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Presentació

Aquest és el tercer curs que el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Observatori per la 
Convivència organitzen el projecte “Joves Associats parlen de Convivència als Instituts” amb 
la intenció de fer incidència en els espais d’educació formal per treballar aspectes derivats de 
la convivència des de l’òptica de l’associacionisme i la participació.

En aquests quarte anys el projecte s’ha anat redefinint i ampliant a tots els districtes de la 
ciutat. Enguany s’ha caracteritzat el marc general del projecte, dotant-lo de més coherència i 
significat.  No  és  en  va  que  pretenguem cohesionar  la  convivència  amb  la  participació. 
Entenem que la participació s’aprèn i que de la participació es desprenen un seguit d’actituds 
relacionades amb la convivència: sentiment de pertinença, respecte cap allò comú, resolució 
de conflictes, presa de compromisos... Això ho hem simplificat canviant el nom del projecte 
a “Visc, Convisc... Participo” definint-ho de la següent manera:

1. El viure: les actituds personals que prenem en el dia a dia.

La meva forma de viure influeix en la convivència. Les actituds personals contribueixen a 
generar bona o mala convivència, les meves accions interfereixen en la vida dels altres. La 
xarxa de convivència com a interpretació del lligam entre persones.

2. El conviure: els lligams grupals, la identitat col·lectiva i el marc de convivència que 
ens dotem en viure col·lectivament.

La meva forma de relacionar-me amb la gent serà cabdal per la convivència amb altres 
persones. El marc de convivència com el conjunt de valors i normes  que ens dotem els 
grups  en viure  i actuar col·lectivament. El  conflicte com aprenentatge. El  paper de la 
persona davant del conflicte: competitiva, evasiva, submissiva, cooperativa. El diàleg com un 
hàbit (permanent). L’aprenentatge socioafectiu per empatia.

3. El participar: com la possibilitat de transformar les coses que no van bé

L’opció de prendre  compromisos  amb el  grup de cara  a millorar  la  classe,  l’institut,  el 
barri...  La  participació  com la  conseqüència  de l’actitud d’implicar-me en  el  meu 
voltant.  Actituds cooperatives,  constructives  i  actives.  El  treball  grupal  i  la  necessitat 
d’organitzar-se col·lectivament.

Per altra banda el projecte  continua mantenint la seva dimensió comunitària que el 
caracteritza en el fet d’intentar potenciar la xarxa relacional i educadora de barri, al fer que 
siguin joves associats del barri les persones que dinamitzen les sessions.

Finalitats del projecte

El projecte Visc, Convisc... Participo! pretén:
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1. Sensibilitzar  els  i  les  joves  amb  els  valors  i  les  actituds  personals  que 

generen i es deriven de la convivència. En aquest sentit ens ha estat interessant 

defugir de la convivència com allò que es deriva simplement de complir normes i, 

treballar-la com aquella que depèn de l’adquisició de valors empàtics i de respecte 

pels afers col·lectius.

2. Donar a conèixer aquests valors a partir del testimoni de persones joves 

associades que actuïn com a model de referència per l’alumnat.  L’equip de 

formadors del projecte han estat persones joves associades. Això ha permès trencar 

amb la imatge de “la gent jove com a generadora de problemes de convivència” i 

donar la imatge d’un col·lectiu que busca transformar la realitat

3. Donar  a  conèixer  els  valors  de  l’associacionisme  i  la  participació  entre 

l’alumnat de secundària. Entenem que un element fonamental de convivència és 

preocupar-se pels afers públics. Associar-se i participar d’allò comú genera valors de 

convivència.

4. Obrir  la  possibilitat  d’articular  iniciatives de participació  dels  alumnes  a 

l’institut encarades a millorar la convivència al centre i/o al barri. D’aquesta 

manera, amb actituds participatives i  col·lectives els alumnes han pogut aprendre 

noves fórmules de resoldre conflictes fruit del diàleg i la interacció entre ells.

5. Reforçar i promoure el treball interassociatiu en els barris i districtes de la 

ciutat.  Aconseguir  que joves  associats  de  diferents  entitats  i  col·lectius  treballin 

conjuntament en un mateix projecte, permet conèixer les potencialitats del treball 

en xarxa a la vegada que es dóna un impuls a les Plataformes Territorials Juvenils de 

barri o districte.

Promotors i agents implicats

Els  principals  agents promotors i  executors de la  iniciativa han estat la  Coordinadora 
Infantil  i  Juvenil  de  l’Eixample  (CIJE),  el  Consell  de  la  Joventut  de  Barcelona  (CJB)  i 
l’Observatori Permanent per a la Convivència i la Promoció del Civisme. 

Han  col·laborat en la coordinació i la definició del projecte: el Consell de la Joventut 
d'Horta- Guinardó (CJD7), la Coordinadora Juvenil del Districte de Sant Martí (La Jove 10), 
la  Taula  de Joves del  Districte  de Sarrià-Sant  Gervasi  i  la  Plataforma d'Entitats  Infantils  i 
Juvenils de Les Corts. 

Han participat del projecte els instituts que anomenem a continuació:

• IES Milà i Fontanals (districte de Ciutat Vella)
• IES Salvat Papasseit (districte de Ciutat Vella)
• IES Fort Pius (districte de l’Eixample)
• IES Maragall (districte de l’Eixample)
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• IES Ernest Lluch (districte de l’Eixample)
• IES Montjuïc (districte de Sants-Montjuïc)
• IES Emperador Carles (districte de Sants-Montjuïc)
• IES Les Corts (Les Corts)
• IES Menéndez i Pelayo (districte de Sarrià-Sant Gervasi)
• IES Secretari Coloma (districte de Gràcia)
• IES La Sedeta (districte de Gràcia)
• IES Anna Gironella de Mundet (districte d’Horta-Guinardó)
• IES Narcís Monturiol (districte d’Horta-Guinardó)
• IES Francisco de Goya (districte d’Horta-Guinardó)
• IES Galileu Galilei (districte de Nou Barris)
• IES Barcelona-Congrès (districte de Nou Barris)
• SES Josep Comas i Solà (districte de Sant Andreu)
• IES Alzina (districte de Sant Andreu)
• IES Sant Martí de Provençals (districte de Sant Martí)
• IES Bernat Metge (districte de Sant Martí)

El  projecte  estava  obert  a  qualsevol  tipus  d’associació  juvenil.  Tanmateix,  les  entitats 
participants  del  projecte han estat,  en la  seva majoria,  esplais  i  agrupaments escoltes.  A 
continuació especifiquem les que han estat presents als IES dels diferents districtes. Sempre 
s'ha intentat que els dinamitzadors/es fossin del districte, tot i que a vegades no ha estat 
possible degut a que el nombre de places que s'havien de cobrir eren superiors al nombre 
de dinamitzadors/es. Les entitats a les que pertanyen són les següents1:

Districte de Ciutat Vella: Germinal, TRANSformas, SCI-CAT, AEiG Itaca (MEG), AE Pi de 
Les Corts (EC).

Districte de l’Eixample: Esplai Boix (ESPLAC), Esplai Totikap (ESPLAC), Esplai Sant Isidor 
(MCEC), Esplai Sant Miquel, AEiG Sant Ferran (MEG), Centre Juvenil La Nivaira (DB).

Districte de Sants-Montjuïc: AE Lola Anglada (AEC), AE Skues (AEC), Germinal.

Districte de Les Corts: Esplai Olivera Rodona (ESPLAC), AE Pi de Les Corts (EC).

Districte  de  Sarrià-Sant  Gervasi:  AEiG  Pere  Quart  (MEG),  Esplai  Sant  Miquel, 
Agroecologia (Coop. de consum), Esplai Olivera Rodona (ESPLAC).

Districte de Gràcia: AEiG Itaca (MEG), Stronghold, Esplai Kasperle (ESPLAC), AE Pi de 
Les Corts (EC).

Districte  d'  Horta-Guinardó:   AE  Roland  Philipps  (AEC),  Queixal  de'n  Xoves  (ACJ), 
Centre d'Esplai La Guineueta (ESPLAC), Grup de Joves Trencaclosques (MCEC), Casal de 
Joves La Guineueta (ACJ).

Districte  de  Nou  Barris:  AEiG  Santa  Eulalia  (MEG),  Centre  d'Esplai  La  Guineueta 
(ESPLAC), Casal de Joves La Guineueta (ACJ), Esplai Sant Miquel, AEiG Sant Ferran (MEG), 

1 Entre parèntesi l’associació o moviment de la que en formen part:  EC (Escoltes Catalans),  AEC 
(Acció  Escolta  de  Catalunya),  ESPLAC (Esplais  Catalans),  MEG  (Minyons  Escoltes  i  Guies  de 
Catalunya), MCEC (Moviment de Centres d’Esplai Cristians), DB (Federació de Centres Juvenils Don 
Bosco de Catalunya), ACJ (Associació de Casals de Joves de Catalunya)
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Esplai Olivera Rodona (ESPLAC), Grup de Joves Trencaclosques (MCEC), Stronghold, AEiG 
K-2 Godwin Austen (MEG). 

Districte de Sant Andreu:  Esplai Kasperle (ESPLAC), AEiG K2 Godwin Austen (MEG), 
Associació de Músics Garcilaso, Stronghold, AEiG Pius X (MEG).

Districte de Sant Martí: Esplai Kasperle (ESPLAC), AE Rakxa (AEC), Stronghold.

Extensió del projecte

En aquest projecte hi han participat prop de  1200 alumnes de 20 instituts de la ciutat, 
concretament pel que fa als districtes:

Ciutat Vella 2 instituts 120 alumnes
Eixample 3 instituts 200 alumnes
Sants-Montjuïc 2 instituts 160 alumnes
Les Corts 1 institut 60 alumnes
Sarrià-Sant Gervasi 1 institut 60 alumnes
Gràcia 2 instituts 100 alumnes
Horta-Guinardó 3 Instituts 140 alumnes 
Nou Barris 2 instituts 120 alumnes
Sant Andreu 2 instituts 120 alumnes
Sant Martí 2 instituts 80 alumnes

Han  participat  del  projecte  41  dinamitzadors/es  de  28  associacions  juvenils.  A 
continuació  s'especifiquen  segons  el  districte  d'origen  de  cada  entitat,  ja  que  alguns 
dinamitzadors/es han realitzat sessions a diferents IES . La distribució ha estat la següent:

Ciutat Vella 3 entitats 3 dinamitzadors/es
Eixample 8 entitats 12 dinamitzadors/es
Sants-Montjuïc 2 entitats 3 dinamitzadors/es
Les Corts 2 entitats 3 dinamitzadors/es
Sarrià-Sant Gervasi 1 entitat 2 dinamitzadors/es
Horta-Guinardó 3 entitats 5 dinamitzadors/es
Nou Barris 3 entitats 3 dinamitzadors/es 
Sant Andreu 3 entitats 4 dinamitzadors/es
Sant Martí  3 entitats 6 dinamitzadors/es

S’han fet tres hores per cada línia que tenia un centre. En total s'han fet  56 línies i 168 
hores de sessions amb dos dinamitzadors/es cadascuna.

Calendari de les sessions realitzades

Adjuntem el calendari de totes les sessions realitzades en l'Annex 3. 

7



El procés

El Projecte “Visc, Convisc... Participo!” s’ha estructurat en quatre fases: Una primera  fase 
de contacte amb els districtes, instituts i altres agents implicats. Una segona de formació 
de  dinamitzadors/es,  una  tercera  fase  d’execució  de  les  sessions i  una  última 
d’avaluació. 

Enguany hem entrat als instituts per fer les sessions entre els mesos d'octubre i novembre, 
en alguns casos allargant les sessions fins al mes de desembre (IES Barcelona Congrés o IES 
Salvat Papasseit). El fet d'avançar la realització de les sessions respecte a anteriors edicions i 
fer-ho durant el primer trimestre del curs, ha tingut l'objectiu de facilitar un seguiment dins 
de l'IES dels fruits que s'obtinguin del projecte.

Les programacions de les sessions

El propi projecte planteja les sessions als instituts d’una forma oberta, de manera que l’equip 
de dinamització de cada districte plantegi les sessions als instituts del seu districte. En ser 
majoritàriament  monitors,  monitores  i  caps  d’agrupaments,  aporten  les  dinàmiques  que 
coneixen enriquint d’aquesta manera el projecte, ara bé, des del CJB hem fet un recull de les 
dinàmiques  realitzades  durant  les  anteriors  edicions  per  tal  de  que  els  dinamitzadors  i 
dinamitzadores puguin tenir un decàleg de recursos pedagògics per tal de confeccionar les 
sessions.  A  més  a  més  també  creiem  que  d'aquesta  manera  es  facilita  que  l'equip  de 
dinamitzadors/es  es  trobi  més còmode a l'hora de realitzar  les  sessions i  transmetre els 
continguts als alumnes. 

Enguany,  de cara a millorar l'organització dels  dinamitzadors/es, els hem dividit per equips 
de dos districtes, de tal manera que han treballat de forma conjunta els dinamitzadors/es de 
Sant Martí i Sant Andreu, Nou Barris i Horta-Guinardó, l'Eixample i Gràcia i en darrer lloc els 
de Sants- Montjuïc i Ciutat Vella. D'aquesta manera podíem cobrir pràcticament totes les 
places sense que calgués que els dinamitzadors haguessin de preparar les sessions en dos 
grups diferents. 

La formació de dinamitzadors/es

Enguany s'ha fet una formació conjunta entre tots els/les dinamitzadors/es que participaven 
del projecte. La motivació per fer-la d'aquesta manera ha estat que després de tres anys calia 
unificar i  redirigir  tot allò que s'havia  fet anteriorment per separat per tal  de donar una 
imatge més homogènia del  projecte així  com per enriquir els  formadors a través de les 
dinàmiques i propostes que havien anat sorgint anteriorment als diferents districtes. Hem 
vist que compartir les experiències en diferents territoris podria donar un valor afegit a la 
formació  d'aquests  dinamitzadors/es.  A  part  dels  continguts  i  objectius  a  transmetre  a 
l'alumnat també es va treballar al  voltant del context educatiu en qual  es desenvolupava 
l'acció, l'institut, així com el mode en que ens havíem de comportar en aquests espais, les 
limitacions, les normes, la relació amb els tutors o com preparar les valoracions amb els 
alumnes.  

Paral·lelament a aquesta formació també es van fer les preparacions de les sessions per 
districtes, on es treballava en grups més reduïts, es preparaven les parelles i es dissenyaven 
detingudament les diferents dinàmiques que es farien al llarg de les tres sessions, així com les 
reflexions que s'haurien de treballar amb els/les alumnes.
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El treball a les aules

La valoració  del  treball  a  les  aules  és  molt  dispar en relació  als  centres  i  els  equips  de 
dinamitzadors/es, tot i que en general és força positiva. Per més informació es poden mirar 
els informes valoratius del diferents instituts a l’Annex 1.

Generalment, el treball a l’aula és distès i dinàmic, es connecta força bé amb l’alumnat i les 
dinàmiques ajuden a familiaritzar-se amb els  conceptes.  L’alumnat rep els  conceptes des 
d’una perspectiva més activa, en aquest sentit es comença a participar, perquè poden donar 
la seva opinió i les dinàmiques permeten un cert relaxament. 

Aquest any hem procurat treballar millor la connexió entre les diferents sessions ja sigui a 
través materials visuals penjats a la classe, demanant a l'alumnat que cerquessin algun tipus 
d'informació o fent una primera dinàmica que permetés recordar elements treballats en les 
sessions anteriors.  Som conscients, però, que això és complicat i  sovint l'alumnat només 
recorda aquelles coses que els resulten més anecdòtiques. Una altra de les coses que s'ha 
procurat  fer  és  separar  les  sessions  per  temàtiques,  és  a  dir,  durant  la  primera  sessió 
tractàvem el tema del viure i conviure, (les actituds personals de cadascú i que passa amb 
aquestes quan interactuem amb altres persones), mentre que a la segona aprofundíem amb 
el tema de la convivència i al final, a la tercera ho relacionàvem tot amb la participació i 
explicàvem els diferents tipus d'entitats que existeixen en el territori. 

Valorem positivament fer una sessió per setmana durant tres setmanes seguides a principi de 
curs ja que això dóna continuïtat al treball que estan fent els dinamitzadors/es i per altra 
banda pot afavorir que el tutor/a del grup li doni continuïtat al llarg del curs. Diem que pot 
donar continuïtat ja que el paper del tutor/a és clau a l'hora de reforçar un projecte que 
treballa aspectes tan rellevants com la convivència i la participació en només tres hores. En 
aquest sentit podem afirmar que hi ha hagut experiències molt positives de tutors/es que els 
ha agradat molt el projecte, s'hi han implicat, han volgut seguir treballant pel seu compte ,o 
simplement els ha agradat la metodologia de treball per aplicar-la a les tutories. No obstant, 
com a contrapartida també ens hem trobat experiències més negatives de tutors/es que 
marxaven  de  les  aules  i  es  desentenien  força  del  que  s'estigués  treballant  amb  els/les 
alumnes. 

Un  dels  principals  problemes  que  hem  tingut  en  la  realització  d'aquest  projecte  és  la 
coordinació  interna  entre  el  CJB  i  l’Observatori  Permanent  per  a  la  Convivència  i  la 
Promoció  del  Civisme.  El  paper de l'Observatori  era  el  de contactar  amb els  Instituts  i 
facilitar-nos dates per fer les reunions, així com acompanyar-nos en aquestes reunions amb 
els IES.  Tal  i  com ja es comenta a l'apartat  incidències  de cada institut de l'annex 1,  no 
sempre s'ha donat l'intercanvi d'informació de forma òptima i això ha generat problemes 
organitzatius greus, sobretot de cara a dinamitzadores i dinamitzadors. A vegades s'han fet 
els contactes massa tard o bé no se'ns passava la informació en el moment i això era un 
problema a l'hora d'organitzar les parelles que havien d'entrar a fer les sessions. Tanmateix, 
els  instituts  també han  col·laborat  en  aquest  desori  organitzatiu,  alguna  vegada  ens  han 
canviat les dates a darrera hora, altres vegades han arribat els dinamitzadors/es  i els alumnes 
eren d'excursió, i fins i tot hem vist una certa falta de comunicació entre el coordinador 
pedagògic i els tutors, fins al punt que aquests últims no sabien ni que existia aquest projecte. 

Continua sent difícil incidir activament en aspectes relacionats amb la participació tot i que 
intentem centrar-nos amb les actituds actives i constructives que podem prendre davant del 
que succeeix al nostre entorn en front de les actituds passives i destructives. En algun cas 
ens  hem trobat amb alguna dificultat a l'hora de fer reflexionar a l’alumnat, però el fet de 
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passar-ho a fer a grups de tercer i quart d'ESO ha servit per que les valoracions i posteriors 
reflexions dels i les joves fossin molt més profundes i interessants que no pas les que podien 
fer els grups de primer.  

Un factor que determina l’èxit de les sessions és el nombre d’alumnes que hi participen. Als 
instituts on el nombre d’alumnes s’acosta a la trentena per classe, les sessions ha estat molt 
més difícils de dirigir i el grau d'aprofundiment en les reflexions és més baix.

A tots els districtes s’han revisat i millorat les dinàmiques i activitats que es feien, per 
adequar-les millor a l’àmbit escolar, als continguts que es volien donar i a les característiques 
de l’edat. 

