M’he de decidir
L’objectiu d’aquesta dinàmica de grup és descobrir que les decisions preses
en equip són més encertades i eficaces que les preses de forma individual.
Desenvolupament de l’activitat:
1. El mestre explica als participants el següent cas:
“Un grup de nois i noies han anat a una excursió organitzada per Aynor per
visitar els pobles de la Sierra de la Pila. Per desplaçar-se en aquesta excursió
utilitzen l’autobús de Fundown, amb tanta mala sort que, a mig camí de dos
d’aquests pobles l’autobús té pana i no pot continuar. A més a més, per la
zona on s’ha avariat l’autobús quasi mai no passa ningú, i no hi ha cobertura
per poder demanar ajuda per telèfon mòbil.
Tenint en compte tot això, i que l’autobús és a ple sol un migdia de juliol, es
pren com mesura urgent què cinc voluntaris recorrin a peu els deu
quilòmetres de distància que hi ha fins al poble més proper per poder
demanar ajuda. En aquest poble hi ha un bon taller mecànic i diverses cabines
de telèfon.
Però ara tenen un altre problema: els cinc voluntaris necessitaran determinats
objectes i provisions per poder arribar al poble per demanar ajuda.
L’autobús, com us podeu imaginar tractant-se d’una excursió, està ple de
coses; coses entre les que haurem de seleccionar les cinc que ens facilitaran
poder arribar al poble més proper.”
2. Seguidament, el mestre entrega als participants la llista d’objectes i una
taula en la que hauran d’anotar els cinc que seleccionen com a necessaris
(fitxa núm. 1 de la figura 26).
3. A continuació, el mestre demana als participants que s’agrupin en equips
de quatre persones i que entre ells exposin els objectes seleccionats per
provar d’arribar a un consens (fitxa núm. 2 de la figura 27).

4. El mestre demanarà a cada equip que exposi els seus cinc objectes amb la
finalitat de comprovar les coincidències i elaborar una sola selecció per a tots
els grups participants. Posteriorment la compararà amb la selecció
considerada correcta que té el mestre i que es presenta a la figura 28.
5. La sessió finalitza amb una posada en comú amb tot el grup de classe per
ressaltar els aspectes més significatius del treball realitzat.
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Selecció d’objectes correcta (i la seva justificació)
1. CANTIMPLORES AMB AIGUA. Al migdia al juliol fa molta calor i és necessari
hidratar-se.
2. GORRES PER PROTEGIR-NOS DEL SOL. Per evitar marejos o una insolació
caminant sota el sol.
3. UN MAPA DE LA ZONA. Per evitar perdre’s i poder arribar a la nostra
destinació.
4. MENJAR. Per refer les forces i poder realitzar la caminada.
5. UNA FARMACIOLA. Per si hi ha qualsevol imprevist pel camí.
Figura 28

