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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 vuitè curs que el Consell de la Joventut de Barcelona organitza el projecte “Visc, Convisc...  

Participo!” amb la intenció de fer incidència en els espais d’educació formal per treballar aspectes derivats de  

la participació i la convivència des de l’òptica de l’associacionisme. En aquests vuit anys el projecte s’ha anat 

re-definint 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 però, s'ha 

procurat emfatitzar especialment el tema de la participació ja que, des de les entitats organitzadores del  

projecte,  entenem que tots  els  elements  relacionats  amb els  valors  i  la  convivència  són  intrínsecs  a  la  

participació entesa d'una forma associativa i per tant, des de la dimensió col·lectiva. Així doncs, a diferència  

d'edicions anteriors, no s'ha destinat tant de temps en reflexionar al voltant dels valors personals de cadascú i 

com aquests influeixen en el moment de conviure amb altres persones dins d'un mateix col·lectiu, sinó que 

s'ha procurat posar en pràctica la participació de forma cooperativa per tal que l'alumnat n'extragués les  



seves pròpies conclusions, tan a nivell de capacitat transformadora, com a nivell personal i  de sentiment  

respecte a la resta de components del grup. 

L'objectiu ha estat treballar els següents conceptes:

1. El  QUÈ:  Què és  la participació?:  La  participació  des  d'un  punt  de  vista  associatiu  i  per  tant, 

col·lectiu i cooperatiu. Perquè ens agrada realitzar segons quines coses de forma compartida? Quins  

beneficis obtenim de compartir-ho? (Tan a nivell de consecució d'objectius que de forma individual  

són difícils d'assumir, com a nivell de beneficis personals: conèixer persones, apreciar-les, sentir-me 

apreciat, gaudir, convivència,...).  

2. EL COM: Quins elements són importants a tenir en compte a l'hora de treballar en grup? Bona 

comunicació, predisposició a escoltar, treballar el consens,... 

3. L'ON: Com podem participar dins del nostre propi centre educatiu?  Donar a conèixer els 

diferents canals reglats de participació de l'alumnat dins dels centres educatius de secundària a partir  

de  casos  que  els  puguin  ser  propers.  A  més  a  més  de  donar  a  conèixer el  diferents  teixit 

associatiu del  seu territori  perquè també sàpiguen com podem participar  fora  del  centre 

educatiu. 

En resum, el projecte se centre en reflexionar al voltant de la participació com a eina de transformació de 

l'entorn  i  com a  eina  d'aprenentatge  personal  que  incideix  en  els  nostres  valors  individuals  i  la  nostra  

capacitat de relacionar-nos amb la resta de l'entorn, a més amés de dotar a l'alumnat d'eines bàsiques per  

garantir  que  aquesta  participació  o  acció  col·lectiva  es  desenvolupi  de  la  forma  més  efectiva  possible.  

Finalment, no tindria sentit el projecte si no es es parlés de quins són alguns dels llocs on els i les joves poden  

posar  en  pràctica  aquestes  experiències  participatives,  i,  és  per  això  que  també  es  donen  a  conèixer 

diferents canals de participació dins dels propis centres educatius així com, les entitats juvenils dels diferents  

territoris, ja que, des de l'associacionisme, les considerem espais d'apoderament dels i les joves i autèntiques 

escoles de participació i de ciutadania. A més a més, tenen la peculiaritat de tenir una certa diversificació  

temàtica, la qual cosa, encara les pot fer més atractives per a més tipologia de persones. 

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: 

Objectius del projecte:

Generals

1. Motivar la participació de l'alumnat tant dins del centre com en el seu entorn més proper. 

2. Donar a conèixer els valors de la participació i l'associacionisme entre l'alumnat de secundària.

3. Promocionar l’entrada del teixit associatiu a la vida dels centres educatius així com, l’obertura dels  

centres docents al teixit associatiu que els envolta.  

Específics

4. Transmetre el contingut de les sessions, a través de les dinàmiques pròpies de l'educació no formal 

dins del marc del centre educatiu.

5. Dotar d'eines de representació als i  les estudiants  perquè puguin desenvolupar la  seva tasca  de 

representació amb la màxima informació i recursos. 

6. Dotar d'eines de participació al  professorat  perquè la  promogui  entre  l'alumnat del  seu centre, 

mitjançant l'intercanvi de les seves experiències, així com les que ha desenvolupat el CJB en els  

centres. 

7. Obrir la possibilitat d’articular iniciatives de participació dels alumnes a l’institut, 

Participants, metodologia i organització

Promotors i agents implicats 2011-2012

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

(CJB). 

Han col·laborat en la coordinació i la definició del projecte: 

Diferents entitats del CJB com les plataformes territorials de joventut de la ciutat (Consell de la Joventut 

d'Horta Guinardó i Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts), els sindicats d'estudiants (Associació de Joves  

Estudiants de Catalunya), i  les federacions d'entitats educatives (Acció Escolta, Escoltes Catalans, Esplac,  

Federació  Catalana  de  l'Esplai,  Federació  de Centres  Juvenils  Don Bosco,  Minyons  Escoltes  i  Guies  de  

Catalunya, Moviment de Centres d'Esplai Catòlics, Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica) tan a nivell de 

concepció del projecte com 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 Pau Claris (districte de Ciutat Vella)

• IES Jaume Balmes (districte de l'Eixample)

• IES Ernest Lluch (districte de l'Eixample)

• IES Emperador Carles (districte de Sants-Montjuïc)

• IES Montjuïc (districte de Sants-Montjuïc)

• IES XXV Olimpíada (districte de Sants-Montjuïc)

• IES Joan Boscan (districte de Les Corts)

• IES Les Corts (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 Joan Brossa (districte d'Horta-Guinardó)

• IES Príncep de Girona (districte d'Horta Guinardó)

• IES Barcelona-Congrès (districte de Nou Barris)

• IES Príncep de Viana (districte de Sant Andreu)

• 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)

El projecte s'ha proposat a tots els centres educatius públics de secundària de la ciutat a través d'un correu  

electrònic als coordinadors pedagògics de 3er i 4rt d'ESO o bé als professors/es de l'assignatura d'educació  

per la ciutadania. A més a més d'aquests correu genèric, també s'han utilitzat els contactes recollits durant  

les anteriors edicions que han fet més àgil el procés de presa e contacte. En alguns districtes, com en el cas  

de Ciutat Vella i Nou Barris, s'hi ha posat especial atenció ja que han estat els districtes on més ha costat  

rebre respostes per part dels centres educatius. Finalment, tot i haver-nos posat en contacte i haver dialogat  

amb uns quants centres d'aquests dos districtes, ho han acabat desestimant, en la majoria de casos, per falta  

de temps, ja que a les alçades de curs en que ens trobàvem, ja ho tenien tot tancat. D'aquesta manera, en  

aquests dos districtes només hem aconseguit entrar en un institut a cada un d'ells.  Finalment, comentar  

també que a les Corts, districte on només hi ha 3 centres educatius de secundària públics, i a petició de la  

Plataforma Infantil i Juvenil del mateix districte, també es va contactar amb un centre concertat. Aquestes  



negociacions les van dur a terme persones de la pròpia Plataforma i finalment,  tampoc van prosperar per  

falta de temps.  

Tot i haver-nos intentat posar en contacte amb els diferents centres educatius a principis el mes de setembre  

del 2012, a part dels corresponents intents posteriors, en la majoria de casos, no 's'ha obtingut cap resposta.  

Pel que fa a la resta, els que sí han participat, les seves respostes anaven arribant en forma de degoteig i fins 

al  final  del  segon  trimestre  no  s'han  acabat  de  tancar  totes  línies  que  enguany  s'han  realitzat  amb  la  

corresponent dificultat organitzativa que això ha representat. 

Metodologia

La metodologia del projecte s'ha basat en les dinàmiques pròpies de l'educació no formal, adaptades a la  

realitat de les aules dels cursos de tercer i quart d'ESO, dels instituts de secundària seleccionats. L'activitat ha 

estat ideada per encabir-se en el context de de l'assignatura d'Educació per la Ciutadania, Ètica o de les  

Tutories. 

El treball s'ha realitzat a través d'un seguit de sessions a les aules, conduïdes per equips de dinamitzadores i  

dinamitzadors.  Aquests  equips  estan  formats  per  un  parell  de  joves  provinents  d'associacions  juvenils  

membres del Consell de la Joventut de Barcelona, majoritàriament de les entitats educatives (agrupaments i  

esplais), estudiantils i plataformes territorials (coordinadores d'entitats dels districtes de la ciutat). Tots ells  

amb experiència des de la seva activitat associativa a l'hora de tractar amb adolescents i familiaritzats amb el  

funcionament dels instituts.

Es conformen aquests equips de dinamitzadors perquè:

a) Al ser joves poden mostrar una cara més distesa a l'aula i entrar en contacte amb l'alumnat més 

fàcilment.

b) Al ser associats i associades mostren els valors que experimenten en l'associacionisme en primera  

persona.

Extensió del projecte

En aquest projecte hi han participat prop de 1500 alumnes de 20 instituts de la ciutat. Concretament, pel 

que fa als districtes, la composició ha quedat de la següent manera: (Com que resulta complicat fer un càlcul  

exacte del nombre d'alumnes per aula, s'ha fet una mitjana de 25 per cada curs participant).



Ciutat Vella 1 institut 2 línies  50 alumnes

Eixample 2 instituts 7 línies 175 alumnes

Sants-Montjuïc 3 instituts 9 línies 225 alumnes

Les Corts 2 instituts 4 línies 100 alumnes

Sarrià-Sant Gervasi 1 institut 4 línies 100 alumnes

Gràcia 2 instituts 5 línies 125 alumnes

Horta-Guinardó 3 Instituts 8 línies 200 alumnes 

Nou Barris 1 institut 4 línies 100 alumnes

Sant Andreu 2 instituts 5 línies 125 alumnes

Sant Martí 3 instituts 11 línies 275 alumnes

Total 20 instituts 59 línies 1475 alumnes

Han participat del projecte  45 dinamitzadors/es de 33 associacions juvenils diferents.  Expliquem a 

continuació quin és el seu origen territorial i quines són:

• Àmbit Barcelona Ciutat: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (5 dinamitzadors/es), Associació 

d'Estudiants  Progressistes  AEP,  Associació  de  Joves  Estudiants  de  Catalunya  AJEC,  Associació  

d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS). (Total 8).

• Districte de Ciutat Vella:  Esplai  Escó (2 dinamitzadors/es),  Esplai  Santa Maria del  Pi,  La Salle 

Barceloneta. (Total 4). 

• Districte de l’Eixample: Esplai  Xiroc  (2  dinamitzadors/es),  AEiG Anselm Albareda,  Associació 

Centre Juvenil la Sagrada Família, Esplai Isidor. (Total 5)

• Districte de Sants-Montjuïc:  AE Joan Maragall (2 dinamitzadors/es). AeiG Baden Powell. (Total 

3).

• Districte de Les Corts: Esplai Olivera Rodona, Diables de les Corts, Esplai Grup de Gent, AE Pi de 

les Corts. (Total 4). 

• Districte de Sarrià-Sant Gervasi: AeiG Sant Ignasi, AE Wé Ziza, Esplai Sant Ildefons, Esplai Movi 

de Sarrià. (Total 4)

• Districte de Gràcia: AE Rolland Phillips (2 dinamitzadors/es), AeiG GMM Lluïsos de Gràcia, AeiG 

Montnegre-Carner (Total 4).

• Districte d'Horta-Guinardó:  AE Can Baró, AE Sant Francesc Xavier (2 dinamitzadors/es) 

(Total 2)



• Districte de Nou Barris: AeiG Charles de Foucauld (2 dinamitzadors/es) (Total 2)

• Districte  de  Sant  Andreu:   AEiG  Sant  Pius  Xè  (2  dinamitzadors/es),  AE  Azimut,  (2 

dinamitzadors/es) AEiG Gregal. (Total 5) 

• Districte de Sant Martí:  Esplai Sagrat Cor (2 dinamitzadors/es), Diables el Clot-AEiG Sant Ferran, 

SCV El Clot. (Total 4)

S’han fet tres hores per cada línia de 3er o 4rt d'ESO que tenia el centre. En total s'han fet 59 línies i 177 

hores de sessions amb dos dinamitzadors/es cadascuna. 

Organització 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 línies amb l'alumnat han estat, generalment, tres sessions d'una hora per cada curs realitzades durant tres  

setmanes consecutives (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 

participació, l’associacionisme, i la convivència. 

La 1a sessió

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

contextualitzar l'alumnat. Després d'un petit joc de presentació que ha servit als dinamitzadors/es per tenir  

una  primera idea  aproximada  de  com és  el  grup,  s'han realitzat  dinàmiques  encaminades  a  treballar  la  

participació. Majoritàriament, jocs cooperatius que serveixen per materialitzar la idea de: “juntes podem 

aconseguir  més  coses”.  Les  darreres  dinàmiques  que  s'han  realitzat  durant  aquesta  sessió  comencen  a  

introduir elements que serveixen perquè l'alumnat comenci a entreveure quines són les dificultats associades  

a  una  mala  participació:  manca  de  consens,  divisió  del  grup,  no  acceptació  d'idees  oposades,  mala  

comunicació,...  Durant els darrers minuts de la sessió s'ha fet una dinàmica per demanar quines són les  

sensacions que han tingut al  llarg  de la  sessió a fi  de recalcar  quins són els  conceptes que s'han volgut  

treballar durant aquesta primera hora del projecte, i de passada, deixar encarada la següent sessió on es 

treballaran mecanismes per tal de fer-la més efectiva.     

La 2a Sessió 

A l'inici de la sessió es fa un breu recordatori d'uns cinc minuts de durada per reprendre els conceptes  

tractats  durant  la  primera  sessió.  Seguidament,  s'han  realitzat  dinàmiques  per  tal  de  treballar  la  bona 

comunicació i el consens. La idea que transmeten aquestes és: “una vegada treballem junts, necessitem estar 

ben comunicats i organitzats perquè la nostra activitat arribi més lluny”. Quan s'acaba es fa una dinàmica per  

demanar quines són les sensacions que han tingut al llarg de la sessió a fi de recalcar quins són els conceptes 

que s'han volgut treballar.

Després,  durant  la  mateixa  sessió,  es  comença  a  parlar  més  concretament  d'on  poden  implicar-se 

directament. Per començar per un entorn proper, es parla de l'institut i de les diferents vies de participació  

que hi tenen, des de les estructures menys formals a les més institucionals: assemblees de classe durant les  

tutories, associacions d'estudiants, reunions de delegats o Consell Escolar. La idea és preparar el terreny de 

cara a la tercera sessió on es treballa la participació fora del centre. Com que l'estructura és molt similar, si hi  

ha alguna part d'aquesta segona sessió que no pot fer-se, es pot recuperar durant la tercera. 



La 3a sessió

De la mateixa manera que en l'anterior sessió, es comença fent un petit recordatori de tot el que s'ha anat  

tractant durant el projecte. En cas que l'anterior sessió no s'hagi pogut acabar, es reprèn en el punt on s'hagi  

deixat. Sinó, es comença directament a parlar de la participació fora de l'institut i encaminada a donar a  

conèixer les diferents entitats juvenils que conformen el teixit associatiu del territori. Com s'ha fet amb cada  

sessió, es fa una darrera dinàmica per demanar quines són les sensacions que han tingut al llarg de la sessió a  

fi de recalcar quins són els conceptes que s'han volgut treballar.

La 4a sessió

Aquesta  sessió,  en  la  que  ja  no  venen  les  parelles  de  dinamitzadors/es,  és  de  caràcter  voluntari  pel  

professorat. Es tracta d'una sessió que proposem al professorat a fi d'aprofundir amb aquells temes que no 

hagin pogut quedar del tot clars o bé siguin d'interès per la naturalesa del grup/classe. Amb la finalitat de  

facilitar al màxim la tasca dels/les docents hem elaborat un petit dossier amb un seguit de dinàmiques que  

han anat proposant els/les diferents dinamitzadors/es que han format part del projecte al llarg dels anys, així  

com aquelles que s'han elaborat des del CJB pensant en com treballar la participació dins de l'institut, des de  

la  mateixa  aula.  En aquesta  darrera  sessió es  demana al  professorat  que passi  un qüestionari  escrit  de 

valoració del projecte  que vindrem a recollir posteriorment, quan realitzem la reunió de tancament entre 

l'equip tècnic del CJB i el professorat participant. 

     

La formació de dinamitzadors/es

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

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, així com, els mecanismes de  

coordinació entre dinamitzadors/es i equip tècnic del Consell. 

La metodologia de la formació ha consistit en la presentació d'una proposta de metodologia de treball a fi  

generar  un  debat  participatiu  i  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 servissin 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 han entrat a dinamitzar les diferents línies de tots els Instituts. (Moltes d'elles 

però, no s'han pogut tancar fins més endavant, ja que, el calendari de la majoria de línies no l'hem pogut  



tancar fins ben avançat el curs). 

El paper dels/es dinamitzadors/es

L'equip de dinamització és l'encarregat de conduir les sessions, resoldre els possibles dubtes de les i els  

alumnes, tractar els possibles conflictes a l’aula i intentar lligar en tot moment les diferents intervencions de 

l'alumnat amb els conceptes de participació i associacionisme

Per  tant,  han  hagut  de  treballar  utilitzant  un  llenguatge  planer  i  intentant,  tot  mantenint  les  distàncies,  

aproximar-se al màxim a l’alumnat. Les principals eines de treball dels dinamitzadors/es són les dinàmiques i  

el debat obert. En aquest sentit les sessions surten dels esquemes més particulars de l’educació formal per  

endinsar-se a tècniques i processos més típics de l’educació no formal, tot mantenint les formes i el respecte 

pel treball de les altres classes.

Recursos materials

Enguany, i gràcies a l'experiència de les edicions anteriors, s'ha estimat oportú reduir el nombre de recursos 

materials. En primer lloc, de les càmeres fotogràfiques, ja que això, al no tenir càmeres suficients per a cada 

X parelles de Dinamitzadors, representava un desgavell organitzatiu molt important. Fins al punt que, en 

certes ocasions, era molt complicat poder tenir suficients càmeres fotogràfiques per a realitzar totes les  

sessions programades en un mateix dia. A nivell de materials gràfics també es va creue interessant reduir-los 

perquè,  d'aquesta  manera,  es  deixava  més  llibertat  de  moviment  a  l'equip  de  dinamització  a  l'hora  de 

plantejar les seves sessions. 

