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Tots aquests continguts i dinàmiques es desenvolupen amb profunditat a continuació.
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 SESSIÓ 1: La força del grup

 Qui som? 10 minuts

Objectius:
 Presentar a l’equip de dinamització.
 Contextualitzar a l'alumnat i proporcionar una visió global del projecte.
 Conèixer a l’alumnat i els seus interessos.

Desenvolupament:
1. Explicar qui és l’equip de dinamització i de quines entitats provenen.
2. Explicar en què consistirà el projecte i les sessions que es realitzaran:

● A nivell de continguts: Explicar els objectius de les 4 sessions i què es treballarà per
contextualitzar les sessions.

● A nivell metodològic: Els continguts es treballaran a través de l’educació no-formal, és a
dir, a través de jocs i dinàmiques de grup, ja que partim de la premissa que l’educació
vivencial i participativa és molt més efectiva i completa.

ALERTA! És important ressaltar que aquestes sessions seran e

4. Comentar que tota la informació relacionada amb el projecte es troba al web
www.sortimdelaula.cat.
5. 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 l’institut.
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.
5. Es demana formar una rotllana amb tothom dempeus i que cadascú digui el seu nom.
6. Joc de cohesió: Aprofitant la rotllana, es demana que una de les alumnes es posi al centre i
comparteixi una cosa que li agrada/que fa/ etc. Totes aquelles persones que ho
comparteixen,s’han de canviar de lloc. L’última persona en arribar al lloc, es queda al mig i torna
a dir alguna cosa que li agradi fer. I així, successivament.

Materials: Si hi ha/teniu paper i celo podeu demanar que s’enganxin el nom per facilitar a les
dinamitzadores.

 Ordenar-se en cadires 20 minuts

Objectius:
● Aprendre a cooperar amb el grup per assolir un objectiu comú.
● Copsar la importància d’una bona comunicació per tal de cooperar amb el grup.
● Comprendre part de la complexitat de l’organització col·lectiva.
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Desenvolupament:
1. Es divideix el grup en dos i es demana que es col·loquin en dues files a sobre les cadires.
2. La persona dinamitzadora dóna la consigna que s’ordenin per ordre alfabètic del seu

nom. Si alguna alumna cau, ha de tornar a començar.
3. Repetim el mateix procediment però per ordre d’edat. L’alumnat haurà de decidir si

s’ordenen de més gran a més jove o al revés. Aquesta vegada no poden parlar.

Reflexió:
Per la reflexió és útil per donar pas als següents continguts:

● En el moment en que us havíeu d’ordenar, què és el que ha estat més difícil?
● Ha estat més difícil la primera o la segona ronda? Per què?
● Com creieu que hagués estat més fàcil? Què hauria passat?
● Quantes de vosaltres ha pres la iniciativa?
● Us imagineu algun moment de la vida real en que passi alguna cosa similar? Si no se’ls hi

acut res, cal concretar la pregunta: La manca de comunicació us pot generar dificultats a
la vida real? Podeu posar algun exemple? Si no se’ls hi acut cap exemple:

● - Moments a l’aula on la mala comunicació faci que no us entengueu.
● - Mals-entesos entre amistats (terceres persones, aplicacions de missatgeria instantània,

etc.).

Estratègies i consells:
Si es considera oportú, es poden donar altres consignes. De totes maneres, cal mantenir
l’augment de dificultat que hi ha entre la primera i la segona consigna.

 Torre per grups estoig 20 minuts

Objectius:
● Promoure el treball en equip
● Copsar la importància d’una bona comunicació per tal de cooperar amb el grup
● Reflexionar sobre la força del grup

Desenvolupament:
1. Es divideixen en grups de 4-5 alumnes.
2. Es dóna la consigna que s’ha de construir una torre amb els materials que tinguin a

l’estoig per aconseguir fer una torre ben alta i que s’aguanti dreta. Es donen 10 minuts

Reflexió:
- Com us heu organitzat?
- Heu treballat en equip?
- Tothom ha tingut un rol?
- S’ha cuidat el grup?
- Com us heu comunicat?
- Us heu preocupat per l’altre grup si tenia prou material?
- Us passen situacions similars a l’institut?

