Fitxa tècnica
Títol de la dinàmica: «Refugi subterrani»
Durada aproximada: 55 min.
Habilitats que es treballen: Presa de decisions i solució de problemes, col·laboració i treball en
equip, negociació i rebuig.
Objectius: Prendre consciència de la dificultat de consensuar decisions, sobretot quan hi ha
valors i aspectes morals en joc; posar en relleu els diferents tipus de lideratges que apareixen en
el procés de presa de decisions, i qüestionar els prejudicis subjectes a les nostres decisions.
Participants:
•

Tot el grup classe

•

Secundària

Material: Paper, bolígraf i una còpia de les instruccions per a cada participant.
Desenvolupament:
1. Expliquem en què consisteix l’activitat.
2. Donem una còpia de les instruccions a cada participant i els demanem que, de la llista,
de manera individual escullin les 6 persones que salvarien.
3. Distribuïm els alumnes en grups de 4 o 5 i els demanem que discuteixin en grup per
arribar a un consens sobre les 6 persones que salvarien.
4. Finalment, demanem a cada grup que enumeri les persones que salvaria i n’expliqui el
perquè.
A tenir en compte: No hi ha una única llista possible, la importància de la dinàmica rau en la
presa de decisions (individual i grupal) i el procés per arribar a un consens (caldrà ser respectuós
amb totes les aportacions). També és important que la persona que condueix la dinàmica faci
reflexionar al grup sobre els prejudicis subjectes a la seva presa de decisions (per exemple els
casos de persona que exerceix la prostitució o la persona drogoaddicte)

Font: Adaptada de Fritzen

INSTRUCCIONS PER A «REFUGI SUBTERRANI»
Com a conseqüència del canvi climàtic, la Terra està a punt de fer-se inhabitable i es preveu
que tots els éssers humans morin de manera imminent. Hi ha un refugi amb els aliments i els
estris necessaris per sobreviure fins que la Terra sigui habitable un altre cop. Malauradament,
al refugi només hi ha espai per a 6 persones, que heu d’escollir entre els 12 candidats
següents:
•

Un músic de 35 anys drogoaddicte.

•

Un advocat de 25 anys.

•

La dona de l’advocat, de 26 anys, que pateix una malaltia mental. Ella i el seu marit
han decidit o bé entrar tots dos o bé quedar-se fora i morir junts.

•

Un mossèn de 65 anys.

•

Una noia de 32 anys que exerceix la prostitució des de l’adolescència.

•

Una noia de 20 anys que era a la presó per haver comès un assassinat.

•

Un professor universitari de 24 anys denunciat per haver agredit la seva dona.

•

Un home homosexual de 45 anys.

•

Una nena de 12 anys amb síndrome de Down.

•

Un home de 34 anys que té atacs epilèptics freqüents.

•

Un noi de 18 anys que només accediria a entrar al refugi si li deixessin portar la
pistola del seu pare.

•

Una noia de 33 anys que degut a un problema de salut no pot tenir fills.

