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 SESSIÓ 1: La participació col·lectiva

Presentació i introducció Temps 10’

Objectius:
● Facilitar la coneixença entre l’equip de dinamització i l’alumnat.
● Contextualitzar l'alumnat i proporcionar una visió global del projecte.

Desenvolupament
L’equip de dinamització es presenta i explica de quines entitats provenen.
Es contextualitza el projecte explicant el recorregut; EL VCP va començar el curs passat per
treballar la participació estudiantil al centre i, el segon curs del VCP és per treballar la participació
juvenil a l’entorn.
Seguidament, s’explica en què consistiran les sessions que es duran a terme.

● A nivell de continguts: Explicar els objectius de les 4 sessions i què es treballarà per
contextualitzar. Les sessions que es realitzaran aportaran eines i aprenentatges que
podran ser d’utilitat per l’alumnat un cop el projecte s’acabi.

● A nivell de metodologia: S’utilitzaran jocs i dinàmiques, ja que és la manera de posar en
pràctica la participació i aprendre des de la pròpia experiència.

ALERTA! És important ressaltar que aquestes sessions seran espais lliures de
violències i opressions. Cal ressaltar que al tractar-se de dinàmiques caldrà anar
amb molt de compte i assegurar que tothom s’està sentint còmode. L’equip de
dinamització vetllarà perquè sigui un espai de seguretat, però és imprescindible
que tot el grup hi col·labori i rebutgi violències.

- Introduir que com que hi ha molts tipus de dinàmiques és important treballar des
del respecte i trobar eines per facilitar la participació de tothom (aixecar la mà, escoltar
quan la companya parla, etc)

Recordar que tota la informació relacionada amb el projecte la podran trobar a
www.sortimdelaula.cat.

Introduir la participació: Fer una pluja d’idees sobre amb què relacionen la paraula participació
(significat, què es necessita per participar, etc) i vincular la participació amb el barri i
l’associacionisme. Anotar les paraules a la pissarra per fer un mapa col·laboratiu de conceptes i
així per a les dinamitzadores permet ubicar quin context té l’alumnat.

Ranxo Temps 15’

Objectius:

● Conèixer l’alumnat i la dinàmica del grup

● Recuperar conceptes del VCP 1er Cicle
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Desenvolupament:

1. Es comença fent una dinàmica ràpida de noms i que es presentin dient alguna cosa que

els hi agradi fer: si tenen un hobby, si practiquen algun esport, alguna extraescolar, etc.

1. Es fa una rotllana asseguda en parelles on una persona està davant de l’altra. L’alumna
de la segona fila està agafant a la que té al davant.

2. Al centre de la rotllana es posarà un objecte. Una dinamitzadora dirà una pregunta en
relació al VCP en l’institut!. L’objectiu és que qui sàpiga la resposta haurà d’anar a buscar
l’objecte per poder respondre.

3. Qui hi pot anar? Hi pot anar la persona de la parella que està a la primera fila. L’objectiu
de la persona de la segona fila és impedir que la primera persona pugui aixecar-se.

Preguntes per a l’activitat

● Qui és la delegada de la classe?

● Qui són les delegades de la resta del curs?

● Teniu Punt JIP? Què és?

● Quina proposta va sortir l’any passat per fer a l’institut?

● Sabeu d’alguna cosa que s’hagi fet a l’Institut per iniciativa de l’alumnat?

● Quines entitats del barri coneixeu?

● Algú participa d’alguna entitat?

Ampolla al mig Temps 15’

Objectius:

● Promoure la cooperació com a mètode per aconseguir un objectiu comú
● Descobrir alguns dels avantatges de cooperar en grup
● Comprendre part de la complexitat de l'organització col·lectiva
● Prendre consciència dels rols que es generen quan es treballa en grup

Desenvolupament:

Es divideix la classe en 4 grups.

A una distància aproximada de 2 metres de cada grup, es situa una ampolla i es dibuixa o
assenyala una línia recta a on estigui situat el grup. L'objectiu és que cada grup aconsegueixi
agafar l'objecte sense que ningú toqui al terra un cop traspassada la línia.