Reflexions:
A l’Institut treballarem moltes vegades en grup i és important cuidar a les companyes. Quan es fa
un treball en equip cal comunicació i rols equilibrats perquè no acabi passant que es fa el que
una única persona diu/vol i altres companyes no se sentin còmodes per opinar.
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No hi havia competició entre grups, s’ha donat la consigna que cadascú fes una torre alta. Si s’ha
donat competitivitat, reflexionar sobre per què ens surt tan fàcil competir entre nosaltres i no
cooperar.

Estratègies i consells:
● Com a dinamitzadores es pot pensar “un premi” per cada torre. Per no només acabar

potenciant la torre més alta es pot premiar valorant altres coses; la més creativa, la més
estable, etc

Materials:
Estoig de l’alumnat

 Eina de valoració: Diana 10 minuts

Objectius:
1. Aprendre a valorar com a part d’un procés participatiu
2. Valorar les diferents sessions a diferents nivells

Desenvolupament:
● Tancament sessió per part de dinamitzadores

Primer de tot, s’exposa que la idea del projecte VCP és que l’Institut sigui un espai que l’alumnat
se’l senti seu. Per tant, que com a alumnes i protagonistes de l’educació han de tenir espais on
proposar idees o propostes de millora. Per això, les 4 sessions es centraran en aprendre com
participar i a entendre que per canviar les coses, si ens podem organitzar, un grup gran té més
força que una persona sola. Com que ho fem en l’àmbit de l’Institut, el projecte es centra en com
podem organitzar-nos per fer possible un canvi o una nova idea. També, reflexionar sobre com
organitzar-nos en grup, ja que no sempre és fàcil.

● Valoració alumnat
S’introdueix la importància de la valoració en tot procés participatiu:
La valoració és una acció necessària per poder detectar què funciona o no d’un espai, què
podríem millorar, quines coses fan que un projecte surti bé i quines no, etc.
Per això, des del VCP portem una eina per poder valorar durant les 4 sessions com està anant el
projecte. Creiem que és molt important en tot moment l’opinió de l’alumnat en relació a les
sessions perquè les fem per elles. Per tant, volem que hi hagi un espai on valorin i puguin fer
propostes de millora.
És important explicar que les valoracions són per compartir com ens hem sentit i per poder
proposar millores. Per tant:
Quan es fa una valoració és des del com m’he sentit o el que he vist que ha passat
Explicar les coses constructivament; volem millorar, no generar confrontacions.
Tota opinió -sempre i quan sigui respectuosa- és benvinguda i és irrespectuós invalidar-la per part
de la resta.
Quan es critica una cosa també és important pensar propostes de canvi. Si no t’agrada una cosa,
és important dir-ho però també és enriquidor si es pensa com canviar-ho (Corresponsabilitat)
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Per les 4 sessions del VCP s’incorpora la diana. La diana estarà
dividida en diferents sectors, cadascun dels quals anirà destinat
a valorar un àmbit:

 Temes treballats
 Dinàmiques emprades
 Espais i Temps
 Equip de dinamització
 Relació entre iguals

Es faran 4-5 grups i l’equip de dinamització els hi donarà un
mural en forma de diana. Cal que cada alumna es situï amb un
objecte a cadascun dels sectors i parlin entre el grup per què es
situen en aquest punt de la diana. Com més pròxim del centre
estigui, més ha agradat, com més allunyat, menys.

Materials:
Diana (opcional)
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 SESSIÓ 2: Decidim!

 Paquets comunicatius 10 minuts

Objectius:
● Trencar el gel
● Comprendre part de la complexitat de l'organització col·lectiva
● Tenir una concepció de grup
● Gestionar la comunicació
● Explorar noves formes de comunicació global
● Treballar l’escolta activa

Desenvolupament:
Es demana que l’alumnat es desplaci tranquil·lament per l’espai i s’indica que no es pot parlar
fins que l’equip de dinamització doni noves consignes.

