LA TERANYINA
Objectius
Cooperació. Desenvolupar la capacitat col.lectiva de prendre decisions i resoldre conflictes. Fomentar
la necessitat de cooperar. Desenvolupar confiança en el grup.

Desenvolupament
Utilitzant una corda, es construeix una teranyina duns dos o tres metres dample i d'una alçada que
arribi al pit dels concursants, aproximadament. Convé deixar-hi forats (al voltant de 7) de diverses
mides, alguns més grans, si fa no fa dun metre, per tal que hi pugui passar una persona, encara que
sigui amb certa dificultat. Es pot enganxar la corda al terra o als costats amb lajuda de cinta adhesiva.
El grup ha de passar dun costat a laltre de la teranyina respectant dues normes: no es pot tocar gens
la corda, doncs si es fa, l'aranya se'ls menja, i només pot passar una persona per cada forat. Si algú toca
la corda, tot el grup torna a començar de nou. Per sobre la teranyina pot passar el nombre de persones
que sigui, mentre no toqui la corda.

Algunes reflexions a les quals és bo arribar
Hi ha hagut actituds competitives al principi? Com s'ha evolucionat després?
Cooperant saconsegueixen superar reptes que individualment són impossibles
Prendre decisions col·lectivament no és fàcil. Com han près les decisions? Quina estratègia han seguit?
Quines actituds i emocions han aparegut durant el joc? Autoritarisme, conformisme, pesimisme,
cooperació, fugida, alegria, frustració, etc.
Quines han ajudat i quines han perjudicat a l'hora de superar la prova?
Tothom és necessari per poder superar el repte, ningú no pot quedar-se sense fer res.
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