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Presentació

El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) és la plataforma interassociativa que coordina i representa les 

principals  entitats  juvenils  de la  ciutat.  El  CJB  va  néixer  l’any  1980,  com un instrument  democràtic  de 

participació i d’acció juvenil, amb l'objectiu de promoure el creixement d’un associacionisme fort i articulat. 

Actualment agrupa a una norantena d'entitats juvenils.

El  CJB  defensa  l’associacionisme com una  eina  de  participació  i  d’acció  fonamental,  que  cal  difondre  i 

potenciar, especialment, entre la població més jove. Des del CJB es defensa una valoració més real i positiva 

de la gent jove i del teixit associatiu juvenil entre els altres sectors socials de la ciutat, fomentant i potenciant 

a les associacions juvenils com a veritables escoles de formació en els processos democràtics, participatius i 

de presa de decisions.

L'Assemblea General, reunida com a mínim un cop l'any i formada per totes les entitats membres, és el 

principal espai de presa de decisions del CJB. Entre les facultats de l'Assemblea destaca la d'escollir a les 

entitats membres del Secretariat.  Aquest és l'òrgan responsable de liderar i  executar les línies de curs i 

representar el CJB. A la vegada disposem d'un equip tècnic professional de suport als projectes i a les accions 

a desenvolupar.

Introducció

Aquest és el  cinquè curs  que el  Consell  de la  Joventut de Barcelona i  l’Àrea de Prevenció,  Seguretat  i 

Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona organitzen el projecte “Visc, Convisc... Participo!” 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 cinc anys el projecte s’ha anat redefinint i ampliant a tots els 

districtes de la ciutat. 

No és en va que pretenguem cohesionar la convivència amb la participació. Entenem que la participació 

s’aprèn i que  d'aquesta se'n desprenen un seguit d’actituds relacionades amb la convivència: sentiment de 

pertinença,  respecte  cap  allò  comú,  resolució  de  conflictes,  presa  de  compromisos...  Aquest  any  s'ha 

caracteritzat per donar continuïtat al projecte dels darrers anys, sobretot s'ha recuperat el contingut de fa 

dos  anys  introduint  de  nou  els  valors  personals  i  socials,  però  alhora  continuen  sent-hi presents  les 

tecnologies de la comunicació a través de diferents dinàmiques incloses dins les sessions, que especifiquem 

més endavant. 



L'objectiu ha estat treballar els següents conceptes:

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 districte, les 

persones que dinamitzen les sessions. 

Objectius del projecte

El projecte Visc, Convisc... Participo! pretén: 

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 interessa 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. L’educació per a la convivència és del tot necessària.

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  són 

persones joves associades que ajuden a trencar amb la imatge de “la gent jove com a generadora de 

problemes de convivència” a la vegada que busquen 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 aprenen noves formules 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. A través 

d’aquest  projecte  aconseguim  que  joves  associats  de  diferents  entitats  i  col·lectius  treballin 

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

xarxa.

6. Generar recursos sobre convivència i valors pels IES, realitzats pel mateix alumnat. Durant 

la  segona  sessió  del  projecte  es  demanarà  a  l'alumnat  que,  en  una  de  les  dinàmiques,  realitzi 

fotografies de diferents valors. Aquestes fotografies seran penjades al bloc del projecte juntament 

amb les de la resta d'instituts participants. D'aquesta manera aconseguirem crear, d'una banda, un 

recurs visual col·lectiu, i d'altra banda, crear un incentiu perquè l'alumnat tingui curiositat per entrar 

al  web. L'altre objectiu  d'aquesta  dinàmica  és  generar un recurs  perquè el  professorat  el  pugui 

emprar, de forma voluntària, a la quarta sessió. 

Participants, metodologia i organització

Promotors i agents implicats 201  1-2012  

Els  principals  agents  promotors  i  executors de  la  iniciativa  han  estat  el  Consell  de  la  Joventut  de 

Barcelona (CJB) i l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. 

