EDUCACIÓ PER LA PAU

La xarxa

Nivell de dificultat: 1
Edat recomanada: > 7 anys
Intenció educativa:
• Escoltar totes les veus del grup
• Practicar l’escolta activa i
l’expressió assertiva.
• Promoure l’estructura
igualitària.
• Afavorir el coneixement i
cohesió grupal.
Resum: Es recullen les opinions
de tots els membres del grup en
un cercle de paraula i al seu torn
es va formant una xarxa.
Temps: Aproximadament 30
minuts.
Tipus: Reflexiva
Grup: En gran grup.
Material: Un cabdell de llana

Desenvolupament
• Col·loquem el grup en cercle.
• Amb el grup situat en cercle, s’introdueix un cabdell de llana que circula de
persona a persona, qui té el cabdell té la paraula i comparteix alguna cosa
entorn el tema suggerit. Al final queda una xarxa entre persones, metàfora del
grup com a sistema i comunitat.
• Cadascú es planteja un objectiu, valor o repte entorn què esperem del grup,

quin tipus de relacions hi volem construir i que està cadascú disposat/da a
aportar-hi
•

S’enganxa la xarxa a la paret i cadascú hi afegeix el seu objectiu amb un cartellet
al seu lloc de la xarxa. La xarxa esdevé una imatge duradora per tenir-ne
present el significat i anar revisant els objectius de cadascú i l’evolució del grup.

Valoració i conclusions
Valorar al final com s’ha sentit l’alumnat amb aquesta metodologia, almenys la
primera vegada: Heu pogut parlar amb franquesa i confiança? Heu pogut escoltar?
El que s’ha dit us ha ajudat a aprofundir en el tema? Heu enriquit la vostra opinió a
partir de les dels altres?
Altres indicacions
Si surten idees clau les podeu recollir escrivint-les en el cartell o afegint-les-hi amb
un post-it.
Propostes d’acció:
• La podeu utilitzar de forma habitual a l’aula.
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