
FORMACIÓ DELEGATS I DELEGADES 
INSTITUT EL FOIX  

PRESENTACIÓ   

Bon dia delegats i delegades, som la Teresa i l’Andrea del Servei de Joventut 
municipal.  

Avui realitzarem una sessió on tractarem aspectes relacionats amb la vostra figura i 
tasca com a delegats, delegades, subdelegats i subdelegades.  

Tots  i totes us coneixeu?  Molt bé, recordem que el grup està format per 
delegats/ades i subdelegats/ades de les classes de primer i segon de l’ESO 

 

DESENVOLUPAMENT MATERIAL 

 DINÀMICA “AUTOBIOGRAFIA” (25’) 

Cada delegat/da ha d’escriure, durant tres minuts,  mínim tres aspectes que el / la 
defineixin o tres característiques personals.  

Un cop han finalitzat, es recullen tots els papers i es barregen. Es van llegint un en un 
els folis i el grup ha d’endevinar a qui pertany cada informació. 

 30 papers DIN 
A5 

 OBLIGACIONS DELEGATS/DES, DRETS I DEURES ESTUDIANTS (25’) 

Cada obligació, dret i deure estaran escrits en un foli d’un color diferent. El dret a la 
participació i el dret a la reunió i associació estaran en un foli més gran. 

Es repartiran les targetes amb els drets, deures i obligacions entre l’alumnat i el  
llegirà en veu alta per comentar-ho en grup. 

L’ordre serà: 

1. Llegir obligacions delegats i delegades (color taronja). 
2. Llegir deures estudiants (color lila) 
3. Llegir drets estudiants (color blaus) 
4. Us ha cridat l’atenció algun dret?  

Sí, el dret a la participació i el dret a la reunió i associació. 

Durant el taller que farem avui, ens centrarem en aquests dos drets perquè 
considerem que són molt importants.  

Anem a veure una manera d’exercir el dret a la participació i el dret de reunió i 
associació dins l’institut. 

 Papers amb les 
obligacions, 
deures i drets 

 VISIONAT VÍDEO “ASSOCIACIÓ D’ALUMNES FERRAN TALLADA” (5’ (vídeo) + 10’) 

https://www.youtube.com/watch?v=d2-UTlMNZ8Q  

Abans de veure el vídeo els informarem que després del visionament farem algunes 
preguntes perquè estiguin el màxim d’atents i atentes possible. 

Les preguntes que els formularem un cop vist el vídeo per generar reflexió seran: 

1. Com s’organitzen els alumnes de l’Institut F.T.? 
A partir de l’associació d’estudiants. 

2. Què és una Associació d’estudiants? 

 PC + projector 

https://www.youtube.com/watch?v=d2-UTlMNZ8Q


És un grup d’estudiants que s’ajunta per organitzar coses perquè la gent s’ho 

passi bé. 

3. L’alumnat pot organitzar la celebració de festes? 
Sí. La castanyada, el final de curs, el Nadal... 

4. Quins grups de treball hi ha dins l’Associació d’estudiants? 
Taquilles, cantina, pati, ràdio, material, decoració de l’institut... 

5. L’alumnat pot organitzar activitats dins de l’Institut? 
Sí. Globoflèxia, pinta cares, punts de llibre... 

6. L’Associació d’estudiants manté contacte amb l’equip directiu per organitzar 
activitats, festes...? 
Sí. Amb el  director i el/la cap d’estudis. 

7. L’Associació d’estudiants organitza activitats únicament dins de l’Institut? 
No. Organitzen activitats pel barri, centre cívic, associacions i altres 

equipaments. 

A banda de les Associacions d’estudiants, hi ha altres canals de participació a dins de 
l’Institut? 

Sí. El consell de delegats i delegades, el Consell Escolar i grup de joves.  

 JOC: “Em pica...” o “Globus als turmells” (10’ o 15’) 

El grup ha d’agrupar-se en parelles, un cop formades hauran d’escollir sense dir-ho a 
la resta una fruita o una verdura. Per ordre cada parella haurà d’agafar-se de la mà i 
aixecar-se tres cops i dir alhora“ em pica ... (la fruita escollida)”. Repetint l’acció fins 
que totes les parelles hagin realitzat la dinàmica.  

Un cop finalitzada es reflexionarà sobre la importància de conèixer i treballar en 
equip. Tots són la mateixa figura i es poden ajudar entre ells.  

 

- Que us ha semblat el joc? 

- Perquè creieu que l’hem realitzat? 

Amb la vostra parella us heu hagut de coordinar per poder aixecar-vos i dir la mateixa 
frase alhora. Aquest és el rerefons de la dinàmica, la col·laboració! 

