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Presentació de la dinàmica: 

 Breu introducció per presentar el tema, explicar que és el 48  i la 
dinàmica. 

 Bon dia a tots i a totes, avui farem un taller de participació que es diu 
Practica el 48. 

Algú de vosaltres sap perquè el taller de participació es diu practica el 48? 

- El 48 fa referència a l’article de la constitució Espanyola on es 
dictamina que els poders públics afavoriran les condicions per la 
participació lliure i eficaç de la joventut en l’àmbit polític, social, 
econòmic i cultural. 

 És a dir, teniu el dret de participar en l’àmbit polític social econòmic i 
cultural. 
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Reflexió individual: 

 Escriure a la pissarra la paraula PARTICIPACIÓ 
La participació acostuma a ser un acte voluntari que es realitza en grup 
i té una repercussió comunitària. 

    Podeu participar en els àmbits: 

- Esportiu 
- Cultural  
- Polític  
- Social  
 

 Repartir a cada estudiant un postit ( VERD-BLAU-ROSA ) 
Dividir la classe en tres grups ( sense moure’s)  explicar que cada grup 
haurà de respondre una pregunta diferent segons el color del seu 
postit. 

 Cada estudiant respondrà als post-its una de les tres preguntes 
següents (segons el postit) : 

 Què entens per participació? POSTIT VERD, MENTRE ES 
REPARTEIX RECORDAR QUE FER FEINES DE LA CASA NO ÉS 
PARTICIPAR  

 On participes? BLAU  

 Per què participes? ROSA  

 Comentar les respostes de cada pregunta per ordre recollir el postit i 
col·locar-lo a la pissarra. 

REFLEXIÓ: 

 La participació és formar part d’alguna cosa, estar present de manera 
activa, implicar-se, aportar i comprometre’s. Normalment és un acte 
voluntari que té repercussió comunitària.  

 Post-it de tres 
colors diferents 

Ex. CARNAVAL 



 

2
5

 m
in

u
ts

 
ACTIVITAT 

 A nivell municipal tenim un problema que amb els anys cada cop es fa més evident. Ja fa 
un temps  que les persones joves no participen en els balls populars del municipi. A més a 
més aquest any a causa de la situació sanitària actual els balls populars no han pogut sortir 
a lluir-se i això encara perjudicarà més la participació en aquests.  
 

Us volem demanar la vostra ajuda per recollir idees entorn a fomentar la participació de les 
persones joves en la cultura popular del nostre municipi, ara us passarem una taula on haureu 
de respondre dues preguntes: per què creieu que la gent jove no participa en els balls populars 
i que creieu que podria fer la coordinadora de balls per motivar a la gent jove a formar part 
dels balls populars. 

 Sabeu que és la coordinadora de balls? 

La coordinadora de balls és l’associació que s’encarrega de vetllar perquè funcionin els 
diferents balls populars. Ex. Organitza activitats per recollir diners per pagar el vestuari, 
cercaviles , grups de grallers etc.  

Abans d’omplir la fitxa veurem dos vídeos per introduir-nos en la tradició popular del nostre 
municipi. 

 Projectar vídeo “reportatge” 

 Ara que estem involucrats amb la tradició popular heu de saber que la Quadra és 
l’espai de les festes majors i balls populars del municipi de Santa Margarida i els Monjos 

  Passar vídeo spot  

Que us ha semblat el vídeo? Com podeu veure la festa major és una tradició que dóna vida al 
poble i alhora involucra a gent de totes les edats. Si la gent no forma part de les entitats 
d’aquest poble, el poble no té cap activitat.  

Vinga doncs aviam si entre tots triem algunes idees per motivar la participació en els balls 
populars! 

 Passar el quadre de preguntes i deixar uns 7 min perquè pensin.  

 Després cada alumne haurà de llegir les seves idees. 

 Donar importància a totes les idees i dir que agraïm molt les seves idees que portarem 
les taules que han omplert al servei de cultura i a la coordinadora de balls. 

  

2 minuts Tancament sessió 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