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

• 45 dinamitzadores i dinamitzadors que per parelles han realitzat les sessions

• Un  tècnic  de  coordinació  del  projecte.  Coordinació  de  les  dinamitzadores  i  dinamitzadors, 

realització de la seva formació,  contacte amb els instituts, reunions d'explicació del projecte amb els 

instituts, 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  

d'edicions  anteriors,  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 a través d'un correu electrònic, on 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, Federacions  

Educatives per fer arribar la possibilitat a tots els esplais i agrupaments de la ciutat, Sindicats d'Estudiants i  

Plataformes territorials 

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. 

Indicadors d’avaluació

Quantitatius: 

    Instituts participants  .

 (20 Instituts de tots 10 districtes de la ciutat. Per tant, objectiu assolit)

  Nombre d’alumnes participants. 

(1500 alumnes, el nombre resultant d'haver realitzat el projecte a una vintena d'instituts).

    Nombre de dinamitzadors/es participants.   

(45 dinamitzadors i dinamitzadores de 33 associacions diferents)

  Nombre de visites a la web. 

Finalment, enguany no s'ha pogut donar tota la força que hauríem volgut a la pàgina web (bloc).  

L'intent de fusionar els diferents projectes que realitzem a l'institut més les diferents tasques de 

difusió de l'associacionisme, han impossibilitat  la  concreció d'una pàgina web en condicions. 



Aquesta ja té feta l'estructura i part dels continguts, però encara s'ha d'acabar de d'enllestir per  

tal de que pugui esdevenir una eina eficaç i útil per l'alumnat. L'objectiu és acabar-la abans de 

començar la propera edició i de realitzar la formació de Consellers/es escolars que es realitzarà 

el proper dia 23 d'octubre.   

  Sessions i hores desenvolupades  .   

En total s'han realitzant 59 línies. Cada línia constava de 3 hores, per tant 177 hores de projecte  

dirigides per una parella de dinamitzadors/es cada una d'elles. 

  Procedència territorial i d’entitat dels/les dinamitzadors/es  .  

 La procedència dels i les dinamitzadores era diversa: 10 Districtes, 33 entitats diferents. S'ha  

acomplert amb escreix i  s'ha millorat respecte a edicions anteriors. Aquest fet ha estat així 

perquè, enguany, s'ha limitat a dues el nombre de persones que fossin d'una mateixa entitat.  

  Satisfacció de l'alumnat (escala entre l'1 i el 5)  .   

L'avaluació numèrica de l'alumnat és la següent: 

De 59 línies total hem obtingut la informació de 51línies: 

Concepte avaluat per l'alumnat Escala 1-5 Escala 1-10

Grau d'interès del projecte 3,35 6,7

Grau de satisfacció amb les activitats realitzades 3,38 6,8

  Satisfacció general professorat. 

La mitjana dels diferents In puts avaluats pel professorat ha donat el següent resultat (escala  

de 1 a 5):

Concepte avaluat pel professorat participant Escala 1-5 Escala 1-10

El significat de la participació col·lectiva 4,24 8,48

Aportacions personals a la participació en grup 3,64 7,28

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 4,20 8,4

Tècniques per millorar aquestes dificultats 3,61 7,22



Com es pot participar dins del propi centre 3,57 7,14

Com es pot participar fora de l'Institut 3,41 6,82

Quin és el teixit associatiu del territori 3,03 6,06

Qualitatius:

Tenint com a referència els objectius del projecte, proposem el següents indicadors qualitatius que ens ajudin  

a recopilar les dades necessàries:

Indicadors de resultats

 Percepció dels continguts per part de l’alumnat. 

En general la percepció dels continguts de l'alumnat ha estat força positiva i variada. No es podria  

generalitzar que tots s'hagin quedat amb una cosa concreta sinó que, en funció dels grups i per tant,  

de com han anat cada una de les sessions, l'alumnat ha destacat més o menys alguns dels conceptes  

treballats. Pel que fa a l'escala de percepcions, el concepte que més part de l'alumnat creu que volia 

transmetre el projecte és: si s'uneixen poden fer més i millors coses. En segon lloc quedaria les 

tècniques  o  necessitats  per  tal  de  garantir  que  la  participació  sigui  efectiva  (bona 

comunicació, consens,...) i finalment, la tercera cosa més anomenada és l'associacionisme com a 

estructura participativa on poden desenvolupar les seves inquietuds.  De cara a properes 

edicions, caldria millorar aquest aspecte i aconseguir portar-lo al capdavant de la llista. Possiblement,  

analitzant percepció d'alumnat, professorat i equip de dinamització, aquest és la part del projecte 

que, o bé per manca de temps ja que sempre es realitza a la darrera sessió, o bé per no haver 

aconseguit trobar la metodologia de transmissió del concepte més idònia, caldria mirar de re-enfocar 

de cara a la nova edició del projecte.   

 Coneixement personal del concepte de participació per part de l'alumnat, i l'avaluació. 

Aquest és un indicador difícil d'avaluar ja que el nostre grau d'incidència es limita a les tres hores de 

sessions que realitzem a les aules. Ara bé, tenint en compte tot el que s'ha esmentat en el punt  

anterior, ens atrevim a certificar que a l'alumnat li ha quedat clar el concepte de participació, ara bé,  

no ens atrevim a aventurar una diagnosi sobre el grau d'assoliment d'aquest coneixement i de les  

diferents modalitat de participació que existeixen. De cara a l'edició següent, caldria doncs modificar 

la valoració per tal de poder tenir una idea més aproximada de l'assoliment d'aquest objectiu. 



 Plantejament del canvi de l'alumne amb la implicació en l'activitat que pot organitzar amb 

els seus companys/es a l'institut. 

Aquest  indicador és impossible d'analitzar.  Com es pot veure a  l'annex presentat  a continuació,  

durant l'avaluació realitzada en alguns dels centres participants, el professorat ha proposat realitzar 

dos projectes complementaris entre 3er i 4rt d'ESO o fer algun tipus de sessió complementària als 

grups de 4rt d'ESO que hagin realitzat el projecte durant el curs anterior per tal de poder avaluar  

aquest impacte. 

D'altra banda, de cara al curs vinent també mirarem de coordinar-nos millor amb els Punts Jips a fi  

de poder obtenir més informació de cara a l'avaluació d'aquests indicadors que, per la naturalesa del 

propi projecte, resulten impossibles d'analitzar a partir del nostre equip de dinamització. 

 Sorgiment de propostes de treball col·lectiu posteriors a les sessions. 

Aquest indicador també resulta complicat d'analitzar durant les tres sessions que realitza l'equip de 

dinamització a dins de les aules. Ara bé, a partir d'algunes reunions de valoració amb el professorat  

hem pogut constatar que el projecte ha servit com a tret de sortida de campanyes de col·laboració  

amb el Banc d'Aliments del Barri,  concretament, en dos centres diferents, un de Gràcia i  un de 

Sants- Montjuïc. A més a més d'un altre institut, el de les Corts, que van canalitzar el projecte per 

formalitzar les propostes de cara a l'institut. de Malauradament, aquestes reunions s'acostumen a fer  

pocs dies després d'acabar el projecte, amb la qual cosa, també resulta complicat que s'hagin pogut 

generar aquest tipus de dinàmiques. De cara a l'any vinent, i gràcies a un major coordinació amb els  

Punts Jips, també mirarem de millorar en el sistema d'avaluació d'aquest indicador. Ara bé, també cal  

tenir en compte que, totes aquelles sessions que es realitzin durant el tercer trimestre, segurament 

serà complicat que puguin derivar en aquests tipus propostes. 

 Valoració del treball interassociatiu generat arran del projecte. 

El treball interassociatiu generat arran del projecte ha estat positiu ja que, per primera vegada, hem 

aconseguit coordinar les federacions educatives (Acció Escolta, Escoltes Catalans, Esplac, Federació 

Catalana  de  l'Esplai,  Federació  de  Centres  Juvenils  Don  Bosco,  Minyons  Escoltes  i  Guies  de  

Catalunya, Moviment de Centres d'Esplai Catòlics, Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica), un  

sindicat d'estudiants  (Associació de Joves Estudiants  de Catalunya) i  dues plataformes territorials  

(Consell de la Joventut d'Horta- Guinardó i Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts). Tot i així, hem  

de ser conscients que, enguany, el paper de les plataformes ha estat força residual i  que caldria  

millorar  el  nombre  de  sindicats  participants.  De cara  a  futures  edicions,  ens  plantegem com a 



objectiu  el  reforçament  del  paper  de  les  Plataformes  i  coordinadores  territorials  així  com 

l'apoderament de les entitats de base d'aquells territoris on actualment no existeixin aquest tipus de 

coordinacions i augmentar el nombre de sindicats d'estudiants participants del projecte. 

 Impacte del treball a les aules en el coneixement de noves tècniques per part dels tutors. 

Tal i com es pot apreciar a l'annex posterior, la valoració que en fa el professorat de les tècniques  

utilitzades en el projecte és molt positiva. Destaquen la seva validesa com a eines per transmetre 

conceptes, la seva capacitat de trencament de la rutina habitual a les aules i el foment de la cohesió 

de grup intrínseca a totes aquestes activitats de cooperació entre companys i companyes. 

Indicadors de metodologia

 Satisfacció de l’alumnat davant de les activitats i dinàmiques proposades.   

La resposta de l'alumnat davant la metodologia de treball i el projecte realitzat ha estat molt  

positiva.  La  sensació general  de les  valoracions de l'alumnat  a  prop d'un 95% de les  línies  

realitzades és molt satisfactòria.  A part  de les activitats realitzades,  molta part de l'alumnat  

també ha destacat positivament que les activitats servien per fomentar la cohesió en grup a 

partir  de la  interacció  amb la  resta  de companys,  que les  activitats  anessin  encaminades  a  

treballar i debatre temes concrets, que hi haguessin debats on poder donar la seva opinió, i en  

darrer terme també que alguns dels jocs realitzats fessin més moguts del que habitualment són 

les classes. Per contra, i en contraposició a aquests darrer aspecte positiu remarcat per una 

clara majoria, també és cert que en la majoria de línies existia un petit grup reduït d'alumnes  

que considerava que les activitats eren massa poc mogudes i se'ls feien avorrides.  (Veure dades  

concretes a l'Annex 1).

 Satisfacció del professorat davant de la metodologia utilitzada.  

Com es pot apreciar a l'apartat d'indicadors quantitatius del projecte, la valoració del professorat,  

com a norma general,  ha  estat  molt  positiva.  Els  han agradat  les  dinàmiques,  la  metodologia  i  

l'impacte d'aquesta metodologia de treball amb el seu alumnat. Consideren que veure'ls cooperant 

en situacions diferents a les habituals de l'hora de classe els resulta molt positiu i els servei molt per  

cohesionar-se com a grup. Està clar també que, en alguna ocasió, aquesta metodologia ha servit per  

posar  en  evidència  les  clares  manques  de  respecte  entre  alguns  companys  participants,  però,  



aquestes,  malauradament,  ja  s'arrossegaven  molt  abans  de  la  intervenció  del  projecte.  A  part  

d'aquest  trencament  també  han  destacat  el  tipus  d'informació  que  s'hi  transmetia  ja  que,  el  

professorat, sovint, no té tot aquest coneixement sobre associacionisme del territori i fins i tot, en 

alguns casos, tampoc tenia massa clar com explicar les formes de participació de l'alumnat dins dels  

centres educatius. La majoria de comentaris que no han fet de caràcter positiu tenen forma de  

proposta de cara al curs vinent, algunes d'aquestes propostes que més han repetit són les següents: 

Realitzar el projecte de forma complementària a 3er i 4rt d'ESO, Realitzar una trobada posterior  

fora de l'Institut entre l'alumnat participant i les entitats del territori on pugui posar en pràctica la  

participació.  Realitzar  una  reunió  de  valoració  i  tancament  entre  el  professorat  i  l'equip  de  

dinamització participant. (Ara ho fa el tècnic del CJB a partir de les informacions rebudes per part  

de l'equip de dinamització).

  Valoració del paper de les persones dinamitzadores.

Sobre  el  paper  de  l'equip  de  dinamització,  a  nivell  positiu  en  destaquen  la  simpatia  i  la  seva 

proximitat amb l'alumnat, així com la seva actitud i les seves ganes de treballar amb el grup. Per 

contra, a nivell negatiu també en destaquen que, en alguns casos, els faltaria saber copsar millor  

l'atenció de l'alumnat i saber re-dirigir millor aquelles dinàmiques que, per la naturalesa del propi  

grup, a vegades no funcionen com haurien de funcionar.  Val a dir però, que en els diferents fulls  

d'avaluació de l'alumnat no es demanava pel  paper de l'equip de dinamització,  per això,  es pot  

comprovar a l'annex 1 que el nombre d'observacions entorn a la seva tasca és molt inferior que no  

pas a la resta de punts.  

  Relació i vincle entre dinàmiques i conceptes que es treballen.

Tot i que majoritàriament la valoració és positiva pel que fa aquest apartat, també és cert que hi ha  

diverses observacions que denoten el contrari. Òbviament, no tots els grups i dinamitzadors/es són 

iguals  i  no  sempre  pot  sortir  de  la  mateixa  manera  però,  de  cara  a  l'edició  vinent,  cal  seguir 

recordant  la  importància  d'anar  recordant  i  valorant  tot  allò  que  s'està  fent  i  el  perquè  s'està 

realitzant. Sempre es remarca durant la formació però, a vegades, depenen de la reacció del grup o  

del  temps  exhaurit  durant  les  dinàmiques,  aquesta  part  queda  una  mica  més  diluïda  del  que  

voldríem.  

  Eficàcia i eficiència de l’estructura organitzativa.

 A diferència d'anys anteriors, el tema material no ha suposat gaire desgavell organitzatiu. (No es 



necessitaven càmeres ni material gràfic que no es pogués imprimir a casa). Ara bé, aquesta manca  

de material fungible també ha estat motiu de crítica en algun institut on han manifestat que, alguna  

cosa gràfica de reforçament visual  hauria anat molt bé per a determinats alumnes.  Tot i  això, i  

deixant de banda una confusió horària i alguna que altra substitució, l'estructura organitzativa del  

projecte d'enguany ha estat valorada per professorat i equip de dinamització de forma molt positiva. 



Annex 1

Resum de les valoracions.

Per entendre aquestes taules d'avaluació s'ha de tenir en compte que s'han avaluat els següents conceptes: 

• Dinàmiques, metodologia de treball i continguts

• L'alumnat participant

• L'equip de dinamització

• El professorat

• Aspectes tècnics del projecte

De cada un d'aquests conceptes s'ha fet dues taules, una on s'han remarcat els aspectes positius i una altra els  

aspectes negatius.  A cada taula  hi  apareix  la  llista  de conceptes  seguida d'una graella  amb les  següents  

nomenclatures: AL: quan la proposta prové de l'alumnat, PR: quan la proposta prové del professorat i DIN: 

quan la proposta prové de l'equip de dinamització. 

En aquestes graelles hi apareix un nombre que significa el següent: 

En el cas de l'alumnat: el nombre de línies realitzades on aquesta percepció era un sentiment majoritari  

entre  les  valoracions.  (En  alguns  casos  concrets  però,  també  s'han  destacat  aspectes,  que  si  bé  no  

s'expressaven de forma majoritària, sí tenien un caràcter força rellevant). S'ha de tenir en compte també que  

no totes les valoracions de l'alumnat han estat fetes a consciència. Tenint en compte que s'han realitzat 59 

línies i que hem obtingut valoracions de 51 d'elles, el nombre de la graella mai podrà ser superior a 51. 

En el cas del professorat: S'ha fet una mitjana de la valoració de cada centre però, malauradament, tres 

dels centres no van respondre al full d'avaluació estipulat, i conseqüentment, el nombre màxim de respostes  

que  podem torbar  en  aquesta  graella  no  podrà  ser  superior  a  17.  En  alguns  casos,  quan  es  feia  dins  

d'educació per la ciutadania, era el mateix professor. En canvi, quan el projecte es realitzava dins l'espai de  

tutoria  normalment l'avaluaven tants  professors com línies  realitzades.  Això sí,  no sempre tots  els  i  les  

professores responien el full d'avaluació. Amb els tres centres educatius que no van respondre al full  de  

valoració,  tal  i  com es pot veure en aquest  mateix  annex,  l'avaluació ha  estat  feta  durant la  reunió de  

tancament.  



En el  cas  de  l'equip de dinamització:  Les  seves  valoracions  s'han  tingut  en  compte  per  parella  de 

dinamització, és a dir, que la graella no superarà en cap cas les 59 línies realitzades. Ara bé, s'ha de tenir en  

compte  que  els  conceptes  valorats  per  l'equip  de  dinamització  són  molt  diferents  als  de  l'alumnat  i  el  

professorat.

Finalment, també hi ha un una taula sobre altres comentaris positius obtinguts de les diferents valoracions 

del  projecte  que eren difícils  de catalogar en les  categories  descrites  i  una darrera  taula  sobre algunes 

propostes de millorar que els diferents agents participants ens han adreçat.  

Taules: 

Resum valors quantitatius de les valoracions: 

Valoracions alumnat

Concepte avaluat per l'alumnat Escala 1-5 Escala 1-10

Grau d'interès del projecte 3,35 6,7

Grau de satisfacció amb les activitats realitzades 3,38 6,8

Valoracions professorat

Concepte avaluat pel professorat participant Escala 1-5 Escala 1-10

El significat de la participació col·lectiva 4,24 8,48

Aportacions personals a la participació en grup 3,64 7,28

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 4,20 8,4

Tècniques per millorar aquestes dificultats 3,61 7,22

Com es pot participar dins del propi centre 3,57 7,14

Com es pot participar fora de l'Institut 3,41 6,82

Quin és el teixit associatiu del territori 3,03 6,06



Resum valors qualitatius de les valoracions: 

Sobre les dinàmiques, la metodologia de treball i els continguts:

Aspectes Positius total AL PR DIN

Les activitats i dinàmiques en general. 65 51 9 5

Debats, reflexions i opinar 29 25 4 -

La metodologia de treball. Activitats encaminades a fer pensar i reflexionar. 44 37 7 -

Jocs moguts del primer dia (cadires) 24 19 3 2

La cohesió de grup. Interactuar més amb la resta de companys i companyes 
i conèixer millor com pensen,...