Hi ha més d’una solució, però la més comuna és que el grup faci una cadena entre totes les
persones del grup, la última del qual es col·loqui sobre la línia. La idea és que formin una forma
de ventall fins que la persona de l’extrem aconsegueixi arribar a l’objecte, col·locant-se
paral·lelament i a un pam del terra, però sense arribar a tocar-lo.
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Estratègies i consells:

És convenient que us repartiu el control dels grups entre les persones de l'equip de dinamització.

Cal fomentar que hi hagi debat a cada grup per tal de decidir com duen a terme la dinàmica.

Deixeu que ho intentin i s'equivoquin les vegades que cregueu oportunes i si arriba el cas,

doneu-los la solució.

Materials:

Un objecte per cada grup (poden ser objectes que estiguin ja a l'aula com un estoig).

Rols al vaixell Temps 15’

Objectius:

● Compendre la importància de tots els rols com a necessaris

● Sentir-se part d’un col·lectiu

● Tenir cura de totes les persones de l’equip

Desenvolupament:

És queden amb els mateixos grups que han fet

la dinàmica anterior de l’ampolla al mig. Han

d’identificar quin rol han tingut a la dinàmica i

valorar els rols que s’han donat i prendre

consciència del treball en equip.

Primera part: Individual. Es reparteix un dibuix

del vaixell a cada grup i cada participant ha de

pensar en el personatge amb el que s’ha sentit

identificada durant la dinàmica de l’ampolla.

Segona part: Grupal: Entre el grup es

comparteixen a quin rol s’han posat i expliquen

per què.

Tercera part: Reflexionar: S’ajunten dos grups i

una dinamitzadora va a cada grup. Se’ls demana

que responguin conjuntament a les següents preguntes:

1. Com heu participat? Heu participat de la mateixa manera tota l’estona? El rol que heu
tingut en aquesta activitat és el que teniu a la classe? També és el que teniu amb el vostre
grup d’amics?

2. Quins rols hi ha quan treballem en equip? Tots són positius? Tots els rols aporten?
3. Tothom ha pogut dir la seva? Com ens hem comunicat?
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4. He estat còmoda? M’he fixat en com participaven les altres companyes?

La idea és que parlin dels rols en el joc i que ho extrapolin a altres espais que tenen.

Estratègies i consells:

Si es detecta que durant la dinàmica de l’ampolla s’han donat rols invasors i es considera que en

la valoració es faria sentir molt incòmoda a alguna l’alumna que s’hagués sentit cohibida, pot ser

interessant fer la dinàmica amb grups nous/diferents.

En la reflexió és important el rol de les dinamitzadores per a que es generin les següents

reflexions:

● S’ha pogut assolir un objectiu que, de forma individual, seria impossible: La importància i

necessitat de tots els rols quan es treballa en grup, ja que no hi ha lideratge si no hi ha

persones disposades a seguir-lo, posar en valor els rols que cuiden el grup, rols més

observadors, etc.

● Interessant veure com han arribat a la solució, quines propostes hi ha hagut, com s’ha

pres la decisió...

● Si s'ha generat complicitat amb la resta de companyes del grup a fi de remarcar la

importància que pot tenir el fet de sentir-se part d'un col·lectiu.

● Els rols són dinàmics i que, per tant, en altres espais poden tenir actituds diferents a les

que hagin tingut en aquesta dinàmica. No en tots els espais una persona és la

protagonista, ni la seguidora, ni observadora, ni la que té cura del grup, etc., sinó que

depèn del context en el que ens trobem.

Materials:

Fitxa del vaixell

La comunicació Temps: 15’

Objectius:

● Desenvolupar habilitats comunicatives i escolta activa

Desenvolupament:

1. Es demana una persona voluntària que es posarà davant de la classe d’esquenes al grup.

Aquesta, es pensarà un dibuix i l’haurà d’explicar a la resta del grup-classe perquè el

dibuixin.

2. No pot gesticular ni mirar el grup. Només comunicació verbal. Mentre va donant

instruccions per fer el dibuix, la resta d’alumnes li poden preguntar si es perden alguna

instrucció. Important que la persona que explica el dibuix no pot dir el que està dibuixant.
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És a dir, si vol fer un arbre, no pot dir: dibuixeu un tronc sinó que ha d’anar donant

indicacions de formes geomètriques, línies, etc..