Difusió dels espais de participació associatius al districte

Una de les característiques del projecte és la difusió dels diferents espais de participació 
associativa del districte. Una de les coses que s'ha fet és treballar a través de mapes del 
districte per situar les  diferents entitats juvenils  de la  zona i  les activitats   que aquestes 
realitzen. El que es pretén amb aquesta difusió és donar a conèixer diferents espais on es 
“practica” convivència en el sentit més ampli.

Propostes de millora

L’experiència d’aquests quatre anys de projecte i sobretot les entrevistes de valoració fetes 
amb el professorat i dinamitzadores i dinamitzadors dels diferents centres fetes aquest últim 
any, ens porten a considerar un seguit d’elements a mantenir i millorar de cara  tenint en 
compte que no s'ha produït  mai a l'Estat Espanyol i  que cap videoclub la  tenia... 
Només  ens  queda  l'opció  de  la  xarxa...  
a les properes edicions.

Pel  que  fa  a  l'organització  del  projecte és  força  important  assegurar-se  que  que  el 
professorat que serà a l'aula conegui millor el projecte de manera que puguin començar a 
treballar  prèviament  alguns  conceptes  a  les  tutories  o  assignatures  d'Educació  per  la 
Ciutadania. 
D'altra banda, de cara a l'any vinent, que la xarxa de punts JIP ja estarà establerta i assentada 
en els diferents IES on es fa el projecte, caldria establir-hi una relació més profunda, donar-
los a conèixer el projecte des de l'inici del contacte amb l'IES i presentar-los a l'alumnat a 
través d'alguna de les sessions. 
Altres aspectes organitzatius que se'ns han demanat per part del professorat han estat que 
l'activitat es faci en grups més reduïts o intentar fer el projecte a últimes hores del matí o de 
la tarda, ja que sinó es trenca molt el ritme de l'aula.

Pel que fa a les  sessions es planteja continuar amb la utilització de dinàmiques i activitats 
que puguin trencar amb la dinàmica escolar, tanmateix és necessari donar més protagonisme 
a la reflexió final després de cada dinàmica, ja que a vegades la manca de temps ha fet que 
quedessin  una  mica  a  l'aire.  Això  possiblement  vol  dir  buscar  la  manera  de  donar  els 
continguts una mica més “mastegats” en el cas que no acabessin sortint dels nois i noies. 
Se'ns ha  proposat  també que partim d'alguna experiència  pròpia  de l'alumnat per tal  de 
captar més el seu interès d'entrada. A banda, el suggeriment d'alguns centres ha estat que 
intentem dotar de més continuïtat les tres sessions i no en separem tant marcadament els 
conceptes en els tres eixos “viure”, “conviure” i “participar”. 

10



Altres propostes de millora que se'ns han fet són:
– No fer-ho en cursos com 4t d'ESO ja que l'alumnat consideren que és massa gran 

per seguir les dinàmiques proposades.
– Repartir les sessions entre l'inici i el final de curs. 
– Començar a fer-ho en cursos anteriors i fer-ne un seguiment durant els cursos de la 

ESO. 

Cal a dir, que de totes les propostes de millora n'hi ha que no es podran dur a terme degut a 
que requereixen d'una quantitat de recursos dels que el projecte ara mateix no pot disposar. 
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Annex 1: Informes valoratius de cada institut

IES Milà i Fontanals Districte de Ciutat Vella

Sessions realitzades durant el mes de novembre de 2009
Valoració alumnat

En general creiem que s'ha entès poc el full de valoració. 
S'haurà de formular d'una altra manera de cara anys vinents. 
La majoria no sabien què posar en les columnes de canvis 
en les actituds personals i relacions amb l'entorn perquè no 
entenien  què  havien  de dir...  De les  coses  anotades  se'n 
desprèn que s'ho van passar bé, que els hi va agradar i que 
altra  vegada  valoren  molt  positivament  el  fet  de  poder 
donar  la  seva  opinió,  veure  que  pensen  els  altres...  En 
general  a  l'apartat  de “què ha  canviat  respecte  a  la  teva 
relació  amb  el  altres?”  molts  destaquen  que  aquestes 
dinàmiques han servit per conèixer's millor entre ells. Cal 
destacar també, que la gran majoria d'alumnes indiquen que 
estarien interessats en formar part d'alguna entitat juvenil.   

Percepció de d’interès

3A 6,1
3B 7,6
3C 6,4
3D 6,1
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

3A 6,8
3B 7,2
3C 6,8
3D 6,5
Puntuació mitjana de l’1 al  

10

Valoració de l’institut

 En general la valoració de l'Institut ha estat molt positiva, els ha agradat molt el projecte i ja 
han comentat que els agradaria tornar-lo a fer l'any vinent. Troben molt necessàries aquest 
tipus d'iniciatives sobretot per les característiques de l'alumnat i l'entorn en del Raval en 
General. Ho veuen com una bona possibilitat per tal de que els i les joves puguin entrar a 
formar part de la vida associativa del barri. Coses que es podrien millorar: Ajustar i 
controlar millor els temps. Lligat a això, procurar fer les  reflexions i les conclusions 
més llargues, a vegades per culpa de la manca de temps acabaven les conclusions d'una 
forma una mica precipitada. Per aquest motiu alguns professors comentaven de fer les 
sessions una mica més llargues, col·locant-les abans d'hores de lectura o assignatures 
que  permetessin  tenir  una  certa  flexibilitat.  Com  a  punt  dèbil  també  comenten  que 
possiblement, als alumnes no va acabar de quedar massa clar  quin era l'objectiu que 
perseguia el projecte. Comenten que si l'objectiu és que els joves s'associïn d'aquesta 
manera  difícilment  s'assoliran.  Per  això  els  explico  que  aquest  projecte  s'hauria  de 
coordinar millor amb els Punts Jips, amb qui aquest any ens ha estat impossible per 
haver començat a funcionar massa tard.
De cara a millorar ens han proposat que els alumnes que ja estan associats expliquin la seva 
experiència a la resta de companys de l'aula. (això en principi està previst fer en totes les 
línies), també han vist que seria positiu que  aconseguir fer venir ex alumnes a explicar la 
seva experiència. La darrera proposta que han fet és la de fer una sortida per anar a 
veure en viu i  en directe el  funcionament d'una entitat  a la seva seu. Això ho 
comentaven fent referència a la poca autonomia que tenen els joves de cara a anar a cercar 
pel seu propi peu una entitat del seu interès.          
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Valoració dinamitzadors/es

La relació amb el grup classe ha estat molt bona, han estat grups molt participatius en les 
activitats implicant-s'hi i estan atents durant el desenvolupament de les sessions. Potser han 
estat una mica tímids a l'hora de fer les dinàmiques de roll-play. 

L'espai  de  participació  i  comunicació  que  s'ha  creat  a  l'aula  ha  estat  ben  valorat  pel 
professorat. Hi ha algunes dinàmiques que han hagut de ser adaptades per encaixar amb el 
nivell de l'aula. 

El professorat ha estat present a les aules, excepte el primer dia d'una de les línies que tots 
els tutors eren en una formació. A banda d'això, la relació amb els dinamitzadors/es ha 
estat correcte, en algun cas la implicació ha estat superior.

Incidències

IES Salvat Papasseit Districte de Ciutat Vella

Sessions realitzades durant els mesos de novembre i desembre de 2009
Valoració alumnat

En  general  el  grup  A  valora  més  positivament  el  projecte,  les 
dinàmiques i els coneixements o experiències adquirides al llarg de 
les sessions. Alguns alumnes demanen expressament que es facin 
més  sessions.  Per  altra  banda,  en  el  grup  B  no  es  valora  tan 
positivament  les  sessions,  demanen una mica  més  dinamisme a 
l'hora de fer les sessions, tot i que també s'ha de tenir en compte 
que bastants dels alumnes comenten que només han assistit  en 
una  sola  sessió,  la  qual  cosa  també  fa  més  difícil  fer-ne  una 
valoració global del projecte.

Percepció de 
d’interès

3A 7,4
3B 5,4

Valoració activitat 
alumnes

3A 6,4
3B 5,6
Puntuació mitjana  

de l’1 al 10

Valoració de l’institut

La valoració general que en fa l'IES és positiva, ja que les dinàmiques s'han dut a terme amb 
èxit  i  han  assolit  els  objectius  que  s'havien  previst.  Les  observacions  que  fan  són  que 
s'esperaven que tractés sobre temes més relacionats amb l'IES, però s'han trobat que es 
tractava de temes molt més generals amb dinàmiques més metafòriques, tot i que tampoc 
ho han valorat negativament ja que els alumnes ho havien comprès. La valoració feta de les 
dinamitzadores també era positiva.
Els ha servit per conèixer millor al seu alumnat en activitats diferents a les que acostumen a 
realitzar i estan interessats en realitzar-ho de cara a l'any vinent.
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Valoració dinamitzadors/es

Pel que fa al primer grup, la relació amb els alumnes ha estat en general molt bona, com la 
seva implicació, tot i que al principi ha costat una mica establir un clima de confiança on 
poguessin expressar-se sense tanta timidesa. E canvi, en l'altre es comenta que els alumnes 
eren molt poc participatius i que tenien molt mala predisposició a seguir el projecte i fer les 
dinàmiques que es proposaven.  

Una sessió més o una mica més de temps per tancar les dinàmiques hagués estat molt 
profitosa.  Les  activitats  preparades,  tot  i  que  s'han  hagut  d'adaptar  o  conduir  diferent 
segons el grup classe, eren adequades per l'edat amb què s'ha treballat.

Mentre que pel primer grup la implicació del professorat ha estat elevada ja sempre tenien 
un moment al final de cada sessió per comentar com havia anat amb les dinamitzadores, i 
que fins i tot hi ha una tutora que continuarà treballant temes de participació a les hores de 
tutoria, fet que ajudarà a concloure l'objectiu del project, a l'altre grup, la tutora no va estar 
ni present en les sessions. . 

Es valora negativament que dos monitors fossin cridats a última hora per cobrir la sessió 
que quedava pendent. Es comenta també que podria ser més profitós fer les reunions de 
valoració per Instituts i no tota conjunta. 

Incidències

– A la reunió amb l'IES, se'ls comunica que no faran el projecte a 3r i 4t, com estava 
previst sinó que per problemes econòmics es faran només a 3r. Tot i que ja estaven 
assignades les dinamitzacions als dos cursos.

– Durant la reunió amb els tutors es canvien les dates de les sessions, s'ajornen la 2a i 
3a una setmana. 

– Un dia els dinamitzadors arriben a l'IES i els joves estan d'excursió. 
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IES Fort Pius Districte de l’Eixample

Sessions realitzades durant el mes de novembre de 2009

Les valoracions d'aquest IES del districte de l'Eixample han estat recollides per la CIJE – 
Coordinadora Infantil i Juvenil de l'Eixample  i per això segueixen un format diferent al de la 
resta de valoracions recollides pel CJB.

Previ a les sessions del projecte

Les formadores encarregades de les sessions de l'IES Fort Pius valoren molt positivament la 
informació rebuda sobre els grups-classe, durant la reunió realitzada amb el professorat del 
centre. 
Dita  informació,  referida  a  la  naturalesa  del  respectius  grups,  va  permetre  adaptar  les 
sessions al grup, aspecte clau per arribar a bon port. 

Grup 3r A 
El grup era  molt  homogeni,  essent  la  gran majoria  catalans i,  molts  d'ells,  associats  en 
entitats de lleure educatiu o similars. 
El grup es va mostrar molt cohesionat i no sense masses conflictes latents o evidents. Les 
dinàmiques realitzades van ser molt producitves per voluntat del grup en participar. 
Els formadors van adaptar els continguts, per extreure més profit a un grup tant motivat. 

Aspectes a destacar:  els estudiants van expressar la iniciativa de millorar aspectes de 
comunicació per a resoldre els conflictes que deriven del dia a dia a l'institut. Van destacar 
que les tutories podrien ser més obertes a parlar segons quins temes.

Grup 3r B 
El grup està ben avingut i cohesionat aparentment, però amb conflictes latents importants. 
El grup es va mostrar molt participatiu, i les dinàmiques van girar entorn el conflicte, en 
diverses manifestacions (entre ells, i vers el centre). 
En moltes  ocasions,  el  grup  s'organitzava  internament  en “clans”,  seguint  un criteri  de 
provinença geogràfica. 
El grup va valorar que les formacions estaven molt bé, però que difícilment els serviria per 
a  resoldre  els  seus  problemes.  En  aquest  sentit,  la  manca  de  seguiment  el  hi  restava 
predisposició a canviar certes actituds. 

Aspectes a destacar: van posar molt d'èmfasi en les tutories; les sancions administratives 
(o partes) i els robatoris dins del centre com a ítems que generen conflictes.
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Grup 3r C 
El  grup  més divers  i  plural  (culturalment  parlant),  va  ser  una de les  experiències  més 
gratificants.  Tot i  ser un grup mogut i  excessivament espontani,  es va establir un vincle 
intents entre ells i els formadors. 

Els formadors van adaptar les sessions entorn la importància del diàleg i  la voluntat de 
prendre compromisos a l'hora de fer propostes de canvi al centre. 
El  grup-classe,  amb  un  factor  humà  molt  desenvolupat,  va  demostrar  disposar  d'una 
sensibilitat emocional molt interessant per a fer-los créixer. 
Cal destacar, també, la intervenció motivadora i facilitadora del professor que acompanyava 
els formadors durant les sessions. 

Aspectes a destacar: el grup vol que se'ls prengui més seriosament per part del centre, 
sent conscients que, molt sovint, es confonen les seves intencions i que, de seguida se'ls 
etiqueta de “problemàtics”.
Tot i que els formadors no van percebre aquest fenomen en el temps que van estar, podria 
ser interessant explorar perquè tenen aquesta visió.  

IES Ernest Lluch Districte de l’Eixample

Sessions realitzades durant els mesos d'octubre i novembre  de 2009

Les valoracions d'aquest IES del districte de l'Eixample han estat recollides per la CIJE – 
Coordinadora Infantil i Juvenil de l'Eixample  i per això segueixen un format diferent al de la 
resta de valoracions recollides pel CJB.

Previ a les sessions del projecte

Les formadores encarregades de les sessions de l'IES Ernest Lluch valoren com a distant la 
reunió prèvia amb els tutors,  doncs el  professorat  no va mostrar  massa interès en els 
continguts de les sessions. De fet, van ser presents a dita reunió professores que no tenien 
massa continuïtat amb els grups d'ESO.
En  qüestions  més  organitzatives,  la  relació  entre  l'IES  i  la  Coordinadora  va  ser  fàcil  i 
satisfactòria.

Grup 3r A 
El grup comptava amb dos subgrups a l'hora de realitzar les sessions: el grup d'implicats, i el 
grups evasiu a les activitats.
Tot i  això, el grup es va mostrar participatiu en el moment en que es van treballar els 
conflictes latents del grup-classe. Les dinàmiques realitzades, finalment, van ser dirigides a 
polir les diferencies entre els estudiants. La intenció de les formadores era  evidenciar que 
existien eines i mecanismes de diàleg que facilitaven la resolució de ls conflictes quotidians. 
En aquest sentit, les formadors van adaptar els continguts, per extreure més profit a un 
grup tant motivat. 

Aspectes a destacar: els estudiants van reconèixer la participació com a mecanisme per a 
la resolució de conflictes, i el diàleg com a eina. Va mancar un ventall més ampli d'eines. 
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Grup 3r B
El grup és mogut i  cridaner,  encara que prou ben avingut  i  cohesionats  entre ells.  De 
seguida es va perdre en la disbauxa i va mostrar poca predisposició a seguir els continguts.
El grup es va mostrar poc participatiu, i es va aprofundir molt poc amb les dinàmiques.
Tanmateix, els formadors van optar per potenciar al màxim la minoria d'estudiants amb 
ganes de participar.

Aspectes a destacar: l'únic tema que els va interessar va ser el que girava entorn els rols 
vers el conflicte.

Grup 3r C 
El grup més divers i plural, va ser una de les experiències més gratificants. 
Tot i ser una classe amb subgrups molt diversos i, molts d'ells, amb conflictes per resoldre; 
es va aconseguir aprofundir molt en diversos continguts de les sessions. Principalment, es 
va  treballar  la  importància  del  diàleg  en  les  relacions  de  convivència;  els  rols  vers  el 
conflicte; i l'empatia com a actitud personal i col·lectiva. 
El resultat fou la possibilitat d'iniciar una assemblea de classe, des d'on intentar resoldre els 
conflictes latents del grup. 

Aspectes a destacar: el grup vol que se'ls prengui més seriosament per part del centre, 
sent conscients que, molt sovint, es confonen les seves intencions i que, de seguida se'ls 
etiqueta de “problemàtics”.
Tenen iniciativa suficient per a coordinar i gestionar les activitats culturals del centre (com 
carnestoltes).

Grup 3r D 
Un grup conflictiu, es podien observar actituds molt agressives en el tracte entre ells.
El  grup  es  va  mostrar  molt  passiu,  en  una  minoria.  Tanmateix,  van  destacar  aquells 
estudiants  que  participen  d'esplais  i  agrupaments,  doncs  tenien  ganes  d'aprofitar 
l'experiència. 
Van anar de menys a més en el pas de les sessions.

Aspectes a destacar: -
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IES Maragall Districte de l’Eixample

Sessions realitzades durant el mes de novembre de 2009
Valoració alumnat

Per  problemes  organitzatius  del  CJB  no  vam  poder  fer 
arribar les valoracions dels alumnes als dinamitzadors, de tal 
manera  que  no  podem  fer-ne  una  valoració.  De  totes 
maneres,  l'equip  docent  comenta  que  els  alumnes  van 
quedar molts satisfets del projecte i que el valoraven molt 
positivament. 

Percepció de d’interès

3A --
3B --
3C --
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

3A --
3B --
3C --
Puntuació mitjana de l’1 al  

10

Valoració de l’institut

Malgrat que l'equip docent no vegi molt clara la finalitat, o si més no, no creuen que el 
projecte  aconsegueixi  la  finalitat  que  persegueix,  el  valoren  molt  positivament.  Són 
conscients de la dificultat que comporta transmetre tots els continguts del projecte amb 
només dues sessions però  en canvi els agraden els conceptes que es treballen i troben que 
la metodologia que s'ha utilitzat és positiva, ja que no exalta excessivament l'alumnat, en 
fomenta la participació i a més en fan una lectura positiva. 
Lligat a aquest tema comenten que no acaben de veure clar que la participació oral en les 
dinàmiques es faci de forma voluntària, creuen que això perjudica als tímids i als qui no 
participen habitualment. 
En darrer lloc es comenta que seria  interessant poder lligar el  projecte a les diferents 
iniciatives   “socio-festives” que es duen a terme dins del propi institut, com és el cas del 
Carnestoltes. Canalitzar el que pretén transmetre el projecte cap a coses que ja funcionen 
dins de l'institut. 

Valoració dinamitzadors/es

Diversos alumnes del grup B van demanar més informació sobre el temes que s'estaven 
tractant, fins al punt de voler quedar amb els dinamitzadors fora de l'institut, tot i que els 
dinamitzadors van desestimar la proposta per evitar-se problemes .  

Incidències

– Van faltar els papers de valoració dels alumnes.