56 42 6 8

Joc del llop (Bruixes/ assassí) 10 10 - -

Suposen un trencament amb la dinàmica habitual de classe 6 - 6 -

Les dinàmiques sobre participació al centre 7 - 3 4

En general, ha estat millor que l'any passat 10 - 2 8

Haver pogut adaptar les dinàmiques 7 - - 7

Fer els recordatoris del que s'ha treballat abans de cada sessió. 2 - - 2

Fer reflexions després de cada dinàmica 1 - - 1

Fer una valoració al final de cada sessió 1 - - 1

1Deixar un torn obert de preguntes al final de la tercera sessió. 1 - - 1

Són útils per l'alumnat 1 - 1 -

Han servit per treballar problemes interns del grup 1 - 1 -

Treballar la força col·lectiva, organitzar-se i manifestar-se 2 2 - -

La informació aportada 2 2 - -

Total 269 188 42 39

Aspectes Negatius total AL PR DIN

Activitats massa poc mogudes 24 22 2 -

La reflexió hauria d'haver estat més dirigida 3 - 3 -

Activitats infantils 13 10 2 1

No s'ha comprés gaire la relació entre els continguts i les activitats 15 11 4 -

Activitat Instituts 11 5 - 6

Activitat 3er dia 2 2 - -

Activitat dels diaris 3 2 - 1

Activitat del dibuix 4 3 - 1

Activitat de les cadires 1 - 1 -

Fer activitats més teòriques amb més debat i reflexió 9 3 3 3

Els conceptes ja els coneixien amb antelació 8 8 - -

No eren útils o aplicables a la vida real 3 3 - -

La part de difusió del teixit associatiu ha quedat fluixa 8 - 5 3

Alguns conceptes podien resultat complicats per a l'alumnat 4 - 4 -



És difícil treballar la part de participació al centre perquè, d'una banda, 
legalment és molt limitada, i de l'altra, cada centre funciona d'una forma 
diferent

2 - 2 -

No sabem si simplement s'ho han passat bé, o si pel contrari, han après 
alguna cosa

1 - 1 -

La idea del còmic utilitzada cursos anteriors era molt bona 2 - 1 1

No haver treballat gens el tema dels valors ha deixat certes parts del 
projecte una mica desconnectades.

5 - - 5

Molta manca de coneixements previs 4 - - 4

Interessaven més les dinàmiques mogudes que les de reflexió 3 - - 3

Fer el joc del termòmetre breu, sinó es cansen. 1 - - 1

No van treballar la participació a l'institut 1 - - 1

Total 127 69 28 30

Sobre l'alumnat:

Aspectes Positius total AL PR DIN

Grup participatiu i receptiu davant el projecte. 31 0 2 29

Poder veure els rols dels alumnes en un context diferent 1 0 1 0

Bona relació i bon ambient diens de l'aula 24 0 0 24

Grup amb qui, malgrat va costar una mica a l'inici,  es van poder acabant 
desenvolupant els objectius i es van acabar involucrant amb el projecte.

13 0 0 13

Grup que ja participava molt del teixit associatiu del barri i que va facilitar  
molt el desenvolupament del projecte

4 0 0 4

Grup molt reduït que va ser molt útil per aprofundir més en els conceptes. 3 0 0 3

Grup que li va servir per conèixer per primera vegada què és i quin és el 
teixit associatiu del seu territori

2 0 0 2

Grup que va destacar per dur a terme molt bones reflexions 2 0 0 2

Grup que va mostrar molt interès en el voluntariat internacional 2 0 1 1

Total 82 0 4 78

Aspectes Negatius total AL PR DIN

Alguns alumnes no s'ho prenien seriosament i entorpien les sessions 24 14 0 10

Grup  molt  complicat  on  es  van  produir  algunes  situacions  molt 
desagradables

4 0 2 2

Manca de participació per part de l'alumnat 16 0 2 14

Dificultats amb l'idioma 3 0 1 3

Grup  complicat  i  heterogeni.  Falta  de  respecte  entre  ells  i  ells.  No 
respectaven torns de paraula,... 

28 0 0 28

Grup molt xerraire i força dispers 4 0 0 4

Molts dels alumnes ja formaven part del teixit associatiu de territori i, per 
tant, tampoc els va ser de massa utilitat

1 0 0 1

Els debats que van tenir eren extremadament pobres 1 0 0 1

Total 81 14 5 63



Sobre l'equip de dinamització

Aspectes Positius total AL PR DIN

Dinamitzadors/es. Simpatia i propers a l'alumnat. 16 16 0 0

La seva actitud envers el grup 9 0 9 0

La seva proximitat amb l'alumnat 4 0 4 0

Persones alienes a l'institut 1 0 1 0

Total 30 16 14 0

Aspectes Negatius total AL PR DIN

Saber copsar millor l'atenció de l'alumnat i motivar-ne més la participació 11 6 3 2

Haver controlat millor el xivarri i haver posat més ordre. 7 5 2 0

Millorar la dinamització dels debats 2 2 0 0

Fer millor els grups perquè no sempre vagin els amics junts 3 3 0 0

Saber re-dirigir les dinàmiques i tallar-les quan aquestes ja no donaven més 
de sí

6 0 6 0

No posar els alumnes en un compromís 1 1 0 0

Tenir més paciència 1 1 0 0

Que tinguin més coneixements 1 1 0 0

Van fer faltes d'ortografia greus quan van escriure a la pissarra 1 0 1 0

Confusió a l'hora de realitzar una de les dinàmiques. No tenien clars els 
objectius o no els van saber desenvolupar prou

1 0 1 0

Total 34 19 13 2

Sobre el professorat

Aspectes Positius total AL PR DIN

El  professorat  es  va  mostrat  molt  actiu,  participatiu  i  implicat  amb  el 
projecte

22 0 0 22

Professorat que va estar present a l'aula  intentant mantenir la distància per 
deixar  fer  a  l'alumnat  però  que  es  mostrava  atent  a  tot  el  que  estava  
succeint a l'aula.

20 0 0 20

L'intercanvi  d'informació  al  final  de  les  sessions  entre  professorat  i 
dinamització

15 0 0 15

L'absència de professorat va servir perquè els alumnes es deixessin anar 4 0 0 4

La seva participació va servir per adaptar-ho millor a les característiques i 
necessitats del grup

2 0 0 2

Haver pogut realitzar una reunió prèvia amb el professorat va servir per 
tenir més coneixement del grup.

2 0 0 2

El paper i les aportacions de les mediadores 1 0 0 1

Total 66 0 0 66



Aspectes Negatius total AL PR DIN

No van mostrar cap interès amb el projecte 6 0 0 6

Només hi van ser present un dia o poca estona 5 0 0 5

No hi va ser present en tot el projecte 2 0 0 2

Va arribar a distorsionar la feina de dinamització perquè estava fent altres 
coses.

1 0 0 1

No va ajudar a crear el bon clima necessari. 1 0 0 1

Total 15 0 0 15

Sobre diferents aspectes tècnics del projecte.

Aspectes Positius total AL PR DIN

Fer activitats fora de l'aula i trencar la monotonia 4 4 - -

La informació aportada 2 2 - -

Seguiran treballant conceptes extrets del projecte 7 - 7 -

Els  resulta  senzill  poder-ho  lligar  amb  els  continguts  d'educació  per  la 
ciutadania

5 - 5 -

Van tancar el projecte amb alguna redacció o text per acabar-ho d'arrodonir. 3 - 3 -

Fer  les  sessions  en  3  dies  diferents  permet  adaptar-les  millor  a  les 
característiques del grup.

1 - 1 -

Fer  el  projecte  durant  una  setmana  seguida-  Ajuda  a  tenir-ho  tot  més 
present a l'alumnat.

1 - 1 -

Fer els recordatoris entre sessió i sessió 1 - 1 -

Haver  realitzat  una  reunió  prèvia  amb  els  dinamitzadors  per  mirar 
d'adaptar-ho millor al grup i als continguts de l'assignatura.

1 - 1 -

Tema material. A l'haver evitat el tema càmeres, dóna molta més flexibilitat i 
a la vegada fa que no s'hagi d'estar tan pendent del material

6 - - 6

El recull de dinàmiques ha estat una eina molt útil 6 - - 6

El drop box ha estat una eina molt útil 4 - - 4

Fer les tres sessions seguides va bé perquè hi ha molt més temps per a la 
reflexió

2 - - 2

Fer les activitats mogudes fora de l'aula 2 - - 2

Fer el recordatori de les sessions per correu amb una setmana d'antelació 2 - - 2

Haver realitzat totes les sessions en el  centres del  mateix territori  de la  
meva entitat.

2 - - 2

Haver començat les sessions puntualment 1 - - 1

Total 50 6 19 25



Aspectes Negatius total AL PR DIN

No té continuïtat dins de l'institut 1 0 0 1

Extrapolar les reflexions amb la realitat de la societat 1 1 - -

Fer una millor conclusió de tancament al final 1 1 - -

Faltava més informació 3 3 - -

Faltava més material gràfic 9 3 4 2

Fer-ho al pati o en un espai més gran 10 5 5 -

Fer-ho 3 hores seguides és esgotador i costa mantenir l'atenció 2 2 - 3

Fer-ho tres hores per separat 2 2 - -

Massa aviat al matí o massa tard a la tarda 6 2 2 2

Una hora és poc temps per a tantes dinàmiques 3 3 - -

Que siguin els alumnes qui triïn les activitats 1 1 - -

La falta de temps i tot el que això comporta (no acabar dinàmiques, poca 
reflexió,..)

22 - 4 18

Massa canvis en la parella de dinamització 2 - 1 1

Un dia  va faltar un dinamitzador i no va ser substituït 1 - 1 -

A principis de curs encara no tenen gaire informació sobre l'alumnat i no en 
poden donar gaires característiques

1 - 1 -

Falta de coneixement del projecte dins de l'IES i manca de coneixement dels 
noms dels tutors

10 - - 10

El tema de les valoracions. No estava clar qui les havia de dur o era 
complicat que les haguessin de dur els i les dinamitzadores

7 - - 7

Gestionar millor el tema de les vagues d'estudiants. Falta de comunicació o 
protocol a seguir.

4 - - 4

Seria interessant poder tenir més informació de quines són les 
característiques del grup. (Reunió prèvia dinamitzadors professorat)

5 - - 5

Grup massa nombrós 3 - - 3

L'absentisme escolar 2 - - 2

Confusió horària dinamitzadors 1 - - 1

Hi ha dos Narcís Montoriol, s'hauria d'especificar millor quin dels dos és 1 - - 1

Dividir els cursos entre alumnes “bons” i alumnes “dolents” 1 - - 1

Va fer les 3 sessions un dinamitzadors sol 1 - - 1

Es podria fer l'enquesta via Google 1 - - 1

Total 104 23 18 63

Altres comentaris positius

Aspectes AL PR DIN

Col·laboració de l'alumnat amb el banc d'aliments del barri X

Creació i presentació de propostes amb l'objectiu de millorar el propi centre educatiu X

Aquestes s'haurien de potenciar molt més. Enriqueixen al professorat, a l'alumnat i als 
dinamitzadors participants.

X

En les zones complicades, aquests projectes són molt necessaris. X



Propostes de millora

Propostes AL PR DIN

Realitzar el projecte a 3er i 4rt d'ESO de forma complementària X

Realitzar una trobada posterior al projecte fora del centre entre els alumnes i les entitats 
del territori

X

Fer primer la part teòrica. Després del joc sempre és difícil reflexionar X

Començar per activitats més mogudes i anar-les suavitzant per acabar amb la reflexió X

Fer-ho en un mateix dia tot seguit, així als alumnes no se'ls obliden els conceptes X

Realitzar una reunió de valoració entre els dinamitzadors i el professorat X

Fer un buidatge de com ha anat el projecte a tot el professorat participant X

Realitzar algun tipus de treball posterior per facilitar l'avaluació del projecte X

Es podria realitzar un comentari de text o avaluació final: X

Posar-ho en pràctica fora de l'institut X

Es podria fer l'enquesta via Google X



Annex 2

Resum detallat les valoracions:

Resum de totes les valoracions realitzades per l'alumnat, professorat i l'equip de dinamització, així com les  

realitzades durant la reunió de tancament amb cada un dels centres, per cada una de les línies realitzades  

durant el projecte. Aquestes valoracions estan ordenades per districtes. 

 Districte Ciutat Vella

IES Pau Claris

Valoració professorat 
Número de línies: 2 Número de valoracions totals: 1

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 5

Aportacions personals a la participació en grup 5

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 5

Tècniques per millorar aquestes dificultats 5

Com es pot participar dins del propi centre 4

Com es pot participar fora de l'Institut 3

Quin és el teixit associatiu del territori 3

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

L'empenta,  capacitat  d'engrescar  a  l'alumnat  i  la 
perseverança  per  deixar  clars  els  conceptes 
importants per part dels dinamitzadors.

Alguns conceptes podien resultar complicats i feixucs 
per segons quin alumnat. 

Les activitats i el canvi que suposaven en la dinàmica 
habitual de les classes. 

Aspectes rellevants a destacar

Valoració Alumnat
3er ESO A

Dinàmiques Interessants: Dinàmiques Animades:

Aspectes Positius Aspectes negatius 

No van fer les valoracions 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 



Valoració dinamització
3er ESO A

Nom dinamitzadors: Paula Russinyol i Cristina Alguacil. 

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Molt  bona  relació  amb  l'alumnat.  Ambient  molt 
agradable. 

Manca de temps per acabar algunes activitats

Grup força participatiu. 

Dificultats amb l'idioma ben solucionades,

Agraïdes de la implicació del professorat.

Bona  aportació  de  les  mediadores  del  centre  que 
també van  participar  en  el  projecte,  va  servir  per 
treure-li més suc. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Van anar amb una mica de cautela per les advertències sobre les dificultats que podia tenir el grup, però un  
cop allà, es van desenvolupar perfectament i van rebes connectar molt bé amb els alumnes. 

Valoració Alumnat
3er ESO B

Dinàmiques Interessants: 4,72 Dinàmiques Animades: 4,81

Aspectes Positius Aspectes negatius 

La metodologia de treball.

S'ho van passar molt bé.

El joc del Llop.

Millorar la relació amb els companys/es

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Tal  i  com ja va comentar el  tutor,  pel  nivell  ortogràfic  de les valoracions,  sembla  un grup amb certes  
dificultats acadèmiques.. Tot i que moltes d'elles sembla que vinguin pel desconeixement de l'idioma. Ara 
bé, per les valoracions es pot constatar que les activitats han estat agradables pels participants i molts d'ells  
han entès la voluntat d'algunes de les activitats.  

Valoració dinamització
3er ESO B

Nom dinamitzadors: Marcel Sendra i Santiago Ramos.

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Bon ambient amb el grup. Grup  a  qui  els  costava  bastant  entendre  els 
conceptes.

Molt agraïts de la implicació del professorat. No coneixien res més enllà del futbol.

Van haver d'escurçar les dinàmiques perquè sinó se'ls 
hi dilatava molt el temps.

Molts canvis d'alumnat entre sessió i sessió.



1 hora és poc temps per aquest tipus de grup.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Van haver d'adaptar les dinàmiques davant les característiques del grup. La seva valoració no és positiva 
però, en canvi, el professorat valora molt positivament la seva tasca desenvolupada.  

Valoració tancament
El grup B és un grup molt difícil,  no està gens cohesionat, té elements molt agitadors,  necessitava cert 

control, però els dinamitzadors se'n va sortir molt bé. Per contra, el grup A va ser molt participatiu i el paper  

de les mediadores va ser molt útil per treure-li més partit al projecte. 

Com a aspectes tècnics a destacar cal tenir en compte que: 

Moltes sessions començaven a les 8 del matí i això és contraproduent per a aquest tipus de projectes. És  

més interessant realitzar el projecte en tres sessions perquè pots anar adaptant-lo a les necessitats del grup.  

Quan van començar els dinamitzadors del  B,  van fer una petita introducció teòrica que l'alumnat no va  

entendre gens, a partir d'aquí van passar a fer-ho tot més dinàmic i va acabar funcionant perfectament. 

D'altra banda, la part de difusió del teixit associatiu va quedar una mica fluixa... 

Van poder veure alumnes ajudant-se entre ells com mai ho havien fet.  



Districte Eixample

IES Ernest Lluch

Valoració professorat 
Número de línies: 4 Número de valoracions totals: 3

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 3,66

Aportacions personals a la participació en grup 3

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 3

Tècniques per millorar aquestes dificultats 3

Com es pot participar dins del propi centre 3

Com es pot participar fora de l'Institut 3

Quin és el teixit associatiu del territori 3,5

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

Els van agradar més les dinàmiques del primer dia Algunes dinàmiques els van semblar de nens petits

Es interessant que vingui algú de fora No s'ha  comprés  gaire  els  objectius  pels  quals  es 
feien les activitats

Els agradaven les activitats amb més moviment

Al ser joves, són molt més proper a l'alumnat.

Aspectes rellevants a destacar

Tres de les quatre  tutores no van ser presents  durant les  sessions.  Dues d'elles  han fet  una valoració  
orientativa i una mica en funció de la imatge de l'alumnat. Cal destacar que la tutora que va estar present a 
classe és la que ho ha valorat molt millor i considera que li pot ser útil per seguir treballant conceptes.  
Coincideix també que els grups més complicats (l'un per poc acadèmic i l'altre per massa i massa crític) van  
ser els que no van rebre el suport de la tutora. 

Valoració Alumnat 
 4Rt ESO A

Dinàmiques Interessants: 4,52 Dinàmiques Animades: 4,23

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Les activitats Fer activitats mes participatives

Intentem demanar més hores.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general,  de les valoracions de l'alumnat es desprenen idees molt positives.  Canvi  en les formes de 
treball, temes interessants, els ha agradat fer activitats que fomentessin el contacte entre ells. Alguns fins i  
tot creuen que s'hauria de fer durant més hores... El fet que la tutora hi hagi estat present, en aquest cas,  
sembla que ha estat molt positiu pel desenvolupament de les sessions. 



Valoració dinamització
4rt ESO A

Nom dinamitzadors: Paula Russinyol i Santiago Ramos,

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Molt bona relació amb el grup. S'hauria  de  transmetre  més  informació  sobre  què 
estan treballant a l'IES. 

Bona implicació per part de la tutora.

Les sessions als alumnes se'ls hi han fet curtes. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Valoració Alumnat
 4Rt ESO B

Dinàmiques Interessants: 3,8 Dinàmiques Animades: 3,9

Aspectes Positius Aspectes negatius 

El joc de l'assassí Encara volien activitats més mogudes

Els jocs com a mecanisme per a aprendre No posar a alumnes en un compromís 

Millora la dinàmica del grup Intentar copsar millor l'atenció dels estudiants

Les activitats en general

El contacte directe amb els dinamitzadors

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Valoració dinamització
4rt ESO B

Nom dinamitzadors: Erika Martí i Roger Esmel. 

Aspectes Positius Aspectes negatius 

A mesura que avançava el projecte la relació amb el 
grup va anar millorant. 

Al començament els va costar treballar amb el grup. 

S'anaven  engrescant  a  mesura  que  avançaven  les 
dinàmiques i a vegades quedava poc temps per a la 
reflexió. 