3. Es demana a la persona voluntària com ha viscut l’experiència. Quines dificultats ha

trobat? Com s’ha sentit?

4. Es demana a la resta de la classe si els hi ha sigut fàcil realitzar el dibuix, com han actuat

si tenien dubtes?

Reflexions:

En les preguntes del punt 3 i 4 han de sortir les següents reflexions entorn la comunicació.

Extrapolant l’exemple en la vida real:

● Importància de pensar com explicar una idea. Quan una persona té una idea i ho vol

comunicar a un grup, és clau que pensi com contextualitzar-la. Amb l’exemple del dibuix

es pot extreure que la voluntària comença explicant un tros petit de tota la idea. La resta

d’alumnesno saben quin és el dibuix final, per això és important que expliqui on començar

el dibuix.

● Importància d’escoltar. Si tota la classe comença a fer preguntes de forma desordenada

no  s’estan escoltant ni estan donant l’oportunitat a la persona voluntària d’explicar-se.

Variants:

Si el grup és molt dispers, es pot fer tot en grups o per parelles.
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 SESSIÓ 2: La participació com a procés

Baròmetre
Temps: 20 min

Objectius
● Comprendre la importància de la participació en les societats democràtiques
● Descobrir un ampli ventall de formes de participació
● Entendre l'associacionisme com a escola de ciutadania
● Seguir millorant les aptituds personals per tal d'assolir el consens
● Descobrir el teixit associatiu del territori

Desenvolupament
1. Es demana a l’alumnat que s’imagini una línia recta que travessi l’espai on es troba i que

es situïn en fila a sobre la línia.
2. Un cop l’alumnat estigui situat, s’explica que l’equip de dinamització anirà fent unes

afirmacions i cada alumne s’haurà de situar en l’espai segons la seva opinió. S’indica que
l’extrem més allunyat que els quedi a la seva esquerra implica «estic completament
d’acord» i l’extrem de la dreta «estic completament en desacord». Tot el que queda
entremig implicarà el mateix en proporció, és a dir, com més a l’esquerra es situïn més
d’acord estaran i viceversa. Es demana, també, que evitin tenir una posició neutral i
quedar-se al centre.

3. A mesura que es vagin fent les afirmacions i l’alumnat es vagi situant, cal preguntar-los per
què s’han situat en aquella posició. No cal profunditzar-hi molt, però si es genera algun
debat deixar que flueixi. És preferible que el grup disposi de temps per aprofundir en
aquella qüestió que generi més interès que fer totes les afirmacions que es proposen, ja
que potser no són tan interessants pel grup.

Afirmacions per debatre:
* És important que dinamitzadores adaptin les frases a com sigui l’alumnat i al context del
barri. Les frases que es presenten des del VCP són genèriques per iniciar un debat.

● Les persones podem decidir sobre el que es fa a la nostra ciutat
● Les persones menors d’edat encara no poden/estan preparades per participar a la societat

i per això no voten
● No té sentit participar perquè no es pot canviar res
● Les manifestacions serveixen per canviar les lleis
● S’aconsegueixen més canvis anant a votar que fent projectes o accions al barri (aturar un

desnonament, organitzar menjadors solidaris, fent projectes educatius, etc.)
● En el meu dia a dia, participo perquè em demanen opinió sobre què penso o què

m’agradaria fer
● Participo en el meu barri

S’aprofita el baròmetre per introduir els graus de participació:
1. S’exposa que a l’esquerra de tot s’han d’imaginar que el grau de participació és molt baix i

a la dreta del tot el nivell de participació és molt alt. S’han de situar en funció de les frases:
● T’informen que després de l’institut has d’anar a casa
● Et deixen escollir extraescolar entre: teatre, dibuix o bàsquet
● Amb les teves amistats decidiu crear un equip de volei
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● A casa et pregunten si t’agradaria més parar la taula o desparar-la però ho acabarà
decidint la família

Reflexions
● Política: com es prenen les decisions?
● Societat democràtica-Participació ciutadana: una societat és democràtica en la mesura

que la ciutadania participa en ella.
● Participar més enllà d'anar a votar: pròpia iniciativa (associacionisme, moviments socials,

manifestacions...)
● Formes de participació: Voldríeu participar més? Com voldríeu participar? Quines formes

de participació trobeu en els diferents àmbits de la vostra vida?