Han  col·laborat  en  la  coordinació  i  la  definició del  projecte:  diferents  entitats  del  CJB  com  les 

plataformes territorials de joventut de la ciutat  en la concepció del projecte, o les federacions d'entitats 

educatives fent-ne difusió entre les seves entitats de base d'on sorgeixen la majoria de dinamitzadors/es. 

Han participat del projecte un total de 20 instituts, que anomenem a continuació:

• IES Joan Salvat Papasseit (districte de Ciutat Vella)

• IES Milà i Fontanals (districte de Ciutat Vella)

• IES Pau Claris (districte de Ciutat Vella)

• IES Jaume Balmes (districte de l'Eixample)

• IES Poeta Maragall (districte de l'Eixample)

• IES Emperador Carles (districte de Sants-Montjuïc)



• IES Montjuïc (districte de Sants-Montjuïc)

• IES XXV Olimpiada (districte de Sants-Montjuïc)

• IES Joan Boscan (districte de Les Corts)

• IES Montserrat (districte de Sarrià-Sant Gervasi)

• IES La Sedeta (districte de Gràcia)

• IES Vila de Gràcia (districte de Gràcia)

• IES Narcís Monturiol (districte d’Horta-Guinardó)

• IES Ferran Tallada (districte d'Horta-Guinardó)

• IES Barcelona-Congrès (districte de Nou Barris)

• IES Flos i Calcat (districte de Nou Barris)

• SES Josep Comas i Solà (districte de Sant Andreu)

• IES Joan Manuel Zafra (districte de Sant Martí)

• IES Infanta Isabel d'Aragó (districte de Sant Martí)

• IES Barri del Besós (districte de Sant Martí)

Hi ha una sèrie d'instituts amb els que vam aconseguir contactar, els vam explicar el projecte, però finalment 

no ha estat possible fixar una data per poder realitzar les sessions. 

• IES Miquel Tarradell (districte Ciutat Vella)

• IES Ernest Lluch (districte de l'Eixample)

• IES Lluís Vives (districte de Sants-Montjuïc)

• IES Ausiàs March (districte de Les Corts)

• IES Les Corts (districte de Les Corts)

• IES Menéndez y Pelayo (districte de Sarrià-Sant Gervasi)

• IES Pere Bosch i Gimpera (districte de Gràcia)

• IES Francisco de Goya (districte de Horta-Guinardó)

• IES Vall d'Hebron (districte d'Horta-Guinardó)

• IES Galileo Galilei (districte de Nou Barris)

• IES Pablo Ruiz Picasso (districte de Nou Barris)

• IES Valldemossa (districte de Nou Barris)

• IES Joan Fuster (districte de Sant Andreu)

• IES Bernat Metge (districte de Sant Martí)

Aquest any el contacte amb els instituts s'ha realitzat amb més temps ja que es va enviar una carta amb el 

projecte adjunt el mes de juny i al setembre ens vam començar a posar en contacte via telefònica o via 



correu electrònic amb els coordinadors pedagògics i caps d'estudis de 3r i 4rt d'ESO.  Per aquest motiu el 

projecte s'ha pogut realitzar a més instituts i ha arribat a molts més joves d'arreu de Barcelona.

D'altra banda, la dinamització del projecte estava obert a qualsevol tipus d’associació juvenil. Tanmateix, les 

entitats de les que provenen la majoria de dinamitzadores i dinamitzadors del projecte han estat, en la seva 

majoria, esplais i agrupaments escoltes. Més endavant especifiquem les que han estat presents als instituts 

classificades per districtes. 