La tutora només hi va anar el primer dia. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Valoració Alumnat
 4Rt ESO C

Dinàmiques Interessants: 2,57 (5) Dinàmiques Animades: 2,68 (5)

Aspectes Positius Aspectes negatius 



Activitats amb moviment (cadires i diaris) Consideren que els jocs eren per nens petits

Inculcar valors No van ser preses amb serietat (per alumnes)

Els  hi  agrada  les  dinàmiques  de  contacte  i  relació 
entre ells.

Els alumnes no volien col·laborar

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Valoració dinamització
4rt ESO C

Nom dinamitzadors: Clàudia Baixeras i Cristina Alguacil

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Grup complicat i heterogeni.

No  respectaven  torns  de  paraula  i  eren  poc 
participatius.

Consideraven les activitats infantils.

La tutora no sabia de què anava el projecte.

La  tutora  només  es  va  quedar  durant  la  primera 
sessió

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Sembla que el grup no tenia apreses gaires bones aptitud de comunicació i diàleg... tampoc mostrava gaire  
interès per les coses. A més a més, la percepció dels dinamitzadors envers la tutora, va ser que no hi tenia  
gaire implicació.

Valoració Alumnat
 4Rt ESO D

Dinàmiques Interessants: 3,13 Dinàmiques Animades: 3,6

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Activitats (ordenar-se a les cadires) Els dinamitzadors no motivaven prou al personal

Els agrada el tema d'interaccionar entre ells. Parlar d'altres temes més enllà de la participació

Ja coneixien les dinàmiques

Més activitats i més curtes sinó es fa pesat 

Sempre es parla del mateix

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Aquest curs era el més acadèmic i segons la professora, van una mica de sobrats. A les valoracions es nota  
bastant aquest fet, intenten fer veure que ells estan de tornada i que les activitats són molt infantils però a  
l'hora de la veritat a la majoria li han agradat les més mogudes i “infantils” i les que ocasionaven un millor  
contacte entre ells. En general sembla que els ha agradat força.  



Valoració dinamització
4rt ESO D

Nom dinamitzadors: Carlota Coll, Paula Charneco.

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Grup  molt  agradable  amb qui  van  tenir  una  molt 
bona relació.

Es van veure molt limitades pel factor temps. 

Van participar molt de les conclusions i reflexions. La tutora pràcticament no hi va ser present i no va 
mostrar gaire interès en el projecte.

Eren molt xerraires i els costava mantenir el silenci. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Tot i no ser-hi present, la tutora va fer la valoració. Aquesta no va ser especialment positiva, i remarcava  
que el grup és acadèmicament molt bo i a la vegada molt crític amb les coses, per això, era fàcil que el  
projecte no es trobés a la seva alçada... 

Valoració tancament
La coordinadora pedagògica no tenia gaire clar com havien anat les sessions, només la del 4rt A. Tampoc era  

conscient que la resta de tutores no havien assistit a les sessions. Com a fets a destacar consideren que, si  

primer es fan les activitats mogudes, després resulta molt complicat aconseguir que els joves se centrin en  

fer la reflexió. Sobre els grups, destaca que el grup C és molt difícil i hi han molts elements distorsionadors i  

sobre el D, que són un grup molt bo acadèmicament, molt crític i que sempre esperen molt més de les  

coses. 

IES Jaume Balmes

Valoració professorat 
Número de línies: 3 Número de valoracions totals: 3

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 5

Aportacions personals a la participació en grup 5

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 5

Tècniques per millorar aquestes dificultats 5

Com es pot participar dins del propi centre No valorat

Com es pot participar fora de l'Institut No valorat

Quin és el teixit associatiu del territori No valorat

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

Motivant i trencador per als alumnes El joc de les cadires. Convindria utilitzar algun altre 
material menys perillós. 

Aspectes rellevants a destacar

Només  van  ser-hi  present  durant  la  primera  hora.  La  resta  no  ho  han  valorat  perquè  no  en  tenen 
coneixement. Tot i així valoren positivament el projecte i en semblen bastant satisfets. 



Valoració Alumnat
 3Er ESO A

Dinàmiques Interessants: 4,92 Dinàmiques Animades: 4,52

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Joc de les cadires. Activitats en general. Més conclusió al final

La metodologia de treball. Faltaria esquema gràfic al final del projecte

A les 8 del matí és massa d'hora. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general tot el grup ha valorat molt positivament el projecte. Han entès bastant bé els continguts que  
volia transmetre el projecte i se senten força satisfets de la metodologia de treball. En general ho troben 
força útil. 

Valoració dinamització
3er ESO A

Nom dinamitzadors: Anna Jorquera i Roger Esmel

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Començament  una mica  fred però poc a  poc van 
anar participant i col·laborant amb el projecte.

El fet de fer-ho durant tres hores seguides va fer que 
costés  més  mantenir  l'atenció  de  l'alumnat  durant 
tota l'estona. 

Al  fer-ho  seguit,  van  poder  intervenir  ràpidament 
perquè  els  alumnes  més  parats,  que  no  eren  els 
líders, també hi participessin. 

Al no treballar el tema del valors com en anteriors 
edicions, la part de les entitats va quedar una mica 
més desconnectada.

En general, molt bona relació amb el grup. Tres hores seguides són molt fatigants.. 

Fer les activitats a la sala d'actes va ser molt positiu Començar a les 8 del matí sempre és dificultós.

No van tenir professors perquè ho feien seguit, tot i 
així,  va  servir  perquè  els  joves  es  deixéssim  anar 
més. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Valoració Alumnat
 3Er ESO B

Dinàmiques Interessants: 3,94 Dinàmiques Animades: 3,70

Aspectes Positius Aspectes negatius 

El joc de l'assassí No tothom va tenir el mateix entusiasme

Metodologia de treball Que no siguin tres hores seguides. Es fa llarg.

Massa d'hora al matí i massa teoria

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general no els ha desagradat però sí s'han mostrat crítics en certs aspectes. En molts casos comenten 
que fer aquest tipus de projecte a les 8 del matí no resulta massa productiu perquè la majoria d'ells estan a  
dormits. A més a més, s'hi ha poca predisposició de l'alumnat, tres hores seguides es pot fer una mica 
pesat. 



Valoració dinamització
3er ESO B

Nom dinamitzadors: Helena Tauler i Carlota Coll

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Bona relació amb el  grup que es va mostrar força 
participatiu

Hi va haver un grupet de 4 o 5 alumnes que no van 
voler participar gaire durant tota la sessió. 

Al  fer-ho  seguit,  es  va  poder  destinar  molt  més 
temps a les reflexions. 

Confusió per saber qui havia de dur les enquestes i si 
un  cop  allà,  se  les  havien  d'endur  elles  o  bé  les 
passava a recollir el CJB.

Els  continguts  d'enguany estaven millor  que els  de 
l'anterior, tenien més coherència i els resultava més 
útil per l'alumnat.

Va ser positiva l'absència del tutor perquè va servir 
perquè  el  grup  es  deixés  anar  més.  Cal  tenir  en 
compte que es van comportar correctament. 

El drop box va anar molt bé.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Valoren positivament el fet de fer les tres sessions seguides, els dona més marge d'improvisació i els permet 
tenir més temps per fer les valoracions. 

Valoració Alumnat
 3Er ESO C

Dinàmiques Interessants: 3,83 Dinàmiques Animades: 4,26

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Poder donar l'opinió Tres hores per separat

Buscar solucions conjuntament Des-motivació inicial per part de l'alumnat

Metodologia de treball

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general sembla que els ha agradat força l'activitat. Alguns dels alumnes només s'han quedat amb el detall  
de que es va trencar una cadira fent una activat,però, la majoria són conscients de les reflexions que s'han 
realitzat posteriorment i els motius pels quals s'ha realitzar una activitat d'aquest tipus. 

Valoració dinamització
3er ESO C

Nom dinamitzadors: Raquel Memba i Andrés Millan

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Grup nombrés però força tranquil i participatiu. Fer el  projecte seguit és caòtic  i  poc profitós.  No 
coneixen els alumnes i no tenen marge per adaptar 
de nou les sessions en funció de les característics de 
cada grup. 

Hi havia molts que formaven part de caus i esplais i  
van aprofitar el projecte per explicar quina ha estat 
és la seva experiència en aquestes entitats.



No hi va haver professors en molts moments de la 
sessió  però,  com que  es  tractava  d'un  grup  força 
tranquil, no hi va haver cap problema. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

L'Andrés va haver de marxar cinc minuts abans d'acabar la sessió però això no va suposar cap problema. 

Valoració tancament
Tot i que no hi van poder ser presents durant la major part d'estona del projecte, les valoracions de l'alumnat 

són força positives i per tant, ells també ho valoren molt positivament. 



Sants- Montjuïc

IES Montjuïc 

Número de línies: 2 Número de valoracions totals: 2

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 3

Aportacions personals a la participació en grup 3

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 3

Tècniques per millorar aquestes dificultats 4

Com es pot participar dins del propi centre 3

Com es pot participar fora de l'Institut 3

Quin és el teixit associatiu del territori 2

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

Les activitats Algunes activitats han estat una mica lentes

Dinàmica  diferent  de  treball  trencadora  per  a 
l'alumnat. 

Ha faltat una mica de connexió amb l'alumnat

Seguirà treballant conceptes durant les seves hores 
de classe. 

Canvis en les parelles de dinamització

Manca de capacitat per re-dirigir les dinàmiques. 

Aspectes rellevants a destacar

Malauradament,  en un dels dos cursos,  hi  van haver moltes substitucions de dinamitzadors per temes  
sobretot de feina i malaltia. De cara a la continuïtat de la feina realitzada, això és un contratemps. S'han  
d'evitar tantes substitucions.. No tenim les valoracions de l'alumnat. 

Valoració dinamització
3er ESO A

Nom dinamitzadors: Erika Martí i Marcel Sendra

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Bona relació amb el grup tot i no ser excessivament 
obert i participatiu.

La  falta  de  continuïtat  entre  dinamitzadors  va 
dificultar el desenvolupament de les sessions.

La professora, present durant les sessions, va tenir 
una actitud molt receptiva i es va implicar molt amb 
el projecte.

Una hora és poc temps per treure-li tot el suc a les 
dinàmiques. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Segons un dels dinamitzadors, considera que el fet d'haver la professora a l'aula, va dificultar que l'alumnat  
es deixés anar i participés més de les sessions. 



Valoració dinamització
3er ESO B

Nom dinamitzadors: Adriano Rey i Eli Roig

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tot i  ser un grup força complicat,  en el sentit que 
d'entrada  els  costava  bastant  participar,  un  cop 
s'enganxaven  a  les  dinàmiques  participaven  tots 
sense excepcions. 

Els  costava  respectar  el  silenci  i  si  la  dinàmica  no 
acabava d'enganxar es feia difícil avançar..

Tot i les dificultats del grup, es van quedar amb els 
principals conceptes que es volien transmetre amb el 
projecte. 

Molta ajuda i implicació per part del professora. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Van incidir força en la dinàmica de participació a l'IES, en detriment d'altres dinàmiques previstes per a la  
segona sessió. La implicació de la professora va ser total i la seva relació amb ella va ser perfecta, ara bé,  
igual  que en l'altre  grup,  hi  ha dubtes sobre si  aquesta  participació és del  tot  positiva o no de cara a 
l'alumnat, que sovint es pot veure més cohibit.  

Valoració tancament
Tot i les dificultats derivades de l'elevat nombre de substitucions en una de les línies, la valoració que en va  

fer la professora va ser bastant positiva. Les activitats eren adients per a l'alumnat i en van treure reflexions 

molt positives. (Algunes de les activitats però, van ser una mica massa lentes, caldria haver sabut reconduir-

les quan aquestes s'estancaven). D'altra banda, també en va destacar que en aquest institut, s'ha de tenir en 

compte que, moltes de les famílies, són famílies amb risc d'exclusió social. Algunes de les problemàtiques 

que  es  troben  al  centre,  (com  per  exemple  els  embarassos  adolescents,  famílies  que  viuen  en  una 

habitació,...),  no són tan freqüents  en d'altres  instituts  i  per tant,  les  necessitats  tampoc poden ser les  

mateixes. Seria interessant poder captar l'atenció d'aquest joves i mirar d'involucrar-los en l'associacionisme  

juvenil, tema que no es va emfatitzar suficientment durant el projecte. Ara bé, certament, el teixit associatius  

del territori, malauradament, tampoc és dels més rics de la ciutat...

En aquests alumnes, és interessant que conceptualitzin la col·laboració com a eina per anar més enllà, el  

respecte per l'altre i  les  possibilitats  de tenir algun futur...En aquestes zones,  aquests  projecte són més  

necessaris que en altres llocs. 

IES Emperador Carles 

Feta la reunió de valoració amb el coordinador pedagògic però no va passar les valoracions a l'alumnat i  

tampoc em va traspassar la seva, ho vam fer oralment. (Veure valoració de tancament).



Valoració dinamització
3er ESO N

Nom dinamitzadors: Erika Martí i Anna Jorquera

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tot  i  les  mancances  que  tenia  el  grup,  durant  el 
projecte hi ha hagut una bona evolució amb la relació 
entre els dinamitzadors i l'alumnat. 

Grup molt complicat i molt poc participatiu. 

No  s'han  pogut  cobrir  totes  les  expectatives  del 
projecte  però  tot  i  així,  el  resultat  ha  estat  molt 
positiu pel grup.

Caldria tenir més informació de l'alumnat. En aquest 
centre hi havia un problema latent amb la pertinença 
de bandes juvenils. Haver tingut aquesta informació, 
hauria  estat  clau  per  enfocar  bé  el  tema  de  la 
participació.  A  més  a  més,  molts  dels  joves  eren 
nouvinguts  que  no  entenien  el  català  i 
conseqüentment, sense saber-ho les dinamitzadores, 
no es van adonar de res durant la  primera de les 
sessions. 

Van haver de fer modificacions perquè l'alumnat no 
s'acabava  d'implicar,  finalment,  van  mostrar  més 
interès amb el tema de participació dins de l'IES.

Al no parlar de valors, hi ha més dificultat en lligar el 
projecte amb el tema de les entitats... 

Mala comunicació dins de l'institut, la tutora no tenia 
ni idea de què anava el projecte.

Molt poca implicació de la tutora que, a part d'estar 
tota l'estona amb un Ipad, no mostrava gaire bona 
comunicació  amb  l'alumnat.  Fins  i  tot  hi  va  haver 
tensió quan es va parlar de participació dins del propi 
centre,.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Tot i remarcar els aspectes negatius, la sensació de les valoracions de les dinamitzadores és positiva. Es 
trobaven davant d'un grup força complicat i amb una baixa implicació per part de la tutora. La seva relació  
amb l'alumnat va anar millorant a mesura que avançaven les sessions i, tot i que no hi van poder incidir tot  
el que elles haurien volgut, certament creuen que a l'alumnat el projecte els hi va servir d'alguna cosa. A  
més a més, la valoració oral que en van fer a classe va ser prou bona per part d'aquests. 

Valoració dinamització
3er ESO O

Nom dinamitzadors: Erika Martí i Raquel Lluch

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tot  i  ser  un  grup  molt  complicat,  van  respondre 
bastant bé a les dinàmiques. 

Manca d'informació a l'institut. La professora no tenia 
ni idea de què anava el projecte, quan durava,... 

Professora molt implicada amb el grup que, tot i no 
saber res del projecte, va participar i col·laborar molt 
amb les dinamitzadores. D'aquesta col·laboració en 
va sortir el tema de la pertinença a bandes llatines, 
cosa que va ser tractada per les dinamitzadores en 
les posteriors sessions. 

No se sabia qui havia de dur els fulls de valoració. Si 
l'equip de dinamització o el propi centre... 

Ens van poder adaptar a les necessitats del grup. Van 
aprofitar per fer distincions entre associació i màfia. 

Si  hagués  hagut  una  major  informació  sobre 
l'alumnat,  segurament  el  projecte  hauria  pogut  ser 



més profitós. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Grup força complicat que ha respost força bé a les dinàmiques. En aquest cas, a l'existir problemàtiques  
latents dins de les aules, haver pogut comptar amb aquesta informació prèvia hauria estat molt interessant  
per poder exprimir millor el projecte. 

Valoració dinamització
3er ESO P

Nom dinamitzadors: Judit Gil i Marta Delclós

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tot  i  les  dificultats  que  presentava  el  grup,  la 
oracional és força positiva ja que van poder realitzar 
totes les dinàmiques previstes i van poder obtenir, en 
alguns  moments,  algunes  valoracions  força 
interessants. 

Només arribar la tutora ja els va comunicar que el 
grup en qüestió era força conflictiu. 

No  haver  d'estar  pendents  del  tema  càmeres  de 
fotografies  ha  millorat  molt  l'organització  del 
projecte. 

Poc  participatius,  dificultats  per  estar  atents  i 
respectar els torns de paraula.

La dinàmica sobre participació a l'IES, o no enganxa, 
o no està en plantejada... En aquest sentit era millor 
la de les fotografies. 

La tutora no es va implicar al 100 per 100. Fins i tot, 
durant una de les sessions, es va posar a resoldre un 
conflicte  amb  tres  alumnes  sense  sortir  de  l'aula. 
Fruit d'això, va començar a cridar i, sense voler-ho, 
va  acabar  sent  ella  mateixa  qui  ocasionava  més 
distorsió i soroll a l'aula... 

No van tenir massa temps per treballar el tema de la 
difusió de les entitats del territori. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Tot i ser un grup força complicat, al rebaixar els objectius de treball van aconseguir que, com a mínim, 
alguns dels conceptes del projecte quedessin clars. És un grup amb mancances però que, tot i així, encara  
van respondre força positivament al projecte. 

Valoració dinamització
3er ESO Q

Nom dinamitzadors: Carlota Dueso i Raquel Lluch

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tot i les dificultats que inicialment presentava el grup, 
es  van  poder  realitzar  les  dinàmiques  amb 
normalitat.  Hi  havia  alumnes  amb  poca  voluntat 
d'implicació però, per contra, n'hi van haver d'altres 
que  van  col·laborar  molt  i  van  ajudar  a  tirar  el 
projecte endavant.  

No s'hauria d'haver exclòs per complet el tema dels 
valors  i  la  convivència..  Una  mica  d'introducció  al 
començament hauria estat positiu per seguir millor 
les sessions.  

Tot  i  la  manca  total  de  coneixement  del  teixit Grup molt poc cohesionat. Hi havia dos grans blocs: 



associatiu  juvenil,  el  projecte  va  servir  per  poder 
tenir  una primera pinzellada del  tema per a  molts 
alumnes.

els participatius i els passotes. 

El  professor  va  ser  present  a  l'aula  i  va  mostrar 
interès pel projecte. 