Heu d’entendre que tots teniu la mateixa funció, per aquesta raó heu de col·laborar i 
ajudar-vos entre vosaltres d’aquesta manera facilitareu la vostra tasca i alhora 
extraureu el màxim coneixement d’aquesta. 

 

 SOM-HI! (TEÒRIC) (15’) 

Ara que hem vist que proposar activitats a l’Institut és possible, us ensenyem els 4 passos bàsics per fer-
ho. Però heu de tenir clar que ho heu de fer vosaltres, ningú ho farà per vosaltres! 

Per realitzar qualsevol acció és necessari: 

1. Determinar què voleu treballar 

2. Fer visible la vostra organització a les aules 

 

 

 

 



Imaginem-nos que voleu organitzar la Festa Final de curs... Què hem de fer? 

 (Pas 1) Recollir propostes            Com? Passa – classes, grups de WhatsApp... 

 (Pas 2) Reunió amb consellers/es i delegats/des per decidir quines accions voleu fer             Com? 
Document amb un llistat de totes les propostes que hàgiu recollit i prioritzar les que voleu fer. 

 (Pas 3) Desenvolupar propostes           Com?  
o QUÈ volem fer? 
o PER QUÈ ho volem fer? 
o COM ho desenvoluparem 

o QUI l’ha de desenvolupar 

o QUAN la farem 

 (Pas 4) Donar a conèixer a la direcció del centre les propostes. 

 (Pas 5) Comunicar la proposta a les aules. 

  



 SOM-HI! (PRÀCTIC) (20’) 

L’objectiu d’aquesta part final de la formació és representar pràcticament la part teòrica. 

Ara realitzarem un role-playing on hi hauran dos tipus de personatges, els delegats i els alumnes. La 
simulació serà una situació real dins de l’institut.  Aquest joc ens servirà per aprendre a seguir els passos 
bàsics que hem comentat anteriorment.  

Organitzem la classe en quatre grups i agafem un voluntari de cadascun perquè faci de delegat.  

Comencem!  Necessitem quatre voluntaris que faran de delegats, la resta figuraran l’alumnat.  

(Agafem als 4 voluntaris i els trèiem fora de la classe, un cop fora, els expliquem que han d’organitzar 
una festa de final de curs i que per fer-ho han de seguir els passos)  

 (Pas 1): Recollir propostes   Els 4 voluntaris hauran de fer veure un passa classes. 

 Simularan estar davant d’una classe i explicaran als seus companys l’objectiu de la seva visita: 
recollir propostes per fer una festa de final de curs a l’institut. 

 La resta d’alumnes es dividiran en 4 grups de 3 participants (aprox.) aquests grups simularan les 
classes. Els delegats, un cop han explicat la seva tasca tornaran amb el seu grup-classe i pensaran 
les propostes junts, poden ser més d’una per grup.  

 (Pas 2): Simularem una reunió d’alumnes i delegats/des on cada classe presentarà la seva proposta. 

 Els delegats apuntaran les propostes a la pissarra. 

 Després de forma col·lectiva,  es votaran les propostes i escollirem les dues més votades.  

(Pas 3): Simulació reunió de delegats.  

 El grup de delegats desenvoluparà ambdues propostes a partir d’un document que els guiarà.  

(Pas 4): el grup de delegats escull la proposta més viable de les dues més votades i ho presenta a 
direcció per portar-ho a terme. 

(Pas 5): Els delegats/des – subdelegats/ des informaran els alumnes. 

 SITUACIÓ ROLE – PLAYING  
Necessitem: 
4 voluntaris que són els delegats. 
4 grups d’estudiants  
 
La mida dels grups pot variar en funció dels participants en la sessió. Cal deixar clar que és el que s’ha 
de representar i intentar ser el màxim de realistes possibles. 

  TANCAMENT (10’) 
Podeu exercir el dret a la participació dins l’Institut proposant activitats a fer o ajudant als vostres 
companys i companyes que es troben en una situació complicada.   

 

 

 

 

 

 

  



PROPOSTA ESTUDIANTS INSTITUT EL FOIX 

 

 Un cop realitzada la festa,  ES IMPRESCINDIBLE FER UNA VALORACIÓ D’ASPECTES POSITIUS I NEGATIUS DE 

L’ACTIVITAT. 

 
Festa final de curs per l’alumnat de 1r i 2n de l’INS el Foix 

 
NOM DE LA FESTA 

 

 
DATA 

 

 
HORARI 

 

 
 
 

QUÈ VOLEM FER 

 

 
PER QUÈ HO VOLEM 

FER 

 

 
 
 
 

COM HO FAREM 

 

 
 

QUI ENS POT AJUDAR 

 

 
 
 

MATERIAL NECESSARI 

 

 
 

CONTRACTACIÓ 

 


