fumadors?

Un cop realitzades les entrevistes cal que omplis la taula següent:

Persona fumadora Persona exfumadora
Tos
Capacitat respiratòria
Addicció a una substància
Problemes amb els no fumadors
Diners gastats en tabac
Diners gastats en malalties associades al
tabac
Altres: (olor, dents, roba, pell…)

Quina creus ara que és l’opció més correcta? Per què?

Quines altres opinions destacaries de les dues entrevistes?

Tots els entrevistats de la teva aula han respost de la mateixa manera?

Quines són les respostes més freqüents?

Conclusions:
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Activitat 1. Annex. Els maldecaps d’en Pol

En Pol és un noi de 17 anys que estudia primer de batxillerat.

A finals de tercer d'ESO va començar a fumar perquè li semblava que el feia ser més

interessant, més gran; s'imaginava que coneixeria més noies... De fet era un dels nois més

petits del grup, encara no havia crescut massa però, això sí, era un bon esportista. Tots els

seus amics l'anaven a veure als partits de futbol sala perquè era un dels millors jugadors, un

petit "crack". Malgrat això, no en tenia prou, li semblava que havia de destacar més, i per

aquest motiu va començar a fumar.

Des de ja fa uns mesos no para de tossir. Cada matí es repeteix la mateixa història.

La mare l'avisa i li diu: "Aquesta tos et quedarà crònica, “Sembles un vell"... Aleshores ell li

contesta sempre el mateix: que si és molt fort, que no l‘afecta i, sobretot, que ho controla,

que quan ell vulgui deixarà de fumar. També li diu que té aquesta tos perquè és l'hivern i

que, com tothom, ell també es constipa.

L'altre dia una companya d'escola, mig en broma, li va dir que si havia canviat de colònia. Al

primer moment no ho va entendre però després va reaccionar i es va adonar que la seva

roba feia molta olor de tabac.

Fa poc temps que un dels seus millors amics li va preguntar si es rentava les dents. Al Pol li

va saber molt greu perquè ell tampoc no suporta el mal alè. Des d'aquell dia entre cigarreta i

cigarreta menja un xiclet perquè no vol que li tornin a dir. A principis d'any tots els amics d'en

Pol van anar a veure’l jugar un partit de futbol sala. Va ser un partit molt difícil però van

acabar guanyant. No va ser gràcies al "crack". En Pol no va poder jugar fins al final perquè

quan corria s'ofegava, es cansava,... i havia d'aturar-se. Al final del partit l'entrenador el va

cridar i li va preguntar què li passava, ja que darrerament el veia més lent de reflexos, no

corria tant, no jugava bé, li costava concentrar-se,... Ell no li va voler donar importància, però

es va quedar pensatiu pel que li havia dit l’entrenador.

En Pol és un fanàtic de la música. Des de fa molt temps li agrada comprar-se discs, discs

compactes (CD),...; està al dia de tot el que surt al mercat. Una gran part del seu temps lliure

la dedica a escoltar música, a posar discs, és a dir, a "punxar" com diu ell. Però té un

problema, hi ha moltes novetats cada setmana i la setmanada no li arriba per a tant. Llavors

es recorda del raonament que li fa el seu pare: "No fumis tant i estalvia, així et podràs

comprar molts més discs”.
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Fa un temps que aquest xicot s'ha assabentat d'una de bona: la noia que li agrada, la Laia,

no suporta el tabac! Fins i tot porta uns adhesius a la carpeta on hi posa "El tabac ben lluny",

amb una fotografia de l'Àlex Corretja.

Per tots aquests motius en Pol ha decidit deixar de fumar, però té un problema, i aleshores

és quan es recorda del discurs de cada matí: "Quan jo vulgui deixaré de fumar", però

realment no és tan fàcil i no ho pot controlar.

Ja fa aproximadament un mes que en Pol fuma menys. En veure que no ho ha pogut deixar

de cop, ha pensat que una bona solució seria reduir la quantitat de cigarretes al dia. Si en un

dia fumava quinze cigarretes ara en fuma la meitat i així va fent de mica en mica.