Tot i així, mentre va ser present a l'aula va estar més 
pendent  de  la  seva  BlacBerry.  I  quan  les 
dinamitzadores  van  demanar  informació  sobre  el 
grup,  ell  va  respondre  que  encara  no els  coneixia 
suficientment i no les podia ajudar gaire. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Hi ha diversitat d'opinions respecte el paper del tutor. Cal tenir en compte, que una de les dinamitzadores 
no hi va poder assistir durant la darrera sessió. 

Valoració tancament

El coordinador pedagògic comenta que, en general, la valoració que en fan els tutors i les tutores és força  

positiva. Comenta que, certament, hi va haver un problema intern de comunicació i alguns d'ells no van estar  

al  corrent  del  projecte.  De  cara  al  proper  curs,  ens  donarà  el  nom dels  tutors  per  evitar  problemes 

d'organització. 

Pel que fa al tema de coneixement de la realitat del grup, em comenta que, malauradament, al fer la reunió a 

principis de curs, encara no tenien prou coneixement de com era l'alumnat i molt menys, de que tinguessin 

problemes de bandes. Tot i així, em comenta que el tema de les bandes està sobre-dimensionat a partir  

d'una xerrada que van realitzar els mossos d'esquadra... Hi ha un problema, però el professorat està massa 

esvalotat... 

d'altra banda em comenta que també han notat un problema d'addicció als videojocs que seria interessant  

poder tractar en properes edicions. (Diversificació de l'oci, insistir en activitats presencials,...)

Finalment, em comenta que el centre té matrícula oberta durant tot el curs, cosa que suposa un handicap a  

l'hora de saber com són tots els alumnes, que tots tinguin coneixement del català,...  

IES XXV Olimpíada

Valoració professorat 
Número de línies: 3 Número de valoracions totals: 3

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 5

Aportacions personals a la participació en grup 5

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 3,5

Tècniques per millorar aquestes dificultats 3

Com es pot participar dins del propi centre 2,5

Com es pot participar fora de l'Institut 2,5

Quin és el teixit associatiu del territori 2,5



Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

Relacions grupals. Els va unir entre ells. Faltava  temps  per  acabar  de  vincular  les  activitats 
amb la teoria.

Activitats interessant i útils i vinculades a la teoria. Alguns alumnes més moguts els va costar més seguir 
algunes coses. 

Bona feina per part dels dinamitzadors.

Aspectes rellevants a destacar

Tot i que no sempre es pugui veure un resultat a curt termini, en els grups on hi ha joves amb inquietuds,  
els és molt útil perquè coneguin formes per vehicular les seves actituds. 

Valoració Alumnat
 4rt ESO A

Dinàmiques Interessants: 4,53 Dinàmiques Animades: 5

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Les activitats de més contacte físic. Més activitats mogudes

Les activitats mogudes

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Tot i que les valoracions no estan fetes a molta consciència, se'n pot desprendre una bona valoració general  
i satisfacció amb les activitats realitzades. 

Valoració dinamització
4rt ESO A

Nom dinamitzadors: Raquel Memba i Mariona Cañadas

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Grup molt participatiu i col·laboratiu. Han tingut una 
molt bona relació i implicació durant tot el projecte. 

Seria  interessant  que,  tot  i  les  dificultats  per 
desenvolupar-ho, el projecte tingués més continuïtat 
dins dels instituts un cop finalitzades les sessions.

Van extreure bones reflexions.

Les  dinàmiques  i  el  plantejament  del  projecte  és 
millor que el de l'any anterior ja que, resulta més fàcil 
lligar la part teòrica de la dinàmica. 

Al tractar-se d'un grup reduït tot va funcionar molt 
bé, fins i tot van incloure d'altres dinàmiques perquè 
els va arribar a sobrar temps en algun moment. 

Molt contentes amb la implicació i participació de la 
tutora.  Deixava  fer  sense  intervenir  gaire,  només 
cridant l'atenció quan ho creia oportú.  Després de 
cada sessió realitzava una reunió de cinc minuts per 
destacar allò que creien més interessant i per deixar 
preparada la propera sessió. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Valoració molt positiva de les dinamitzadores en tot els sentits.  Van acabar incloent noves dinàmiques 
perquè, de tant bé que va funcionar, fins i tot els va sobrar una mica de temps. 



Valoració Alumnat
 4rt ESO B

Dinàmiques Interessants: 3,31 Dinàmiques Animades: 3,5

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Les activitats mogudes. Activitats infantils en moltes de les valoracions.

Activitats per pensar en els altres

Millora la relació amb els companys/es.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general  les  valoracions estan fetes  sense massa  ànim...  Destaquen bastant  el  fet  d'haver trobat  les  
activitats poc apropiades per la seva edat, ara bé, a l'hora de la veritat, són pocs els qui arriben al moll de  
l'ós quan parlen dels coneixements que s'han transmès. La majoria es queda amb anècdotes superficials  
comentades durant les sessions. 

Valoració dinamització
4rt ESO B

Nom dinamitzadors: Raquel Lluch i Marcel Sendra

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Bona relació amb un grup que en tot moment es va 
mostrar receptiu i participatiu amb el projecte. 

Era un grup molt potent i per tant també exigia molt 
als dinamitzadors. És important tenir-ho en compte 
perquè  no  tothom  pot  assumir  aquest  tipus  de 
lideratge.

Van haver d'adaptar una mica les dinàmiques però en 
general es van cenyir al guió establert i va donar un 
bon resultat. 

La  implicació  del  professor  de  ciutadania  va  ser 
exemplar.  La  reunió  feta  prèviament  amb  els 
dinamitzadors  per  conèixer  una  mica  els  grups  va 
anar molt bé. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Res a destacar. 

Valoració Alumnat
 4rt ESO C

Dinàmiques Interessants: 3,34 Dinàmiques Animades: 3,72

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Millorar la relació amb la resta de companys. Volien  més  informació.  (Camps  internacionals, 
intercanvis, associacions,..). 

La metodologia de treball El seu propi comportament.

El joc de les bruixes i el debat entre ells. Algunes activitats no sabien perquè servien (Bruixes)

Les activitats del primer dia. Falta d'organització...

Situacions allunyades de la vida real. 



Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Tot i que en l'aspecte numèric les valoracions són més aviat fluixes, en l'aspecte més explicatiu no ho són 
tant. Això sí, sembla un grup bastant crític i, en general, s'esperaven rebre més informació, sobretot a nivell 
de cooperació internacional. 

Valoració dinamització
4rt ESO C

Nom dinamitzadors: Mari Muñoz i Maria Gllardo

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Molt bona relació amb el grup que es va mostrar en 
tot moment receptiu i participatiu.

Les activitats que més els va costar participar van ser 
les de donar les seves pròpies opinions. 

Molt positiva la participació i implicació del professor 
a l'aula. 

Les activitats estaven millor i més ben lligades que no 
pas en edicions anteriors. 

La trobada prèvia a l'IES va ser de molta utilitat per 
conèixer millor el grup. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Res a destacar. 

Valoració tancament
La valoració de tancament va ser molt positiva. D'una banda, es un centre que fa jornada intensiva i, per tant,  

els i les joves tenen bastant temps lliure. Conseqüentment, el projecte de difusió d'entitats juvenils els hi va  

molt bé. La major part de l'alumnat ha mostrat interès per temes de cooperació internacional, la qual cosa és  

complexa perquè a aquestes edats no hi ha massa oferta d'activitats. Ara bé, des del centre s'han organitzat  

per  col·laborar  juntament  amb  els  Iaioflautes  en  el  banc  dels  aliments  del  barri.  A  Batxillerat  també 

col·laboren amb l'entitat “Cooperació per la Pau” per aquells alumnes que vulguin encaminar el seu treball  

de recerca en aquest sentit. La participació de l'alumnat a l'IES és prou satisfactòria en general i la majoria 

tenen bastant assumits quins són els seus rols. 

Pel que fa al projecte en sí, comenta que el grup que més va costar va ser el C perquè, en realitat, són molt  

competitius entre ells, i el tema de la cooperació encara no el tenen prou treballat, (No tenen consciència  

que junts poden anar més lluny). D'altra banda, també comenta que, si necessiten sortir fora de l'aula per a 

realitzar alguna de les activitats, només cal que ho demanem, no hi ha cap problema en fer-ho.

Finalment, considera que aquestes activitats de contacte són molt positives pel grup, ja que a 4rt d'ESO es 

caracteritzen  per  mantenir  molta  distància  entre  ells  i  elles,  i  aquestes  dinàmiques,  els  trenquen  els  

esquemes i fomenten la cooperació entre el grup. Per contra, considera que 3er d'ESO encara no és tant  

madur per a realitzar aquestes dinàmiques ja que es queden molt més amb el joc que amb el missatge que es  

transmet de fons. 



Districte Les Corts 

IES Joan Boscà

Valoració professorat 
Número de línies: 3 Número de valoracions totals: 3

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 4

Aportacions personals a la participació en grup 4

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 4

Tècniques per millorar aquestes dificultats 4

Com es pot participar dins del propi centre 3

Com es pot participar fora de l'Institut 2

Quin és el teixit associatiu del territori 2

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

Les dinàmiques d'enguany han sigut més interessants 
per l'alumnat que no pas les de l'any passat. 

La part pràctica i la part teòrica no estava gaire ben 
lligada. Caldria reforçar més la reflexió conceptual. 

Hi  ha  hagut  una  molt  bona  relació  entre  els 
dinamitzadors i el grups. 

Trencament de la dinàmica de les classes habituals. 

Seguira  treballant  el  temes del  projecte  durant les 
seves classes. Li va molt bé treballar el tema de la 
cooperació  per  relacionar-ho amb com es  pot  fer 
front a la “crisi”. 

Aspectes rellevants a destacar

Els alumnes ja coneixien força bé el teixit associatiu del barri. Tot i que és conscient de la seva dificultat,  
creu que seria molt interessant poder posar en pràctica tot el que s'ha aprés en el projecte en una activitat  
posterior realitzada en alguna entitat del barri.  

Valoració alumnat 
 4rt ESO A

Dinàmiques Interessants: 4,66 Dinàmiques Animades: 4,5

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Les reflexions que es realitzaven. 

Treballar en grup. 

La metodologia d'aprenentatge.

Les activitats en general.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Tot i que les valoracions no estan fetes de forma molt acurada, no hi destaquen cap aspecte negatiu del  
projecte. El que més destaca en positiu, és la metodologia de treball com a forma divertida d'aprenentatge.  
També es pot constatar que moltes de les persones que participaven formaven part d'un agrupament o  
esplai



Valoració dinamització
4rt ESO A

Nom dinamitzadors: Arnau Terrassa i Maria Barenys.

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Els grups eren reduïts i això ha estat molt útil per fer 
les sessions més dinàmiques i profitoses. 

Bona relació amb el grup que s'ha mostrat receptiu i 
participatiu amb les diferents propostes del projecte. 

Han tingut temps de fer una valoració final un cop 
acabada la sessió. 

Bona  implicació  del  professor,  que  tot  i  no  haver 
estat molt participatiu durant les classes, s'ha mostrat 
atent en tot moment. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Valoració alumnat
 4rt ESO B

Dinàmiques Interessants: 4,23 Dinàmiques Animades: 4,47

Aspectes Positius Aspectes negatius 

La cooperació entre el grup. Treballar plegats tota la 
classe. 

Algunes activitats poc preparades o que semblaven 
infantils. 

Les activitats en general. No cal repetir les coses tantes vegades perquè ja les 
entenen... 

La metodologia de treball. No és útil pel seu dia a dia. 

L'entusiasme dels dinamitzadors.

Les reflexions que es feien entre les activitats. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Una alumna comenta que, en un primer moment no li va semblar útil, però amb el temps, considera que sí 
l'hi ha aportat quelcom. (La valoració va ser feta després de la realització de les sessions). En general, els  
conceptes han quedat bastant clars i els alumnes semblen força satisfets del projecte. Ara bé, per alguns, les 
activitats resulten ser una mica massa infantils. 

Valoració dinamització
4rt ESO B

Nom dinamitzadors: Arnau Terrassa i Maria Gallardo

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Molts dels alumnes de la classe ja coneixien el teixit 
associatiu del territori i, a més a més, participaven de 
diverses entitats.

Tot i que la relació amb el grup va ser molt bona, la 
seva implicació no va ser òptima. A més a més, no hi 
va haver massa variació de l'inici al final del projecte. 

Les dinàmiques del primer i últim dia van funcionar 
millor. 

Duran la segona sessió no van mostrar massa interès 
en  les  activitats  i  la  seva  participació  va  ser  més 
baixa. 

Al final de la tercera sessió, van deixar un torn obert 



de preguntes que va funcionar bastant bé. 

La  implicació del  professor  va  ser correcta  ja  que 
estava present i atent però no interactuava gaire més 
que per donar un cop de mà quan calia fer silenci.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Res destacable. 

Valoració alumnat
 4rt ESO C

Dinàmiques Interessants: 4,04 Dinàmiques Animades: 4,37

Aspectes Positius Aspectes negatius 

La cohesió del grup. No  tothom  es  va  comportar  de  la  forma  més 
adequada. 

Metodologia  de  treball.  Fent  les  coses  divertides 
estem més atents... 

Per entrar als caus, seria millor realitzar l'activitat de 
més petits... 

Les activitats mogudes. I fer-les fora de l'aula. Un  grup  reduït  d'alumnes  considera  que  no  li  ha 
servit per aprendre res, però que com a mínim s'ho 
han passat bé. 

Les reflexions que en sorgien de les activitats. Les preguntes del termòmetre eren massa evidents. 

Les activitats on es podia donar la teva opinió. 

Les dinamitzadores. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

La valoració general és molt positiva tot i que, certament, alguns són conscients que no li han tret tot el suc 
que haurien pogut. Pel que fa a continguts, la majoria és força conscient de què volia transmetre el projecte 
i per la disparitat de continguts, sembla bastant evident que les dinamitzadores els van treballar tots. 
En aquest grup també destaca la concepció de la metodologia de treball com a eina efectiva per aprendre 
coses. Moltes consideren que l'atracció de les dinàmiques els fa estar molt més atents. 

Valoració dinamització
4rt ESO C

Nom dinamitzadors: Maria Barenys i Paula Russifiqui 

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Molt  útils  els  recursos  aportats  pel  CJB 
(Dinàmiques).

Grup  molt  inquiet  a  qui  costava  molt  clamar  i 
demanar silenci per explicar les activitats. 

La implicació del professor ha estat molt bona. Tot i 
que  no  participava  activament  de  les  sessions, 
sempre ha estat present a l'aula i s'ha mostrat atent.

A  vegades  s'allargava  excessivament  la  sessió  i 
quedava  molt  poc  o  gens  temps  per  fer-ne  la 
valoració. 

Hi  havia  un  grup  d'alumnes  que  impedien  el 
desenvolupament de les activitats amb normalitat. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 



Valoració tancament 

La valoració del projecte és força positiva, les activitats eren millors que les de l'any passat, cosa que ha fet  

augmentar l'interès de l'alumnat, a més, hi ha hagut un molt bon ambient a les aules. Ara bé, de cara a 

millorar, seria molt interessant poder organitzar una activitat complementària organitzada per les entitats  

fora de l'institut que permetés als alumnes poder posar en pràctica el tema de la participació fora dels  

centres educatius. Pel que fa a la participació dins dels centres educatius, considera normal que, per part de 

l'alumnat sigui nul·la.. D'una banda, el seu paper dins dels Consells Escolars és molt limitat i no tenen espais  

on veritablement puguin participar i dir la seva. La participació de l'alumnat dins del centres no està del tot  

ben plantejada i això en dificulta l'interès d'aquests. 

IES Les Corts 

Valoració professorat 
Número de línies: 1 Número de valoracions totals: 1

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 5

Aportacions personals a la participació en grup 3

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 5

Tècniques per millorar aquestes dificultats 2

Com es pot participar dins del propi centre 3

Com es pot participar fora de l'Institut 3

Quin és el teixit associatiu del territori 3

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

Les activitats de reflexió han estat molt bones. Faltaria algun element visual.

Molt  positiva  l'activitat  de com organitzar-se  en el 
centre. 

Falta temps de reflexió.

Les activitats estaven molt ben preparades. També  estaria  bé  alguna  proposta  de  treball 
posterior.

Seguirà treballant activitats del projecte dins la seva 
assignatura. 

Aspectes rellevants a destacar

Aquesta línia es va fer dins d'un crèdit variable de 3er ESO i per tant, es tractava d'un grup poc homogeni,  
però en general, el resultat va ser molt positiu. 

Valoració Alumnat
Crèdit Variable 3er ESO

Dinàmiques Interessants: 3,75 Dinàmiques Animades: 4,18

Aspectes Positius Aspectes negatius 



Joc de les lletres. L'activitat d'ordenar les frases.

Donar la teva opinió en grup i reflexionar-hi. No són útils per aprendre però sí per passar-ho bé. 

El dia que van sortir al pati. El que ens ensenyen ja ho sabem, ho hem fet tota la 
vida.

Fer activitats amb missatge. (Metodologia de treball).

Les activitats en general. 

Cohesió de grup i interacció amb els companys/es. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Valoracions força positives tot i que a alguns, els costa veure on està l'aprenentatge. (Creuen que han jugat i  
prou o d'altres creuen que tot el que s'ha treballat ja ho coneixien. 

Valoració dinamització
Crèdit Variable 3er ESO

Nom dinamitzadors: Arnau Terrassa i Maria Barenys.

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Bona relació am el  grup que va millorar a mesura 
que avançava el projecte.

Tot  i  ser  un  grup  força  “dòcil”,  no  era  dels  més 
participatius ni motivats. 

El  paper  de  la  professora.  Molt  implicada  i 
participativa durant tot el projecte. 

Algunes dinàmiques es van allargar més del compte i 
van  haver  de  fer  algunes  reflexions  de  pressa  i 
corrents. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Tot i ser una classe variada ja que es tractava d'un crèdit variable, el grup es va mostrar força cohesionat. 

Valoració tancament:

Al ser també professora de l'IES Vila de Gràcia, comparativament, els joves de les Corts acostumen 

a  participar  menys  d'entitats  juvenils  i  aquest  tipus  d'activitats  més  participatives  encara  els  hi 

costen. De totes maneres, la valoració és molt positiva i fins i tot, l'activitat sobre participació als IES 

després va servir  per desenvolupar-la  durant les corresponents hores de tutoria.  El  paper dels 

dinamitzadors va ser molt bo i van saber portar molt bé el grup durant tot el projecte. 



