Necessitat:
EL MEU GRA
D’ARENA

Objectius

Material

Dimensió:
Relacional

Cohesió i
confiança
en el kraal

•Treballar diferents Graus d’implicació a l’agrupament.
•Compromís personal.
•Problemas d’agrupament que podem solucionar amb
xicotetes accions.

• Una foto de la cara de cada participant de la dinàmica.
• Una “flor” per a cada participant (plantilla).
• Un boli per persona.
• Una barra de pegament.

Desenvolupament
Per grups xicotets definim el que vol dir:
Cohesió: grau amb què els membres d'un grup se senten atrets mútuament.
Nivell de confiança i treball en la mateixa línia.
Coordinació: Reunió de mitjans, esforços, etc… per a una acció comuna.
Comunicació: transmetre o intercanviar informació. Comunicar significa posar
en comú i implica compartir.
Visió global: Ser conscient de la realitat de l’agrupament i de les branques. No
estar centrat únicament en la teua branca i oblidar els interesaos de l’agrupament.
Compromís: Obligació contreta per mitjà d'acord, promesa o contracte.
Sinceritat: Veritat, falta de mentida en el que algú fa o diu. Dir i acceptar el
que es pensa de manera assertiva.
Implicació: Participació activa.
Organització: sistema dissenyat per a aconseguir unes metes i objectius
concrets. Una organització només pot existir quan hi ha persones que es
comuniquen i estan disposades a actuar en forma coordinada per a aconseguir la
seua missió

Posem en comú estes definicions o utilitzem altres pròpies del nostre agrupament escolta i que
responguen a les necessitats del kraal.
Cada participant reflexiona individualment sobre cada una de les paraules. Ha d'escriure en cada
pètal de la seua flor el seu compromís personal respecte a la paraula que apareix. En el centre es
pega la foto.
A continuació cada un comenta els seus compromisos i els explica. Si algú té problemes per a pensar
un compromís relacionat amb la paraula li donem idees entre tots.
És important que es posen compromisos el més concrets possibles i han de ser personals.
Resulta interessant deixar les flors penjades en un lloc visible.

Materials
complementaris