18



IES Montjuïc Districte de Sants-Montjuïc

Sessions realitzades durant els mesos de novembre i desembre de 2009
Valoració alumnat

En aquest  institut  la  sessió  que ha  tingut  més  èxit  entre 
l'alumnat ha estat la segona sessió, però l'activitat que han 
destacat  més  de  manera  particular  ha  estat  la  de 
presentació que es va fer durant la primera sessió ja que 
destaquen que els va servir  per conèixer alguns aspectes 
dels seus companys. 
Han  valorat  molt  positivament  del  projecte  que  els  ha 
permès conèixer millor al grup i poder fer activitats que els 
han unit com a grup. 
D'altra banda, però surten algunes opinions que recalquen 
el  fet  que  en  tres  sessions  no  els  ha  fet  modificar  cap 
comportament de la seva conducta el projecte. 

No  hi  ha  cap  aspecte  de  les  sessions  que  destaquin 
negativament. 

Percepció de d’interès

4A 7,9
4B 6,9
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

4A 8
4B 6,4

Puntuació mitjana de l’1 al  
10

Valoració de l’institut

Han valorat positivament les dinàmiques ja que han enganxat a tots els nois i noies que hi 
han participat activament i amb ganes. Com que posteriorment s'ha treballat la temàtica 
que es va dur a terme en les dinàmiques, tan a 3r com a 4t, les sessions han quedat incloses 
dins del programa de l'assignatura. 
No valoren tan positivament el fet que no va quedar temps en les diferents sessions de 
poder fer una reflexió final acurada i a alguns alumnes no els va quedar clar el que s'havia 
treballat. Alhora, el professorat considera que no es va replicar amb prou contundència 
quan  alguns  alumnes  van  treure  maneres  violentes  de  resoldre  els  diferents  conflictes 
presentats. Pel que fa als aspectes relacionats amb la participació, tot i no anar malament, 
la última sessió és la que va anar una mica més fluixeta ja que la motivació de l'alumnat per 
entrar en la vida associativa del barri és molt baixa. 
En general, però, la valoració feta és bona, estan contents amb el resultat del projecte i han 
mostrat interès per tornar-lo a fer l'any vinent. 
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Valoració dinamitzadors/es 

Fan una certa distinció entre els diferents cursos. Segons els dinamitzadors aquests grups 
segreguen els estudiants en funció del seu rendiment acadèmic. Això ha fet que no fossin 
iguals les sessions en un curs que en un altre i evidentment, la resposta dels estudiants 
tampoc ha estat la mateixa. Això també ha fet que haguessin de canviar les dinàmiques i 
adaptar-les en funció del grup. Pel que fa al tema del CJB comenten que s'han trobat una 
mica abandonats, que els hauria agradat tenir els tècnics més a sobre o bé que haguessin 
anat  a  una  de  les  sessions  a  fer  una  petita  introducció  del  projecte.  Tan  ells  com el 
professorat amb qui han tractat comenten que és un projecte massa ajustat de temps pels 
continguts que es volen arribar a transmetre, consideren que tres sessions d'una hora són 
insuficients per reflexionar sobre tantes coses. 
Valoren molt positivament que s'estigui  fent durant el primer trimestre ja que això pot 
permetre als tutors donar continuïtat a aquells aspectes que han sortit durant les sessions i 
hagin trobat interessants. També comenten que seria molt interessant anar més coordinats 
amb els Punt JIPS, de cara també a fer el seguiment i poder veure l'impacte i continuïtat del 
projecte.  

Incidències

IES Emperador Carles Districte de Sants-Montjuïc

Sessions realitzades durant els mesos de novembre i desembre de 2009
Valoració alumnat

En general ha agradat força i molts sembla que li han trobat 
utilitat, no tant en el tema de millorar la seva participació i 
convivència amb el altres, però, si més no, tots destaquen 
que ha servit per conèixer millor als seus companys, la qual 
cosa pot acabar derivant en una millora de la convivència. 
Ara  bé,  aconseguir  que  els  joves  entrin  a  formar  part 
d'associacions  no  pot  dependre  de  tres  sessions  d'una 
hora... 
Pel  que fa  a activitats els  ha agradat molt les activitat de 
trencar el gel i coneixença per que eren divertides (pistoler, 
cadires,...).  Per  altra  banda  també  comenten  que  els  ha 
agradat  poder donar  la  seva  opinió sobre  temes  que els 
consideren  propers.  En  darrer  lloc  comenten  que  els 
agrada  l'activitat  de  la  participació   per  que  els  permet 
conèixer millor els  gustos de la resta de companys de la 
classe.  

Percepció de d’interès

3O 7,1
3P 6,5
3Q 7,2
3N 7
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

3O 7,6
3P 6
3Q 7,9
3N 6,4

Puntuació mitjana de l’1 al  
10
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Valoració de l’institut

El projecte els ha semblat útil  de cara als temes que han treballat els alumnes amb les 
dinàmiques, però també perquè els ha donat l'oportunitat de conèixe'ls millor en ambients 
un  pèl  més  distesos.  Després  de  les  tres  sessions  s'han  quedat  amb sensació  de  poc. 
Valoren molt positivament el fet que molts alumnes que normalment no participen a l'aula, 
s'hagin implicat en les activitats proposades i hagin treballat aquests temes amb la resta de 
l'aula. 
Els punts que han valorat més negativament del projecte han estat el fet que amb una hora 
moltes vegades no hi ha temps suficient per treballar tot el que s'hauria de tractar i el fet 
que l'aula algunes vegades se'ls ha quedat petita per les distribucions de grup que es feien. 
Consideren el resultat global de l'activitat ha estat positiu i han mostrat interès en repetir 
l'activitat en el cas que es torni a fer durant l'any vinent. 

Valoració dinamitzadors/es

En general comenten que ha tingut una bona rebuda per part de l'alumnat i del professorat. 
Han comentat que les sessions no estaven massa ben programades, el ritme era més d'un 
adult que no d'un adolescent. (De cara a complir tots els objectius de la sessió). També es 
comenta que resulta complicat fer sessions amb una parella que no coneixes i proposen fer 
dinàmiques de complicitat  entre  els  educadors abans d'entrar  a fer  el  projecte.  També 
valoren que han fet moltes reunions que no estaven previstes dins de la seva tasca. També 
comenten que han tingut poc seguiment i recolzament per part del CJB, haurien volgut 
veure  algun  tècnic  algun  dels  dies  que  estaven  fent  la  sessió...  Com  a  crítica  també 
comenten que els dinamitzadors no s'haurien de fer càrrec del material... 

Incidències

– A les reunions amb els tutors d'algun grup de dinamitzadors no hi va assistir ni el 
Consell  de la Joventut ni de convivència. Cal dir també que van ser 4 reunions 
diferents.
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IES Les Corts Districte de Les Corts

Sessions realitzades durant el mesos d'octubre i desembre de 2009
Valoració alumnat

Per  problemes  organitzatius  del  CJB  no  vam  poder  fer 
arribar les valoracions dels alumnes als dinamitzadors, de tal 
manera  que  no  podem  fer-ne  una  valoració.  De  totes 
maneres,  l'equip  docent  comenta  que  els  alumnes  van 
quedar molts satisfets del projecte i que el valoraven molt 
positivament. 

Percepció de d’interès

3A
3B
3C
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

3A
3B
3C
Puntuació mitjana de l’1 al  

10

Valoració de l’institut

Valoració dinamitzadors/es

La relació amb l'alumnat es comenta que és molt bona ja que un dels dinamitzadors havia 
treballat anteriorment amb alguns dels alumnes, la qual cosa va facilitar la complicitat i la 
implicació. Les dinàmiques van funcionar força bé i no es van haver de modificar gaire., 
malgrat que també és cert que els dinamitzadors s'han vist obligats a aconseguir el material 
pel seu compte enlloc de que fos facilitat pel CJB.
Finalment els  dinamitzadors han comentat  que és  impossible  transmetre tot  el  que es 
pretén  en  aquest  projecte  amb només 3  sessions  d'una  hora.  Es  comenta  que  aquest 
projecte, per ser útil, hauria de durar tot el curs. També es comenta que les sessions poden 
ser enfocades de dues maneres diferents, l'una més relacionada a vincular el projecte a les 
entitats ja existents al territori, i l'altra relacionada amb la possibilitat d'enfocar el projecte a 
l'organització dins del propi institut, associacions d'estudiants, organitzar esdeveniments... 

Incidències

– Quan vam anar a la reunió de tutors, ningú esperava a l'equip de dinamitzadors que 
anaven amb una representant del CJB. Això va fer que la reunió fos amb el director 
de l'IES.

– Aquell  mateix  dia,  se'ls  va  comunicar  que  enlloc  de  les  2  línies  amb  què  es 
comptava i per les que s'havien buscat dinamitzadors n'hi havia 3. Aquesta tercera 
començava l'endemà, i  per tant es van haver de trobar els dinamitzadors/es en 
menys de 24 hores.  

– Van faltar les fitxes de valoració l'últim dia de sessions. 
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IES Menéndez Pelayo Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Sessions realitzades durant el mesos d'octubre i novembre  de 2009
Valoració alumnat

En general creiem que s'ha entès poc el full de valoració. 
S'haurà de formular d'una altra manera de cara anys vinents. 
La majoria no sabien què posar en les columnes de canvis 
en les actituds personals i relacions amb l'entorn perquè no 
entenien què havien de dir... 
Els  dos  grups  han  valorat  positivament  el  fet  de  poder 
participar  en  activitats  més  dinàmiques  que  una  simple 
xerrada. L'activitat que més positivament valoren tots és el 
roll-play  fet  durant  la  segona  sessió,  on  van  haver 
d'interpretar diferents situacions. 
Es detecta també, una gran majoria d'alumnes amb interès 
per arribar a formar part d'alguna entitat o grup de joves. 

Percepció de d’interès

4A 6,78
4B 6,93
4C --
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

4A 7,56

4B 6,58

4C --

Puntuació mitjana de l’1 al  
10

Valoració de l’institut

La valoració general del projecte és bona. Els punts que han valorat especialment bé han 
estat el fet que es treballés amb dinàmiques, ja que els alumnes van estar-hi molt a gust. 
D'altra banda, es valora no tan positivament el fet que ha costat molt que els conceptes 
treballats durant el projecte hagin tingut una continuïtat passat el temps. Tot i que, al poc 
de finalitzar-les es va fer una reunió de delegades i delegats, on van participar en un grau de 
motivació considerable. 
Se'ns demana que si l'any vinent es realitza el projecte, que hi tornem. 

Valoració dinamitzadors/es

Pel que fa al tema de relació amb els alumnes comenten que al ser classes de 15 persones 
et permetia treballar les coses amb més profunditat, els joves podien participar més de les 
activitats que es preparaven. Lligat a això, alguns dinamitzadors comenten  que algunes 
dinàmiques  estaven  pensades  per  més  alumnes  però  que  en  general  estaven  força 
adequades i valoren positivament la capacitat i marge per poder improvisar una mica en les 
sessions. 
Pel  que  fa  al  tema  professorat  destaquen  una  bona  atenció  prèvia  a  les  sessions  per 
preparar tot lo referent a material, espai... i que durant la sessió molts es van mantenir 
bastant al marge. Alguns ho van acordar així  amb els dinamitzadors, i  havien pactat fer 
poques intervencions i només encaminades a fomentar la participació dels alumnses, altres 
ho van fer perquè preferien mantenir-se una mica aliena al tema... També comenten que 
d'entrada els professors que van estar a l'aula no estaven gaire informats sobre en què 
consistia el projecte..

Incidències
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– En dues sessions (de línies separades) ha faltat un dinamitzador que no ha avisat 
amb  prou  temps  per  poder-li  buscar  un  substitut.  De  totes  maneres,  els 
dinamitzadors/es  que han quedat  sols  amb el  grup se  n'han ensortit  sense cap 
incidència.

– A l'inici  d'una de les línies cap dels dos dinamitzadors ha recordat que hi  havia 
d'anar, i no s'han presentat a l'IES. Al final s'ha parlat amb l'IES i s'ha endarrerit l'inici 
de les sessions una setmana.

IES Costa i Llobera Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Sessions realitzades durant el mes d'octubre del 2009
Valoració alumnat

Percepció de d’interès

3A
3B
3C
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

3A
3B
3C
Puntuació mitjana de l’1 al  

10

Valoració de l’institut

Valoració dinamitzadors/es

Incidències
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– Uns dies després de fer la primera sessió, l'IES s'ha posat en contacte amb el CJB 
per  tal  de  demanar  que  no  se'n  fessin  més.  Segons  la  seva  versió  els 
dinamitzadors/es no han estat a l'alçada amb una activitat massa infantil i que no 
s'adeia amb el contingut de les fitxes que els havíem passat.

– Ens  hem  posat  en  contacte  amb  l'IES  per  anar  a  fer  una  reunió  i  xerrar 
l'Observatori de la Convivència i el CJB detingudament del tema. 

– Finalment  després  de  la  reunió,  es  va  explicar  als  tutors  de  l'IES  que  els 
dinamitzadors era la primera vegada que realitzaven aquelles dinàmiques (ja que les 
sessions del Costa i Llobera van començar a l'octubre) i que era normal que no les 
tinguessin  ben apamades del  tot.  Els  vam comentar  que a cap altre  institut  de 
Barcelona  s'havien  queixat  del  desenvolupament  de  les  sessions  per  part  dels 
dinamitzadors (que eren els mateixos). Finalment es va acordar que l'any vinent el 
projecte es podia realitzar de totes maneres, sempre que a la reunió prèvia a l'inici 
de  les  sessions  hi  anessin  totes  les  dinamitzadores i  dinamitzadors,  i  poguessin 
veure com tenen preparades les sessions i les dinàmiques que realitzaran.
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IES La Sedeta Districte de Gràcia

Sessions realitzades durant el mes de novembre de 2009
Valoració alumnat

L'activitat que els ha agradat més amb diferència, ha estat la 
de  presentació.  A continuació,  hi  ha  alguns  alumnes  que 
destaquen  la  que  s'ha  utilitzat  per  fer-los  veure  la 
importància de la comunicació en les relacions i resolució 
de conflictes consistents en fer grups de 2 i aconseguir que 
la  parella  dibuixi  una  composició  que  no  veu,  només  a 
través del diàleg. 

A banda d'això, no han entès bé la segona part de la fitxa de 
valoració i per tant les respostes no poden ser valorables. 

Percepció de d’interès

3A --
3B 8,3
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

3A --

3B 8,6

Puntuació mitjana de l’1 al  
10

Valoració de l’institut

El que valoren més positivament és que els dinamitzadors del projecte hagi estat gent de 
fora de l'IES i jove, ja que així la distància entre l'alumnat era menor i s'han pogut expressar 
millor.  El  projecte  els  ha  ajudat  a  reforçar  els  continguts  que  ja  havien  treballat  en 
l'assignatura d'Educació per la Ciutadania. 

Tant  l'alumnat  com  el  professorat  han  valorat  molt  positivament  el  projecte.  L'únic 
problema del que tenen queixa va ser amb la coordinació de dates que es va fer a l'inici, ja 
que els dinamitzadors van arribar un dia que el curs havia fet una sortida. 

Han mostrat interès en repetir el projecte durant l'any vinent, en cas que es repetís.

Valoració dinamitzadors/es

En un dels grups es comenta que els adolescents anaven mancats de coneixements pel que 
fa  al  tema participació.  A  més  a  més  també  tenien  problemes  interns  entre  diferents 
alumnes de la classe i greus dificultats per respectar els torns i la resta de companys. 
Les dinàmiques es van fer tal i com estava establert tot i que es van introduir algun petit  
canvi sobre la marxa. 
Es comenta que a la formació es podria tractar més el tema de com es pot participar dins 
de l'Institut i de diferents models de participació que existeixen. 
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Incidències
– Quan els dinamitzadors/es van anar a la reunió amb els tutors es van trobar que la 

reunió no havia estat convocada aquell dia (i per tant no se'ls hi esperava). A banda 
d'això l'IES els va informar que enlloc de les 3 línies que constaven sobre el paper (i 
per les que s'havien buscat dinamitzadors/es) només se'n feien 2.

– Finalment es va acordar una altra data per fer la reunió amb els tutors i es van re-
ubicar els 6 dinamitzadors/es en les 2 línies.

IES Secretari Coloma Districte de Gràcia

Sessions realitzades durant el mes de novembre de 2009
Valoració alumnat

En  general  han  agradat  força  les  sessions  a  tots  tres  grups. 
Gràcies a les valoracions podem veure que alguns dels conceptes 
que es volien treballar han quallat força entre els alumnes. Pel 
que fa a les activitats hem de destacar la de la xarxa dels fils, la 
del  pistoler,  per  que  era  divertida  però  sobretot,  sobretot, 
sobretot,  el  que  més  els  ha  agradat  són  les  activitats  que 
derivaven en un debat. Activitats com el Baròmetre, que fa que 
es posicionin davant de certes situacions, els agrada per que ho 
veuen com una possibilitat de donar la seva opinió i a més a més 
de conèixer millor els companys de classe. 

Percepció de 
d’interès

3A 7,6
3B 7,2
3C 6,7
Valoració activitat 

alumnes

3A 7,6
3B 6
3C 5,4

Puntuació mitjana de  
l’1 al 10

Valoració de l’institut

Valoració dinamitzadors/es

– El grup classe era molt nombrós i les aules molt petites i això ha fet que a alguns 
alumnes no hagi estat possible fer-los participar a l'activitat. Tot i això la relació ha 
estat molt bona.

– Les dinàmiques han estat les adequades, tot i que la segona i tercera sessió han 
funcionat molt millor que la primera. 

– El professorat s'hi va implicar tot i que a vegades van intervenir en les sessions 
quan no tocava, tot i que la seva intenció era donar un cop de mà.

Incidències
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IES Francisco de Goya Districte d'Horta-Guinardó

Sessions realitzades durant el mes de novembre i desembre de 2009
Valoració alumnat

No han mostrat gaire interès en omplir el full de valoració, 
ja  que  la  majoria  de  respostes  són  molt  curtes  i  no 
permeten fer una bona valoració del que els ha semblat el 
projecte. 

De totes maneres, pel que se'n pot extreure l'activitat no 
els  ha  semblat  malament,  l'han  valorat  positivament  i  les 
activitats que més han valorat han estat les de la primera 
sessió. 

Percepció de d’interès

4A --
4B --
4C 7,3
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

4A --

4B --

4C 7,3

Puntuació mitjana de l’1 al  
10

Valoració de l’institut

Els tutors/es no han pogut estar a totes les sessions que s'han fet a les seves aules (dos d'ells 
només  n'han  estat  a  una)  i  per  aquest  motiu,  expliquen  que  els  continguts  que  s'han 
treballat no els han servit per poder treballar posteriorment a les tutories. Per cap dels 
tres, el projecte s'ha pogut usar en res més. Opinen, però, que està bé com a activitat 
destinada a fer veure als alumnes que poden participar de manera activa en el seu barri.

L'implicació de l'alumnat en les dinàmiques ha anat en funció de la línia en què es treballés. 
En totes, però s'han seguit correctament i amb interès les activitats proposades. La més 
implicada i que va continuar amb les dinàmiques de continuació proposades  entre sessió i 
sessió va ser la de 4t C, les altres dues es van mostrar una mica més escèptiques. Una 
opinió comuna dels tres tutors és que a 4t d'ESO potser són massa grans per començar a 
tractar aquests temes i que el projecte s'hauria de començar quan són més joves. 