Districte de Sarrià- Sant Gervasi

IES Montserrat

Valoració professorat 
Número de línies: 4 Número de valoracions totals: 4

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 5

Aportacions personals a la participació en grup 5

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 5

Tècniques per millorar aquestes dificultats 5

Com es pot participar dins del propi centre 5

Com es pot participar fora de l'Institut 5

Quin és el teixit associatiu del territori 5

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

El recordatori de les sessions

Pot  lligar-ho  fàcilment  amb  els  continguts  de 
l'assignatura

Aquest any ha estat més fàcil i àgil. És bo seguir per 
aquesta línia.

Aspectes rellevants a destacar

Tres dels cursos estaven conduits per la professora que va fer la valoració, així doncs, faltaria la valoració 
d'una  professora  que  només  tenia  un  del  4  grups.  La  professora  que  ho  ha  valorat  ho  ha  fet  molt  
positivament, destacant que enguany havia millorat molt el projecte respecte a edicions anteriors. 

Valoració alumnat
 3er ESO A

Dinàmiques Interessants: 4,62 Dinàmiques Animades: 4,37

Aspectes Positius Aspectes negatius 

La metodologia de treball Que es facin més debats

Debatre i conèixer els punts de vista dels companys Infantils i avorrits (1)

Els ha unit com a grup

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general la valoració que ha fet aquest grup (el que no en tenim el de la tutora) és del tot positiva. La 
majoria ha trobat molt útil el projecte i els ha agradat molt, tan per la forma de treball utilitzada, com pels  
temes  tractats  a  classe.  Molts  destaquen que  el  projecte  els  ha  ajudat  a  conèixer  millora  la  resta  de  
companyes i a sentir-se més units. 



Valoració dinamització
3er ESO A

Nom dinamitzadors: Marina Martínez i Marc Andreu

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Molt bona relació amb el grup que en tot moment es 
va mostrar receptiu i participatiu. 

Era  un  grup molt  nombrós  (35)  i  això  alentia  una 
mica les dinàmiques. 

Activitats  i  dinàmiques  adequades  per  l'edat  i  per 
treballar els objectius plantejats.

La temporització  de les  dinàmiques  no estava  ben 
calculada  i  se'n  van  haver  de  saltar  algunes  o 
escurçar-les.

El dropo ha facilitat les coses. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

La tutora no va ser present durant les sessions però sí demanava als dinamitzadors per com estaven anant  
les sessions. Des de l'equip de dinamització no s'ha valorat ni positivament ni negativament ja que, d'una  
banda, deixava fer, els alumnes se sentien més lliures però, d'altra banda, no hi podia haver continuïtat del  
projecte i, en cas que hagués hagut algun incident amb el grup ella no hi hauria estat present. 

Valoració alumnat
 3er ESO B

Dinàmiques Interessants: 4,5 Dinàmiques Animades: 4,58

Aspectes Positius Aspectes negatius 

La relació que s'estableix amb la resta de companys 
de la classe. 

Portar més material gràfic.

Les activitats i la metodologia de treball Hi  havia  debats  monopolitzats  per  unes  quantes 
persones

Els dinamitzadors Buscar  fórmules  per  donar  el  mateix  nivell 
d'intervenció a tothom.

Que els dinamitzadors siguin joves. No deixar que s'ajuntin els amics de sempre

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

La pràctica totalitat del grup es mostra molt satisfeta amb el projecte. També ressalten en iterades ocasions 
el  bon  paper  dels  dinamitzadors  (Esther  i  Bernat).  A  la  majoria  de  l'alumnat  ni  han  quedat  clars  els  
conceptes treballats i han pres consciència que les dinàmiques, també poden ser una bona metodologia per 
l'aprenentatge. En diverses ocasions han comentat que el projecte durava massa poc. 

Valoració dinamització
3er ESO B

Nom dinamitzadors: Bernat Julià i Esther Milego

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Grup participatiu i molt receptiu a les propostes del 
dinamitzadors.

A vegades un xic massa xerraire, però res fora de lo 
normal  en  aquestes  edats  i  amb  aquest  tipus  de 
projectes. 

Es  tractava  d'un  grup  bastant  conscienciat  que  ja 
tenia bastant coneixent del teixit associatiu del barri

Recomanen fer un termòmetre molt breu... si no es 
cansen. 

Els  alumnes  es  van  sentir  molt  proper  als 
dinamitzadors.

Hi havia un grup que portava la veu cantant, però, a 
afortunadament,  conduïen  les  activitats  en  bona 



direcció. 

Bona implicació de la professora que els va donar tot 
els suport en tot moment. 

Molt bona relació entre els dinamitzadors. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

La  valoració  de  tots  dos  és  molt  positiva  i  els  aspectes  negatius  que  en  destaquen  ja  estan  fet  
constructivament, amb el propòsit de millorar. 

Valoració alumnat
 3er ESO C

Dinàmiques Interessants: 4 Dinàmiques Animades: 4,1

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Metodologia de treball Material gràfic, (Imatges, vídeos,...)

Els debats, conèixer opinions dels companys Activitats més participatives

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general ha estat molt ben valorat per tot el grup. Han gaudit forç amb les dinàmiques i, al veure que hi  
ha varietat d'opinions a l'hora de decidir-se per quina de les activitats ha agradat més, sembla que la cosa ha  
estat força ben equilibrada i que hi ha hagut tipus d'activitats per a tots els gustos.  

Valoració dinamització
3er ESO C

Nom dinamitzadors: Bernat Julià i Anna Pujade

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tot i  que no va ser un grup on tot  funcionés a la 
perfecció,  alguns  dels  conceptes  que  es  pretenien 
transmetre van calar als joves.

El  grup era força complicat,  només un grups de 6 
persones mostrava ganes de participar i implicar-se.

Fer els recordatoris de les sessions amb una setmana 
d'antel3lació és molt útil.

Van haver de canviar dinàmiques i jocs per adaptar-
los al grup i tot i així els va costar fer-los participar. 

Seria interessant que els dinamitzadors coneguin els 
noms dels tutors abans d'anar a fer les sessions, per 
no perdre temps abans de començar. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

La valoració que n'han fet l'equip de dinamització no és molt positiva, però sembla més aviat fruit de la seva 
pròpia exigència ja que, pels alumnes, el projecte va anar prou bé. Al haver realitzat altres sessions en 
aquest mateix institut, que a més a més havien sortit rodades, aquesta, on el grup no estava tant motivat,  
sembla haver deixat una mica de mal sabor de boca... 

Valoració alumnat
 3er ESO D

Dinàmiques Interessants: 4,6 Dinàmiques Animades: 4,56

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Ensenyar lo de la pàgina web per trobar entitat Més didàctic



Fer activitats mogudes al pati Activitat d'ordenar participació a l'IES

La metodologia d'aprenentatge

Joc dels diaris i de l'assassí. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general valoren força positivament el projecte, tan pel que fa a les activitats que s'hi van dur a terme,  
sobretot  les  més mogudes,  com la  metodologia  de treball.  La  majoria  no ho veu com una  forma de  
distreure's i passar el temps sinó que ho valoren com una metodologia útil per aprendre coses. A més a 
més, els va agradar a nivell personal per intensificar la relació dins del propi grup.

Valoració dinamització
3er ESO D

Nom dinamitzadors: Esther Milego i Bernat Julià. 

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Relació molt bona amb el grup que en tot moment 
es va mostrar molt receptiu i participatiu. 

Manca de coneixements sobre participació dins de 
l'institut.  

Molt  bona  implicació  i  tracte  per  part  de  la 
professora  que  es  va  mostrar  molt  activa  en  tot 
moment, 

La dinàmica de participació a l'IES  la van haver de 
modificar perquè no resultava gens atractiva. 

Molt  alumnes  ja  formaven  part  d'agrupaments  i 
esplais i tenien força coneixent del teixit associatiu. 
Anaven una mica més peixos en l'apartat participació 
al centre. 

Si  el  grup  és  molt  potent,  a  l'última  sessió  seria 
interessant  fer  només  una  dinàmica  i  dedicar  més 
espai a la valoració. 

Facilitar més documents sobre participació als IES ja 
que els dinamitzadors els han de penjar en cada una 
de les línies. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

La valoració de l'Esther està fet amb molta consciència i aporta moltes anotacions de cara a millorar el  
projecte. D'altra banda, la valoració que en fan tots dos dinamitzadors de la línia és excel·lent. 

Valoració tancament



Districte de Gràcia

IES Vila de Gràcia

Valoració professorat 
Número de línies: 2 Número de valoracions totals: 2

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 4

Aportacions personals a la participació en grup 3

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 4,5

Tècniques per millorar aquestes dificultats 3,5

Com es pot participar dins del propi centre 4

Com es pot participar fora de l'Institut 4,5

Quin és el teixit associatiu del territori 4

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

Han  utilitzat  el  projecte  com  a  punt  d'inici  per 
col·laborar amb el banc d'aliments. 

En alguns moments, les dinàmiques no les entenien 
com a part de la temàtica del projecte (es quedaven 
més amb el joc...)

Molt ben triades les dinàmiques i ben vinculades. Comunicar  els  resultats  del  taller  als  professors 
estaria molt bé.

Els  va  molt  bé  realitzar  un  tipus  de  dinàmiques 
diferents a les que porten duent a terme durant tot 
el curs. 

Van incloure el projecte dins de la part curricular de 
l'assignatura. 

Els dinamitzadors del B, tot i que van començar tard 
la primera sessió, van saber improvisar molt bé i van 
saber reconduir la situació 

Aspectes rellevants a destacar

Un dels grups era molt nombrés, 35 alumnes, necessitaven el seu suport per conduir bé la situació. 

Valoració alumnat
 3er ESO A

Dinàmiques Interessants: 4,16 Dinàmiques Animades: 4,58

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Les dinàmiques. L'actitud  dels  alumnes  no  permetia  fer  avançar 
algunes dinàmiques.

Treballar sobre la força col·lectiva. Alguna activitat més dinàmica. 

Els debats i donar l'opinió. Alguna de les activitats no li han vist la utilitat.

La metodologia de treball.



Interactuar amb la resta del grup.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Tot i que les valoracions no estan fetes a molta consciència, són molt positives. Es constata que el grup s'ho  
ha passat bé. Hi ha diversos alumnes que demanen més hores o més sessions. Algunes valoracions no s'han 
pogut comptabilitzar perquè estaven fetes amb un format incompatible amb l'ubuntu. 

Valoració dinamització
3er ESO A

Nom dinamitzadors: Paula Peremiquel i Adriano Rey

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Classe molt receptiva i participativa Com sempre, costava respectar el torn de paraules.

Dinàmiques adequades a l'edat. A vegades faltava una mica de temps, però han sabut 
escurçar les dinàmiques. 

Molt bona implicació per part de la professora que 
ha  col·laborat  en  tot  moment,  sobretot  introduint 
sessions i ajudant a fer silenci. 

Faltaria saber el nom de la persona de contacte de 
l'IES. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Res a destacar.

Valoració Alumnat
 3er ESO B

Dinàmiques Interessants: 4,6 Dinàmiques Animades: 4,6

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Metodologia de treball i els jocs en sí. Algunes activitats eren infantils. 

Activitats ben connectades amb les reflexions. Fer les hores seguides, la gent no recorda el que s'ha 
treballat anteriorment.

El joc de l'assassí. Va faltar una mica de temps.

Poder donar la teva opinió i escoltar la dels altres. Última activitat avorrida.

Que fossin persones joves, properes a nosaltres. Moltes de les coses que expliquen ja les sabem. 

Fer activitats fora de l'aula. Al  plantejar  les  idees  en  format  joc,  perden 
importància. Perquè fer jocs si es poden explicar? (1 
persona).

Cohesionar el grup.

Els dinamitzadors.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Les valoracions majoritàriament són molt positives, fins al punt que diversos alumnes demanen realitza-les 
més sovint. Pel que fa a coneixements, hi ha un bon grapat d'alumnes que tenen bastant clars els objectius  
del projecte, d'altres, s'han quedat només amb una de les parts, majoritàriament, la de la bona comunicació. 



Valoració dinamització
3er ESO B

Nom dinamitzadors: Javi Mata i Anna Pujade,

Aspectes Positius Aspectes negatius 

El  grup  es  va  mostrar  molt  receptiu  i  participatiu 
vers el projecte. 

Al ser un grup de més de 30 alumnes, va costar una 
mica el respecte del torn de paraules. 

El recull de dinàmiques és molt útil. Per  confusió  dels  propis  dinamitzadors,  van 
començar  la  primera  sessió  30'  tard.  Però  ho van 
solucionar molt bé fent la mitja hora molt profitosa. 

No treballar la dinàmica de les fotografies. No  van  treballar  el  tema  de  la  participació  als 
Instituts. 

Realitzar el taller en el barri de la seva entitat. Seria  interessant  que  hi  hagués  un  contacte  previ 
entre el professorat i l'equip de dinamització. 

La tutora es va mostrar molt implicada en el projecte 
i va col·laborar en tot moment. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Van modificar lleugerament les dinàmiques per adaptar-les a la manca de temps derivada de la confusió  
horària de la primera sessió. Això no els va permetre treballar el tema de la participació dis dels Instituts. 

Valoració tancament

En aquest institut hi ha molts alumnes per aula i costa molt més realitzar les sessions, però tot i així,  

els dinamitzadors se n'han sortit molt bé. Sobretot els del grup B que, tot i haver perdut 30 minuts  

de la primera sessió, van saber adreçar-ho perfectament. Algunes activitats potser seria interessant 

sortir fora de l'aula, ja que amb grups tan nombrosos, els espai queden molt petits. En algun cas 

potser seria interessant controlar millor el temps per poder treballar més la valoració i la reflexió 

que es desprenen de les activitats.  Pel que fa al projecte, molt interessants els continguts que els ha  

pogut  seguir treballant  a classe,  fins  al  punt,  que els  joves participants del  projecte també han 

col·laborat amb el banc d'aliments del  districte. Finalment també comenta que seria interessant 

realitzar una valoració entre professorat i equip de dinamització. En general, la valoració és del tot 

positiva. 

 

IES La Sedeta 

Valoració professorat 
Número de línies: 3 Número de valoracions totals: 1

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 4

Aportacions personals a la participació en grup 4



Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 4

Tècniques per millorar aquestes dificultats 3

Com es pot participar dins del propi centre 3

Com es pot participar fora de l'Institut 3

Quin és el teixit associatiu del territori 2

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

Les sessions han resultat suggerents pels alumnes.

Seguirà treballant  el  treball  participatiu  amb el  seu 
alumnat. 

Aspectes rellevants a destacar

Per més informació, mirar la valoració de tancament. 

Valoració Alumnat
1er GRUP

Dinàmiques Interessants: 4,85 Dinàmiques Animades: 4,85

Aspectes Positius Aspectes negatius 

“Aprendre com queixar-se o manifestar-se” Ja sabien tots els conceptes... 

Fer activitats en grup. Posar en pràctica el que s'ha aprés d'alguna forma i 
que els dinamitzadors ho avaluïn. 

Activitats útils pel dia a dia. Jocs més moguts.

Les activitats en sí. Fer alguna activitat fora de l'Institut. 

La metodologia de treball (aprenentatge). Millorar la informació que van transmetre.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general, les valoracions són molt positives. Les activitats els han agradat bastant i molts destaquen la  
metodologia d'aprenentatge com una virtut del projecte. Pel que fa a coneixements, ha quedat bastant clar  
el concepte de la força del grup com a eina amb capacitat transformadora i la necessitat d'adquirir una  
actitud adequada a fi que el propòsit del grup es pugui complir de la forma més ràpida i eficaç possible.  

Valoració dinamització
1er GRUP

Nom dinamitzadors: Judit Gil i Andrea Ballesteros.

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tot i ser un grup amb un passotisme accentuat van 
acabar participant de les dinàmiques proposades.

Es tractava d'un grup força passota que fins i tot feia 
trampes en les dinàmiques.

Les dinàmiques que més van agradar van ser les més 
mogudes. 

El xivarri es feia difícil de controlar. 

Hi havia un molt bon ambient a l'aula. No els va interessar gens el tema de la participació a 
l'Institut. Feia poc que ho havien treballat a classe. 



L'actitud  del  professor  també  la  valoren  molt 
positivament, tot i que no es va implicar com altres 
professors, sempre va romandre a classe i va donar 
un cop de mà quan feia falta. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Van escurçar la dinàmica del dibuix perquè la van trobar reiterativa i perquè tampoc estava engrescant  
excessivament a l'alumnat. A vegades es fa difícil saber quin ha de ser el grau d'implicació del professorat,  
per alguns, és millor que no hi participi, per d'altres tot el contrari i fins i tot hi ha qui pensa que el millor 
seria que no hi fos a l'aula. 

Valoració Alumnat
 2on GRUP 

Dinàmiques Interessants: 3,77 Dinàmiques Animades: 3,66

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Activitats mogudes i dinàmiques. Activitat del dibuix

Les  activitats  serveixen  per  fer  pensar  més  les 
coses...

No entendre els objectius de les activitats.

Activitats més mogudes i divertides.

“Cada parella un dibuix diferent”

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general els van agradar molt més les activitats més mogudes i menys les de reflexionar. Alguns d'ells  
destaquen que es tracte d'una bona metodologia per aprendre coses sense pensar que ho estàs fent. Pel  
que fa a la  comprensió del  projecte,  sembla que els conceptes que més han quedat és el  tema de la  
cooperació, el treball en grup i sobretot la comunicació com a eina indispensable perquè les coses, en grup,  
funcionin bé. Pocs destaquen l'associacionisme. 

Valoració dinamització
2on GRUP 

Nom dinamitzadors: Èric Gamezi i Roger Puig

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Van posar molt èmfasi  en la  part de participació a 
l'Institut, treballant en funció de les seves demandes 
enlloc dels casos hipotètics plantejats. 

Era un grup força reduït i més aviat poc participatiu. 
Tot i així van acabar implicant-se en major o menor 
grau en funció de les dinàmiques. 

Bona  participació  del  professor,  Tot  i  no  estar 
implicat  en  les  dinàmiques,  va  seguir  el  projecte 
atentament donant un cop de mà quan va fer falta. 

Al darrer dia hi va haver vaga estudiantil i només hi 
van anar 9 alumnes. La resta no van poder acabar el 
projecte.  (Els  que  sí  hi  van  ser,  van  estar  més 
participatius que mai).

Seria interessant que els instituts imprimissin tots els 
fulls de valoració. Sinó, és una mica merder. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Caldria tenir més en compte el tema de les vagues. És una llàstima que es perdin part del projecte per això  
i  és  una llàstima  que,  com a Consell,  no tinguem un protocol  establert  davant  d'aquests  casos.  Si  les 
estudiantils  membres  se  sumen a  les  convocatòries,  el  CJB no hauria  de realitzar  sessions.  (Valoració  
personal meva).



Valoració Alumnat
3er GRUP No tenim valoracions... 