Extensió del projecte

En aquest projecte hi han participat prop de 1750 alumnes de 20 instituts de la ciutat, concretament pel que 

fa als districtes:

Ciutat Vella 3 instituts 350 alumnes

Eixample 2 instituts 120 alumnes

Sants-Montjuïc 3 instituts 270 alumnes

Les Corts 1 institut 90 alumnes

Sarrià-Sant Gervasi 1 institut 120 alumnes

Gràcia 2 instituts 120 alumnes

Horta-Guinardó 2 Instituts 120 alumnes 

Nou Barris 2 instituts 180 alumnes

Sant Andreu 1 institut 50 alumnes

Sant Martí 3 instituts 330 alumnes

Han participat del projecte  40 dinamitzadors/es de 26 associacions juvenils.  Expliquem a continuació 

quin és el seu origen territorial i quines són:

• Àmbit Barcelona Ciutat: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (2 dinamitzadors/es), Associació 

d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS). 

• Districte  de l’Eixample:  AEiG Itaca  (3  dinamitzadors/es),  AEiG Sant  Ferran,  Esplai  Xiroc  (2 

dinamitzadors/es), AEiG Anselm Albareda, Associació Centre Juvenil la Sagrada Família.

• Districte de Sants-Montjuïc:  Esplai Sant Medir,  AE Lola Anglada  (L'Hospitalet), Esplai al Vent 



(L'Hospitalet).

• Districte de Ciutat Vella: Esplai Santa Maria del Pi.

• Districte de Les Corts: Esplai Sant Isidor, Esplai Olivera Rodona. 

• Districte  d'  Horta-Guinardó:   AE Can  Baró,  AE  Rolland  Phillips  (6  dinamitzadors/es),  Esplai 

Peque-Festa,  Esplai  Escó,  Esplai  Trencaclosques  (2  dinamitzadors/es),  Diables  d'Horta,  Ass. 

d'Alumnes  IES Ferran Tallada. 

• Districte de Nou Barris: Casal de Joves de la Guineueta.

• Districte de Sant Andreu:  AEiG Sant Pius Xè (2 dinamitzadors/es), AEiG Flor de Neu. 

• Districte de Sant Martí: Esplai Sagrat Cor (3 dinamitzadors/es), AE Azimut. 

• Districte Sarrià-Sant Gervasi: Esplai Movi de Sarrià

S’han fet tres hores per cada línia que tenia un centre. En total s'han fet 124 línies i 372 hores de sessions 

amb dos dinamitzadors/es cadascuna.  A aquestes hores, s'hi ha de sumar la que ha dedicat el professor/a 

d'Educació per la Ciutadania en una sessió realitzada, ja sense dinamitzadors/es, per fer el tancament del 

projecte. 

El Projecte “Visc, Convisc... Participo!” s’ha estructurat en cinc fases: Una primera de definició del projecte, 

una segona fase de contacte amb els districtes, instituts i altres agents implicats, una tercera de recerca dels 

dinamitzadors, una quarta de formació de dinamitzadors/es, una cinquena fase d’execució de les sessions i 

una última d’avaluació. 

La calendarització d'aquestes cinc fases ha estat la següent:
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Les programacions de les sessions

Les sessions amb l'alumnat han estat  generalment d'una hora  (a excepció d'algun institut  que ha  volgut 

unificar les tres sessions en una) on s'ha treballat, a partir de tècniques i dinàmiques pròpies de l’educació no 

formal, conceptes relacionats amb la convivència, l’associacionisme i la resolució de conflictes. 

Durant  la  primera  sessió  l'equip  de  dinamització  ha  fet  una  petita  presentació  del  projecte  a  fi  de 

contextualitzar  l'alumnat.  Normalment  les  primeres  activitats  realitzades  han  servit,  a  la  vegada,  per 

començar  a  introduir  conceptes  entorn  als  valors  i  actituds  personals.  Seguidament  s'ha  realitzat  una 

dinàmica  per treballar  la  vinculació entre  els  valors  i  les  actituds personals  i  la  convivència,  entorn a la 

resolució de conflictes. Un cop acabades les dues dinàmiques s'ha realitzat una petita recopilació de tots els 

temes tractats durant la sessió a través de la intervenció dels alumnes.  