Valoració dinamitzadors/es

El grup estava molt motivat i es va establir una bona relació entre els dinamitzadors i els 
alumnes. Tot i que hi havia algun grup que els va costar més iniciar-se en les dinàmiques 
tots s'hi van acabar implicant.

Les dinàmiques han estat les adequades, tot i que la segona i tercera sessió han funcionat 
molt millor que la primera.

Els  professors  s'hi  han implicat,  fent  callar  les  aules  quan convenia  en algun moment  i 
deixant que les sessions es desenvolupessin seguint el seu curs. 
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Incidències

– En  una  de  les  línies  s'ha  endarrerit  l'inici  de  les  sessions  una  setmana,  s'ha 
comunicat  durant  la  reunió de tutors.  Han faltat  fulls  devaluació per la  tercera 
sessió.

IES Anna Gironella de Mundet Districte d'Horta-Guinardó

Sessions realitzades durant el mes de novembre de 2009
Valoració alumnat

En general els han agradat les sessions a tots dos grups. De 
les valoracions dels alumnes se'n desprèn que el teatre va 
ser l'activitat que més els va agradar. En general s'ho van 
passar bé i  hi  ha varis  comentaris  que demanen fer  més 
sessions d'aquest tipus. El més sorprenent és la manera en 
la  que valoren fer  classes  d'una forma diferent,  aprendre 
d'una altra manera.  

Percepció de d’interès

3A 8,1
3B 7,5
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

3A 7,6
3B 8,5
Puntuació mitjana de l’1 al  

10

Valoració de l’institut

El  projecte  els  ha  agradat  i  semblat  interessant  per  l'assignatura  d'Educació  per  la 
Ciutadania.  Les  dues  línies  han  participat  i  s'han  implicat  en  el  projecte  de  la  mateixa 
manera, tot i que més endavant no s'ha notat un canvi en les seves actituds o implicació.

L'activitat que més destaquen i han pogut usar més endavant, ha estat el roll-playing que 
tractava les resolucions de conflictes. Ha estat l'activitat més ben valorada tant per alumnat 
com professorat.

Per contra, els punts negatius són que el grup-classe era massa gran per poder funcionar 
òptimament i que segurament s'hagués funcionat millor amb grups més reduïts. Per altra 
banda,  han  trobat  a  faltar  més  temps  per  poder  fer  la  reflexió  posteriorment  a  les 
dinàmiques. 

Valoració dinamitzadors/es
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El grup era maco tot i que no estaven gaire motivats en un inici, després van entrar en les 
dinàmiques i van acabar molt implicats demanant informacions d'algunes entitats del barri. 

Les  sessions  no  van anar faltades  de temps i  només es  va  haver  d'adaptar  una de  les 
dinàmiques per tal d'adequar-la més al tipus d'alumnes de l'aula.

La professora d'una de les aules era substituta i el fet que no li tinguessin gaire respecte, va 
fer que fos una mica complicat posar ordre a l'aula.   

Incidències

– Es van fer diverses reunions per explicar el projecte per canvis de coordinadors 
pedagògics.

– Un dels grups va ser especialment conflictiu, fins al punt de no poder acabar la 
primera sessió. Ara bé, val a dir que després d'això l'actitud del grup va millorar 
força en les altres sessions. 

– Es van modificar les primeres sessions ja que es considerava que no eren prou 
atractives  per  als  alumnes,  però  la  resta  es  va  seguir  fent  igual  i  va  funcionar 
correctament.

– Pel que fa al tema del professorat es valora molt positivament la predisposició de la 
professora de ciutadania amb qui es feien les sessions, inclús es va comentar que va 
utilitzar coses del projecte per fer una reflexió a l'entorn d'una problemàtica de 
l'Institut. 

IES Narcís Monturiol Districte d'Horta-Guinardó

Sessions realitzades durant el mes de novembre de 2009
Valoració alumnat

Les valoracions són molt diferenciades segons la línia de la 
que parlem. A 3rA han estat molt positives i destaquen uns 
quants comentaris demanant que es repeteixin les sessions 
l'any vinent. Les activitats que van agradar més van ser les 
de la primera i la segona sessió. 

A 3rB, per contra, les valoracions no són negatives, però 
tampoc són tan entusiastes com les dels seus companys. La 
sessió que els ha agradat més ha estat la segona, tot i que 
l'activitat de presentació que es va fer el primer dia també 
ha estat molt ben valorada.
Cap dels  dos  grups  ha  sabut  entendre  el  significat  de  la 
quarta pregunta on han respost amb aspectes que tenien a 
veure amb el desenvolupament de les sessions però no amb 
els  canvis  que  han  tingut  respecte  les  seves  actituds 
personals. 

Percepció de d’interès

3A 7,1
3B 4,8
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

3A 7,5

3B 4,7

Puntuació mitjana de l’1 al  
10
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Valoració de l’institut

 La valoració per part del  professorat d'Educació per la Ciutadania que és qui  ha dut a 
terme el projecte és molt bona ja que els temes tractats durant les sessions s'han pogut 
adaptar perfectament al programa de l'assignatura, per tant els ha servit de referència per 
poder treballar durant la resta de curs. 

 Destaquen que ha funcionat millor a una línia (la que tradicionalment és més dificultosa) 
que a l'altra. 

 Del conjunt  de dinàmiques que s'han desenvolupat  durant  el  projecte,  destaquen molt 
positivament les de la primera sessió, potser però, van tenir l'inconvenient de deixar el 
llistó massa alt i els alumnes després s'esperaven més de les altres sessions. 

 Com a aspectes negatius remarquen els problemes de ritme que suposava el fet d'haver de 
compaginar espais amb moltes dinàmiques amb espais reservats per la reflexió, amb un 
interval de temps tan curt. 

 A banda d'això,  la  resta  de  valoració  és  molt  positiva  i  estan interessats  en repetir  el 
projecte si es realitza durant l'any vinent. 

Valoració dinamitzadors/es

Pel que fa a alumnes res destacable, els dos grups eren força moguts però pel que sembla 
n'hi havia un que tenia bastant nombre de líders negatius que dificultaven les dinàmiques i la 
participació. No obstant, les pràctiques han estat força apropiades ja que han funcionat 
força bé i s'han hagut d'introduir molt poques modificacions. 
Pel que fa a la relació amb el professorat cal destacar que la professora de ciutadania, que 
és on s'impartia les sessions del  projecte s'ha involucrat molt,  li  ha agradat,  ha mostrat 
interès en seguir treballant els aspectes tractats en el projecte i a més a més ha valorat molt 
positivament el fet de que persones alienes al centre vagin a fer projectes d'aquest estil. Es 
valora la relació amb ella d'excel·lent. 

Incidències

– Han faltat els fulls de valoració a la tercera sessió.
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IES Barcelona-Congrès Districte de Nou Barris

Sessions realitzades durant el mes de novembre i desembre de 2009
Valoració alumnat

En general  estan força  satisfets  a  totes les aules.  Valoren 
positivament la possibilitat de fer activitats que se surtin de 
la normalitat de l'Institut.  Els agrada molt poder conèixer 
millor  als  seus  companys  i  poder  expressar  les  seves 
opinions i escoltar les dels demés en situacions que els són 
familiars  o  properes.  Alguns  demanen  que  es  facin  més 
sessions d'aquest tipus i d'altres donen les gràcies per el que 
s'ha fet.  

Percepció de d’interès

3A 8,4
3B 7,5
3C 7,2
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

3A 8,1
3B 8,1
3C 6,1
Puntuació mitjana de l’1 al  

10

Valoració de l’institut

La valoració que fa l'IES és molt positiva ja que els alumnes han quedat contents i amb 
ganes de fer més sessions i d'altra banda, han trobat una millora en la seva actitud respecte 
als seus companys i l'empatia. El fet de funcionar amb dinàmiques ha fet que els conceptes 
entressin millor i els alumnes estiguessin molt més predisposats a participar i treballar els 
conceptes que es presentaven. Les tres sessions han servit de referència per posteriors 
temes que s'han treballat posteriorment a la tutoria.
 
Com a aspectes negatius han valorat que fer només tres sessions d'una hora és un temps 
massa curt per intentar transmetre tot el que es volia transmetre si es fa amb dinàmiques, 
proposen d'ampliar el nombre de sessions. A banda, han demanat si de cara a l'any vinent 
poden tenir més informació prèviament a l'inici de les sessions per tal de poder treballar 
millor les temàtiques de manera posterior. 

Si el projecte es continua fent durant l'any vinent hi  ha un interès en tornar-lo a fer a 
l'institut. 
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Valoració dinamitzadors/es

La relació amb els joves no va ser especialment senzilla, alguns poca atenció, predisposició, 
dificultats comunicatives pel que fa al tema idioma... però en general la relació va ser força 
bona i amb el temps cada cop va ser més senzill conduir els grups.

EL tema dinàmiques les van trobar força apropiades, no obstant, això no va significar que 
en algun moment donat no haguessin de fer petites modificacions per acabar de adequar-se 
al grup. 

Finalment pel que fa als tutors hi ha divergència, cada grup s'ha trobat amb un perfil de 
persona diferent... Alguns que s'implicaven més aviat gens, altres que s'implicaven massa, 
fins al punt d'entorpir les sessions,... 

Incidències

– Durant  la  reunió amb els  tutors  s'han modificat  les  dates  de realització  de les 
sessions de les 3 línies que hi ha a l'IES, ja que per part seva no tenien gens assumit 
que ja s'haguessin concretat de cap manera. Això va implicar haver de ressituar 
alguns dinamitzadors/es ja que ja havien estat assignats en l'anterior horari.

– A l'inici de les sessions del dia 24 de novembre, ha faltat una de les dinamitzadores. 
Com que hi havia 3 dinamitzadors més han ajuntat les 2 aules. 

IES Galileu-Galilei Districte de Nou Barris

Sessions realitzades durant el mes de novembre de 2009
Valoració alumnat

Percepció de d’interès

1A
1B
1C
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

1A
1B
1C
Puntuació mitjana de l’1 al  

10

Valoració de l’institut

Valoració dinamitzadors/es
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En aquest Institut es van dur a terme les dinàmiques en curosos de 1er d'ESO, la qual cosa 
implica  joves més  moguts,  més participatius  però a  la  vegada una mica  més difícils  de 
controlar,  (en alguns casos..).  El  projecte  no estava  pensat  per aquest  grup  d'Edat,  no 
obstant, es considera que és una una bona edat per començar a treballar una bona base.. 
Per aquest motiu, les activitats planejades en la reunió de valoració han hagut de ser una 
mica modificades, sobretot per adequar el contingut a la seva edat, però en general s'ha 
respectat bastant el patró..
Pel que fa als professors també han hagut de tots colors, però en general força positiva la 
seva participació i implicació en el projecte... 

Incidències

– S'ha hagut d'adaptar el contingut dels Roll-Plays ja que en aquest centre les sessions 
es realitzen amb alumnes de 1r d'ESO a diferència de la resta de IES.

– A banda d'això,  durant  la  reunió amb els  tutors  es  van modificar  les  dates  de 
realització de les sessions d'una de les línies, fet que va implicar haver de ressituar 
alguns dinamitzadors/es, ja que ja havien estat assignats en l'anterior horari. 
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IES Alzina Districte de Sant Andreu

Sessions realitzades durant el mes de novembre de 2009
Valoració alumnat

En  general  els  han  agradat  totes  les  activitats.  No  en 
destaca cap per sobre les altres. Trobem el perfil de  joves 
que els agraden les activitats més mogudes, altres que els 
agraden les més reflexives, altres que els agraden les més 
teatrals, altres que pot ser prefereixen els debats i les que 
creen espais de participació i diàleg. 
Com a nota  negativa  potser destacaríem que en un dels 
grups sembla que no van quedar gaire clars els  objectius 
dels projecte. Fins i tot un dels alumnes ho menciona. 

Percepció de d’interès

4A --
4B 5,3
4C 6,6
4D 7,1
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

4A --
4B 5
4C 6,6
4D 7,9
Puntuació mitjana de l’1 al  

10

Valoració de l’institut

 És un trencament positiu i motivador de les activitats rutinàries del centre.
Creiem que funcionaria millor amb grups més petits (12/15 alumnes, mig grup classe) i 
podria fer-se la mateixa feina amb menys sessions (dues sessions).
La raó de fer-ho en grups més petits és per l'aprofitament del temps i el manteniment d'un 
cert clima de treball i de complicitat que després pogués integrar als nois noies amb les 
activitats del barri, i no fos una activitat més de les que organitza el centre.
Caldria aprofitar la darrera sessió per informar del teixit associatiu del barri, amb webs, 
adreces concretes, suggeriments, etc...

Valoració dinamitzadors/es

Destaquen que hi ha força diferència a l'hora de fer les sessions entre joves de 3 i joves de 
4t  d'ESO.  Valoren positivament  el  fet  de que  siguin  més  grans  ja  que es  pot  treballar 
millorar la reflexió. Les dinàmiques en aquest cursos anaven soles. Per l'altra banda també 
destaquen que algunes activitats estaven poc definides, o que durant la formació no les van 
acabar d'entendre del  tot. Tampoc va quedar clar com funcionava el tema de material i van 
haver de sortir de més d'un entrebanc que es podria haver evitat des del CJB.
Per altra banda valoren molt positivament els papers dels diferents tutors que han tingut. 
Alguns han participat més, han col·laborat menys, però en general han mostrat interès i han 
mirat de no interferir negativament en el projecte.

Incidències
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– A la reunió amb tutors, convocada pel 10 de novembre a les 15:30, els tutors no hi 
eren, segons ells no ho sabien, tampoc ho sabia el professor de ciutadania. Al final una 
tutora va sortir de classe per atendre'ns. Tampoc coneixia el projecte

– Un dels tres grups,  no tenia els horaris  correctes, per sort als  dinamitzadors els hi 
anava bé canviar.

– L'IES ha modificat una de les sessions que hi havia acordada a la reunió amb tutors, la 
informació s'ha passat directament als dinamitzadors que han modificat els seus horaris. 

SES Comas i Solà Districte de Sant Andreu

Sessions realitzades durant el mes de  novembre de 2009 
Valoració alumnat

En general la percepció dels alumnes és molt bona. Molts 
valoren positivament aquestes sessions i demanen que se'n 
facin més o que siguin més llargues.  Les dinàmiques que 
més han agradat són les de teatre i aquelles en què poden 
donar la seva opinió en general. Els agrada poder participar 
i dir la seva a les activitats. 
En  algunes  valoracions  es  veuen  absorcions  de  discurs 
associatiu i  molts dels infants comenten que els agradaria 
formar part d'alguna entitats i fins i tot pregunten que han 
de fer per fer un cap de setmana jove... 

Percepció de d’interès

3A 8,7
3B 8,1
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

3A 8,6
3B 7,5
Puntuació mitjana de l’1 al  

10

Valoració de l’institut

La valoració general de l'institut és molt positiva. Han notat una millora de la convivència 
dins de l'aula al llarg de les sessions i han pogut aprofitar tot el contingut treballat durant les 
sessions  ja que el crèdit de síntesi que tenen a 3r d'ESO tracta la temàtica de la convivència 
i ho han acumulat com a coneixement. Cal destacar que el curs on s'han fet les 3 sessions 
és un dels que més informació tenia sobre com participar al barri. Ha faltat poder donar-los 
la motivació per començar a participar de manera activa. Valoren de manera especialment 
positiva el fet que se'ls hagi fet treballar en equip, ja que és un curs que anava molt faltat 
d'això. 
Han mostrat molt d'interès en participar en el projecte si es repeteix l'any vinent. 
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Valoració dinamitzadors/es

Hi ha una mica de divergència entre les parelles de dinamitzadors pel que fa a la seva 
relació amb el grup d'alumnes. Alguns destaquen que, malgrat ser difícil en un inici, es va 
aconseguir copsar l'atenció i fer-los participar, per contra, altres van tenir més dificultats a 
l'hora d'atreure l'atenció. Pel que fa al tema dinàmiques es comenta que algunes d'elles eren 
poc apropiades i no van acabar de funcionar, ( rol playong, màquina d'escriure,...).
Finalment, a nivell de professorat també hi va haver divergència pel que fa a implicació i 
suport al projecte, però coincideixen en dir que tots els professors estaven poc o gens 
informats del projecte.  

Incidències

– A la reunió amb els tutors, aquests no s'hi van poder presentar, ja que els coincidia 
amb  una  Junta  d'Avaluació.  D'altra  banda,  tampoc  hi  va  poder  assistir  cap 
dinamitzador/a dels que realitzarien les sessions (alguns perquè no els anava bé 
l'horari, d'altres pq no sabien la data de la reunió amb prou antel·lació).La reunió va 
ser  entre  la  directora  del  centre i  el  CJB.  Posteriorment es  van fer  arribar  les 
informacions tant a dinamitzadors/es com als tutors. 
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IES Sant Martí de Provençals Districte de Sant Martí

Sessions realitzades durant el mes de novembre de 2009 
Valoració alumnat

Només  disposem  de  la  valoració  d'una  de  les  línies.  La 
valoració quantitativa que han donat a les sessions és molt 
positiva. 
Les  activitats  que  destaquen  més  són  l'activitat  de  roll-
playing  feta  durant  la  segona  sessió  i  una  dinàmica  que 
servia  per  reforçar  aspectes  relacionats  amb  la 
comunicació.
Tot i que en l'apartat de la valoració on se'ls demana per les 
millores que creuen que han fet, sembla més que escriguin 
el  que  s'espera  d'ells  i  no  el  que  realment  han  fet,  pels 
comentaris que deixen al final s'entreveu que es va establir 
un  bon  vincle  de  comunicació  entre  l'equip  de 
dinamitzadors/es i l'aula. 

Percepció de d’interès

3A --
3B 8,9
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

3A --

3B 8,2

Puntuació mitjana de l’1 al  
10

Valoració de l’institut

La valoració general feta des del centre del projecte és bona. L'únic punt que es valora més 
negativament és que es va demanar que tots els dinamitzadors parlessin en català i n'hi 
havia un que no ho feia. Com a equip de treball dins les aules, per això es valoren tots 
quatre molt positivament i es demana si poden tornar l'any vinent, en cas que es repeteixi 
el projecte. 

En aquest IES també  va funcionar el projecte en les dues línies tot i que en una es van 
obtenir uns resultats molt millors que a l'altra. A les dues tutores els va servir per conèixer 
una mica més als alumnes en situacions que no són les habituals dins de l'aula, i demanen 
que en cas que es tornés a fer l'any vinent hi tornem 

Valoració dinamitzadors/es

Tots dos grups en general eren de pocs alumnes, poc participatius i poc motivats. El fet de 
fer algunes de les sessions a les 8 del matí també va dificultat la participació. 
Les  dinàmiques,  en  general,  han  funcionat  força  bé,  tot  i  que  algunes  s'han  hagut  de 
modificar  una  mica  o  simplement  s'ha  volgut  donar  més  rellevància  a  la  figura  del 
dinamitzador pel fet esmentat anteriorment de que els alumnes eren poc participatius. 
Amb el professorat hi va haver una relació força superficial, no hi va haver molta implicació 
però tampoc desinterès. En general podem considerar que la relació ha estat correcta. 