Les coses li van molt bé: la Laia sembla que està interessada per ell, a vegades surten, van

al cinema, s'ho passen molt bé junts. Estan fets l'un per a l'altre. En Pol veu que el seu intent

de deixar de fumar va donant els seus fruits. De moment, ha aconseguit reduir la quantitat

de cigarretes i ja comença a notar alguns canvis: la tos ha disminuït, en els partits

l'entrenador està molt content perquè torna a rendir com abans, estalvia més, ja no

necessita xiclets per dissimular el mal alè, la roba li fa bona olor, però tothom el vol

convèncer perquè deixi de fumar definitivament. En Pol està molt orgullós de tenir uns amics

que se l'estimen tant i que es preocupen de la salut d'un adolescent, una mica insegur, que

per fer-se el gran agafa mals hàbits. El que veu més és que a casa estan molt contents i

valoren l’esforç que està fent, i l'ajuden i li donen suport quan fa falta. Des que ha reduït

l'hàbit de fumar al Pol li surten molt millor les coses, però tot s'ha de dir, encara fuma.

Marta Tutusaus i Bolla
2n curs d'ESO
Salesians de Sant Vicenç dels Horts
1r premi concurs escolar “el tabac ben lluny”2000
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Activitat 2. El tabac i la petita pantalla

Adaptada del programa escolar El tabac, ben lluny. Departament de Salut i Departament
d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Es proposa reconèixer els mites tòpics relacionats amb el tabac a través de
protagonistes del cinema i de sèries televisives.

La indústria del tabac ha mantingut una estreta relació amb Hollywood, relació sempre
basada en interessos econòmics. Per exemple, el 1972, el president d’una companyia
productora de cinema va escriure a RJ Reynolds Tobacco per informar que tots els
personatges d’un thriller de suspens que la seva companyia estava produint fumaven, i
afegí: “Les pel·lícules són millors que qualsevol propaganda que hagi aparegut a la TV o a
les revistes, ja que el públic està totalment desprevingut de qualsevol anunci/propaganda”.

A part d’aquest codi voluntari, la quantitat de gent fumant al cinema va augmentar molt des
de 1991. La propaganda de marques de tabac utilitzant actors o actrius de la pantalla va
augmentar molt. El fet que actors i actrius d’un estatus alt fumin està associat a actituds
favorables a fumar.

Hi ha investigacions que demostren que com més adolescents fumant es veuen a les
pel·lícules, més es fomenta aquest hàbit entre ells.

Per tractar aquest tema, hi ha una campanya educativa anomenada: «Smoke Free Movies»
(cinema sense tabac). La campanya demana a Hollywood que prengui mesures per fer
cinema sense tabac. Cap d’aquestes mesures impedirà la creativitat o en restringirà el
contingut. Això farà el cinema americà menys còmplice de l’epidèmia global del tabac.

Amb aquesta activitat tractarem de fer veure a l’alumnat la manipulació que es fa de l’ús del
tabac a les sèries i pel·lícules que es poden veure a la televisió. Ampliar el punt de vista
crític dels joves ajudarà a augmentar la seva capacitat d’escollir estils de vida saludable.

D’aquesta activitat, se’n poden fer les tres parts o les que considereu més adients.

PER A L’ALUMNAT

Cada any, coincidint amb el lliurament dels premis Oscar de Hollywood, apareixen
investigacions que relacionen el cinema i la salut. Un treball publicat en el British Medical
Journal indica que veure pel·lícules on les estrelles encenen cigarrets incrementa les
possibilitats que els nens i adolescents provin el tabac i acabin sent fumadors.

Els autors, de la Facultat de Medicina de Dartmouth (Estats Units), presenten els resultats
d’una enquesta realitzada a uns 5.000 nois i noies de 9 a 15 anys, sobre les pel·lícules que
havien vist recentment. Aquests resultats mostren que la majoria d’aquests nois i noies que
han provat el tabac havien vist pel·lícules en què els protagonistes fumaven.

Investigadors de la Universitat de Carolina del Nord han revisat 50 pel·lícules de dibuixos
animats, dirigides al públic infantil i produïdes als Estats Units entre 1937 i 1997, per
constatar que en 34 d’elles, és a dir en el 68%, apareixia en algun moment almenys un
personatge fumant o consumint alcohol. Això succeïa en totes les pel·lícules animades
estrenades entre 1996 i 1997. Aquest estudi mostra que el 68% d’aquests films infantils
presenten personatges amb aquests hàbits no saludables.
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Primera part. Llista de pel·lícules i sèries
Durant una setmana et demanem que apuntis en quines situacions apareix el tabac i de
quina forma ho fa. Cal que apuntis l’escena, el context i la sèrie o pel·lícula on apareix.