La participació és un concepte molt ampli. El pot posar en pràctica cadascú en el seu entorn més
immediat de formes molt diverses.
La participació és un element clau per la democràcia però no només es mesura la democràcia per
la participació en les eleccions. Cal que existeixi una ciutadania activa i compromesa que
exerceixi control de les institucions. Les associacions, també les juvenils, són escoles de
ciutadania perquè serveixen per adquirir aquestes actituds i aptituds compromeses amb l'entorn.
D'associacions n'hi ha de molts tipus i no cal que tinguin incidència directa amb algun tipus de
mobilització de caire polític per poder servir d'aprenentatge per l'adquisició de valors que faciliten
la vida en societat.

Estratègies i consells
El paper de l'equip de dinamització és cabdal a l'hora que funcionin aquest tipus de dinàmiques,
cal incentivar en tot moment la participació dels alumnes i a la vegada hem d'estar pendents de
reconduir les situacions cap a les reflexions que volem realitzar.
La dinàmica es pot adaptar segons les necessitats del grup:

● Tapar els ulls a l’alumnat per evitar que tothom es posicioni seguint els passos, i per tant
l'opinió, de les persones que tinguin un rol de líder en el grup.

● Si el grup és molt mogut o l'espai no permet desenvolupar la dinàmica amb normalitat, es
pot fer servir de termòmetre la sabata (o qualsevol altre objecte que no sigui contundent).
Cada persona ha de situar el seu objecte més a prop o més lluny en funció del grau
d'acord o desacord amb l'afirmació proposada.

● També es pot fer en cercle; com més al centre més d'acord.

Joc dels noms Temps 10’

Objectius:

● Dinamitzar el grup

● Involucrar el grup en una activitat física per destensar

Desenvolupament:

Es fa una rotllana amb una persona al mig i un espai buit a la rotllana. L’objectiu de la persona

que està al mig és aconseguir entrar a la rotllana entrant a l’espai buit. L’objectiu de la rotllana és

que la persona del mig no arribi a l’espai que queda per omplir.
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● Com es juga?

La persona de la rotllana que té l’espai buit a la seva dreta ha de dir un nom d’una altra persona

de la rotllana. Un cop diu el nom, el forat queda bloquejat i la persona del mig no pot ocupar-lo.

Llavors, la persona que li han dit el nom va corrents a ocupar l’espai buit. Això fa que en

canviar-se de lloc, quedi un altre espai buit. Llavors, la persona del mig ha d’anar corrents a

intentar ocupar aquest forat. De nou, la persona de la rotllana que a la seva dreta ha quedat un

espai buit, ha de dir el nom d’una altra alumna de la classe que estigui a la rotllana.

Quan la persona del mig aconsegueix ocupar un espai, la persona que no ha estat prou ràpida

per dir un altre nom, passa a ser la persona del mig.

Estratègies i consells:

És una proposta de dinàmica, si l’equip de dinamització vol fer-ne unes altres, endavant!

Es fa l’energizer entre mig perquè són dues dinàmiques complexes i de contingut així que és per

distensar l’ambient.

Coneixem l’entorn Temps 20’

Objectius:

● Dinamitzar el grup

● Involucrar el grup en una activitat física per destensar

Desenvolupament:
S’exposa que la dinàmica serà per parlar sobre el seu barri. Per això, primer és necessari veure entre
totes, de quin barri són. La delimitació concreta del barri no és quelcom que coneguin, per això, com que
durant la dinàmica parlaran del barri, que ho entenguin com al seu entorn més proper. També servirà per
abans de començar saber entre el grup de quins barris és cadascú.