Incidències
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– Les dates de reunió amb els tutors que es van donar inicialment als dinamitzadors, 
no  eren  les  que  finalment  s'havien  acordat.  Es  va  haver  de  fer  una  ronda  de 
trucades d'última hora per comunicar la nova data de reunió. Finalment no hi va 
haver problema i hi van poder assistir una representació dels dinamitzadors/es.

IES Bernat Metge Districte de Sant Martí

Sessions realitzades durant el mes de novembre i desembre de 2009

De  les  valoracions  dels  alumnes  es  desprèn  que  els  va 
agradar força el projecte. Els agrada el tema de fer activitats 
un  mica  més  mogudes,  que  trenquin  la  normalitat  de 
l'educació  formal.  Els  han  agradat  activitats  com  les  del 
dibuix per parelles i també els ha agradat molt les activitats 
en que poden participar i donar la seva opinió. També els 
agrada parlar de situacions que els són properes i que no 
acostumen a ser tractades a l'aula o fins i tot amb els pares. 

3A 7,5
3B 7,8
Percepció d’adquisició de 

nous coneixements

3A 7,9
3B 8,1
Puntuació mitjana de l’1 al  

10

Valoració de l’institut

En general  estan força  satisfets  dels  resultats  del  projecte.  Destaquen positivament les 
idees que es volien transmetre en el projecte així com les dinàmiques que es van dur a 
terme.... Ara bé, comenten que seria important explicar clarament quins són els objectius 
del projecte i les activitats, a vegades no hi ha temps a treballar bé les conclusions I ha 
quedat difús, de tal manera que alguns alumnes només recorden el joc i no el perquè ho 
estan fent... També han comentat que els dinamitzadors els ha faltat una mica d'autoritat a 
l'hora de controlar la classe. No sabien fer parlar amb ordre els alumnes I les activitats més 
mogudes  eren  bastant  caòtiques.  Una  altra  de  les  coses  que  destaquen  és  que  els 
dinamitzadors haurien de procurar fer xerrar a tots els alumnes de l'aula, ja que els que van 
fer les sessions tiraven dels tres o quatre que més van parlar. 
A part d'això, estan força satisfets del projecte i estarien interessats en tornar-lo a fer l'any 
vinent. 

Valoració dinamitzadors/es
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Pel que fa al tema de relació amb alumnes estan força satisfet. Més enllà del problemes 
habituals (molts alumnes, poca atenció, mala predisposició...) només han destacat que en 
alguna aula hi havia algun alumne que estava clarament gens integrat... 
Per altra banda, pel que fa a les dinàmiques, més o menys s'han seguit el planning estipulat a 
la reunió de preparació, ara bé, van haver d'introduir algun que altre canvi per problemes 
de no tenir el material necessari. Destaquen que la dinàmica de la màquina d'escriure no va 
funcionar gaire bé, no van entendre el per què, no sabien enfocar-la...
Pel que fa al tema professors es destaca la bona relació amb ells, una implicació més justeta 
en  un  grup  que  en  un  altre  però  sense  arribar  a  pensar  que  aquests  li  donaran  un  a 
continuïtat al projecte. Tampoc tenen la sensació que el que s'ha volgut a fer no hagi servit 
per res.  

Incidències

– Les dates de reunió amb els tutors que es van donar inicialment als dinamitzadors, 
no  eren  les  que  finalment  s'havien  acordat.  Es  va  haver  de  fer  una  ronda  de 
trucades d'última hora per comunicar la nova data de reunió. Finalment no hi va 
haver problema i hi van poder assistir una representació dels dinamitzadors/es.

– A la reunió el CJB no hi va poder ser, degut a que qui hi havia d'anar es va posar 
malalt aquell mateix dia. 
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Model de Sessions al districte de Ciutat Vella i Sants Montjuïc

Aquest  és  el  model  de les  sessions  del  projecte  Visc,  Convisc...  Participo que  es  farà  als  
instituts de secundaria dels districtes de Ciutat Vella i Sants Montjuïc. Aquestes sessions han estat  
elaborades a partir  de la  trobada de dinamitzadors i  dinamitzadores  dels  districtes  de 
Ciutat Vella i Sants Montjuïc.

En aquest cas no tindrem un fil conductor per anar entrellaçant les sessions però sí que utilitzarem un mural (paper 
d'embalar) on els dinamitzadors  mirarem de recollir les reflexions que treguin els alumnes després de cada dinàmica 
o bé al final de les sessions. Per tal de que això funcioni és important tenir clar el que volem transmetre a cada sessió 
per que després, a l'hora de fer la reflexió puguem conduir els alumnes cap allà on nosaltres ens interessa.
No obstant,  no  podem menystenir  les  reflexions  i  valoracions  que  surtin  dins  del  propi  alumnat  i  que  estiguin 
relacionades amb la convivència i la participació. La idea seria que després de cada sessió quedés anotat les definicions 
d'un color, les coses positives sobre la convivència d'un altre color i les coses negatives d'un tercer color diferent, i  
així, sessió a sessió aniríem construint un petit mural de la convivència.
(recordatori aproximat del que ha de sortir en cada sessió)
1a Sessió
La meva forma de viure influeix en la convivència. Les actituds personals contribueixen a generar bona o mala 
convivència, les meves accions interfereixen en la vida dels altres. La xarxa de convivència com a interpretació del 
lligam entre persones.
2a Sessió
Continguts que ha de sortir:
La  meva forma de relacionar-me amb la gent serà cabdal per la convivència amb altres persones. El  marc de 
convivència com el conjunt de  valors i  normes  que ens dotem els grups  en viure  i actuar col·lectivament. El 
conflicte  com  aprenentatge.  El  paper  de  la  persona  davant  del  conflicte:  competitiva,  evasiva,  submisa, 
cooperativa. El diàleg com un hàbit (permanent). L’aprenentatge socioafectiu per empatia. 
3a Sessió
Contingut a transmetre:
L’opció de prendre compromisos amb el grup de cara a millorar la classe, l’institut, el barri,... La participació com 
la conseqüència de l’actitud d’implicar-me en el meu voltant. Actituds cooperatives, constructives i actives. El 
treball grupal i la necessitat d’organitzar-se col·lectivament.

El paper dels i les dinamitzadors/es

Els/Les dinamitzadors/es  seran els  encarregats/es  de  conduir les sessions,  resoldre els  possibles  dubtes dels/es 
alumnes,  tractar els possibles conflictes a l’aula i  intentar lligar en tot moment les diferents intervencions dels/es 
alumnes amb els conceptes de convivència i associacionisme.

Els/Les  dinamitzadors/es  treballaran  amb  un  llenguatge  més  planer  i  s’intentarà,  tot  mantenint  les  distancies, 
aproximar-se al màxim a l’alumnat. Les principals eines de treball dels dinamitzadors seran les dinàmiques i el debat 
obert. En aquest sentit les sessions sortiran dels esquemes més particulars de l’educació formal per endinsar-se a 
tècniques i processos més participatius i típics de l’educació no formal. Es valora l’aspecte positiu de trencar amb la 
dinàmica escolar, tot mantenint les formes i el respecte pel treball de les altres classes.



1a sessió

Durant la primera part de la primera sessió els dinamitzadors/es estaran actuant. Un tindrà un rol molt autoritari i dominant, però 
alhora reconeixerà els alumnes com a gent adulta i capaços de decidir per ells mateixos el que volen fer. L'altre adoptarà un paper 
molt més conciliador i tou i serà el que presenti una dinàmica molt pobra i infantil per fer (passar una pilota i dir alguna cosa de la 
convivència), argumentant el seu gran contingut pedagògic. Aquests papers començaran sent molt subtils, i aniran in crescendo 
fins arribar a la culminació. Seran el mitjà per mostrar i descobrir les diferents actituds que poden sorgir davant de situacions o 
conflictes.

Presentació 10 min
Objectiu:

1. Fer que l’alumnat coneguin el 
projecte, els promotors i qui 
són i d’on ve l’equip de 
dinamització

Conceptes a 
treballar:
Associació
Cau i esplai

1. presentar l’equip de dinamització
2. presentar el que farem

Estratègies i consells:
• Durant la presentació es començaran a intuir discrepàncies entre els dos dinamitzadors. Un dels dos assolirà el un 

rol més autoritari, i l'altre més submís i discret.

Assignació pseudònims +Ubicació de la classe + Presentació dinàmica 20 min
Objectius:

1. Trencar el gel
2. Fer sortir alguna de les 

actituds que volem treballar.
3. Conèixer l’alumnat per part 

de les dinamitzadors/es

1. Es demana a cada un/a que escrigui el nom amb el que vol que se 
l'anomeni durant tota la sessió. 

2. Els dinamitzadors/es que ja s'han presentat amb un pseudònim. Van 
fent intervencions mentre estan escrivint el seu pseudònim, provocant 
algunes de les actituds que es treballaran més endavant.

3. Es demana que sense moure les taules, s'asseguin com més còmodes 
estiguin. Si convé, se'ls demana que es tornin a seure de manera que tots 
es vegin a tots per poder realitzar les dinàmiques.

4. Un dels dos dinamitzadors presenta una hipotètica dinàmica molt 
pobra i visiblement infantil. L'altre li discuteix obertament la idoneïtat o no 
de la mateixa.

5. Es fa intervenir al grup classe demanant-los si creuen que la dinàmica és 
o no adequada per ells.  

6. En el moment de màxima tensió s'interromp de cop la representació, i 
a l'acte els dos dinamitzadors es presenten amb el seu nom autèntic. 

7. Després es preguntarà a l'alumnat com s'ha sentit, si ho ha trobat just, 
si s'han trobat en una situació similar alguna altra vegada, com haguessin 
intervingut, creieu què és una situació de conflicte,... 

Estratègies i consells:
• En el punt quatre els dinamitzadors han de fer especial èmfasi en anar anotant mentalment les diferents actituds 

característiques que van sorgint durant el debat que siguin representatives i que puguin usar en la reflexió posterior.
• La intensitat de la discussió figurada que mantenen els/les dinamitzadors/es ha d'anar augmentant, fins que s'arribi a 

una actitud violenta (no cal que sigui física) per part d'un respecta a l'altre. 

Termòmetre!! 20 min
Objectiu:
1. Fer veure que les diferents 

actituds, impliquen diferents 
situacions de convivència

Conceptes a 
treballar:
convivència, 
actituds

1. La idea és plantejar unes frases que puguin 
generar polèmica, controvèrsia, aleshores ells 
s'hauran  de posicionar... Com? Els que estiguin més 
d'acord a una banda i els que estiguin menys a una 
altra, i tota la resta s'haurà de posicionar en els punts 



2. Generar reflexió al voltant de 
la paraula convivència

intermitjos que creguin oportuns. 
2. Un cop tenim aquesta situació inicial plantejada 

haurem de mirar d'aconseguir trobar la frase del 
consens. És a dir, l'objectiu és que anem alterant la 
frase fins que cada vegada hi hagi més gent que hi 
estigui d'acord, cada vegada que fem alguna variació 
els alumnes s'hauran de anar re ubicant fins que 
aconseguim els màxim nombre de joves en una 
mateixa banda.

3. Quan tinguem els bàndols dels qui estan a favor i 
dels qui estan en contra haurem de fer-los parlar per 
torns. Això ho aconseguirem a través d'una pilota, 
només pot parlar el qui té la pilota i cada vegada la 
tindrà una persona diferent, primer una del sí i 
després una del No, sense que es repeteixin alumnes, 
si pot ser...

4. Algunes de les frases podem plantejar per tal de 
generar polèmica són:

1. Temes relacionats amb la higiene, (xiclets als pupitres, 
peles de pipes,..

2. Temes de posicionar-se en baralles entre 
companys,...

3. Altres a gust dels dinamitzadors.   
4. La frase important a plantejar és la següent: “Quan 

hi ha alguna cosa que no m'agrada ho dic”

Estratègies i consells:

Valoració 10  min
Objectiu:
1. Conèixer l'opinió del 

participant sobre la sessió.
2. Interioritzar el que s’ha fet 

a la sessió

Conceptes a 
treballar:

Dinàmica de la maleta, rentadora i escombraries 
mitjançant post its!
Anotar al mural el que hem esmentat anteriorment.  

2a sessió

Presentació 5min
Objectiu:
1. Recordar qui som i que hem 

vingut a fer

Conceptes a 
treballar:

1. preguntar si se’n recorden del que havien fet la 
sessió anterior.

2. Repassar al mural el que es va treballar a la sessió 



anterior. 

Estratègies i consells:
• Breument

Dinàmiques de cooperació 15 min
Objectiu:

1. Comprendre la importància 
de la força de grup a través 
del joc.

Conceptes a 
treballar:

1. Es proposaran un parell de jocs que serviran per 
començar a encarar el tema i per trencar una mica el 
gel... Proposem les cadires cooperatives i la dinàmica 
de comptar fins a 10.

Estratègies i consells:
• Després d'aquestes dinàmiques més amenes és important que expliquem o que mirem d'extreure de l'alumnat allò 

que hem pogut aprendre amb aquest jocs.
•

Posem-ho a la pràctica!: Rol-playing
25 min

Objectiu:
1. Reflexionar al voltant de com 

es resolen alguns conflictes i 
algunes actituds que afecten a la 
convivència

2. Ensenyar a solucionar els 
problemes a través de mitjans 
participatius 

Conceptes a 
treballar:
Tots els conceptes 
treballats a totes 
les sessions
Resolució de 
conflictes 

1. Es planteja la següent situació: 
El districte us dóna una subvenció per una activitat 
extraescolar però amb una condició: ha de beneficiar tot 
el grup, sinó derogaran la subvenció. 

2. El grup s'ha posicionat de tres maneres: 
Uns volen fer break dance, altres volen alguna cosa 
relacionada amb la informàtica i un tercer grup que passa 
de tot.

1. Tenen 5 minuts per consensuar la 
resposta de cada grup. (Se 
sobreentén que es dividirà la 
classe en tres grups...)

2. Després tindran 20 minuts per 
debatre els tres grups i donar 
una resposta final al districte.

Estratègies i consells:
• Mirar que tots els grups participin.
• Després de l'activitat, sigui quina sigui la decisió final, valorar que i reflexionar al voltant de per què s'ha produït 

aquesta resposta. Per tal de que els resultats siguin més reals els haurem de dir que la seva opció és la que ha de 
prevaldre per sobre les altres....

Valoració 10 min

Objectiu:
1. Conèixer la opinió del 

participant sobre la sessió
2. Interioritzar el que s’ha fet 

a la sessió

Conceptes a 
treballar:

Mural de la convivència



3a sessió

Presentació 5 min
Objectiu:
1. Recordar qui som i que hem 

vingut a fer

Conceptes a 
treballar:

1. Preguntar si se’n recorden del que havien fet la 
sessió anterior.

2. Tornar a penjar el mural dels planetes i recordar 
què era el que hi havia anotat al planeta gris. 

Dinàmica del busca i troba!
30 min

Objectiu:
1. Investigar quines són les 

inquietuds que tenen
2. Comprovar si altres companys la 

compateixen
3. Comprendre quines possibilitats 

pot oferir compartir objectius amb 
altres persones

4. Donar recursos als joves perquè 
puguin resoldre les inquietuds que 
han mostrat mitjançant la participació 
activa i l'associacionisme

Conceptes a 
treballar:
Tots els conceptes 
treballats a totes 
les sessions

Participació

1. Es divideixen els alumnes en tres grups i han de 
cercar les següent coses:

 

1. Busca a 3 persones que els hi agradi el Hip-hop
2. Troba algú que jugui a futbol professional
3. Troba algú que porti el mateix pentinat que tu
4. Busca a 4 persones que els hi agradi el teatre
5. Busca a 5 persones que visquin a prop de casa teva
6. Busca a 2 persones que s’han presentat de delegat algun cop
7. Troba 5 persones que hagin anat a París
8. Quanta gent sap tocar la guitarra?
9. Busca 2 persones que els hi agradi fer excursions
10. Troba a 2 persones que vesteixin semblant a tu

1. Busca 2 persones que els hi agradi molt anar al cinema
2. Busca a 4 persones que els hi agradi el teatre
3. Busca 2 persones que els hi agradi fer excursions
4. Busca 3 persones que els hi agradaria formar un grup de 
música
5. Troba algú que jugui a futbol professional
6. Troba a 2 persones que vesteixin semblant a tu
7. Troba a 3 perones que els hi agradi tocar la bateria
8. Busca a una persona que tingui el mateix hobbie que tu
. 9. Troba 3 persones que hagin anat a Itàlia
10. Busca a 1 persona que li agradi el Ballet Clàssic

1. Busca 2 persones que els hi agradi fer excursions
2. Busca a 2 persones que s’han presentat de delegat algun cop
3. Troba 3 persones que hagin fet algun cop tir en arc
4. Busca a 4 persones que els hi agradi la lectura
5. Quanta gent sap tocar la guitarra?
6. Busca a una persona que tingui el mateix hobbie que tu
7. . Busca 2 persones que els hi agradi molt anar al cinema



8. Busca a 1 persona que li agradi el Ballet Clàssic
9. Busca a 3 persones que els hi agradi el Hip-hop

10. Busca 2 persones que vulguin viatjar.
Després s'ajuntaran per grups d'afinitats i veurem quines coses 
poden fer al respecte.
Aprofitarem per parlar de les entitats que ja treballen aquestes 
coses al territori o bé els  proposarem que s'iniciïn en algun nou 
projecte...

Estratègies i consells:
•  

Valoració amb cabdell 15 min
Objectiu:

1.
Conceptes a 
treballar:

Participació 
Associacionisme

1. Fer una valoració de les activitat i les sessions 
amb la dinàmica del cabdell.

Estratègies i consells:
•

Valoració 10min
Objectiu:
3. Conèixer la opinió del 

participant sobre la sessió
4. Interioritzar el que s’ha fet 

a la sessió

Conceptes a 
treballar:

Fitxa de valoració

Estratègies i consells:
 Aquesta valoració és una mica més llarga per tenir temps de fer una valoració global de totes les sessions. Si no 

hi ha fitxa es farà dialogant amb l'aula per veure què els ha semblat en conjunt. 





Model de Sessions al districte d'Horta Guinardó i Nou Barris

Aquest  és  el  model  de les  sessions  del  projecte  Visc,  Convisc...  Participo que  es  farà  als  
instituts de secundaria del districte de Horta Guinardó i Nou Barris. Aquestes sessions han estat  
elaborades a partir de la trobada de dinamitzadors i dinamitzadores  dels districtes de'Horta 
i Nou Barris.

En aquest cas no tindrem un fil conductor per anar entrellaçant les sessions però sí que utilitzarem una cartolina on 
els dinamitzadors  mirarem de recollir les reflexions que treguin els alumnes després de cada dinàmica o bé al final de 
les sessions. Per tal  de que això funcioni és important tenir clar el que volem transmetre a cada sessió per que 
després, a l'hora de fer la reflexió puguem conduir els alumnes cap allà on nosaltres ens interessa. 

1a Sessió
La meva forma de viure influeix en la convivència. Les actituds personals contribueixen a generar bona o mala 
convivència, les meves accions interfereixen en la vida dels altres. La xarxa de convivència com a interpretació del 
lligam entre persones.

El paper dels i les dinamitzadors/es

Els/Les dinamitzadors/es  seran els  encarregats/es  de  conduir les sessions,  resoldre els  possibles  dubtes dels/es 
alumnes,  tractar els possibles conflictes a l’aula i  intentar lligar en tot moment les diferents intervencions dels/es 
alumnes amb els conceptes de convivència i associacionisme.