Segona part. Reescriure el guió
Ara és la teva oportunitat per ser un guionista! Agafa alguna escena de la llista anterior i
reescriu-la. Això ho pots fer de tres maneres diferents:

1. Eliminant el tabac de la pel·lícula. Pensa com variarà l’acció, l’humor, el
desenvolupament dels personatges i el diàleg. Quines coses poden tenir a les mans o fer
els personatges en lloc de fumar i que els facin semblar igual de solitaris, feliços,
frustrats, etc.

2. Reescrivint l’escena fent ús de les conseqüències més reals del tabac. Pensa com
actuen o parlen els personatges si són fumadors habituals (exemple: els actors poden
tossir o quedar-se sense alè si estan practicant esport).

3. Afegint comentaris negatius al voltant del fet de no ser capaç de deixar de fumar,
molestar els no fumadors, etc.

Tercera part. Actuem!
Ara cal escollir alguna de les escenes reescrites i intentar fer-ne una petita representació a
l’aula (imagina, per exemple, Leonardo di Caprio amb un atac de tos en el moment més
romàntic de Titànic).

Imatge de la pel·lícula  Hormigaz
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Activitat 3. No vull fumar perquè…

Extreta del programa "Classe ESFA sense Fum" Agència de Salut Pública de Barcelona.

Es tracta de treballar habilitats per refusar una cigarreta.

Els tres exemples inclosos en l'activitat serveixen perquè l’alumnat aprengui que la seva
conducta individual està influenciada per la conducta del grup (pressió de grup). En el primer
cas, per un amic activament i per altres dos passivament; en el segon cas, per la situació
afegida, i molt important en aquest moment, de ser una relació amb una persona de l'altre
sexe; en el tercer cas, es presenta pròpiament la pressió activa de més d'una persona, però
també la de la posició neutral on no es pot cercar ajut. En canvi, aquest tercer cas ofereix la
possibilitat de trobar ajuda i pressió positiva en aquell que també se sent pressionat a fumar
i tampoc no vol.

L'activitat també permet desenvolupar l'objectiu que l’alumnat aprengui arguments per
defensar la seva opinió de no fumar. Encara més important, però, que els dos objectius
esmentats, és el fet que l'activitat possibilita que l’alumnat sigui capaç d'utilitzar habilitats de
refús: la pràctica d'aquestes habilitats és l'eix central de l'activitat.

L'activitat inclou com a metodologia l'escenificació (o role-playing), que suposa un pas
important del procés, en el qual l'alumnat aprèn a argumentar. Consisteix a col·locar-se en
situació, de tal manera que l’alumnat aprendrà que la conducta individual és influenciada per
la conducta del grup. En la mesura que els joves consideren fumar com una conducta per
fer-se gran, continuaran influenciant-se els uns als altres amb aquesta conducta. En canvi,
els adolescents se sentiran més segurs de poder fer l'elecció de no fumar si poden suportar
la seva decisió amb bones raons. L’escenificació a la classe no sempre és una tasca fàcil. Si
l’alumnat no està acostumat a aquesta metodologia de treball, pot trobar-la infantil.

En canvi, si les escenificacions estan ben preparades i avaluades, el joc de rols pot ser
divertit i profitós. L'esforç que suposa fer-lo és valuós, especialment perquè l’alumnat aprèn
habilitats pràctiques. A més de tot el que s'ha dit, també és una bona ocasió per veure si
l’alumnat és capaç d'utilitzar tots els arguments que ha après al llarg de totes les sessions de
prevenció de tabaquisme, des que va començar el projecte.

Com s'ha dit, l'èxit de l'activitat depèn de la cura que es tingui de la preparació de les
escenificacions. Tot l’alumnat hauria d'intervenir en un o altre moment de l'activitat. Pot ser
útil repartir un rol a cada alumne, distribuint tot el grup entre les tres situacions que ofereix
l'activitat. El grup quedarà dividit així en tres grups, segons la situació que representarà. Per
a cada situació hi haurà més d'un petit grup que l'escenificarà.

En cadascuna de les situacions, els que representen un paper no han de saber el que els
altres diran o faran. Les instruccions que consten en la fitxa donen pocs arguments, a fi que
cada alumne o grup hagi de pensar-ne més.