1. Es demana que s’agrupin en grups de X alumnes.
2. Un cop s’agrupen es demana que s’expliquin què han fet el cap de setmana/què faran el

proper cap de setmana/ què els hi agrada fer en el seu temps lliure.
3. Tornen a caminar per l’espai i se’ls hi demana que pensin què els hi agradaria que hi

hagués a l’institut / què millorarien
4. Es demana que s’agrupin en grups de X alumnes. Es demana que comparteixin mirant

cadascú al terra quines idees han pensat del que els hi agradaria millorar a l’institut.
5. Després, es demana que comparteixin d’esquenes si creuen que a la resta d’alumnes li

interessaria la seva idea.

Acabada la dinàmica es valoren els següents ítems:
Per formar el grup:

● Quantes de vosaltres ha pres la iniciativa?
● Us heu preocupat més per vosaltres estar en un grup o perquè tothom estigués en algun

grup?
● Hi ha hagut persones que han tingut més lideratges que d’altres?
● Considereu que hi havia algun tipus d’ordre?

Per la forma de comunicar-se
● Quines dificultats s’han trobat?
● Com podem entendre millor a les companyes?
● Hi ha hagut persones que han tingut més lideratges que d’altres?
● Quins tipus de comunicació s’han donat? (ordres, llenguatge més imperatiu, estressant,

conciliadora)

Aquestes són algunes preguntes que serveixen per treballar diferents aspectes. Uns d’ells són la
gestió de la comunicació, la visió de grup i tipus de lideratges que es prenen.

 Pluja d’idees: Com gestionem els debats? 20 minuts

Objectius:
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● Conèixer eines per a una bona gestió dels debats i assemblees.
● Establir eines d’autogestió del propi grup per assegurar una comunicació eficaç.

Desenvolupament:
1. Per recollir com millorar la comunicació en assemblea es passa a fer una pluja d’idees sobre
quins són els elements necessaris per organitzar-se com a grup.
2. Es divideix el grup en dos per facilitar la participació. S’explica que una pluja d’idees és una
tècnica que s’utilitza per produir idees i anar-les acumulant en una llista. Es tracta de dir allò que
se’t passa pel cap sense qüestionar-ho massa per no posar límits a la creativitat. Cal partir
d’aquestes premisses:

● Com més idees millor! Es tracta d’acumular les màximes idees.
● No fer crítiques! Es tracta de no posar límits al procés, posteriorment ja arribarà el

moment de valorar-les.
● Buscar idees inusuals! Les idees innovadores sorgeixen de les propostes més boges i

impensables.
● Combinar i millorar les idees! Les idees proposades es poden combinar i vincular amb

noves sempre que no es censuri la que s’ha dit anteriorment.
3. Les dinamitzadores guien la pluja d’idees mentre les van anotant en notes adhesives (una idea
per nota) i les van enganxant a la pissarra o en algun suport que sigui visible per a tothom. És
important que si les participants no tenen idees els hi plantegin preguntes per ajudar a engegar el
debat, per exemple:

● Com podem evitar les interrupcions?
● Què fem si tothom vol opinar?
● Com recordarem totes les decisions que s’han pres?
● Com ens assegurem que ningú se senti fora del debat o l’assemblea?
● Si una persona no vol cedir la seva postura, com pot reaccionar el grup?
● Si tinc una idea però encara no és el meu torn de paraula, què puc fer per no

oblidar-me’n?
● Si una persona respon directament a un altra, o fa al·lusions directes a allò que algú ha dit

anteriorment, aquesta persona pot respondre o bé ha d’esperar-se a tenir torn?

4. Un cop ja hi hagi una llista d’idees, caldrà unir aquelles que són similars i concretar-les, per
exemple: «donar torns de paraula» i «evitar interrupcions» poden unir-se sota el concepte de
«moderació». Es pot fer ús de la pissarra per anar agrupant els conceptes de manera més fàcil.

5. Recollir els acords presos en un paper

6. Ajuntar els dos grups per posar en comú els acords als que han arribat i fer un consens final
del grup-classe. Recollir-los en un paper per tal que no s’oblidin, ja que s’està consensuant com
es debatrà en les pròximes sessions. Es pot penjar a la paret de l’aula.