Els/Les  dinamitzadors/es  treballaran  amb  un  llenguatge  més  planer  i  s’intentarà,  tot  mantenint  les  distancies, 
aproximar-se al màxim a l’alumnat. Les principals eines de treball dels dinamitzadors seran les dinàmiques i el debat 
obert. En aquest sentit les sessions sortiran dels esquemes més particulars de l’educació formal per endinsar-se a 
tècniques i processos més participatius i típics de l’educació no formal. Es valora l’aspecte positiu de trencar amb la 
dinàmica escolar, tot mantenint les formes i el respecte pel treball de les altres classes.

1a sessió

Calculem que 10 minuts és l'estona que tardarem en poder començar la sessió, presentar el projecte, presentar-nos els 
dinamitzadors i explicar breument els objectius que volem treballar durant les següents tres sessions. Seguidament farem un petit 
joc de presentació a escollir per cada parella de dinamitzadors (Dir una cosa positiva i una negativa del company, pistoler, posar-se 
un pseudònim, fer el pistoler, dir el teu nom acompanyat d'un gest, dir el nom i després acabar la frase  “jo el matí quan em 
llevo ...”, entre d'altres).
 

Presentació 10 min
Objectiu:

1. Fer que l’alumnat coneguin el 
projecte, els promotors i qui són i 
d’on ve l’equip de dinamització

Conceptes a 
treballar:
Associació
Cau i esplai

1. presentar l’equip de dinamització
2. presentar el que farem



Estratègies i consells:
• Ser breus i directes. 

Joc de presentació a escollir per els dinamitzadors: 15 min
Objectius:

1. Trencar el gel
2. Fer sortir alguna de les actituds 

que volem treballar.
3. Conèixer l’alumnat per part de 

les dinamitzadors/es
Estratègies i consells:
• Mirar de trencar el gel però sense que es descontroli el grup. 
• Procurar que que en aquest joc comencin a sortir temes que puguin estar realcionats amb el que vulguem 

treballar per tal de poder donar més coherència a la sessió
• Procurar començar a entreveure el tipus d'alumnat

Què afavoreix i que no afavoreix la convivència? 20 min
Objectiu:
1. Fer veure que les diferents 

actituds, impliquen diferents 
situacions de convivència

2. Generar reflexió al voltant de la 
paraula convivència

Conceptes a 
treballar:
convivència, 
actituds

1. Els dinamitzadors plantegen diferents situacions 
en les que es pot actuar de forma diferent en funció 
de la manera de ser de cadascú. Aleshores posarem 
quatre Dina4 a les quatre cantonades de la classe amb 
les 4 possibles opcions i ells s'hauran d'anar col·locant 
on creguin adient.   

2. Seguidament els preguntarem de forma aleatòria 
per quin motiu han decidit actuar d'aquella manera i 
després de reflexionar al voltant de les seves actituds 
mirarem d'alterar lleugerament aquestes situacions 
inicials per tal de veure si les seves actituds també 
varien.

Les situacions seran les següents: 
1a: Estem al cinema veient una peli que no ens acaba 
d'agradar i un grup de persones començar a tirar 
crispetes:
1. M'uneixo a la festa i també tiro crispetes.
2. Aviso a l'acomodador per que els aturi...
3. Passo de tot i segueixo mirant la peli
4. M'enfado i els hi foto les crispetes pel cap...
I si la peli m'agrada... 

2a El professor esta arribant tard a classe, fa 10 minuts 
que hauria de ser aquí:
1. Marxo cap al pati.....
2. Em quedo esperant tranquil·lament sense fer res.
3. Aviso al cap d'estudis per saber què passa.
4. Aprofito per liar-la màxim... 
I si tenim un examen....
3a Estic a la piscina i el/la socorrista està de molt bo/na... 
1. Faig veure que m'ofego....



2. M'ho mira des de la tovallola dissimuladament.
3. Passo, jo no tinc mena de possibilitat
4. Sóc un/a xulo/a piscines i me l'intento lligar... 
I si la seva parella és qui porta el bar.... 

Estratègies i consells:
Procurar de fer entendre que les seves actituds individuals estan repercutint en la resta de persones que l'envolten,... (com 
a tema per la cartolina).. .

Valoració 10  min
Objectiu:
1. Conèixer l'opinió del 

participant sobre la sessió.
2. Interioritzar el que s’ha fet a la 

sessió

Conceptes a 
treballar:

Mirar de sintetitzar les principals idees que hagin sortit 
durant la sessió i escriure-les a la cartolina. 

2a sessió

Continguts que ha de sortir:
La  meva forma de relacionar-me amb la gent serà cabdal per la convivència amb altres persones. El  marc de 
convivència com el conjunt de  valors i  normes  que ens dotem els grups  en viure  i actuar col·lectivament. El 
conflicte  com  aprenentatge.  El  paper  de  la  persona  davant  del  conflicte:  competitiva,  evasiva,  submisa, 
cooperativa. El diàleg com un hàbit (permanent). L’aprenentatge socioafectiu per empatia. 

Presentació 5min
Objectiu:
1. Recordar qui som i que hem 

vingut a fer

Conceptes a 
treballar:

1. preguntar si se’n recorden del que havien fet la 
sessió anterior.

Estratègies i consells:
•

Posem-ho a la pràctica!: Rol-playing
25 min

Objectiu:
1. Analitzar algunes situacions 

generadores de mala convivència 
2. Reflexionar al voltant de com es 

resolen alguns conflictes i algunes 
actituds que afecten a la convivència

3. Ensenyar a solucionar els 
problemes a través de mitjans 
participatius 

Conceptes a 
treballar:
Tots els conceptes 
treballats a totes 
les sessions
Resolució de 
conflictes 

1. Es dividirà l'aula en dos grups. Cada grup 
treballarà amb un dinamitzador/a. Dins d'aquests dos 
grups se'n faran tres més. 

2. 3' - Cada un d'ells interpretarà una de les 
situacions que es presenten més avall. 

3. 5' – Es fa una discussió per reflexionar sobre com 
han resolt el conflicte les persones implicades en la 
situació. 

4. Una vegada representades

Durant les reflexions s’incidirà en la importància de les 



actituds constructives a l’hora de resoldre conflictes, així 
com també el diàleg i el “fet d’organirzar-se” com a 
mesures per millorar la convivència a classe.

Estratègies i consells:
• Vigilar que els rols que se'ls han donat siguin els que acaben desenvolupant. 
•

Esquema Situacions
 En un parc hi ha un grup d'amics que estan xerrant. Un d'ells treu un porro i convida a la resta a fumar. Els quatre 

personatges es caracteritzen de la següent manera:
 Segur que diu que no, ho té molt clar.
 Accepta el porro i critica a tothom que no ho faci. 
 Està indecís. 
 Fuma però accepta que d'altres no ho facin.

 Un grup d'amics estan mirant vídeos al YouTube a casa d'un d'ells. Al pis de baix hi ha l'àvia, fet que implica que no 
poden fer gaire soroll si no volen que aparegui. De cop veuen un vídeo d'una agressió d'uns companys de classe a uns 
altres. 
 Un dels nois és l'apallissador
 L'altre és el seu germà
 L'altre és el germà de l'apallissat
 L'últim és un amic comú. 

 Un grup d'amics han sortit de festa a un concert, és una de les primeres vegades que ho fan. Estan parlant entre 
concert i concert per veure fins quan dura la festa:
 Un no té hora d'arribada i té diners per poder comprar begudes sense problema.
 Un ha d'arribar a les 23:30h a casa, els seus pares només li han donat 2euros i una t-10 per tornar a casa. 
 Un ha de tornar a les 02:00h , però els seus pares l'estan trucant al mòbil cada mitja hora. 
 Un no té hora per tornar, perquè els seus pares han marxat. Els diners que té, són per poder comprar menjar 

pels dies que els seus pares seran fora. 

Reflexionem-hi 20 min
Objectiu:

1. Sintetitzar les conclusions a les 
que han arribat els dos grups.

Conceptes a 
treballar:

1. Un representant de cada un dels grups que s'han 
fet per escenificar les diferents solucions. 

2. Es comparen les conclusions que s'han extret a un 
grup, amb les que s'han extret a l'altre fent especial 
èmfasi en aquelles vies de solució cooperatives que 
puguin quedar a puntades al planeta. 

Estratègies i consells:
• Que algú (professor/a o un dels dinamitzadors/es) vagi anotant les diferents conclusions que van sortint, per 

poder-les tenir recollides de cara al final de la dinàmica. 
•

Valoració 10  min
Objectiu:
1. Conèixer la opinió del 

participant sobre la sessió
2. Interioritzar el que s’ha fet a la 

sessió

Conceptes a 
treballar:

Mirar de sintetitzar les principals idees que hagin sortit 
durant la sessió i escriure-les a la cartolina. Segurament 
ja ho podem fer amb el reflexionem-hi! De l'exercici 
anterior, ja que serà el que ens ocuparà tota l'hora de la 
sessió.



3a sessió

Contingut a transmetre:
L’opció de prendre compromisos amb el grup de cara a millorar la classe, l’institut, el barri,... La participació com 
la conseqüència de l’actitud d’implicar-me en el meu voltant. Actituds cooperatives, constructives i actives. El 
treball grupal i la necessitat d’organitzar-se col·lectivament.

Presentació 10 min
Objectiu:
1. Recordar qui som i que hem 

vingut a fer

Conceptes a 
treballar:

1. Preguntar si se’n recorden del que havien fet la 
sessió anterior.

 

Trobar interessos comuns
20 min

Objectiu:
1. Analtizar l'entorn més immediat 

de les i els joves, començant per l'IES 
i continuant pel barri. 

2. Investigar quines són les 
inquietuds que tenen, al respecte. 

Conceptes a 
treballar:
Tots els conceptes 
treballats a totes 
les sessions

Participació

1. Es demana als alumnes que escriguin tres aficions 
personals en un paper. En un màxim de tres minuts. 

2. Seguidament es demana que busquin per la classe 
5 persones amb qui comparteixin les aficions. (No 
totes tres a la vegada, no sempre podrà ser 
possible,...) 

3. Un cop estiguin agrupats se'ls deixarà uns minuts 
perquè pensin en totes les coses que poden fer... 

Si per exemple els  agrada la música podrien fer un grup, 
organitzar un concert,...

4. Elaborarem una llista amb aquestes motivacions. 
5. Seguidament es reflexionarà al voltant de les 

possibilitats que ofereix el fet d'associar-te i de 
participar, lligat al concepte  de convivència 

Estratègies i consells:
•

Participem 20 min
Objectiu:

1. Donar recursos als joves perquè 
puguin resoldre les inquietuds que 
han mostrat mitjançant la 
participació activa i 
l'associacionisme. 

Conceptes a 
treballar:

Participació 
Associacionisme

1. A partir de la llista que s'ha elaborat se'ls va 
explicant com poden resoldre les diferents inquietuds 
ja sigui mitjançant associacions dins del mateix institut, 
activitat conjunta o amb entitats ja existents al barri.

Estratègies i consells:
• Deixar que interrompin tantes vegades com vulguin l'explicació per preguntar. Aprofitar el clima de 

confiança que hi pot haver generat durant les dues sessions anteriors, perquè interaccionin en l'explicació.
• El format ha de ser més similar al d'un diàleg que al d'una xerrada.

Valoració 15  min
Objectiu: Conceptes a Fitxa de valoració final



3. Conèixer la opinió del 
participant sobre la sessió

4. Interioritzar el que s’ha fet a la 
sessió

treballar:

Estratègies i consells:
 Aquesta valoració és per escrit, s'ha de tenir en compte a l'hora de macar els tempos de la sessió... 



Model de Sessions al districte de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi

Aquest  és  el  model  de les  sessions  del  projecte  Visc,  Convisc...  Participo que  es  farà  als  
instituts  de  secundaria  del  districte  de  Sarrià-Sant  Gervasi.  Aquestes  sessions  han  estat  
elaborades a partir de la trobada de dinamitzadors i dinamitzadores  dels districtes de Les  
Corts i Sarrià-Sant Gervasi.

El fil  conductor de totes les sessions serà un mural on hi haurà dibuixats un parell de  planetes.  Cada un s'anirà 
omplint al llarg de la primera i segona sessions. Un d'ells serà el planeta gris i durant la primera sessió s'hi anotaran 
totes aquelles actituds que hagin sortit que siguin negatives. En el segon s'hi anotaran totes les crítiques constructives i 
propostes de solució dels conflictes que poden generar aquestes actituds negatives. El mural serà present i farà de fil  
conductor  al  llarg  de les  tres  sessions.  Durant  la  tercera  sessió  es  treballarà  el  fet  d'arribar  a  aquestes  actituds 
constructives partint d'una situació adversa, fent èmfasi en la participació dels alumnes en l'institut i el barri a través de 
l'associacionisme.

El paper dels i les dinamitzadors/es

Els/Les dinamitzadors/es  seran els  encarregats/es  de  conduir les sessions,  resoldre els  possibles  dubtes dels/es 
alumnes,  tractar els possibles conflictes a l’aula i  intentar lligar en tot moment les diferents intervencions dels/es 
alumnes amb els conceptes de convivència i associacionisme.

Els/Les  dinamitzadors/es  treballaran  amb  un  llenguatge  més  planer  i  s’intentarà,  tot  mantenint  les  distancies, 
aproximar-se al màxim a l’alumnat. Les principals eines de treball dels dinamitzadors seran les dinàmiques i el debat 
obert. En aquest sentit les sessions sortiran dels esquemes més particulars de l’educació formal per endinsar-se a 
tècniques i processos més participatius i típics de l’educació no formal. Es valora l’aspecte positiu de trencar amb la 
dinàmica escolar, tot mantenint les formes i el respecte pel treball de les altres classes.

1a sessió

Durant la primera part de la primera sessió els dinamitzadors/es estaran actuant. Un tindrà un rol molt autoritari i dominant, però 
alhora reconeixerà els alumnes com a gent adulta i capaços de decidir per ells mateixos el que volen fer. L'altre adoptarà un paper 
molt més conciliador i tou i serà el que presenti una dinàmica molt pobra i infantil per fer, argumentant el seu gran contingut 
pedagògic. Aquests papers començaran sent molt subtils, i aniran in crescendo fins arribar a la culminació. Seran el mitjà per 
mostrar i descobrir les diferents actituds que poden sorgir davant de situacions o conflictes.

Presentació 10 min
Objectiu:

1. Fer que l’alumnat coneguin 
el projecte, els promotors i 
qui són i d’on ve l’equip de 
dinamització

Conceptes a 
treballar:
Associació
Cau i esplai

1. presentar l’equip de dinamització
2. presentar el que farem
3. presentar el mural dels planetes



Estratègies i consells:
• Durant la presentació es començaran a intuir discrepàncies entre els dos dinamitzadors. Un dels dos assolirà el 

un rol més autoritari, i l'altre més submís i discret.

Assignació pseudònims +Ubicació de la classe + Presentació dinàmica 20 min
Objectius:

1. Trencar el gel
2. Fer sortir alguna de les 

actituds que volem treballar.
3. Conèixer l’alumnat per 

part de les dinamitzadors/es

1. Es demana a cada un/a que escrigui el nom amb el que vol que se 
l'anomeni durant tota la sessió. 

2. Els dinamitzadors/es que ja s'han presentat amb un pseudònim. Van 
fent intervencions mentre estan escrivint el seu pseudònim, provocant 
algunes de les actituds que es treballaran més endavant.

3. Es demana que sense moure les taules, s'asseguin com més còmodes 
estiguin. Si convé, se'ls demana que es tornin a seure de manera que tots 
es vegin a tots per poder realitzar les dinàmiques.

4. Un dels dos dinamitzadors presenta una hipotètica dinàmica molt 
pobra i visiblement infantil. L'altre li discuteix obertament la idoneïtat o no 
de la mateixa.

5. Es fa intervenir al grup classe demanant-los si creuen que la dinàmica és 
o no adequada per ells.  

6. En el moment de màxima tensió s'interromp de cop la representació, i 
a l'acte els dos dinamitzadors es presenten amb el seu nom autèntic. 

Estratègies i consells:
• En el punt quatre els dinamitzadors han de fer especial èmfasi en anar anotant mentalment les diferents actituds 

característiques que van sorgint durant el debat que siguin representatives i que puguin usar en la reflexió 
posterior.

• La intensitat de la discussió figurada que mantenen els/les dinamitzadors/es ha d'anar augmentant, fins que s'arribi 
a una actitud violenta (no cal que sigui física) per part d'un respecta a l'altre. 

Què afavoreix i que no afavoreix la convivència? 20 min
Objectiu:
1. Fer veure que les diferents 

actituds, impliquen diferents 
situacions de convivència

2. Generar reflexió al voltant 
de la paraula convivència

Conceptes a 
treballar:
convivència, 
actituds

1. Sense representar ja cap paper, els dos 
dinamitzadors comencen a treure a debat les 
diferents actituds que s'han anat mostrant en la 
primera part de la sessió, tant provocats per ells com 
espontànies que s'hagin donat. 

2. S'anoten aquelles actituds que s'acordi que són 
negatives al planeta gris.

Estratègies i consells:

Valoració 10  min
Objectiu:
1. Conèixer l'opinió del 

participant sobre la sessió.
2. Interioritzar el que s’ha 

Conceptes a 
treballar:

Fitxa de valoració
Explicar que serà aquesta fitxa de valoració continuada



fet a la sessió

2a sessió

Presentació 5min
Objectiu:
1. Recordar qui som i que 

hem vingut a fer

Conceptes a 
treballar:

1. preguntar si se’n recorden del que havien fet la 
sessió anterior.

2. Tornar a penjar el mural dels planetes i recordar 
què era el que hi havia anotat al planeta gris. 

Estratègies i consells:
•

Posem-ho a la pràctica!: Rol-playing
25 min

Objectiu:
1. Analitzar algunes situacions 

generadores de mala 
convivència 

2. Reflexionar al voltant de 
com es resolen alguns 
conflictes i algunes actituds que 
afecten a la convivència

3. Ensenyar a solucionar els 
problemes a través de mitjans 
participatius 

Conceptes a 
treballar:
Tots els conceptes 
treballats a totes 
les sessions
Resolució de 
conflictes 

1. Es dividirà l'aula en dos grups. Cada grup 
treballarà amb un dinamitzador/a. Dins d'aquests dos 
grups se'n faran tres més. 

2. 3' - Cada un d'ells interpretarà una de les 
situacions que es presenten més avall. 

3. 5' – Es fa una discussió per reflexionar sobre com 
han resolt el conflicte les persones implicades en la 
situació. 

4. Una vegada representades

Durant les reflexions s’incidirà en la importància de les 
actituds constructives a l’hora de resoldre conflictes, així 
com també el diàleg i el “fet d’organirzar-se” com a 
mesures per millorar la convivència a classe.

Estratègies i consells:
• Vigilar que els rols que se'ls han donat siguin els que acaben desenvolupant. 
•

Esquema Situacions
 En un parc hi ha un grup d'amics que estan xerrant. Un d'ells treu un porro i convida a la resta a fumar. Els quatre 

personatges es caracteritzen de la següent manera:
 Segur que diu que no, ho té molt clar.
 Accepta el porro i critica a tothom que no ho faci. 
 Està indecís. 
 Fuma però accepta que d'altres no ho facin.