A l'inici  de la segona sessió s'ha fet un breu recordatori  d'uns cinc minuts de durada per reprendre els 

conceptes tractats durant l'anterior. Seguidament, i lligat al tema dels valors, s'ha demanat a l'alumnat que, 

per grups, fessin fotografies que per ells/elles representin un seguit de valors. Tots els grups, han fotografiat 

els mateixos valors, de manera que ha quedat un recurs elaborat per ells mateixos, que s'han penjat al bloc 

(aquelles de les  que disposàvem d'autorització)  i  lliurat al  professorat (totes les fotografies),  perquè,  de 

forma voluntària, es pugui realitzar la quarta sessió que els hi proposem. Un cop acabada aquesta dinàmica 

s'ha procedit a realitzar-ne una altra a través de la qual, l'alumnat, amb l'ajuda de l'equip de dinamització, ha 

pensatquins  són els  valors  predominants  en la  nostra  societat.  Amb tot  el  llistat  de  valors  sorgits,  s'ha 

procedit a valorar quins són positius,  quins no i  quina és la millor manera de transformar aquells  valors 

negatius en positius. En aquest punt s'ha introduït la participació, finalitzant amb aquesta reflexió la segona 

sessió. 

La tercera sessió, s'ha començat de la mateixa manera que en l'anterior, fent un petit recordatori de tot el 

que s'ha anat tractant durant el projecte. Seguidament, s'han iniciat un seguit de dinàmiques dedicades a 

parlar de la participació i encaminades a donar a conèixer les diferents entitats juvenils que conformen el 

teixit associatiu del territori. Finalment es realitzarà una dinàmica de valoració del projecte. 

S'ha programat una quarta sessió, en la que ja no han assistit les parelles de dinamitzadors/es. Ha estat de 

caràcter voluntari pel professorat i ha consistit en una sessió proposada a fi d'aprofundir en aquells temes 

que no hagin necessitat un reforç o bé hagin estat d'interès pel grup classe. Amb la finalitat de facilitar al 

màxim la tasca de l'equip docent se'ls ha entregat el dossier comentat a l'apartat de recursos. En aquesta 

darrera sessió s'ha passat també, un qüestionari escrit de valoració del projecte. 



La formació de dinamitzadors/es

Enguany s'ha fet una única formació conjunta amb tot l'equip de dinamització que ha participat del projecte, 

conduint-lo durant el curs als cursos de 3r o 4t d'ESO dels 20 instituts per parelles. La formació ha consistit 

en una sessió de quatre hores de durada en la que s'han transmès els conceptes, metodologia de treball i 

objectius que tindrien les diferents sessions a l'aula. 

La metodologia de la formació ha consistit en generar un debat participatiu a fi d'escoltar noves propostes de 

dinàmiques o millorar les preestablertes prèviament des del CJB per cada sessió, en base als seus objectius i 

temàtiques a tractar. S'ha lliurat com a material de suport, un dossier amb les diferents dinàmiques que es 

proposaven per a cada sessió. Cada parella de dinamitzadors/es ha tingut la potestat de variar les dinàmiques 

sempre que aquestes serveixin per treballar els mateixos objectius definits per a cada sessió.  

Al  final  de  la  formació  s'han  agrupat  per  equips  els  dinamitzadors/es  dels  mateixos  districtes  i  s'han 

conformat les parelles que entraran a dinamitzar les diferents línies de tots els Instituts. 

Productes resultants i recursos materials

Aquest any s'han generat diferents materials al voltant del projecte, tant arrel de l'activitat de les sessions que 

s'han fet als instituts com els que s'han elaborat de suport per l'equip de dinamització. 