És molt important que aquells que representen el rol de fumador no siguin triats perquè ho
hagin fet o perquè tinguin més ganes de fer-ho, ja que això pot reforçar un estat de
precontemplació o contemplació de la conducta. És més convenient que la figura del
fumador sigui assignada totalment a l'atzar, així com que no s'utilitzin mai els objectes reals
en la representació, com ara cigarretes o encenedors. Tot això pot escurçar distàncies vers
una conducta que tractem de prevenir. En tot moment, l'educador o educadora insistirà que
la representació del fumador és això: una representació teatral de quelcom que existeix i
davant del qual volem agafar seguretat per refusar l’oferiment.

Després d'un breu moment per llegir el text i situar-se en cada rol, es determinarà la durada
de l'escenificació i es començarà a fer. La resta de la classe observa, memoritza o pren
notes del que està passant. Cada persona d'un petit grup pot observar específicament un
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dels actors: estan els no fumadors oferint bons arguments?, actuen els fumadors
suficientment convençuts? És molt important que l’alumnat escolti seguidament els seus
mateixos companys per valorar si els arguments que oferien eren convincents. Després de
cada representació també és important que els actors puguin dir com s'han sentit. En
aquesta fase de la revisió, algunes preguntes interessants poden ser :

• Per als que han estat pressionats:
- T'has sentit pressionat a fumar?
- Ha estat desagradable o no?
- T'has sentit capaç de respondre amb rapidesa als

arguments per fumar?

• Per als que han hagut de pressionar:
- Com t'has sentit pressionant una altra persona?
- Ho has trobat més fàcil quan es reuneixen més

persones per fer-ho?
- Els arguments han tingut algun efecte en tu?
- Per què?

Si l’escenificació no és seguida per aquesta fase d'anàlisi, el seu efecte preventiu pot
ser molt menor o, en algun cas, deixar l'alumnat amb una sensació d'ambigüitat.

Per tant, per a cada situació, el procés que es recomana és el següent:
1. Assignació de rols i preparació de l'escenificació. Delimitació de la durada.
2. Representació de la situació. Observació per part dels espectadors.
3. Revisió o anàlisi del que opinen els que han observat i del que han sentit els que han fet

l’escenificació.

Cada situació pot representar-se més d'una vegada, segons el temps de què es disposi, per
tal de permetre la participació de tot el grup.

PER A L’ALUMNAT

ESCENIFICACIÓ: REFUSANT UNA CIGARRETA PERQUÈ NO VULL FUMAR

SITUACIÓ 1: UN ENFRONT DEL GRUP

Tres papers diferents:

Fumador: ofereixes una cigarreta al teu amic. No estàs segur de si fuma o no.
Quan ell refusa i es manté refusant t’incomoda. Tu no portes molt de temps fumant
i esperaves que el teu amic es fumés una cigarreta amb tu. Tu estàs força segur
del que vols i no t’importa que altres persones que miren l’escena s’hi afegeixin. Tu
vols tractar de convèncer el teu amic perquè fumi amb tu i no el deixes.

No fumador: al principi, tots diuen que tu no fumes. El teu amic és molt insistent.
Què fas? Creus que pots donar una raó? Pots mantenir aquesta raó inclús quan
altres que t’escolten creuen que és estúpida? Pots pensar-ne una altra? Podries
preguntar al teu amic per què va començar a fumar? Tractaràs de convèncer-lo que
no és una bona raó? Li diràs que ell accepta perquè ho fan els altres i que tu no
desitges fer-ho? Li diràs que tu creus que ell és feble?
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Dos espectadors: rient, en actitud arrogant. Els dos fumen des de fa un temps i
creuen que tot això sobre no fumar és estúpid. Ells també ho diuen. És possible
que altres s’afegeixin i hi donin suport.

SITUACIÓ 2: ENTRE DUES PERSONES

Dos papers diferents:

Noi: finalment, ella et va dir “sí”. Vol sortir amb tu. Tu la reculls a casa seva. Estàs
molt nerviós. El teu cor va molt ràpid. Però…
Una vegada estàs amb ella, encén una cigarreta! Tu no comptaves amb això. Mai
se t’havia acudit que la noia que sortís amb tu pogués fumar. Ella t’ofereix una
cigarreta. Aquí no fa bona olor, és ella? Tu no vols fumar, d’això n’estàs segur, però
què dir-li? Digues-li que petonejar un fumador és com ficar la llengua en un
cendrer. Què era el que deia aquell anunci?: dóna un petó a un no fumador,
gaudeix la diferència. Això pot ser un desastre o el teu repte?