Reflexió:
Es tracta d’explorar per què els acords establerts sobre com comunicar-se poden beneficiar al
grup:

● En què us pot beneficiar haver fet aquesta pluja d’idees?
● Quina idea us ha sorprès més?
● Quina considereu que és més útil?
● Per què creieu que us hem proposat fer aquesta dinàmica?
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● Quins riscos hi haurien si no haguéssim fet aquesta dinàmica?

Estratègies i consells:
Durant la pluja d’idees, és molt important que l’equip de dinamització guiï el grup. Les preguntes
proposades són per incentivar les intervencions, però si el grup té idees pròpies no cal fer-les
servir.
Cal que l’equip de dinamització tingui clares quines són les eines que són importants que
sorgeixin de la pluja d’idees per tal que, en el cas que no sorgeixin, les puguin aportar al grup.
Algunes idees són:

● Moderació dels torns de paraula i de la discussió
● Prendre acta de les intervencions i dels acords presos
● Escriure les idees en un paper per tal de no oblidar-se’n en el moment d’intervenir
● Establir mètodes de comunicació entre grups durant les sessions a través del llenguatge

no verbal:
- Aixecar la mà per demanar torn de paraula.
- Aixecar la mà indicant amb el dit quin torn tens (si aixeques la mà i veus que ja hi

ha dues persones amb la mà aixecada, indiques amb el dit que ets el número
tres).

- Aixecar i fer girar les mans amb els palmells oberts de costat a costat per mostrar
acord.

- Fer voltar els dos avantbraços entre ells per indicar que s’està repetint un
argument o idea.

- Creuar els braços davant del pit (formant una X) per mostrar disconformitat.
- Moure els braços de dalt abaix amb les palmes obertes per indicar que no se sent

bé.
*Demanar al grup si hi ha algun gest que no vulguin utilitzar o bé que vulguin afegir.

Es poden ensenyar altres formes de participar que no tenen perquè ser en una asssemblea amb
tota la classe:

● Organitzar-se en petits grups i després tancar els temes en assemblea gran.
● Altres formes com posar una bústia a la classe per posar propostes. La bústia de

propostes és una caixa on l’alumnat, quan se li acudeixin temes, preocupacions,
inquietuds que en el moment del debat el distorsionaria o es diuen idees que en les
sessions no dóna temps d’abordar, poden deixar-les apuntades. Si la creessin, podria ser
una eina amb continuïtat durant les sessions del VCP i durant la resta del curs.
*La idea de la bústia també sorgeix perquè en anteriors VCPs, en l’última sessió de
valoració a vegades, s’obrien «melons» que les dinamitzadores ja no tenien espai per
abordar-les, així doncs, la bústia busca recollir aquestes idees que surten perquè el
professorat, quan cregui oportú, ho abordi.

 

 En assemblea: Què volem millorar del nostre centre? 20 minuts

Objectius:
● Aplicar les tècniques comunicatives i de debat establertes per l’assemblea.
● Experimentar els beneficis d’una comunicació grupal organitzada.

9



Desenvolupament:
1. Demanar que s’agrupin per interessos en relació amb les propostes de millora de l’institut

que estan pensant. Per exemple, si és una idea del pati, l’interès és pati.

2. Quan comencen a debatre, la idea és que per grups pensin una proposta on tinguin
cabuda les diferents necessitats. Exercici d’entendre a l’altra i d’intentar trobar punts
comuns. La idea de debatre per grups i interessos és generar debat però més emmarcat
(en un espai com el pati i no global de tot l’institut) i tenir el debat amb un grup més petit.

Reflexió:
La reflexió es basa en analitzar com ha estat el procés fins a arribar a una proposta conjunta de
tot el grup per tal de millorar alguna cosa del centre. Es pot fer ús de les següents preguntes:

● Com heu arribat a una decisió? Què ha passat?
● Es té clar l’objectiu de la proposta escollida? Què voleu i per què?
● Quines considereu que han estat les principals dificultats?
● Què creieu que, en canvi, ha facilitat la discussió? El petit grup ajudava?

Cal prestar atenció al desenvolupament de l’assemblea per tal introduir aspectes a la reflexió.

