
FORMACIÓ DELEGATS I DELEGADES 
PRESENTACIÓ   

Bon dia delegats i delegades, som la Lidia 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 “Entrevista” (25’) 
Per parelles es fan una entrevista i es presenten a la resta de grup. 
Preguntes: 
1. Nom i classe d’on és delega/da o sub. 
2. Com et definiries amb tres adjectius de personalitat 
3. Que és el que més t’agrada fer? I el que menys? 
4. Que és el que més t’agrada de l’institut? 

 JOC: “Em pica... 

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? 

 

 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 

 



- 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. També perdre la vergonya, tocar-vos, fer un kit kat 
mental, riure... 

Amb aquestes dinàmiques podeu agafar més confiança entre vosaltres i realitzar  

 FITXA (5’) 
 

Cal que tingueu en compte que ningú farà la feina que us han assignat a vosaltres com a delegats i 
delegades. 
Ara ja sabeu els drets, deures i obligacions que teniu. 
Nosaltres, des del servei de joventut us facilitem un model de fitxa per si alguna vegada voleu organitzar 
alguna activitat a l’instiut (explicar fitxa) 

  



PROPOSTA ESTUDIANTS INSTITUT EL FOIX 

 

 Un cop realitzada l’activitat,  ES IMPRESCINDIBLE FER UNA VALORACIÓ D’ASPECTES POSITIUS I NEGATIUS. 

ACTIVITAT: 

 
NOM DE L’ACTIVITAT 

 

 
DATA 

 

 
HORARI 

 

 
 
 

QUÈ VOLEM FER 

 

 
PER QUÈ HO VOLEM 

FER 

 

 
 
 
 

COM HO FAREM 

 

 
 

QUI ENS POT AJUDAR 

 

 
 
 

MATERIAL NECESSARI 

 

 
 

CONTRACTACIÓ 

 