Seguidament, es demana que cada alumne dibuixi en un paper un rellotge i que marqui els quarts. Aquest
rellotge simula un dia i, en aquest dia quedaran amb 4 persones. Amb una persona a les 12 del migdia,
amb una altra a les 3 per dinar, amb una altra a les 6 per bernar i amb l’última a les 9 per sopar. Es demana
que vagin per la classe i s’apuntin amb quina persona quedaran a cada hora. Es demana que no s’ajuntin
amb les companyes que coneixen més ja que és una dinàmica per conèixer a les companyes que no
parlen tant.

Un cop tothom té companyes amb qui quedar s’anuncia que són les 12h i que es trobin amb aquella
companya que han quedat. Resulta que han quedat per parlar de:

● Quin lloc del barri els hi agrada més i per què? (5’). Quan acabin de parlar, ho apunten en papers
que donaran a les dinamitzadores.

Es canvia a les 3 i han quedat per parlar de:

● Quina part del barri coneixen més i quina menys? (5’). Quan acabin de parlar, ho apunten en

papers que donaran a les dinamitzadores.

Es canvia a les 6 i han quedat per parlar de:
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● Hi ha algun lloc que els hi agradaria conèixer més del barri? (5’). Quan acabin de parlar, ho

apunten en papers que donaran a les dinamitzadores.

Es canvia a les 9 i han quedat per parlar de:

● Creieu que falta alguna cosa per adolescents al barri? (5’). Quan acabin de parlar, ho apunten en

papers que donaran a les dinamitzadores.

Les dinamitzadores han anat agrupant els temes i al final es comparteix ràpidament el que ha sorgit.

Estratègies i consells:

És una proposta de dinàmica, si l’equip de dinamització vol fer-ne unes altres, endavant!

Es fa l’energizer entre mig perquè són dues dinàmiques complexes i de contingut així que és per

distensar l’ambient.

Valoració Temps 10’

Objectius:

● Escoltar i compartir com han viscut la sessió

● Posar en valor les emocions i parlar de com s’han sentit les participants durant la sessió

Desenvolupament:

Aprofitar el baròmetre per valorar:

● He pogut dir la meva durant la sessió
● He estat atenta durant la sessió perquè tot el grup estigui còmode
● Hi ha arguments que m’han fet canviar d’opinió
● Ens hem comunicat des del respecte
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 SESSIÓ 3: La participació a l’entorn

Enumerar-se Temps 5’

Objectius:

● Dinamitzar el grup

● Escolta i organització de grup

Desenvolupament:

Rotllana i s’han d’intentar autoenumerar sense repetir-se. És a dir: una diu 1, una altra 2 i així

sense repetir-se. Si dues persones diuen 3 a la vegada es torna a començar. Si una persona

s’autoenumera ja no pot tornar a dir número.

Estratègies i consells:

Aquesta és una proposta, podeu fer altres tipus d’energizer que considereu equiparables.

Bola de neu
Temps: 20 min

Objectius
● Concebre l'entorn immediat com a espai per la millora
● Descobrir necessitats del barri/districte
● Elaborar propostes de millora constructives
● Seguir millorant les aptituds personals per tal d'assolir el consens

Desenvolupament
1. Cal connectar el que es demanarà a continuació amb la sessió anterior, ja que tot i que es van
fer preguntes molt generals de la societat, tot el que es va dir també afecta en el territori més
pròxim. La idea és que ara se centrin en aquest territori més proper, però sense oblidar el que
s’ha comentat anteriorment. «Pensa globalment i actua localment!»
2. Es demana que cadascú, individualment, pensi en alguna cosa que falti al barri, que no agradi
del que hi veiem o hi trobem. Les idees poden anar des de sensacions fins a coses que es puguin
tocar. Cadascú anota en un tros de paper allò que hagi pensat, però en format proposta: allò que
li agradaria.
3. Un cop tothom ho ha escrit, es demana que es generin grups de 3 persones i que cadascú
expliqui la seva proposta. De les tres propostes n’han d’escollir una, cal que es posin d'acord i
escullin la més prioritària d'entre les idees que han sorgit. Aleshores, cada grup de tres s'ajunta
amb un altre grup de tres i de les dues propostes que hi ha sobre la taula, només se’n pot escollir
una. Es donen 5 minuts per ronda per fer la selecció de la proposta.
4. Es retorna al gran grup i s'escriuen les propostes a la pissarra o en un paper d'embalar. El títol
es pot complementar amb un resum molt breu del contingut de la proposta. Cal deixar un espai al
costat, ja que a la següent dinàmica també s’ha d’escriure una llista d’idees al costat de les
propostes].