 Un grup d'amics estan mirant vídeos al YouTube a casa d'un d'ells. Al pis de baix hi ha l'àvia, fet que implica que no 
poden fer gaire soroll si no volen que aparegui. De cop veuen un vídeo d'una agressió d'uns companys de classe a 
uns altres. 
 Un dels nois és l'apallissador
 L'altre és el seu germà
 L'altre és el germà de l'apallissat
 L'últim és un amic comú. 

 Un grup d'amics han sortit de festa a un concert, és una de les primeres vegades que ho fan. Estan parlant entre 



concert i concert per veure fins quan dura la festa:
 Un no té hora d'arribada i té diners per poder comprar begudes sense problema.
 Un ha d'arribar a les 23:30h a casa, els seus pares només li han donat 2euros i una t-10 per tornar a casa. 
 Un ha de tornar a les 02:00h , però els seus pares l'estan trucant al mòbil cada mitja hora. 
 Un no té hora per tornar, perquè els seus pares han marxat. Els diners que té, són per poder comprar 

menjar pels dies que els seus pares seran fora. 

Reflexionem-hi 20 min
Objectiu:

1. Sintetitzar les conclusions 
a les que han arribat els 
dos grups.

Conceptes a 
treballar:

1. Un representant de cada un dels grups que s'han 
fet per escenificar les diferents solucions. 

2. Es comparen les conclusions que s'han extret a 
un grup, amb les que s'han extret a l'altre fent 
especial èmfasi en aquelles vies de solució 
cooperatives que puguin quedar a puntades al 
planeta. 

Estratègies i consells:
• Que algú (professor/a o un dels dinamitzadors/es) vagi anotant les diferents conclusions que van sortint, per 

poder-les tenir recollides de cara al final de la dinàmica. 
•

Valoració 10  min
Objectiu:
1. Conèixer la opinió del 

participant sobre la sessió
2. Interioritzar el que s’ha 

fet a la sessió

Conceptes a 
treballar:

Fitxa de valoració

3a sessió

Presentació 5 min
Objectiu:
1. Recordar qui som i que 

hem vingut a fer

Conceptes a 
treballar:

1. Preguntar si se’n recorden del que havien fet la 
sessió anterior.

2. Tornar a penjar el mural dels planetes i recordar 
què era el que hi havia anotat al planeta gris. 

Parlem de l'institut – quines inquietuds teniu?
15 min

Objectiu:
1. Analtizar l'entorn més 

immediat de les i els joves, 
començant per l'IES i 
continuant pel barri. 

2. Investigar quines són les 
inquietuds que tenen, al 
respecte. 

Conceptes a 
treballar:
Tots els conceptes 
treballats a totes 
les sessions

Participació

1. S'inicia la sessió fent un recordatori de les 
actituds negatives del planeta gris i les crítiques 
constructives al respecte que han sorgit durant la 2a 
sessió.

2. A partir d'aquí anar traient les inquietuds que 
tenen, respecte a situacions que es viuen a l'IES o al 
seu barri. 

3. Elaborar-ne una llista. 



Estratègies i consells:
• El tutor pot ser qui prengui nota de la llista i així té un paper actiu durant la sessió, però no el de líder de la classe. 

Participem 25 min
Objectiu:

1. Donar recursos als joves 
perquè puguin resoldre les 
inquietuds que han mostrat 
mitjançant la participació 
activa i l'associacionisme. 

Conceptes a 
treballar:

Participació 
Associacionisme

1. A partir de la llista que s'ha elaborat se'ls va 
explicant com poden resoldre les diferents inquietuds 
ja sigui mitjançant associacions dins del mateix 
institut, activitat conjunta o amb entitats ja existents 
al barri.

Estratègies i consells:
• Deixar que interrompin tantes vegades com vulguin l'explicació per preguntar. Aprofitar el clima de confiança que 

hi pot haver generat durant les dues sessions anteriors, perquè interaccionin en l'explicació.
• El format ha de ser més similar al d'un diàleg que al d'una xerrada.

Valoració 15  min
Objectiu:
3. Conèixer la opinió del 

participant sobre la sessió
4. Interioritzar el que s’ha 

fet a la sessió

Conceptes a 
treballar:

Fitxa de valoració

Estratègies i consells:
 Aquesta valoració és una mica més llarga per tenir temps de fer una valoració global de totes les sessions. Si 

no hi ha fitxa es farà dialogant amb l'aula per veure què els ha semblat en conjunt. 



Model de Sessions al districte de Sant Andreu i Sant Martí

Aquest  és  el  model  de les  sessions  del  projecte  Visc,  Convisc...  Participo que  es  farà  als  
instituts  de  secundaria  del  districte  de  Sarrià-Sant  Gervasi.  Aquestes  sessions  han  estat  
elaborades a partir de la trobada de dinamitzadors i dinamitzadores  dels districtes de Sant  
Andreu i Sant Martí

El fil conductor de totes les sessions consistirà en un mapa del districte  el qual utilitzarem al final de les sessions, èr 
anar introduint el tema de l'associacionisme de forma progressiva. Aquest mapa romandrà penjat a l'aula des de la 
primera sessió. Quan acabem el primer dia, després de fer les dinàmiques amb les seves corresponents reflexions ens 
dirigirem al mapa i preguntarem a l'alumnat si participa en alguna entitat, què hi fa? Li agrada? Situarem en el mapa 
aquestes entitats de les quals ja formen part alguns dels i les joves de la classe. Seguidament preguntarem què els 
agradaria fer a la resta, (pregunta a l'aire) i deixarem un paper en blanc al costat del mapa per tal que durant la 
setmana  qui  ho  vulgui  pugui  apuntar  coses  que  li  agradaria  saber  referents  a  la  convivència,  la  participació  i 
l'associacionisme..
Al final de la segona setmana repassarem el que es va dir durant la primera i mirarem de respondre als suggeriments 
que hagin pogut sorgir. Després seria interessant veure què coneixen del barri, per tal de relacionar-ho amb el tema 
de l'associacionisme i  finalment els preguntarem quin tipus d'organitzacions els agradaria  que existissin en el  seu 
territori.
Finalment a la tercera sessió mirarem de desvetllar les entitats que la setmana passada ens van comentar que els 
agradaria que existissin en el seu barri, és a dir, buscar durant la setmana si alguna entitat ja existent pot respondre a 
les necessitats presentades per l'alumnat, en el cas de que no existeixin haurem d'envalentir-los per que siguin ells 
mateixos els qui les creïn i mostra llocs on els poden donar suport en el tema de creació i assessorament d'Entitats. 
(CRAJ, PIJ,..)    

El paper dels i les dinamitzadors/es

Els/Les dinamitzadors/es  seran els  encarregats/es  de  conduir les sessions,  resoldre els  possibles  dubtes dels/es 
alumnes,  tractar els possibles conflictes a l’aula i  intentar lligar en tot moment les diferents intervencions dels/es 
alumnes amb els conceptes de convivència i associacionisme.

Els/Les  dinamitzadors/es  treballaran  amb  un  llenguatge  més  planer  i  s’intentarà,  tot  mantenint  les  distancies, 
aproximar-se al màxim a l’alumnat. Les principals eines de treball dels dinamitzadors seran les dinàmiques i el debat 
obert. En aquest sentit les sessions sortiran dels esquemes més particulars de l’educació formal per endinsar-se a 
tècniques i processos més participatius i típics de l’educació no formal. Es valora l’aspecte positiu de trencar amb la 
dinàmica escolar, tot mantenint les formes i el respecte pel treball de les altres classes.

1a sessió

La sessió s'iniciarà amb una breu presentació del projecte, dels coordinadors del projecte, CJB i àrea de prevenció i també una 
breu presentació dels dinamitzadors i les seves respectives entitats. Calculem que aquesta presentació més l'estona que perdrem 
amb el canvi de classes serà d'un deu minuts com a màxim... seguidament haurem de començar amb la primera activitat. 
 
Presentació 10 min



Objectiu:
1. Fer que l’alumnat coneguin el 

projecte, els promotors i qui són 
i d’on ve l’equip de dinamització

Conceptes a 
treballar:
Associació
Cau i esplai

1. presentar l’equip de dinamització
2. presentar el que farem

Estratègies i consells:

Presentació del company del costat 15 min
Objectius:

1. Trencar el gel
2. Fer sortir alguna de les actituds 

que volem treballar.
3. Conèixer l’alumnat per part de 

les dinamitzadors/es

1. Cada alumne haurà de presentar l'alumne del seu costat, tot indicant-ne els seu 
nom, una qualitat, actitud positiva i una altra de negativa. 

2. Seria interessant començar a anotar aquests conceptes que vagin apareixent 
durant la dinàmica, aquestes actituds personals són les que més endavant acabaran 
condicionant la convivència

Estratègies i consells:
• És important que quan acabem la dinàmica, fem una petita reflexió a través d'aquestes actituds, és 

interessant que els infants es quedin amb que les actituds personals de cada individuo acabarà condicionant la relació 
global del grup. Nosaltres som, però no vivim aïllats.   

Termòmetre!! 25 min
Objectiu:
1. Fer veure que les diferents 

actituds, impliquen diferents 
situacions de convivència

2. Generar reflexió al voltant de 
la paraula convivència

Conceptes a 
treballar:
convivència, 
actituds

1. La idea és plantejar unes frases que puguin 
generar polèmica, controvèrsia, aleshores ells 
s'hauran  de posicionar... Com? Els que estiguin més 
d'acord a una banda i els que estiguin menys a una 
altra, i tota la resta s'haurà de posicionar en els punts 
intermitjos que creguin oportuns. 

2. Un cop tenim aquesta situació inicial plantejada 
haurem de mirar d'aconseguir trobar la frase del 
consens. És a dir, l'objectiu és que anem alterant la 
frase fins que cada vegada hi hagi més gent que hi 
estigui d'acord, cada vegada que fem alguna variació 
els alumnes s'hauran de anar re ubicant fins que 
aconseguim els màxim nombre de joves en una 
mateixa banda.

3. Algunes de les frases podem plantejar per tal de 
generar polèmica són:

1. Temes relacionats amb la higiene, (xiclets als pupitres, 
peles de pipes,..

2. Temes de posicionar-se en baralles entre companys,...
3. Altres a gust dels dinamitzadors.   

Estratègies i consells:
El paper dels dinamitzadors és cabdal a l'hora de 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 allà on ens interessen, i 
sobretot, reflexionar, és vital que no es quedin amb el joc, sinó que realment s'adonin que cada persona es regeix (més o 
menys) per uns valors i que aquest seran fonamentals a l'hora d'interelacionar-se amb altres persones.



Valoració 10  min
Objectiu:
1. Conèixer l'opinió del 

participant sobre la sessió.
2. Interioritzar el que s’ha fet a 

la sessió

Conceptes a 
treballar:

1. A través del mapa del districte que hem 
esmentat anteriorment com a fil conductor.

2. Cal però, fer una reflexió com a recopilatori de 
tot allò que hem tractat durant la sessió.

2a sessió

Presentació 5min
Objectiu:
1. Recordar qui som i que hem 

vingut a fer

Conceptes a 
treballar:

1. preguntar si se’n recorden del que havien fet la 
sessió anterior.

Estratègies i consells:
•

Dinàmica del dibuix
20min

Objectiu:
1. Entendre la importància del 

diàleg
2. Fomentar el diàleg coma eina 

per la convivència

Conceptes a 
treballar:
Tots els conceptes 
treballats a totes 
les sessions

1. Els alumnes es posaran per parelles. Un d'ells 
dibuixarà el que l'altre persona li dictarà. No obstant, 
el que dibuixa no podrà fer cap tipus de pregunta a la 
persona que està descrivint el que s¡ha de dibuixar, de 
la mateixa manera que aquest no podrà veure el 
dibuix que està fent. Després es tornarà a fer el 
mateix procés però afegirem la possibilitat de dialogar 
entre ells i veurem com evoluciona un dibuix d'un 
altre... 

Estratègies i consells:
• Un cop acabem la dinàmica cal que expliquem què és el que volíem transmetre amb aquest joc 
•

 

La màquina d'escriure 20 min
Objectiu:

1. Comprendre la importància de 
l'acció col·lectiva

Conceptes a 
treballar:

1. Repartirem una lletra a la major part dels alumnes 
de l'aula. (Alguns no en tindran...). Aleshores els 
dinamitzadors proposaran escriure una frase a la 
pissara (relacionada amb la convivència) i els qui 
tinguin la lletra hauran de sortir a escriure-la.

2. A la següent frase eliminarem lletres i així 
successivament fins que les frases es tornin del tot 



inintel·ligibles. 
Estratègies i consells:

Valoració 10  min
Objectiu:
1. Conèixer la opinió del 

participant sobre la sessió
2. Interioritzar el que s’ha fet a 

la sessió

Conceptes a 
treballar:

Haurem de recordar el que s'ha treballat durant 
aquesta sessió i durant l'anterior per tal de tenir ben 
encarada la tercera sessió. Després d'això ens dirigirem 
al mapa i seguirem amb el fil conductor esmentat a 
l'inici de tot.

3a sessió

Presentació 5 min
Objectiu:
1. Recordar qui som i que hem 

vingut a fer

Conceptes a 
treballar:

1. Preguntar si se’n recorden del que havien fet la 
sessió anterior.

2.

Rol playing!!
15 min

Objectiu:
1. Analitzar algunes situacions 

generadores de mala convivència 
2. Reflexionar al voltant de com es 
resolen alguns conflictes i algunes 
actituds que afecten a la convivència
3. Ensenyar a solucionar els 

problemes a través de mitjans 
participatius 

Conceptes a 
treballar:
Tots els conceptes 
treballats a totes 
les sessions

Participació

-El marginat
El dolent
amic del dolent
el que passa de tot
el “xivatu”

Estratègies i consells:
• El tutor pot ser qui prengui nota de la llista i així té un paper actiu durant la sessió, però no el de líder de 

la classe. 

Participem 20 min
Objectiu:

1. Donar recursos als joves 
perquè puguin resoldre les 
inquietuds que han mostrat 
mitjançant la participació activa i 
l'associacionisme. 

Conceptes a 
treballar:

Participació 
Associacionisme

1.A partir de la llista que s'ha elaborat se'ls va explicant 
com poden resoldre les diferents inquietuds ja sigui 
mitjançant associacions dins del mateix institut, 
activitat conjunta o amb entitats ja existents al barri.



Estratègies i consells:
• Deixar que interrompin tantes vegades com vulguin l'explicació per preguntar. Aprofitar el clima de 

confiança que hi pot haver generat durant les dues sessions anteriors, perquè interaccionin en l'explicació.
• El format ha de ser més similar al d'un diàleg que al d'una xerrada.

Valoració 15  min
Objectiu:
3. Conèixer la opinió del 

participant sobre la sessió
4. Interioritzar el que s’ha fet a 

la sessió

Conceptes a 
treballar:

Fitxa de valoració

Estratègies i consells:
 Aquesta valoració és una mica més llarga per tenir temps de fer una valoració global de totes les sessions. Si no hi 

ha fitxa es farà dialogant amb l'aula per veure què els ha semblat en conjunt. 



PROGRAMA DE LES SESSIONS DEL PROJECTE Visc,Convisc,Participo-EIXAMPLE (curs 2009-2010)

Material: Cabdell de llana, Blue tack, paper d'embalar, xinxetes, cel·lo, retoladors gruixuts (Takers), bolis...

1. Presentació: qui som? Què fem aquí? Qui sou?

Temps: 10 min

Presentació i explicació  del projecte (què volem fer), de les entitats (qui som) i de la Coordinadora Infantil i 

Juvenil de l’Eixample. 

 També podem preguntar coses sobre ells i l’institut: quants són a la classe, si aquell és l’espai que ocupen sempre, o 

qualsevol altra curiositat que se’ns desperti. 

Sobre el “què volem fer”: conèixer que vol dir convivència des d'una altre punt de vista (el de les joves associades) i 

com ens implica en el dia a dia. 

Sobre “qui som”: les formadores som joves, la majoria associades (que participen d'alguna entitat o col·lectiu social), 

que també ens preguntem vers el concepte de convivència. La manera de preguntar-nos-ho és a través de les 

formacions que fem als Instituts, que ens permeten entendre com ho veuen els adolescents. 

2. Joc de coneixença (el pistoler)

Temps: 15 min

Formació  d’una rotllana,  roda  de noms i  joc  del  pistoler.  L’objectiu  seria  crear  un  clima de distensió  i 

confiança.

  3. Dinàmica de la Xarxa de la Convivència

Temps: 20 min

Seguim  en rotllana. Es tracta de fer una teranyina gegant amb un cabdell de llana on cada persona de la rotllana 

haurà de llençar el cabdell a una altra persona, quedant-se amb l’extrem del fil, tot dient un exemple d’experiència 

que dificulti  o millori  la  convivència;  d’aquesta manera,  es teixeix una teranyina en què cadascú ha aportat un 

experiència pròpia que creu que té a veure amb la convivència.  La teranyina, coma dinàmica ens permet fer una 

primera exploració sobre que s'entén per convivència. A més, la teranyina és una metàfora de la convivència entesa 

com a teixit  que requereix  la  participació de tots,  i  una  forma de comprendre la  importància  del  pensament 

col·lectiu. Si algú deixa anar el seu fil, la teranyina es perd. 



Continguts: 

− La meva forma de viure, sigui quina sigui, influeix en la convivència.

− Existeix una relació permanent entre “jo” i el “grup” (de classe, d'amics, familiar, interessos etc.). 

− Només per això, cal tenir present que les actituds personals, per bé o per mal, sempre contribueixen a generar 

bona o mala convivència. 

4. Valoració

      Temps: 10 min

Els formadors han de fer una síntesi de les idees clau de la sessió,  i atendre els precs i preguntes de les estudiants.  

Els estudiants han d'omplir les fitxes de valoració de la sessió.  

2a sessió

 Visc,Convisc,Participo-EIXAMPLE (curs 2009-2010)

Material:  Blue tack, paper d'embalar, xinxetes, cel·lo, retoladors gruixuts (Takers), bolis...,  fitxes de valoració, 

annexos de la formació

0. Benvinguda i recordatori 

     Temps: 5 min

1. Dinàmica sobre la comunicació

    Temps: 20 min

La  dinàmica de dictar dibuixos:  per parelles  (no trios).   Es tracta de dibuixar  el  que la  nostra parella  ens va 

comunicant verbalment. Aquesta dinàmica té per objectiu afavorir la comunicació i l'escolta activa, alhora que permet 

fer una reflexió eficaç sobre la importància del diàleg. (veure Annex 1). 

 Per qüestions de temps, no s'intercanviaràn els rols acabada la dinàmica.

2. Dinàmica de la situació simulada (cas pràctic)

       Temps: 20 min

A partir d'un cas conflictiu del grup-classe, s'escriu un relat exagerat sobre el mateix. La idea és partir d'un conflicte 

real per a discutir-lo en el pla hipotètic, a través d'una dinàmica del rol-playing. 



Un cop representat el relat, els dinamitzadors pregunten als participants sobre diversos aspectes relacionats amb el 

conflicte, com per exemple: 

− us sembla veraç la postura de “X”? Perquè?

− Que hauríeu fet vosaltres en el lloc de “Y”. 

− Creieu que el relat hauria tingut un altre final si shaguessin adoptat altres actituds? Quines?

3. Reflexió final

Temps: 10 min

Es destaca el conflicte com a forma d'aprenentatge per la vida social.