Una de les finalitats del  desenvolupament de les sessions ha estat que l'alumnat  escenifiqués en grups de 

poques persones, cinc valors socials: justícia, intolerància, compromís, falsedat i llibertat. S'han ajuntat per 

trobar la manera d'expressar diversos valors sense paraules, només amb una imatge el més realista possible i 

fotografiar-la. En la majoria d'instituts, aquesta ha estat l'activitat més ben valorada per gran part de l'alumnat. 

Totes les escenificacions de valors que hem obtingut, s'han anat penjant al bloc del projecte. De totes les 

fotografies realitzades,  hem penjat  al  bloc  totes  aquelles  que  ens  han  arribat  amb  les  corresponents 

autoritzacions sobre els drets d'imatge de l'alumnat. 

S'ha  renovat el  bloc creat al curs anterior per  anar penjant totes les fotografies per poder fer paleses les 

diferents maneres d'interpretar i representar un mateix concepte, així com també per facilitar una eina més 

al  professorat  cara  a  la  realització  de  la  quarta  sessió.  La  direcció  de  la  web  és: 

http://www.conviscparticipo.cat  .   El número de visites total que ha rebut el bloc és de 1762, distribuïdes de 

manera homogènia durant el curs escolar.

Aquest any també s'ha utilitzat en la  primera sessió un  mural de síntesi  on poden anotar els  diferents 

conceptes que s'hi han treballat com a material de suport per la realització de les sessions als instituts. Com a 

material de suport, també s'ha comptat amb un fulletó descriptiu de l'Associació de Casals i Grups de Joves 

de Catalunya i un mapa explicatiu de les diferents entitats juvenils. Aquest material ha quedat en mans dels 

http://www.conviscparticipo.cat/
http://www.conviscparticipo.cat/


instituts perquè se'l puguin quedar com a recurs de convivència.

A banda d'això, com ja hem explicat en el punt de la formació de dinamitzadors/es, s'ha elaborat un recull 

de dinàmiques perquè els dinamitzadors tinguin un suport alhora de conduir les sessions. Amb el mateix 

objectiu, hem elaborat un dossier pel professorat on s'explica una proposta de dinàmica per aprofundir i 

reflexionar sobre la dinàmica de les fotografies realitzada durant la segona sessió, així com tot un seguit de 

dinàmiques que han anat proposant els/les diferents dinamitzadors/es que han format part del projecte al 

llarg dels anys. En alguns casos són dinàmiques molt encaminades a tractar temes concrets, en d'altres, es 

tracta  de  dinàmiques  que,  modificant-les  lleugerament,  poden  servir  per  tractar  una  multiplicitat  de 

temàtiques. 

Recursos

Els recursos materials usats per desenvolupar el projecte han estat els següents:

• Disseny i impressió del murals per cada una de les aules on es realitza el projecte

• 10 càmeres fotogràfiques digitals compactes per poder dur a aquells instituts en què l'alumnat no en 
podia dur. 

Els recursos humans usats per desenvolupar el projecte han estat els següents:

• Una quarantena de dinamitzadores i dinamitzadors que per parelles han realitzat les sessions als 

instituts.

• Dues persones per la coordinació de dinamitzadores i dinamitzadors, realització de la seva formació, 

contacte amb els instituts, reunions d'explicació del projecte amb els instituts, gestió de les càmeres 

fotogràfiques, elaboració i actualització del bloc, disseny del projecte i les sessions.

Els recursos tècnics usats per desenvolupar el projecte han estat els següents:

• Domini per hostatjar la web que centralitza tota l'activitat. 

Comunicació i difusió

En un principi, per contactar amb els instituts s'ha usat la base de dades generada durant l'edició del projecte 

de l'any passat, així com la general d'instituts de secundària de la ciutat. A tots ells se'ls ha fet l'enviament 

d'una carta signada pel CJB i per l'Àrea de Prevenció, en què s'explicava en què consistia el projecte i quines 

vies tenien per posar-se en contacte amb el CJB i dur-lo a terme. 