Estratègies i consells:
S’exposa que el consens es considera la millor opció per a prendre decisions, ja que assegura
que tothom està a favor d’allò acordat. De totes maneres, el treball de l’assemblearisme és
complicat quan no hi ha una cultura d’assemblea. Es poden donar rols que no ens agraden i que
tampoc hi ha l’espai on abordar-los amb la dimensió que necessiten (rols de popularitat, faltes de
respecte, no escoltar a l’altra, etc.). Per això, es planteja important treballar el consens però es
prioritza el treball en grups petits i no arribar a consensos de classe perquè es valora poc viable.

 
RECORDAR DE VALORAR AMB LA DIANA (10’)
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SESSIÓ 3: Organitzem-nos!

 Joc del Pip 10 minuts

Objectius:
● Treballar l’organització en equip
● Treballar la comunicació i la coordinació

Desenvolupament:
Es reparteixen les cadires per la classe i tothom s’asseu a una menys una persona que queda

dreta a una punta de la classe. A l’altra punta, es situa una cadira buida.
L’objectiu de la persona dreta és arribar a la cadira buida i, per arribar-hi, ha de marcar un ritme i

un gest pel desplaçament que anirà repetint fins arribar a la cadira.
L’objectiu de la resta de la classe és evitar que la persona dreta arribi a la cadira. Per això, quan

la persona va cap a la cadira, una de les que està asseguda va a ocupar la que està buida.
Això provoca que deixa una altra cadira buida i, per tant, la persona dreta canvia la direcció
per anar cap a la cadira buida.

Versió 2: En cas que es prioritzi reprendre debats de l’assemblea
Rotllana i noms
A vegades les dinamitzadores han valorat que pel tipus de grup, li interessa tancar temes que
van quedar mig-oberts a l’anterior sessió. Donar aquest espai.

 Auto-organització! 40 minuts

Objectius:
● Conèixer els diferents passos a seguir per a planificar una proposta o projecte.
● Aprendre un mètode per aterrar idees a la realitat.

Desenvolupament:
1. Refrescar els Acords consensuats en la darrera sessió per tal de recordar i contextualitzar que
en aquesta sessió s’hauran de respectar.
2. Explicar que la sessió consistirà en planificar la proposta o les propostes escollides en
assemblea durant la sessió anterior. Les propostes s’escullen en funció de la viabilitat d’aquestes
segons els següents ítems:

● La que benefici a més persones
● La que motiva més
● La que és més fàcil de realitzar

3. Cal dividir el grup en petits grups de 5 persones i es presenta el següent poster:
4. S’explica què significa cada bafarada:

● Quina és la proposta?
● Objectius: Què volem aconseguir?
● Planificació de cada pas: Quins són els diferents passos a seguir per aconseguir-ho?
● Repartiment de tasques: Qui s’encarregarà de què?

És important que quedi recollit qui és el grup motor. És a dir, detectar si hi ha un grup que està
més motivat per impulsar el projecte i pugui tenir un rol més coordinador o de responsabilitat per
evitar que no s’acabi fent res.
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● Recursos: Quins recursos materials i humans són necessaris per aconseguir-ho?

Cada grup pensarà com desenvolupar cada
bafarada, definint quins són els passos a
seguir i què cal tenir en compte per fer realitat
la proposta. Cada grup té 10 minuts per fer la
pluja d’idees. Cal que anotin totes les idees.

4. Un cop els grups hagin acabat es demana que
pensin com presentaran la proposta a la resta de
la classe.

5. Un cop tots els grups ho han presentat, es
demana si hi ha quelcom que hagi quedat sense
planificar.

6. Introduir l’eina del passa-classes. El
passa-classes consisteix en anar classe per
classe presentant la seva idea per veure si altres
alumnes la comparteixen i els hi agradaria
afegir-se al grup motor.

Reflexió:
Importància que perquè es pugui dur a terme una idea, s’ha de tenir molt clar l’objectiu i planificar
com implementar-la.

Estratègies i consells:
● Durant la pluja d’idees, és important anar voltant pels grups per veure quines idees van

tenint. Si algun grup no se’n surt, es poden formular preguntes que orientin la direcció que
ha de prendre la dinàmica.