Dinàmiques Interessants: Dinàmiques Animades:

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Valoració dinamització
3er GRUP 

Nom dinamitzadors: Javier Mata i Elisenda Freixes

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tot  i  que  va  costar,  al  final  va  ser  un  grup  força 
participatiu. 

Era un grup molt dispers i heterogeni. 

Molt  millor  el  projecte  d'enguany  que  l'edició 
anterior ja que va participar d'instituts del seu barri i 
per tant coneixia millor la realitat territorial i a més a 
més, el tema d'anul·lar les fotografies també va ser 
positiu perquè va evitar merder... 

Hi havia un noi que va provocar força problemes a 
l'hora  de  dinamitzar  les  sessions.  (Desmotivava  la 
resta  del  grup)  fins  al  punt que el  professor  el  va 
haver de fer fora en un moment. 

Molt  bona  implicació  del  professor  durant  les 
sessions, animant a l'alumnat a participar i donant un 
cop de mà quan la cosa es posava més complicada. 
(Jove esmentat anteriorment). 

Algunes activitats de reflexió no interessaven gaire a 
l'alumnat.  Els  interessava  molt  més  les  dinàmiques 
mogudes. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Va haver vaga el darrer dia del projecte i van acordar amb el professor posposar-ho a la setmana següent.

Valoració tancament

Considera que és molt més positiu fer les tres sessions en una mateixa setmana que no pas durant  

tres consecutives.  (Experiència de l'edició anterior).  També va comentar que tot el  tema de la 

participació  dins  del  centre  normalment  ja  l'explica  ell,  ara  bé,  si  l'any  vinent  ha  de  venir  una 

persona membre d'un sindicat per explicar millor la temàtica, cap problema. D'altra banda, també 

comenta  que  la  idea  del  còmic,  treballada  en  edicions  anteriors  li   semblava  molt  bona  per 

treballar ,tot i que no està descontent amb el funcionament d'enguany. Pel que fa als cursos, afirma 

que els 3ers d'ESO d'enguany són força complicats, especialment el 3er Grup, ja que estan poc 

motivats per aquest tipus de coses.  De cara a l'any vinent, vol tornar a fer la reunió prèvia per 

mirar de quadrar els continguts del projecte amb els de la seva assignatura i considera que es podria 

millorar el tema de la difusió de les associacions juvenils del territori. 



Districte d'Horta Guinardó

IES Joan Brossa

Valoració professorat 
Número de línies: 3 Número de valoracions totals: 3

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 4

Aportacions personals a la participació en grup 3

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 4

Tècniques per millorar aquestes dificultats 3,66

Com es pot participar dins del propi centre 3,66

Com es pot participar fora de l'Institut 3,33

Quin és el teixit associatiu del territori 3,33

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

Els  ha  agradat  el  tema  de  treballar  la  participació 
col·lectiva. Els joves tendeixen a l'individualisme.

Alguns alumnes els costava atendre... 

Activitats interessant per plantejar-se temes que no 
s'havien plantejat fins ara. 

Un  lloc  més  adient  per  realitzar  determinades 
activitats.

Continguts i activitats molt bé. Problemes de xivarri en determinats moments. 

Aspectes rellevants a destacar

En general  el  professorat  ha  quedat molt  satisfet  de les  activitats,  i  estan  molt  agraïts  del  paper dels  
dinamitzadors. Són conscients que alguns dels seu grups eren força complicats i entenen que els continguts  
no s'hagin pogut aprofundir més. També destaquen que seria millor realitzar el projecte en algun altre espai  
i que potser, tres sessions d'una hora és una mica massa curt. 

Valoració alumnat
 3Er ESO A

Dinàmiques Interessants:  3,56 Dinàmiques Animades: 3,8

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Joc de les cadires. Fer les activitats en un altre espai...

Metodologia de treball El  dibuix  (dinàmica  comunicació  era  una  mica 
complicat)

Millora la relació amb la resta del grup

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general les valoracions són força positives.  L'alumnat sembla que s'ho ha passat bastant bé fent les 
sessions però, en alguns casos, sembla que encara siguin una mica petits per aquestes activitats ja que, no  
veuen res més enllà del joc. 



Valoració dinamització
3er ESO A

Nom dinamitzadors: Paula Charneco i Clàudia Baixeras.

Aspectes Positius Aspectes negatius 

El  grup  va  tenir  una  actitud  molt  receptiva  i 
participativa.

Hi va haver un parell d'alumnes que, per més que ho 
intentéssim,  no  hi  va  haver  manera  de  fer-los 
participar. 

Fer els recordatoris de què s'està treballant va molt 
bé per lligar les dinàmiques i les sessions. 

El joc dels diaris va resultar una mica caòtic perquè 
s'empenyien entre ells, i l'activitat de l'institut no els 
va agradar. 

Molt  millor  les  dinàmiques  i  l'estructura  d'enguany 
que no pas l'anterior. 

Dificultats per poder arribar el primer dia a l'aula que 
toca i començar les sessions. S'hauria d'establir més 
contacte  entre  el  professorat  participant  i  els 
dinamitzadors. 

La implicació de la tutora ha estat cabdal. Coneixia 
perfectament el grup i aprofitava les dinàmiques per 
treure suc de temes relacionats amb el dia a dia del 
grup. Elogis de totes dues dinamitzadores per la seva 
actitud. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Hi va haver vaga durant dos dies... el primer però, les dinamitzadores no se'n vana assabentar i van anar a 
fer les sessions. Després les van recuperar. Finalment, el segon dia de vaga el tema va quedar resolt. 

Valoració alumnat
3er ESO B

Dinàmiques Interessants: 3,21 Dinàmiques Animades: 3,46

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Millorar la relació de grup. Que es fes  alguna introducció al  començament de 
tot. No començar directament fent activitat.

Metodologia de treball Soroll dels alumnes entre activitats.

Paciència i esforç dels dinamitzadors Inconnexió entre algunes activitats.

Activitats mogudes i activitats de debat. Poc temps per fer les activitats. 

Les dinamitzadores no s'explicaven bé (Anaven ràpid 
per manca de temps).

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general la valoració és força positiva a excepció d'alguns pocs casos... que sempre coincideix amb les  
valoracions fetes amb més desgana. 

Valoració dinamització
3er ESO B

Nom dinamitzadors: Clara Sisteró i Marc Andreu

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Grup que el començament es va mostrar aspectant i 
poc a poc més participatiu.

La limitació del temps fa que a vegades hagis de tallar 
dinàmiques en el moment més àlgid del debat o de la 



participació dels i les joves. 

El  paper  de  la  tutora  va  ser  bo,  tot  i  que  no 
s'implicava directament, va ser-hi present durant les 
tres sessions i va transmetre les seves sensacions als 
dinamitzadors. Aquesta valoració era força positiva. 

Es van tornar a presentar en un dia de vaga sense 
que ningú els avisés... Al darrer dia, que també hi va 
haver vaga, ja van estar informats i van posposar la 
sessió amb normalitat.

Sensació de desinformació a l'escola, tan per part de 
la tutora com per par de secretaria. Després però, la 
tutora va quedar satisfeta del projecte. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Res a destacar. 

Valoració alumnat
 3er ESO C

Dinàmiques Interessants: 4,64 Dinàmiques Animades: 4,57

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Metodologia de treball Una hora és poc temps.

Conèixer millor els companys i companyes. Haurien d'haver controlat millor el xivarri.

Activitats mogudes i de debat. Fer activitats en espais més grans. 

Haurien de tenir més paciència...

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

La valoració general és molt positiva. Inclús en diverses ocasions consideren que hauria de durar més dies.  
També es pot entreveure que el grup de noies e la classe va estar més interessada i li va agradar més el  
projecte que no pas el grup de nois. 

Valoració dinamització
3er ESO C

Nom dinamitzadors: Marco Fernàndez Marc Secanell

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Bona relació amb el grup amb qui van tenir un tracte 
bastant proper. 

La  major  dificultat  amb  el  grup  va  ser  captar-lis 
l'atenció. 

Van preparar les dinàmiques amb antelació però ja el 
primer  dia  van  veure  que  havien  de  fer  algunes 
modificacions  per  adaptar-les.  Cosa  que  va 
repercutir  positivament  amb  els  desenvolupament 
del projecte. 

El tutor no va ser present a les sessions, el primer 
dia perquè estava malalt, i el segon per criteri dels 
dinamitzadors. Creuen que això va servir perquè els 
joves participessin més lliurement. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Van haver da canviar dues sessions per convocatòries de vaga. Van ser informats en tot moment i van evitar  
els desplaçaments inútils. 



Valoració tancament

La valoració global que fan del projecte és molt positiva, creuen que els va ser útil tan per l'alumnat 

com pel professorat que va ser present a l'aula ja que va servir per reconduir temàtiques cap a 

temes candents dins del grup. Per exemple el racisme. Tenen algun problema relacional amb el 

tema racial  i,  tot  i  que  el  projecte  no se  centra  en  aquest  aspecte,  en  un  curs  ha  servit  per 

començar-ho a treballar. Pel que fa als cursos, remarquen la paciència que van haver de tenir les 

dinamitzadores del grup A ja que l'alumnat estava molt alterat i la paciència que van haver de tenir  

els dinamitzadors del C, que les noies de la classe, que van mirar de provocar-los tot jugant. Tot i  

així,  res  més  enllà  de  l'anècdota,  no es  va  faltar  al  respecte  i  els  dinamitzadors  ho van  saber 

reconduir.  

IES Narcís Monturiol

Valoració professorat
Número de línies: 2 Número de valoracions totals: 2

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva

Aportacions personals a la participació en grup

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup

Tècniques per millorar aquestes dificultats

Com es pot participar dins del propi centre

Com es pot participar fora de l'Institut

Quin és el teixit associatiu del territori

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

Aspectes rellevants a destacar

Valoració feta oralment durant la reunió de tancament. 

Valoració Alumnat
 3er ESO A

Dinàmiques Interessants: 2,82 Dinàmiques Animades: 2,75

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Activitats mogudes. Jocs infantils però volen activitats més mogudes.

Conèixer millor els companys i companyes. Més activitats de parlar i de donar opinions.

El joc de trobar gent amb inquietuds similars.



Treballar tota la classe conjuntament.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general, se'n destaca una certa opinió força adversa amb les activitats... les trobaven molt infantils.. Ara  
bé, cal destacar que les que més han agradat eren les activitats més mogudes, més properes al joc infantil..  
Aquesta contradicció sembla fruit d'un grup que no va tenir massa ganes de participar-hi... 

Valoració dinamització
3er ESO A

Nom dinamitzadors: Clàudia Baixeras i Paula Peremiquel. 

Aspectes Positius Aspectes negatius 

La  professora,  molt  implicada  amb  el  projecte,  ja 
havia  fet  una introducció a l'alumnat sobre què es 
treballaria durant les sessions. 

Hi  ha  dos  Instituts  “Narcís  Monturiol”  i  es  van 
equivocar, cosa que va fer començar la sessió amb 
una  mica  de  retard.  De  cara  a  l'any  vinent  seria 
interessant marcar les direccions dels centres. 

És millor  la  forma d'encarar les  sessions d'enguany 
que les de les edicions anteriors. 

Grup  heterogeni  on  els  principals  líder  no  tenien 
gaires  ganes  de  participar.  Això  va  dificultar  el 
desenvolupament de les sessions i la participació de 
la resta de companys/es. 

Curiosament, l'activitat que millor va funcionar va ser 
la  d'ordenar  els  passos  per  desenvolupar  l'activitat 
dins de l'IES. 

Activitats  adequades  per  l'edat  i  les  sessions  força 
ben enllaçades. 

La implicació de la professora en el projecte va ser 
total i va ajudar molt a l'equip de dinamització. A més 
a més es va saber mantenir al marge de tot mentre la 
classe estava “controlada”. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

A part de la confusió d'Institut, res a destacar. 

Valoració Alumnat
 3er ESO B

Dinàmiques Interessants: 3,35 Dinàmiques Animades: 3,28

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Activitats mogudes i debats entre ells. Fer algun tipus de comentari  de text post activitat 
per acabar de tancar l'activitat.

Conèixer millor a la resta del grup. Posar  més  ordre  a  la  classes  quan  hi  havia  massa 
xivarri. 

La gent fa trampes a l'hora de fer jocs i competir. 

No cal gastar tant paper de diari... 

L'activitat dels diaris, no va anar molt bé. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general ha agradat força el projecte tot i que hi ha algun grupet reduït que no tant. Per les valoracions,  



sembla que va quedar molt més clara la idea de treballar en grup, cooperar,.. que no pas la difusió de 
l'associacionisme juvenil.

Valoració dinamització
3er ESO B

Nom dinamitzadors: Elisenda Freixas i Marco Fernàndez

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Malgrat les dificultats entre ells, van participar força 
de  les  activitats.  Al  final  creuen  que  el  projecte 
també els va servir una mica de teràpia de grup. 

El  propi  grup tenia  un  conflicte  entre  ells  i  no  es 
respectaven  gaire  entre  ells.  Això  va  dificultar  el 
desenvolupament de les sessions i la consecució de 
debats. 

Molt positiu fer la reflexió després de cada dinàmica 
perquè queda tot molt més clar als participants. 

Les  dinàmiques  es  feien  llargues  i  no  van  poder 
treballar tot el que estava previst. 

Fer les sessions al gimnàs va anar molt bé per fer les 
activitats més mogudes. 

La implicació de la professora amb el projecte i amb 
el grup ha estat molt bona. Ha donat suport sempre 
que  ha  fet  falta  i  ha  introduït  el  projecte  i  les 
reflexions  per  facilitar  la  feina  a  l'equip  de 
dinamització. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Res a destacar.

Valoració tancament

Amb el grup A, tot es va desenvolupar amb normalitat i la valoració va ser força positiva. (Actitud oberta i  

participativa, no es van generar situacions desagradables). En canvi el Grup B, la cosa va ser més complicada.  

Va reconèixer que ella encara no coneixia gaire el grup i quan es van realitzar les sessions es van produir  

situacions  una  mica  desagradables,  fins  al  punt  que  es  va  sentir  dolguda  amb  ells  i  elles.  Ara  bé,  

posteriorment, en fred,  va fer una reflexió amb ells que va resultar molt positiva i que els ha servit per  

millorar molt la relació, que segons ella, va tocar fons durant les sessions. 

Pel que fa al projecte creu que es necessari millorar el control dels tempos. Hi va haver activitats que es van  

allargar massa i fins i tot ella va tenir temptacions de tallar-la. Tot i això, la valoració global que en fa del  

projecte és del tot positiva. 

IES Príncep de Girona

Valoració professorat 
Número de línies: 3 Número de valoracions totals: 3

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 5



Aportacions personals a la participació en grup 4

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 5

Tècniques per millorar aquestes dificultats 4

Com es pot participar dins del propi centre 3

Com es pot participar fora de l'Institut 3

Quin és el teixit associatiu del territori 2

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

La participació dels alumnes que acadèmicament els 
hi costa més, ha estat molt positiva.

No es va mencionar gaire quin és el teixit associatiu 
(3er ESO B)

Les dinàmiques i la metodologia de treball. No sabem si els alumnes han assimilat els conceptes 
del projecte o simplement s'han divertit.

L'actitud  dels  dinamitzadors  ha  estat  molt 
engrescadora per a l'alumnat. 

Seguiran treballant  conceptes del  projecte dins del 
temari del curs.

Aspectes rellevants a destacar

Consideren que, activitats com aquestes s'haurien de potenciar molt més. Enriqueixen al professorat, a  
l'alumnat i als dinamitzadors participants.

Valoració Alumnat
Grup 1

Dinàmiques Interessants: 4,3 Dinàmiques Animades: 4

Aspectes Positius Aspectes negatius 

La relació amb els dinamitzadors. Fer el projecte durant tres hores seguides. 

Les  anècdotes  i  històries  que  explicaven  els 
dinamitzadors

Joc del llop. 

Són aspectes útils per la vida quotidiana.

Donar i compartir opinió. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Tot i que les valoracions són bastant fluixetes, la sensació general és molt positiva. A l'hora de plasmar els  
conceptes treballats en el projecte, la majoria es quedava amb les anècdotes més enllà dels continguts  
generals treballats.  

Valoració dinamització
Grup 1

Nom dinamitzadors: Marco Fernàndez i Marc Andreu

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Els alumnes que van participar van respondre força 
positivament a les propostes del projecte. 

El  grup  va  ser  força  reduït  per  culpa  de  les 
“campanes”  ja  que  la  sessió  es  feia  els  dijous  a  la 



tarda  a  darrera  hora  i  això  va  dificultar  el 
desenvolupament d'algunes dinàmiques. 

Van haver de rebaixar els objectius del projecte per 
adaptar-lo a les necessitats del grup. 

Grup amb dificultats per respectar-se a sí mateixos. 

La implicació del professor va ser bona ja que, tot i 
no intervenir gaire durant les sessions, quan aquestes 
s'acabaven  sempre  es  produïa  un  moment 
d'intercanvi  de  sensacions  a  fi  de  millorar  alguns 
aspectes durant el proper dia. 

Dividir els dos cursos en tres grups no va ser positiu 
ja que van concentrar els “millors” en un mateix lloc 
i els que sovint tenen dificultats en els dos altres.. 

Falta  de  coneixement  del  projecte  per  part  del 
professor que estava present a l'aula. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Tot  i  que va  ser un grup complicat  i  reduït,  van respondre bastant  positivament  al  projecte,  però els 
dinamitzadors, en les seves valoracions, han destacat més emfàticament aquells punts que caldria millorar. 

Valoració Alumnat
 Grup 2

Dinàmiques Interessants: 4,87 Dinàmiques Animades: 4,75

Aspectes Positius Aspectes negatius 

El joc del llop

Conèixer millor a la resta de companys.

Les activitats en general.

Metodologia de treball i aprenentatge.

El tracte amb els dinamitzadors.

El de la poma?

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

La gran majoria són molt positives i demanen que tornin aviat. La sensació que dóna és que com a grup els  
ha estat molt útil.. però potser, ha quedat fluix el tema de la difusió de les entitats. 

Valoració dinamització
Grup 2

Nom dinamitzadors: Roger Esmel i Santiago Ramos

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Treballar amb un grup reduït de 15 persones va molt 
bé per aprofundir més amb els temes que més els 
interessa. 

Hi havia molts joves que no entenien el català, això 
va  fer  més  lentes  les  sessions,  ja  que  havien  de 
repetir molo les explicacions.  

Activitats adequades a l'edat però que les han acabat 
d'adaptar a les necessitats del grup. 

Només dues noies en tot el grup. 

Molt útil el recull de dinàmiques proporcionat. 