Reflexió
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Un cop s’han presentat totes les propostes al grup-classe, cal que l’equip de dinamització demani
a l’alumnat si creuen que poden tirar endavant les propostes o si saben d’algun col·lectiu o
organització que li doni resposta.

Material
Paper perquè l'alumnat escriu les propostes.
Bolígrafs.
Paper gran o pissarra per escriure les propostes.

Organitzem-nos!
25 minuts

Objectius
● Introduir com dissenyar un projecte
● Treball en equip
● Escolta activa i habilitats comunicatives
● Aprendre a avaluar constructivament

Desenvolupament
1. Es fa un recordatori de les necessitats amb més quòrum extretes de la sessió anterior
(piràmide del canvi)
2. Es fan 4 grups i cada grup agafa una de les necessitats amb més consens.
3. Cada grup haurà de crear una associació per respondre a aquesta necessitat que després
presentarà a la resta de del grup. Consignes:

● Nom de l’associació
● Objectius que persegueix. Es recolliran en un lema que hauran de pensar.
● A quin públic es dirigeix.
● Quins recursos necessitarien per a fer-lo possible.

Hauran de presentar l’associació com si fos un anunci de campanya per aconseguir que joves
vulguin participar-hi. Durada de l’anunci: màxim 5 minuts.
4. Cada grup presenta la campanya a la resta.
5. Un cop presentades totes, cada alumna ha d’escollir a quina entitat participaria (no pot escollir
la seva pròpia)
6. Es valoren els diferents projectes (què han pensat bé, què podrien millorar, etc), també quins
rols s’han donat.
7. Finalment es relaciona que l’associacionisme juvenil es crea per donar resposta a necessitats
o per crear nous projectes. S’anima a que si les motiva, que s’apuntin a les entitats que tenen
properes que més els hi cridin l’atenció. Per donar continuïtat del VCP demanarem al
grup-classe en quin tipus d’associacionisme estan interessades i promoure el servei que
ofereixen els JIPs d’acompanyament al territori. Així, fer aquest traspàs a les JIPs concretant
qui vol l’acompanyament i a on (si es tracta d’una alumna que està interessada per una
assemblea de joves o hi ha un grup motivat per apuntar-se a un cau.)

Reflexió
Amb aquest exercici, la idea és que entenguin que, per satisfer una necessitat de forma
col·lectiva, cal organitzar-se. Això significa pensar els objectius, a qui donen resposta, què
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necessitarien i la importància de com es comunica el projecte. A part, la importància de treballar
en equip i la necessitat de posar en pràctica el que s’ha estat treballant aquestes sessions
(l’escolta activa, ser conscients dels rols, comunicar-se assertivament, etc)

Materials
Full i bolígraf per organitzar la informació
Material que vulguin utilitzar per fer la presentació

Estratègies i consells
És força important que l’equip de dinamització vagi observant els diferents grups, ja que si algun
d’ells s’estanca pot causar frustració. La dinamització no ha de respondre tots els enigmes que
puguin tenir els diferents grups, però sí ajudar a resoldre’ls.

VALORACIÓ
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 SESSIÓ 4: La participació en l’entorn

Descobrim les entitats del barri Temps: 15’

Objectius:

● Conèixer les associacions juvenils que hi ha a l’entorn

Desenvolupament:

1. Es penjaran les definicions de les entitats a la pissarra.

2. Es fan X grups, ha cada grup se li dóna X noms d’entitats i han d’enganxar les entitats

amb les definicions que els hi correspon.

3. Cada equip escriu X noms de les entitats en un paper i ho guarda en un estoig.

4. Per equips competiran per veure qui recorda més entitats: Sortirà una persona voluntària

de cada equip i en 1 minut ha d’aconseguir descriure el màxim d’entitats possibles i que el

seu equip les endivini. Ha de dir definicions sense dir ni el nom de l’entitat ni cap paraula

de la definició de la pissarra. Passat el minut, es passa a una altra persona de l’equip fins

a fer totes les entitats escrites a l’estoig.