Entre tots  es parla de les respectives formes com es poden encarar els conflictes.  Aquestes respectives 

formes responen a les 5 actituds que es poden adoptar davant del conflicte:

− actitud competitiva (jo guanyo/tu perds).

− Actitud sotmesa(jo perdo/tu guanyes).

− actitud evasiva (jo perdo/tu perds)

− actitud cooperativa (jo guanyo/tu guanyes) –> Negociació

Es remarca el valor de l'empatia. 

4. Valoració

   Temps: 10 min

Els formadors han de fer una síntesi de les idees clau de la sessió,  i atendre els precs i preguntes de les estudiants.  

Els estudiants han d'omplir les fitxes de valoració de la sessió.  



3a sessió

 Visc,Convisc,Participo-EIXAMPLE (curs 2009-2010)

0. Benvinguda i recordatori 

     Temps: 5 min

1. Parlem de l’institut

Temps: 15 min

Es proposa als estudiants que es mirin el seu institut des d'una altre perspectiva,  posant l’atenció en la 

vida concreta de l’institut, en una triple vessant: 

a)l’espaial (espai físic on es desenvolupa el seu dia a dia)

b)la humana (quines persones intervenen en el dia a dia, i com ens relacionem amb aquestes).

c)la de temps i activitats (a que dediquen els estudiants el temps que s'estan a l'institut).

Es tracta de fer una mirada crítica i de propostes sobre els espais de l’institut i sobre les persones i les 

relacions (estudiants, professors, direcció) a través  del joc del baròmetre (veure Annex2). El joc pot 

servir per fer una mica de debat sobre la vida de l'institut. L'objectiu del debat ha de ser acostar les 

diferents postures (la dels estudiants,  el professorat, la de l'IES com a institució...), per tal de fer entendre 

que la convivència no és altra cosa que comprendre la visió dels altres. 

2. Pluja d'idees: propostes útils per a millorar la convivència a l'IES

    Temps: 25 min

Iniciar una pluja d'idees sobre mecanismes que facilitin i/o millorin certes facetes de la vida diària a l'IES, ja 

sigui a nivell individual com col·lectiu. 

Idees vàries: 

− decàleg: descripció de 10 consignes que serveixin per a regir la vida a l'aula i a l'IES. També es pot 

contemplar com un decàleg de compromisos. 

− Realitzar les tutories de forma assembleària, per tal de crear un nou espai d'igualtat dins del grup: amb 

moderador i secretari, i amb actes on constin els acords que s'han pres entre el grup classe, el grup-

classe amb el tutor/a...



− Fer una bústia de suggerències i reclamacions. 

− Fer servir els espais de participació de l'IES, com el Consell Escolar. 

− Crear una associació d'estudiants dins de l'IES per a decidir i organitzar activitats. 

Un cop realitzada la pluja d'idees es decideix si es vol adoptar alguna d'aquestes idees a partir d'ara, amb el 

vist-i-plau de la tutora. 

3. Cloenda de les sessions: valoració i potenciació del teixit associatiu

      Temps: 15 min

El formadors s'acomiaden de l'aula valorant amb el grup-classe les sessions. 

Se'ls pregunta sobre si han aprés quelcom nou, i si els han agradat les dinàmiques i activitats realitzades. En 

aquest sentit es destaca que la metodologia emprades a les formacions són les pròpies del teixit associatiu. 

D'aquesta manera, les poden tornar a “tastar” si s'animen a participar d'alguna entitat juvenil del seu entorn, 

ja sigui un esplai, un agrupament escolta, un casal de joves, una associació d'estudiants etc. 



ANNEX 3: CALENDARI SESSIONS I REUNIONS amb els INSTITUTS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

19 - OCT 20 – OCT
IES Menéndez Pelayo 
(S-S)
Reunió tutors: 13:45h

21-OCT 22-OCT
IES Ernest Lluch (E)
Reunió tutors 10:00h 

IES Maragall (E)
Reunió tutors: 12:00h

23-OCT

26 – OCT
IES Maragall 
(Eixample) 
1a sessió 3r ESO A: 
10:30h
1a sessió 3r ESO B: 
10:30h
1a sessió 3r ESO C: 
10:30h

IES Ernest Lluch 
(Eixample)
1a sessió 3r ESO A: 
15:30h 

27 - OCT
IES Ernest Lluch 
(Eixample)
1a sessió 3r ESO B: 
15:30h 
1a sessió 3r ESO D: 
16:30h 

28 - OCT
IES Menéndez Pelayo 
(Sarrià)
1a sessió 4t ESO A: 
11:45h

29 - OCT
IES Les Corts
Reunió tutors : 12:00h

IES Ernest Lluch 
(Eixample)
1a sessió 3r ESO C: 
15:30h 

IES Menéndez Pelayo 
(Sarrià)
1a sessió 4t ESO C: 
8:15h

IES Les Corts (les 
Corts)
1a sessió 3 ESO B 
12.45

IES Costa i Llobera 
(Sarrià)
1a sessió 4t ESO A: 
13:30h
1a sessió 4t ESO B: 
13:30h

30 - OCT
IES Les Corts (les 
Corts)
1a sessió 3 ESO A 
09.15

IES Les Corts (les 
Corts)
1a sessió 3 ESO C 
10.15

2 – NOV
IES Maragall 
(Eixample)
2a sessió 3r ESO A: 
10:30h
2a sessió 3r ESO B: 
10:30h
2a sessió 3r ESO C: 
10:30h

IES Ernest Lluch 
(Eixample)
2a sessió 3r ESO A: 
15:30h 

3 - NOV
IES Ernest Lluch 
(Eixample)
2a sessió 3r ESO B: 
15:30h 
2a sessió 3r ESO D: 
16:30h 

4 - NOV
IES Milà i Fontanals 
(CV)
Reunió tutors: 10:45h

IES Francisco de 
Goya 
Reunió tutors: 10:00h

IES Bernat Metge 
Reunió tutors: 10:00h

IES Menéndez Pelayo 
(Sarrià)
2a sessió 4t ESO A: 
11:45h

5 - NOV
IES Comas i Solà 
Reunió tutors: 13:00h

IES Ernest Lluch 
(Eixample)
2a sessió 3r ESO C: 
15:30h

IES Menéndez Pelayo 
(Sarrià)
2a sessió 4t ESO C: 
8:15h

IES Costa i Llobera 
(Sarrià)
2a sessió 4t ESO A: 
13:30h
2a sessió 4t ESO B: 
13:30h

IES Les Corts (les 
Corts)

6 - NOV
IES Les Corts (les 
Corts)
2a sessió 3 ESO A 
09.15

IES Les Corts (les 
Corts)
2a sessió 3 ESO C 
10.15



2a sessió 3 ESO B 
12.45

9 - NOV
IES Secretari Coloma 
Reunió tutors: 17:30h

IES Maragall 
(Eixample)
3a sessió 3r ESO A: 
10:30h
3a sessió 3r ESO B: 
10:30h
3a sessió 3r ESO C: 
10:30h

IES Ernest Lluch 
(Eixample)
3a sessió 3r ESO A: 
15:30h 

10 - NOV
IES Emperador Carles
Reunió tutors: 9:00h

IES Sant Martí 
Provençals 
Reunió tutors: 9:00h

IES Alzina 
Reunió tutors: 15:30h

IES Ernest Lluch 
(Eixample)
3a sessió 3r ESO B: 
15:30h 
3a sessió 3r ESO D: 
16:30h

11 - NOV
IES Fort Pius 
Reunió tutors: 13:00h

IES Anna de Gironella 
Reunió tutors: 
11:00h.

IES Galileu Galilei 
Reunió tutors: 11,30h

IES Barcelona 
Congrés 
Reunió 
dinamitzadors: 
13,30h

IES Narcís Monturiol 
(H-G) 
1 Sessió 3 ESO A: 
11.30h

IES Milà i Fontanals
1a sessió 3 ESO B 
8:00

IES Menéndez Pelayo 
(Sarrià)
3a sessió 4t ESO A: 
11:45h

IES Bernat Metge 
(SM)
1a sessió 3r ESO A: 
11:30h
1a sessió 3r ESO B: 
11:30h

12 - NOV
IES Emperador Carles 
Reunió tutors: 11:30h

IES Milà i Fontanals
1a sessió 3 ESO C 
8:00
1a sessió 3 ESO D: 
8:55h

IES Ernest Lluch 
(Eixample)
3a sessió 3r ESO C: 
15:30h 

IES Narcís Monturiol 
(H-G) 
1a sessió 3 ESO B: 
10.00h

IES Francisco de Goya 
(HG)
1a sessió 4t ESO A: 
12:00h

IES Francisco de Goya 
(HG)
1a sessió 4t ESO C: 
15:30h

IES Menéndez Pelayo 
(Sarrià)
3a sessió 4t ESO C: 
8:15h

IES Costa i Llobera 
(Sarrià)
3a sessió 4t ESO A: 
13:30h
3a sessió 4t ESO B: 
13:30h

IES Les Corts (les 
Corts)
3a sessió 3 ESO B 
12.45

13 - NOV
IES Emperador 
Carles (S)
Reunió tutors: 9:00h

IES Les Corts (les 
Corts)
3a sessió 3 ESO A 
09.15

IES Les Corts (les 
Corts)
3a sessió 3 ESO C 
10.15

IES St Martí 
Provençals (SM)
1a sessió 3r ESO A: 
8:00h
1a sessió 3r ESO B: 
9:00h

IES Comas i Solà (St 
Andreu)
1a sessió 3r ESO A: 
12:00h
1a sessió 3r ESO B: 
13:00h



16 - NOV
IES Milà i Fontanals
1a sessió 3 ESO A : 
9:50

IES Montjuïc (Sants)
1a sessió 3r ESO A: 
11:45h
1a sessió 3r ESO B: 
12:45h

IES Secretari Coloma 
(Gràcia)
1a sessió 3r ESO A. 
16:30h

IES Galileu Galilei 
(NB)
1a sessió 1 ESO A 
11.30h

IES Francisco de 
Goya (HG)
2a sessió 4t ESO C: 
12:00h

IES La Sedeta (Gràcia)
1a sessió 3r ESO A : 
12:00h
1a sessió 3r ESO B : 
12:00h

IES Galileu Galilei 
(NB)
1a sessió 1r ESO C 
15.00h

17 - NOV
IES Emperador Carles 
(Sants)
1a sessió 3r ESO N: 
16:25h

IES Secretari Coloma 
(Gràcia)
1a sessió 3r ESO B. 
16:30h
1a sessió 3r ESO C. 
16:30h

 IES Anna Gironella 
(HG)
1a sessió 3 ESO A 
8:00h

IES Anna Gironella 
(HG)
1a sessió 3 ESO B 
15.30

IES Fort Pius 
(Eixample)
1a sessió 3r ESO A: 
15:30h

IES Fort Pius 
(Eixample)
1a sessió 3r ESO B: 
16:30h
1a sessió 3r ESO C: 
16:30h

IES Barcelona Congrés 
(NB)
1a sessió 3r ESO B: 
16:15h 

IES Alzina (St Andreu)
1a sessió 4t C 10.30h

IES Alzina (St Andreu)
1a sessió 4t A 15.30h 
1a sessió 4t B 16.30h

18 - NOV
IES Salvat Papasseit
Reunió tutors: 13:45h

IES Francisco de 
Goya (HG)
1a sessió 4t ESO B: 
9:30h

IES Milà i Fontanals
2a sessió 3 ESO B 
8:00

IES Emperador 
Carles (Sants)
1a sessió 3r ESO P: 
9:00h

IES Francisco de 
Goya (HG)
2a sessió 4t ESO A: 
8:30h

IES Narcís Monturiol 
(H-G)
2 Sessió 3 ESO A: 
11.30h

IES Bernat Metge 
(SM)
2a sessió 3r ESO A: 
11:30h
2a sessió 3r ESO B: 
11:30h

19 - NOV
IES Milà i Fontanals
2a sessió 3 ESO C 
8:00
2a sessió 3 ESO D: 
8:55h

IES Emperador Carles 
(Sants)
1a sessió 3r ESO O: 
10:00h
1a sessió 3r ESO Q: 
11:30h

IES Montjuïc (Sants)
1a sessió 4t ESO A: 
15:30h
1a sessió 4t ESO B: 
16:30h

IES Narcís Monturiol 
(H-G)
2a Sessió 3 ESO B: 
10.00h

IES Galileu Galilei 
(NB)
1a sessió 1r ESO B - 
16.00h

20 - NOV
IES St Martí 
Provençals (SM)
2a sessió 3r ESO A: 
8:00h
2a sessió 3r ESO B: 
9:00h

IES Comas i Solà (St 
Andreu)
2a sessió 3r ESO A: 
12:00h
2a sessió 3r ESO B: 
13:00h

23 - NOV
IES Barcelona 
Congrés (NB)
1a sessió 3r ESO A: 
10:00h

IES Milà i Fontanals
2a sessió 3 ESO A : 
9:50

IES Montjuïc (Sants)
2a sessió 3r ESO A: 

24 - NOV
IES Emperador Carles 
(Sants)
2a sessió 3r ESO N: 
16:25h

IES Secretari Coloma 
(Gràcia)
2a sessió 3r ESO B. 
16:30h 
2a sessió 3r ESO C. 
16:30h

25 - NOV
IES Milà i Fontanals
3a sessió 3 ESO B 
8:00

IES Emperador 
Carles (Sants)
2a sessió 3r ESO P: 
9:00h

IES Narcís Monturiol 
(H-G) 

26 - NOV
IES Milà i Fontanals
3a sessió 3 ESO C 
8:00
3a sessió 3 ESO D: 
8:55h

IES Emperador Carles 
(Sants)
2a sessió 3r ESO O: 
10:00h
2a sessió 3r ESO Q: 

27 - NOV
IES Francisco de 
Goya (HG)
2a sessió 4t ESO B: 
12:00h

IES St Martí 
Provençals (SM)
3a sessió 3r ESO A: 
8:00h3a sessió 3r 
ESO B: 9:00h



11:45h
2a sessió 3r ESO B: 
12:45h

IES Secretari Coloma 
(Gràcia)
2a sessió 3r ESO A. 
16:30h

IES Francisco de 
Goya (HG)
3a sessió 4t ESO A: 
10:30h

IES Galileu Galilei 
(NB)
2a sessió 1 ESO A 
11.30h

IES La Sedeta (Gràcia)
2a sessió 3r ESO A : 
12:00h
2a sessió 3r ESO B : 
12:00h

IES Galileu Galilei 
(NB)
2 sessió 1r ESO C 
15.00h

IES Anna Gironella 
(HG)
2a sessió 3 ESO A 
8:00h

IES Francisco de Goya 
(HG)
3a sessió 4t ESO C: 
9:30h

IES Anna Gironella 
(HG)
2a sessió 3 ESO B 
15.30

IES Fort Pius 
(Eixample)
2a sessió 3r ESO A: 
10:30h

IES Fort Pius 
(Eixample)
2a sessió 3r ESO B: 
16:30h
2a sessió 3r ESO C: 
16:30h

IES Barcelona Congrés 
(NB)
2a sessió 3r ESO B: 
16:15h
1a sessió 3r ESO C: 
16:15h 

IES Alzina (St Andreu)
2a sessió 4t C 10.30h

IES Alzina (St Andreu)
2a sessió 4t A 15.30h
2a sessió 4t B 16.30h

3 Sessió 3 ESO A: 
11.30h

IES Menéndez Pelayo 
(Sarrià)
1a sessió 4t ESO B: 
11:45h

11:30h

IES Salvat Papasseit 
(CV)
1a sessió 3r ESO A: 
15:15h
1a sessió 3r ESO B: 
15:15h

IES Montjuïc (Sants)
2a sessió 4t ESO A: 
15:30h
2a sessió 4t ESO B: 
16:30h

IES Narcís Monturiol 
(H-G)
3a  Sessió 3 ESO B: 
10.00h

IES Galileu Galilei 
(NB)
2a sessió 1r ESO B 
16.00h

IES Comas i Solà (St 
Andreu)
3a sessió 3r ESO A: 
12:00h
3a sessió 3r ESO B: 
13:00h

30 - NOV
IES Milà i Fontanals
3a sessió 3 ESO A : 
9:50

IES Barcelona 
Congrés (NB)
2a sessió 3r ESO A: 
10:00h

IES Montjuïc (Sants)
3a sessió 3r ESO A: 
11:45h
3a sessió 3r ESO A: 
12:45h

1 – DES
IES Emperador Carles 
(Sants)
3a sessió 3r ESO N: 
16:25h

IES Secretari Coloma 
(Gràcia)
3a sessió 3r ESO B. 
16:30h
3a sessió 3r ESO C. 
16:30h

IES Barcelona Congrés 
(NB)
3a sessió 3r ESO B: 

2 - DES
IES Emperador 
Carles (Sants)
3a sessió 3r ESO P: 
9:00h

IES Menéndez Pelayo 
(Sarrià)
2a sessió 4t ESO B: 
11:45h

3  - DES
IES Emperador Carles 
(Sants)
3a sessió 3r ESO O: 
10:00h
3a sessió 3r ESO Q: 
11:30h

IES Montjuïc (Sants)
3a sessió 4t ESO A: 
15:30h
3a sessió 4t ESO B: 
16:30h

IES Galileu Galilei 
(NB)

4 - DES
IES Francisco de 
Goya (HG)
3a sessió 4t ESO B: 
8:30h



IES Secretari Coloma 
(Gràcia)
3a sessió 3r ESO A. 
16:30h 

IES Galileu Galilei 
(NB)
3a sessió 1r ESO A 
11.30h

IES La Sedeta (Gràcia)
3a sessió 3r ESO A : 
12:00h
3a sessió 3r ESO B : 
12:00h

IES Galileu Galilei 
(NB)
3a sessió 1r ESO C 
15.00h

16:15h
2a sessió 3r ESO C: 
16:15h 

IES Fort Pius 
(Eixample)
3a sessió 3r ESO A: 
10:30h

IES Fort Pius 
(Eixample)
3a sessió 3r ESO B: 
16:30h
3a sessió 3r ESO C: 
16:30h

IES Alzina (St Andreu)
3a sessió 4t C 10.30h

IES Alzina (St Andreu)
3a sessió 4t A 15.30h
3a sessió 4t B 16.30h

IES Anna Gironella 
(HG)
3a sessió 3 ESO A 
8:00h

IES Anna Gironella 
(HG)
3a sessió 3 ESO B 
15.30

3a sessió 1r ESO B 
16.00h

7 - DES 8 - DES 9 - DES
IES Menéndez Pelayo 
(Sarrià)
3a sessió 4t ESO B: 
11:45h

IES Bernat Metge 
(SM)
3a sessió 3r ESO A: 
11:30h
3a sessió 3r ESO B: 
11:30h

10 - DES
IES Salvat Papasseit 
(CV)
2a sessió 3r ESO A: 
15:15h
2a sessió 3r ESO B: 
15:15h

11 - DES

14 - DES
IES Barcelona 
Congrés (NB)
3a sessió 3r ESO A: 
10:00h

15 - DES
IES Barcelona Congrés 
(NB)
3a sessió 3r ESO C: 
16:15h 

16 - DES 17 - DES
IES Salvat Papasseit 
(CV)
3a sessió 3r ESO A: 
15:15h
3a sessió 3r ESO B: 
15:15h

18 - DES