Pel contacte amb els dinamitzadors/es s'han usat els contactes dels dinamitzadors/es que ho van fer l'any 

passat  i  el  Cens d'Entitats  Juvenils  del  Centre de Recursos d'Associacions Juvenils  de Barcelona,  per fer 

arribar la possibilitat a tots els esplais i agrupaments de la ciutat. 

Els materials de comunicació elaborats han estat un díptic per tal de poder comunicar les bases del concurs 

que s'ha repartit a tot l'alumnat que ha participat del projecte. A banda d'això, la comunicació i difusió de 

l'activitat realitzada es  realitza mitjançant els recursos de contactes i comunicació 2.0 de què disposa el CJB. 

Avaluació

A continuació es passa el resum de valoracions realitzades en dos dels àmbits més importants del projecte, el 

treball realitzat dins de l'aula i el contacte i coordinació entre instituts i l'equip de dinamització. La valoració 

és un resum de totes aquelles realitzades pel professorat, alumnat i dinamitzadors/es participants al projecte, 

així com la pròpia del CJB. 

El treball a les aules

• Es considera, de manera general,  que tres hores és poc per treballar tants conceptes de fons i 

abstractes com ara valors, convivència. Es veu, però, que també és complicat poder disposar de més 

temps dins de l'horari lectiu per realitzar el projecte, així doncs es proposa en algunes valoracions 

treballar amb menys objectius i aprofundir-hi més.

• Les sessions es consideren massa farcides de contingut, fet que a vegades ha implicat que s'haig 

hagut de post-posar alguna dinàmica o algun altre canvi de plans per tal d'estalviar temps.  

• La quarta sessió que s'ha deixat per fer al professorat de manera voluntària, ha permès tancar el 

projecte més còmodament i poder fer una tercera sessió dedicada a la participació de manera més 

relaxada. En aquest sentit es valora positivament l'experiència, ja que tot i haver estat voluntària la 

majoria de professorat ha optat per fer-la. 

• Les dinàmiques amb què es treballen els diferents conceptes, continuen sent un dels punts més ben 

valorats del projecte. Ho fa el fet que dins dels instituts no s'usen habitualment, i tant l'alumnat com 

el professorat les troben entretingudes i motivadores per treballar aquest tipus de continguts.  

• Un dels punts que no van estar ben valorats durant l'any passat per tots els instituts, era el fet de 

dedicar totes les sessions a realitzar una fotohistòria, ja que a vegades per treballar la forma, es 

perdia el contingut. Es valora positivament la redirecció que hi ha hagut del treball  amb mitjans 

audiovisuals, ja que reduint-ne l'ús a una sola sessió i treballant amb fotografies únicament s'ha pogut 

dedicar més temps a realitzar dinàmiques per treballar els temes de contingut. Tot i això, es valora 

en algunes ocasions, que continua prenent molt de temps el tema de les fotografies. D'altra banda, 

però, per l'alumnat és una de les activitats més ben valorades. 



Fase de contacte amb els instituts i l'equip de dinamització 

Valorem molt positivament la facilitat que hem tingut a l'hora de poder tancar la llista de dinamitzadors i 

dinamitzadores. Molts d'ells formen part de l'equip que va realitzar el projecte durant l'any passat i a l'hora 

de contactar-hi ha estat molt senzill que acceptessin, alguns d'ells ens han escrit abans que comencéssim a 

fer la difusió del projecte per saber si es repetia o no. 

Pel que fa als instituts la recepció ha estat diferent. Ens hem trobat des d'instituts en què la resposta ha estat 

quasi immediata i s'han pogut tancar les dates molt d'hora, fins a instituts que s'ha anat allargant el procés fins 

que ha estat massa tard per tancar res. Ha facilitat la feina, en algunes ocasions, la carta que s'ha elaborat junt 

amb l'Àrea de Prevenció tot i que en altres ha estat igual de costós, concretar les dates en què realitzar les 

sessions i no s'ha fet fins ben entrat el segon trimestre del curs escolar. 
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