5. Es fa una segona ronda però ara només poden dir una paraula. També tenen un minut.

6. La tercera ronda es fa en mímica i també és un minut.

Dinamitzadores: És important que les dinamitzadores identifiqueu previ a la sessió les

associacions juvenils que hi ha. Tindreu accessible un document amb el llistat de les entitats per

districte. Per tant, cal seleccionar les properes a l’Institut/barri i complementar en tant que

dinamitzadores properes a l’entorn, ja que caldrà explicar aquelles que es trobin properes al

centre.

Suport:

Llistat orientatiu de tipologia d’entitat:

● Entitat educativa: Educa infants i adolescents segons les bases de l’escoltisme o a

través del joc. Fan activitat cada dissabte a la tarda, excursions el cap de setmana i

campaments!

● Entitat estudiantil: Reivindica els drets de les estudiants. Pensen millores per l'institut, la

universitat, els graus formatius per tenir una millor educació!

● Entitats socials: Reivindica drets que les joves que en formen part no tenen garantits o

que reclamen que tothom hauria de tenir. S'organitzen perquè no hi hagi desigualtats!

● Entitats sindicals: treballen pel foment de l'ocupació jove de qualitat.
● Entitat culturals i d’oci: S'organitza per fer activitats lúdiques ja siguin festes majors o

altres activitats al barri, ja siguin culturals o artístiques entre d’altres.
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● Entitats internacionals o d'intercanvi: desenvolupen camps de treball, projectes de
cooperació o intercanvis entre joves d'origens diversos.

● Casals de Joves o Assemblees de Joves: Promou la participació de les joves i
organitzen activitats al barri. Pots anar al Casal a passar la tarda, a fer activitats que hagin
programat o proposar-ne!

● Organitzacions polítiques: Defensa una ideologia compartida que han definit en base
pensaments compartits sobre com ha de ser la societat. S'agrupen per reivindicar
interessos comuns!

● Plataformes territorials: Agrupació de col·lectius juvenils del barri que s'agrupen per fer
activitats i reivindicacions conjuntes

Valoració del Projecte VCP
Temps: 15 min

Objectius
● Recollir les opinions de les persones participants del projecte
● Millorar aspectes del projecte i les sessions

Desenvolupament
L’equip de dinamització indica que cada cantonada de l’espai on es trobin serà un número de l’1
al 4. Cal que quedi ben clar quina cantonada és cada número. Aleshores, s’explica que es faran
una sèrie d’afirmacions i que, després de cada pregunta,  l’alumnat s’ha de situar en una
cantonada segons el grau de satisfacció, on l’1 implica un nivell de satisfacció molt baix i el 4
«un nivell de satisfacció molt alt».
És molt important que una persona de l’equip de dinamització s’encarregui de dinamitzar la
dinàmica i l’altra d’anotar, després de cada afirmació, a quin número s’han agrupat més
persones. Cal que quedi anotat, ja que s’haurà d’avocar aquesta informació en el formulari de
valoració que ha d’emplenar l’equip de dinamització al finalitzar la línia.
Les afirmacions són:

● Els continguts treballats m’han interessat.
● El projecte m’ha generat interès en participar al meu barri
● El projecte m’ha generat interès per participar d’alguna organització del meu territori.
● M’ha agradat la primera sessió.
● M’ha agradat la segona sessió.
● M’ha agradat la tercera sessió.

Reflexió
Si es disposa de temps, es pot permetre que l’alumnat faci comentaris al respecte.

Estratègies o consells:
En cas que com a equip de dinamització vulgui abocar més informació al respecte o bé fer
comentaris perquè les respostes de l’alumnat ho requereixin, es disposa d’un apartat específic
en el formulari de valoració de l’equip de dinamització.

A ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ?
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És important explicar a l’alumnat que trobaran tota la informació del projecte al web del projecte!
No només trobaran la descripció de les sessions que han fet, sinó que trobaran recursos i fitxes
que els poden ser molt útils per aprendre organitzar-se!

sortimdelaula.cat
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