● Cal veure si hi ha suports de les altres classes: recollir signatures per la propera sessió,
fer passaclasses!

Materials:
● Fulls i retoladors
● Pòster
● Document per a dinamitzadores amb propostes exitoses

Variant de la dinàmica: Anuncis
Va millor amb grups dispersos. Només treballar els objectius i justificació de la o les propostes.
Per grups trien una de les propostes i la presenten com un anunci. Pot anar lligat amb la
preparació d’un passa-classes.

RECORDAR DE VALORAR AMB LA DIANA (10’)
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 SESSIÓ 4: Participar al centre!
 
 Ritme conjunt 10 minuts

Objectius:
● Coordinar-se com a grup
● Observar el grup
● Importància de la participació de tothom

Desenvolupament:
Es fa una rotllana i es demana que cadascú, de forma ordenada, vagi afegint un ritme. Així,
acabar tota la classe fent un ritme conjunt.

 Joc de Rol 20 minuts

Objectius:
● Descobrir vies de participació estudiantil al centre
● Conèixer les altres figures que prenen decisions a l’Institut
● Empatitzar amb el rol de representant de l’Institut

Participants:
En aquesta sessió hi participarà el punt JIP si s’aconsegueix coordinar amb l’Institut.
La finalitat és que, quan acabi la sessió, el punt JIP pugui donar seguiment al que s’ha generat en
aquesta sessió.

Desenvolupament:
1. Es divideix el grup en dos i cada grup decideix quin projecte de la sessió 3 volen que sigui

el que es treballi durant el joc de rol.
2. Cada grup escull dues persones voluntàries que seran les representants de l’alumnat. La

seva tasca serà anar a l'altre grup a presentar i defensar la seva proposta. El grup al que
vagin simularà un espai on tots els agents de l’Institut debatran entorn la proposta que
porten les representants de l’alumnat. D'altra banda, les persones que es queden a la sala
rebran a dues representants de l'altre grup, és a dir, de l'altra assemblea. I també
simularan aquesta reunió. S'explica que cada persona de les que es queda a la sala, serà
una figura (professorat, AFA, etc) i tindrà un rol concret que repartirà l’equip de
dinamització a l'atzar.

3. Quan es reparteixen les fitxes cada alumna s’ha d’inventar quin personatge és. Per
exemple, si ets família, inventar-se el nom, edat, professió, quants fills té, etc

4. Quan arriben les representants de l'altra assemblea es fa una roda de presentació on es
diu qui és cadascú. No s'han d'explicar els rols! Només cal dir si es simula a una persona
del professorat, a un familiar, etc. Es dur a terme la simulació, tenint en compte que no és
necessari aconseguir que la proposta s'aprovi, ja que a cada assemblea passaran
situacions diferents.

5. Quan acaba el joc de rol es demana que expliquin com ha estat l’experiència:
● Com ho heu viscut?
● Quin ha estat el resultat?
● Hi ha alguna cosa que us hagi sorprès?
● Saben si a l’Institut existeix algun espai així?
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6. Amb l’última pregunta s’introdueix que a cada centre hi ha el Consell Escolar, que és
l’espai de l’Institut on es reuneixen tots els agents de l’Institut (professorat, direccions,
famílies, PAS, alumnat i, en cas de centre públic, un representant municipal)
● Éreu conscients que el Consell Escolar funciona realment així?
● Creieu que us pot ser útil participar del Consell Escolar del vostre centre?

7. Finalment, es reflexiona si veuen que cal millorar algun aspecte de les propostes que han
elaborat.

Reflexió:
La reflexió s’ha de realitzar en plenari i cada grup a d’explicar com ha estat la seva experiència.
Es poden fer preguntes per entendre millor com ha estat cadascun dels processos.

Estratègies i consells:
Cal prestar atenció a cadascun dels dos grups que està simulant una reunió del Consell Escolar,
ja que és la manera de poder fer una reflexió més acotada a la realitat.
Com que ja es farà el joc de rol en base als projectes que han elaborat a la tercera sessió, si hi
ha agents que no necessiten, es poden treure les figures.

