El grup i jo: treballem-ho a partir del joc de la Nasa
dimarts, 29 de gener de 2013 13:28

Les persones, per naturalesa, som éssers sociables, que vivim envoltats de gent.

Però hi ha moments, com quan tenim l'autoestima baixa o ens volem sentir identificats amb el
grup, en què aquesta necessitat de socialització passa per davant del nostre benestar
individual, perdent la nostra pròpia consciència.

Com podem treballar aquesta consciència grup-invidu?

Us proposem un joc per fer amb la família, la colla d'amics, els companys de feina, a
l'escola...

Imagineu-vos que esteu en una missió de la NASA i us heu quedat aïllats en una nau
espacial prop de la Lluna. Esteu a 300 km de la nau nodrissa i heu de fer tot el possible per
arribar-hi. Això implica portar el mínim pes possible, el mínim de coses imprescindibles.

A continuació hi ha una llista de 14 articles. La teva/vostra tasca és classificar per ordre
d'importància aquests objectes que us endureu de camí cap a la nau nodrissa. L'1 serà l'article
més important, i així fins al 14, que serà el menys important.

Fes la classificació primer individualment -sense parlar amb ningú- i, després, amb el grup.
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1 caixa de llumins
1 llauna d'aliment concentrat
20 metres de corda de niló
30 metres de seda de paracaigudes
1 aparell portàtil de calefacció
2 pistoles del 45
1 llauna de llet en pols
2 bombones d'oxigen de 50 t.
1 mapa estel·lar de les constel·lacions lunars
1 brúixola magnètica
20 litres d'aigua
Bengales de senyals
1 maletí de primers auxilis amb xeringues per a injeccions
1 receptor i emissor d'FM accionat amb energia solar

Amb aquest joc podreu analitzar les dificultats i estratègies de negociació, la qualitat de la
presa de decisions del grup respecte a l'individu. Què t'ha aportat la discussió amb el grup? Ha
estat fàcil la decisió grupal?

És un joc que es pot practicar a partir dels 12, i que només requereix alguns papers i bolígrafs.

Aquí teniu una possible classificació i la justificació:
- 2 bombones d'oxigen de 50 t. (a la Lluna no hi ha aire)
- 20 litres d'aigua (no es pot viure sense aigua)
- 1 mapa estel·lar de les constel·lacions lunars (necessari per orientar-se)
- 1 llauna d'aliment concentrat (es pot viure alguns dies sense menjar)
- 1 receptor i emissor d'FM accionat amb energia solar (per comunicar amb la nau)
- 20 metres de corda de niló (per ajudar-se en terreny irregular)
- 1 maletí de primers auxilis amb xeringues per a injeccions (una farmaciola pot ser
necessària, però les agulles són inútils a l'espai)
- 30 metres de seda de paracaigudes (per protegir-se del sol)
- Bengales de senyals (només són útils a distàncies molt curtes)
- 2 pistoles del 45 (útils per a la propulsió)
- 1 llauna de llet en pols (necessita aigua)
- 1 aparell portàtil de calefacció (la cara il·luminada de la Lluna està calenta)
- 1 brúixola magnètica (no hi ha camp magnètic terrestre)

2/3

El grup i jo: treballem-ho a partir del joc de la Nasa
dimarts, 29 de gener de 2013 13:28

- 1 caixa de llumins (no hi ha oxigen)

[ Imatge ]
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