Noia: estic de sort, és una persona molt maca i no és tímida. Com és que no me’n
vaig adonar abans! Qui sap si aquesta serà una gran nit. Primer, jo necessito una
cigarreta; vaig a fumar-ne una perquè estic nerviosa. A veure si em dóna foc.

SITUACIÓ 3: ENTRE TRES GRUPS

Primer grup, dos no fumadors: cap de vosaltres fuma. Però el que és més
important: un de vosaltres té un problema real amb el tabac. Teniu dos bons
arguments. Heu hagut de fer front a això abans. Tot el que heu viscut, fins i tot que
esteu preocupats amb el tabac, ha de sortir aquí.

Segon grup, dos fumadors: tots dos fumeu, un des de fa una mica més de temps
que l’altre i també més que ell. Teniu raons per fumar. Sempre fumeu una o dues
cigarretes mentre esteu treballant. Els no fumadors solen queixar-se algunes
vegades. Aquesta gent sí que té problemes amb el tabac! Creieu que són molt
exagerats. Vosaltres no cedireu.

Tercer grup, uns altres dos: sembla com si haguéssiu d’escoltar més i més sobre
les protestes per fumar. Si la gent ha de fumar o no, deixem que s’arreglin ells. No
és un assumpte nostre, no tenim opinió sobre aquest tema. Però nosaltres no ens
queixem. Aquestes rucades només ens treuen temps i energia. Si ells volen
prendre una decisió, nosaltres no estem d’acord amb ningú.
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Activitat 4. Participant d’una primera oferta

Extreta del programa "Classe ESFA sense Fum" Agència de Salut Pública de Barcelona.

 Estratègies per afrontar la pressió de grup.
 
Aquesta activitat presenta una escenificació que permetrà mostrar a l’alumnat que la seva
conducta individual està influenciada per la conducta del grup (pressió de grup), així com
aprendre arguments per defensar la seva opinió de no fumar. Però, encara més important
que els dos objectius esmentats, l'activitat possibilita que l’alumnat sigui capaç d'utilitzar
habilitats de refús.

Es tracta d’una escenificació força senzilla, es representa una situació en la qual alguns nois
i noies tindran la seva primera experiència: la primera cigarreta en secret. L’assignació de
personatges i l’argument ha de ser raonablement senzill. Els actors i les actrius seleccionen
els seus propis arguments d’entre els que han après en activitats i sessions anteriors.
Intencionadament, la situació descrita no és la mateixa en què es trobaran d’aquí a un o dos
anys. Per exemple, el moment en què començaran a sortir en grup de nit. En aquell
moment, la influència serà exercida d’una forma molt més subtil. Tan subtil que seria molt
difícil establir un estereotip per a aquella situació.

Els actors i les actrius només coneixen el seu propi paper.

Mentre l’alumnat que té un personatge assignat surt de l’aula per preparar el seu paper,
l’educador o educadora explica a la resta del grup el contingut de cadascun dels cinc rols i
organitza l’observació de l’escenificació en cinc petits grups.

PER A L’ALUMNAT

ESCENIFICACIÓ: PARTICIPANT D’UNA PRIMERA OFERTA

Un grup de cinc noies i nois es troben a la sortida de l’escola en el lloc que només ells
coneixen, el seu amagatall. En aquest espai algunes coses estan estipulades. Avui, un
d’ells ha robat una cigarreta.

Papers i personatges

1a. persona: ha fumat altres cops anteriorment i porta una capsa de mistos i cigarretes
que pertanyen a la seva mare. Intenta persuadir els altres perquè també n’agafin.

2a. persona: ha fumat anteriorment, parla sobre això i tracta de convèncer els altres
perquè ho provin.

3a. persona: ha fumat abans i està prou segura que mai ho tornarà a fer; creu que els
altres tampoc no ho haurien de fer.

4a. persona: els seus pares no li permeten fumar, però té por de dir-ho. Haurà de pensar
una excusa per ser capaç de refusar-ho. De fet, li agradaria fumar.

5a. persona: creu que fumar és realment estúpid i els fumadors encara més estúpids. Se
sent indignat davant dels altres i vol prevenir-los perquè no fumin.
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Els actors només coneixen el seu propi paper. Han d’utilitzar arguments que han après en
sessions o activitats anteriors. Un cop assignats els cinc personatges, els actors surten de
l’aula i l’educador o educadora explica a la resta del grup el contingut de cadascun dels
cinc rols. El grup es divideix llavors en cinc petits grups; en cadascun d’ells es presta
atenció a un dels cinc papers representats.