Materials/Espais:
- 2 aules/ 2 espais propers

Preparació prèvia:
Targetes dels rols.

 Presentació del Circuit de Participació a l’Institut 5 minuts

Objectius:
● Recollir els conceptes treballats en un esquema
● Comprendre un possible circuit per convertir una idea en una proposta de canvi a l’Institut.

Desenvolupament:
Per tancar la sessió, s’ensenya la següent infografia indicant que recull molts dels conceptes
treballats en aquesta sessió. Es penjarà a l’Institut.

14



Reflexions
Quines figures de representació i d’organitzar-se podrien existir?

Figures
● En assemblea i escollir representants (cal que sempre siguin les mateixes persones que

fan de representants o poden rotar-se els rols?)
● En comissions: grups de treball per temes
● Delegades: representants de la classe (com es representa a l’alumnat?)
● Conselleres Escolars

Quins espais i eines existeixen
Eines de participació:

● Passa-classes: passar per cada classe i anunciar l’acció o mesura que es vol fer.
● Concentració o manifestació
● Vaga: Paralitzar l’activitat escolar per reivindicar necessitats de l’alumnat. [Remarcar que

només ho pot convocar alumnat de 2n Cicle d’ESO]
● Consell Escolar

Aliances:
● El Punt JIP (Jove: Informa’t i Participa) és una figura que fa acompanyament a les

necessitats que tingui l’alumnat i busca promoure’n la seva participació a l’Institut.
● Sindicats estudiantils
● En cas de no tenir un Punt JIP, poden trobar recursos al sortimdelaula o enviar un correu

al CRAJ per tal que si necessiten un acompanyament, se’ls hi pugui oferir.

Reflexionar que hi ha diferents formes de participar per reivindicar els drets de l’alumnat. Que en
funció de la necessitat, anirà millor una forma o eina de participació o una altra o poden
utilitzar-se de forma complementària. En aquesta sessió s’ha exemplificat el Consell Escolar però
tenir en compte també les altres opcions.

Comentar prèviament amb el professorat i amb el punt JIP les formes de participació a l’Institut i
no només a través del Consell Escolar. Cada institut és diferent, i hi ha infinites formes de
participar, però segur el centre en té algunes de prioritàries.

A continuació es demana al grup que si encara tenen dubtes sobre com poden participar al
centre, sobre quin és el funcionament del Consell Escolar, etc., poden dirigir-se al web
sortimdelaula.cat. Allà trobaran la pestanya «Recursos» on trobaran diferents materials clars i
visuals amb tot el que cal saber sobre els Consells Escolars, les associacions d'estudiants, etc. Si
es disposa de projector, es preferible poder mostrar el web a l'aula per presentar el document.

Materials:
Power point
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 Valoració final 20 minuts

Objectius:
1. Aprendre a valorar com a part d’un procés participatiu
2. Valorar les diferents sessions a diferents nivells

Desenvolupament:
1. Valoració tècnica del projecte per grups: Diana

Es recuperen els grups que han anat valorant amb la diana i
es dediquen 10 minuts a compartir -sempre que ho vulguin-
com han viscut els diferents àmbits que es demanen de
valorar. Preguntes que conviden al debat:

 Per què s’han col·locat aquí
 A mesura que han anat avancant les sessions han

hagut canvis?

Recordar que: Com més pròxim del centre estigui, més ha
agradat, com més allunyat, menys.

2. Valoració emocional grup-classe: Momento AJá
Es fa una rotllana i cada alumna diu què li ha agradat més de
tot el VCP i amb quina impressió tanquen les sessions.
L’equip de dinamització també ho ha de fer.

Reflexió:
Demanar al grup si hi ha alguna qüestió que no s’hagi valorat que vulguin exposar.

Estratègies i consells:
Cal fer una fotografia a la diana o bé endur-se el mural per fer-ho arribar a la dinamització del
projecte.
Important que durant la valoració, mentre una persona de l’equip la dinamitza, l’altre prengui
notes del més rellevant i ho comparteixi amb la coordinació del projecte.

Materials:
Diana i Gomets
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