El professor no va intervenir a les sessions i això va 
fer  que  els  joves  se  sentissin  més  lliures  a  l'hora 



d'expressar-se. A més a més, va ser-hi present i, en 
acabar,  va  intercanviar  punts  de  vista  amb  els 
dinamitzadors a fi de millorar alguns aspectes. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Van incloure el joc de la poma (suc de poma i pell de poma) per treballar la participació i els va anar molt  
bé. 

Valoració Alumnat
Grup 3 (A+B)

Dinàmiques Interessants: 4,54 Dinàmiques Animades: 4,72

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Les activitats de moure's i de donar opinions. Explicar millor els jocs abans de començar.

Metodologia de treball per aprendre. Fer-se escoltar més pels alumnes.

Interactuar amb la resta del grup. 

Els dinamitzadors.

El joc dels llops.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Valoració dinamització
Grup 3 (A+B)

Nom dinamitzadors: Raquel Memba i Javi Mata

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tot  i  ser  una  fusió  de  dos  grups  i  ser  força  més 
nombrós  que  els  altres  dos,  va  ser  un  grup  molt 
participatiu i es va implicar molt en el projecte. (Val a 
dir que des de del centre, quan van fer els grups, van 
ajuntar els “millors” del B i del A en aquest mateix 
grup).

Que  les  valoracions  les  hagin  d'imprimir  els 
dinamitzadors és una mica caòtic. 

Relació molt bona amb el grup Han  trobat  a  faltar  fer  un  contacte  previ  amb  el 
professorat. 

Van mostrar interès pel tema del voluntariat. 

Començaven les sessions amb puntualitat, fet que els 
va permetre realitzar totes les dinàmiques previstes. 

Les dinàmiques d'enguany han estat molt millor que 
no pas les del curs anterior. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

La valoració dels dinamitzadors és molt positiva. 



Valoració tancament

La valoració que en va fer el professorat va ser del tot positiva ja que van al·lucinar de les reaccions d'alguns  

dels  seus  alumnes.  Van  poder  veure  que  estan  molt  més  cohesionats  del  que  realment  es  pensaven  i  

pràcticament no van haver d'intervenir. En un inici es va pensar que no els hi havia quedat gens clar res dels  

continguts que volia transmetre el projecte, que simplement s'havien quedat amb els jocs, però, al cap d'unes 

setmanes va poder comprovar que sí tenien bastant clars els conceptes treballats. 

Com a millora, creuen que seria interessant que que es donés més informació sobre associacionisme i casals  

de joves. (Alguna cosa més visual, lloc on adreçar-se,...). També comenten que seria interessant que, a l'any 

vinent, tornessin els dinamitzadors als mateixos grups i preguntessin a veure si algun s'ha apuntat a alguna 

associació per veure quin ha estat l'impacte real del projecte. (Fer les sessions a 3er i una sessió de tutoria a 

4rt, amb els que van fer el projecte l'any anterior).

També creueu que estaria molt bé fer una trobada conjunta entre els i les joves participants i les entitats del  

territori. 



Districte Nou Barris

IES Barcelona Congrés

Valoració professorat 
Número de línies: 4 Número de valoracions totals: 2

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 3,5

Aportacions personals a la participació en grup 1,5

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 3,5

Tècniques per millorar aquestes dificultats 3,5

Com es pot participar dins del propi centre 2,5

Com es pot participar fora de l'Institut 3,5

Quin és el teixit associatiu del territori 3

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

L'edat  de  les  dinamitzadores  connectava  molt  bé 
amb els alumnes. 

Caldria alguna eina per quan es troben davant d'un 
grup poc participatiu. 

Ben estructurat i vinculat No era un grup preparat per aquest tipus de coses. 
Segurament  hi  ha  moments  en  que  no  els  van 
entendre. 

Veure quin és el rol des diferents alumnes dins del 
grup. 

Aspectes rellevants a destacar

Només s'han obtingut un parell de valoracions i  ens consta, per part de l'equip de dinamització, que la 
majoria de tutors i tutores no van ser presents durant les sessions. 

Valoració Alumnat
 4rt ESO A

Dinàmiques Interessants: 3,81 Dinàmiques Animades: 3,90

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Activitats mogudes. Que els grups de treball que es creen siguin fets pels 
dinamitzadors. 

Millorar la relació amb els companys.

Els debats, donar la teva opinió.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Bones valoracions de la gran majoria de participants. A més a més hi ha força disparitat entre les activitats  
que més els va agradar, cosa que ens fa pensar que les activitats eren força variades entre sí. El principal  
concepte que creuen haver treball és el de mantenir una bona comunicació entre ells i elles i mantenir una 
bona relació. L'associacionisme està molt diluït... 



Valoració dinamització
4rt ESO A

Nom dinamitzadors: Mireia Ruiz i Anna Pujade

Aspectes Positius Aspectes negatius 

El  grup  va  tenir  una  actitud  bastant  participativa 
durant les sessions. 

No tenien gens treballat el tema de la participació i el 
concepte els quedava una mica llunyà. 

Tot  i  no  haver  pogut  aprofundir  gaire  en  la 
participació,  a  l'alumnat  els  ha  servit  per  treballar 
algunes  actituds  seves  respecte  a  la  resta  de 
companys i ha fomentat la cohesió de grup. 

Els debats eren una mica pobres però els alumnes 
s'ho passaven bé amb les activitats. 

La  tutora  només  hi  va  ser  present  durant  el 
començament e la primera sessió. Van trobar a faltar 
una mica de feedback per par t seva.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Es tractava d'un grup que, aparentment, presentava més dificultats que no pas la majoria els altres. Ara bé, 
van rebaixar els objectius dels continguts i els va ser d'utilitat. 

Valoració Alumnat
 4rt ESO B

Dinàmiques Interessants: 4 Dinàmiques Animades: 4

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Les activitats. Les idees no són noves. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Només es tracte de la valoració d'un sol alumne. 

Valoració dinamització
4rt ESO B

Nom dinamitzadors: Gema Liberato i Marcel Sendra

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Grup una mica dispers però amb el qual han pogut 
treballar  tots  els  continguts  que  estaven  previstos 
amb normalitat. 

Una hora és massa poc temps per extreure tot el suc 
que tenen les diferents dinàmiques plantejades. 

Materials clars, entenedors i útils La tutora  no hi  va  ser present en tot  el  projecte. 
Seria interessant que els professors s'hi impliquessin 
una més per dotar de més sentit el projecte 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Res a destacar.

Valoració Alumnat
 4rt ESO C

Dinàmiques Interessants: 3,27 Dinàmiques Animades: 3

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Activitats mogudes i de debat. Activitats més entretingudes. 



Metodologia.

Treballar en grup.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Tot i que les valoracions no són gens dolentes, també cal dir que estan molt poc elaborades. 

Valoració dinamització
4rt ESO C

Nom dinamitzadors: Carlota Dueso i Lara Vidal

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tot  i  ser  un  grup  molt  passota  i  tenir  un  absolut 
desconeixement de les entitats juvenils, sembla que, 
com a mínim, els hi van obrir una nova porta al teixit 
associatiu... 

La resposta per part del grup va ser complicada; els 
hi  costava  molt  participar  i  expressar  les  seves 
opinions, de manera que els debats i les dinàmiques 
on  normalment  falta  temps  per  discutir  i  exposar 
punts de vista es quedaven curtes

Bona  implicació  de  la  tutora  que  va  estar  present 
durant totes les sessions.  Va participar quan va fer 
falta i va tenir un bon tracte amb les dinamitzadores. 

Grup molt poc cohesionat amb una clara influència 
de  certs  líders,  que  a  percepció  de  les 
dinamitzadores, semblava que influïen negativament 
a la resta d'alumnes. 

No s'hauria d'excloure del tot el tema dels valors. Es 
podria  fer  alguna  activitat  introductòria  durant  la 
primera sessió.

No va quedar clar qui havia de dur les fotocòpies de 
les valoracions. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Van haver d'adaptar les dinàmiques a la realitat del grup, però, tot i així, captar la seva atenció va ser d'allò  
més  complicat.  Sobretot,  durant  la  tercera  sessió.  Malgrat  totes  les  dificultats,  la  valoració  de  les 
dinamitzadores no és del tot negativa. 

Valoració Alumnat
 4rt ESO D

Dinàmiques Interessants: 5 Dinàmiques Animades: 4,3

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Activitats mogudes Millorar una mica els jocs i activitats.

Compartir experiència amb altres companys.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Crec que en general el grup s'ha mostrat molt agraït de fer aquestes activitats. Per l'ortografia i la dificultat 
d'expressió que mostren, es dedueix que es tracte d'un grup amb moltes dificultats acadèmiques (persones 
amb dificultats, nouvinguts recent arribades amb desconeixement de la llengua,...). Tot i així, sembla que  
s'ho han passat bé i han aprés alguna cosa. Si més no, els ha servit per conèixer millor la resta de companys. 



Valoració dinamització
4rt ESO D

Nom dinamitzadors: Laura Gonzalvo i Mireia Ruiz.

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tot i  les dificultats del grup, la relació va ser força 
bona.

Grup  molt  complicat  amb  grans  dificultats  per 
entendre el català i fins i tot el castellà. 

Van  adaptar  les  dinàmiques  a  les  necessitats 
específiques del grup per mirar de consolidar algun 
dels continguts. 

Hi va haver una baralla durant una de les sessions. 

La tutora no hi va ser present en cap de les sessions. 
Possiblement, la seva presència hauria pogut evitar la 
baralla entre dos dels alumnes. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

La sensació de les dinamitzadores no és massa positiva tot i que el fet d'haver hagut de presenciar una 
baralla entre dos alumnes durant la tercera sessió, hi pot haver ajudat... En canvi, la valoració dels alumnes 
és de les més positives de tot el projecte. 

Valoració tancament

Tres de les quatre tutores no hi van ser presents durant les sessions, per tant, només comptem amb els  

comentaris  d'una d'elles:  L'espai  era  massa  reduït  i  això  dificultava  el  desenvolupament d'algunes  de les  

dinàmiques.  En algun moment els alumnes van fer alguns comentaris força desagradables i  ella va haver  

d'intervenir. Recomana, de cara a noves edicions, que els dinamitzadors vinguin preparats amb un pla B per  

quan davant es trobin amb un grup poc participatiu com els d'aquest institut. Finalment, també comenten  

que el tema dels jocs ha estat molt bé per als alumnes però el problema l'han tingut a l'hora de fer les  

reflexions. 



Districte Sant Andreu

IES Príncep de Viana

Valoració professorat 
Número de línies: 3 Número de valoracions totals: 0

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva

Aportacions personals a la participació en grup

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup

Tècniques per millorar aquestes dificultats

Com es pot participar dins del propi centre

Com es pot participar fora de l'Institut

Quin és el teixit associatiu del territori

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

Aspectes rellevants a destacar

Valoració feta durant el tancament. 

Valoració Alumnat
 3er ESO A

Dinàmiques Interessants: 4,08 Dinàmiques Animades: 4,29

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Els dinamitzadors. Uns pocs no li van trobar utilitat. 

Trencar la monotonia de les aules.

Les activitats i els debats.

Metodologia de treball.

Foment de l'esperit de grup.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general les valoracions, tot i no ser molt treballades, són força positives. Només n'hi ha unes poques que  
mostren poc valor cap el projecte. 

Valoració dinamització
3er ESO A

Nom dinamitzadors: Roger Puig i Mireia Ruiz.

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tot i ser molt nombrosa, a excepció de pocs casos 
concrets,  el  grup  es  va  mostrar  molt  receptiu  i 

Classe molt nombrosa fet que dificultava una mica el 
desenvolupament de les sessions. 



participatiu.

Van  adaptar  l'activitat  dels  instituts  en  funció  dels 
seus interessos i va funcionar molt bé 

El tutor, tot i ser present a l'aula, no intervenia gaire, 
deixava fer.  Això ha estat  valorat  positivament per 
part de l'equip de dinamització ja que al final de les 
sessions i hi havia una mica de feedback. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Un dels dinamitzadors va faltar a la darrera sessió i ens vam haver d'assabentar gràcies a l'Institut... 

Valoració Alumnat
 3er ESO B

Dinàmiques Interessants: 3,72 Dinàmiques Animades: 3,88

Aspectes Positius Aspectes negatius 

El joc dels llops, del dibuix i hobbies en especial. Alguns companys van estar entorpint l'activitat.

La informació transmesa. Intentar ser més actius

Cooperar amb la resta del grup i enfortir lligams Activitats més dinàmiques

Les activitats.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Bones valoracions en general. Els continguts sembla que s'han comprés força bé. Només una minoria ha 
comentat que les activitats eren avorrides i que no els ha servit de gaire. Bàsicament perquè no acaben de 
veure què els pot aportar. 

Valoració dinamització
3er ESO B

Nom dinamitzadors: Laura Simarro i Èric Gamez

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Classe  molt  participativa  però  que  no  sempre  es 
concentrava amb els temes del projecte. 

Hi  havia  algun  grup  que  boicotejava  una  mica  les 
sessions i xerraven més del compte. 

El dropbox és una bona eina. Haver de dur les fotocòpies de les valoracions és una 
mica merder pels dinamitzadors. 

El tutor va ser present a l'aula i va intervenir en algun 
moment per donar un cop de mà. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Van adaptar les dinàmiques a la realitat del grup. 

Valoració Alumnat
 3er ESO C

Dinàmiques Interessants: 4,91 Dinàmiques Animades: 4,8

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Jocs moguts i poder donar la teva opinió. Poca  comprensió  entre  la  relació  de  l'activitat  i  la 



reflexió.

Millorar  la  relació  en  grup,  conèixer  l'opinió  dels 
companys/es.

Més jocs...

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Per l'ortografia sembla que es tractés del grup més complicat acadèmicament, ara bé, les valoracions són  
molt positives. La majoria de conceptes ha treballar han anat sortint en diferents valoracions, cadascú s'ha 
quedat amb aquella part del discurs que més li ha interessat. Uns pocs els cotava veure la relació entre les  
activitats i els temes tractats 

Valoració dinamització
3er ESO C

Nom dinamitzadors: Laura Simarro i Èric Gamez

Aspectes Positius Aspectes negatius 

L'actitud  de  la  professora  era  molt  bona.  Es  va 
implicar  moltíssim  i  va  col·laborar  en  el  correcte 
desenvolupament de les sessions, 

La sensació és que el grup s'ho prenia més com una 
hora de pati que no pas com un aprenentatge més. 

Tot i ser un grup poc nombrós hi va haver uns quants 
alumnes que no van voler participar gaire. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Res a destacar. 

Valoració tancament

La professora del Grup C ho valora molt positivament, considera que l grup s'ho va passar bé i ha après força  

coses. Per la seva banda, el professor del grup A explica que el darrer dia va faltar un dels dinamitzadors i la  

noia que va venir, va tenir moltes dificultats per tirar ella sola endavant tot el grup. També comenta que els  

dinamitzadors van escriure a la pissarra ho van fer amb algunes faltes d'ortografia tan greus que fins i tot  

l'alumnat es va donar compte. 

A nivell general consideren que l primer dia les activitats estaven molt bé, el segon dia força però el tercer 

era realment el més fluix ja que les activitats estaven molt obertes i els hi faltava una mica de guia. A més a  

més, l'alumnat es va avorrir. 

També  consideren  que  els  dinamitzadors,  en  algun  moment,  eren  massa  suaus  i  tenien  dificultats  per 

controlar el grup. 

Finalment, també comenten que una mica de suport visual seria útil per enquadrar millor els conceptes. A  

vegades, durant les valoracions orals els alumnes es dispersen.  



IES SES Comas i Solà

Valoració professorat 
Número de línies: 2 Número de valoracions totals: 2

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 4

Aportacions personals a la participació en grup 4

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 5

Tècniques per millorar aquestes dificultats 4

Com es pot participar dins del propi centre 4

Com es pot participar fora de l'Institut 5

Quin és el teixit associatiu del territori 4

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

Els continguts tenien relació amb la feina feta a classe

Metodologia apropiada, sobretot debats i reflexions.

Aspectes rellevants a destacar

La valoració de la professora d'Educació per la ciutadania és molt positiva, sobretot per la gran participació  
que hi va haver per part de l'alumnat. La llàstima és que s'ha jubilat i no seguirà l'any vinent però es mostra 
absolutament satisfeta amb el projecte. 

Valoració Alumnat
 3er ESO A

Dinàmiques Interessants: 4,25 Dinàmiques Animades: 3,5

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Les activitats i jocs realitzats. Més difusió de les activitats fora de l'escola

Comunicar-se entre ells i millorar-ne la relació. (Proposar  jocs  als  alumnes  i  que  ells  els  triïn)  És 
proposta

Metodologia de treball. Fer més activitats a l'aire lliure. 

Treballar conjuntament. (En equip).

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general, les valoracions són molt bones. Els alumnes es mostren molt satisfets amb com ha anat el  
projecte i en diverses ocasions agraeixen la feina feta pels dinamitzadors. A més a més, pel que fa a l'apartat 
de continguts, els ha quedat molt clar, d'una banda, que hi ha vida fora de l'institut, i que és fàcil trobar  
altres joves amb els mateixos interessos, i d'altra banda, el fet de treballar en equip, cooperar, coordinar-se  
i tots els requisits bàsics perquè això funcioni. 

Valoració dinamització
3er ESO A



Nom dinamitzadors: Anna Jorquera i Andrés Millan

Aspectes Positius Aspectes negatius 

La relació amb el grup va ser molt bona, tot i  que 
eren una mica dispersos, van participar gustosament 
del projecte. 

El tema de l'associacionisme, sense parlar dels valors, 
queda una mica fluix... penjat... 

Professora  molt  motivada  que  va  tenir  informat  a 
l'alumnat  sobre  totes  les  qüestions  referents  al 
projecte.  Va  sortir  de  l'aula  a  petició  dels 
dinamitzadors.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

La valoració del grup és positiva però caldria fer un plantejament amb el fet que dinamitzadors provinents  
del món estudiantil i sense experiència amb adolescents... potser caldria formar-los en aquest sentit.

Valoració Alumnat
 3er ESO B

Dinàmiques Interessants: 3,62 Dinàmiques Animades: 3,37

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Els jocs moguts i activitats de debat. Més activitats de confiança

Millorar la relació entre el grup. Treballar en grups reduïts..

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general també fan una molt bona valoració del projecte tot i que les valoracions no estan fetes a tanta 
consciència com les del grup A. Els continguts a transmetre també han quedat força clars i la gran majoria 
considere que aquestes informacions els són d'utilitat. 

Valoració dinamització
3er ESO B

Nom dinamitzadors: Mireia Ruiz i Carlota Dueso

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Grup reduït que va servir per aprofundir més amb 
els conceptes. 

No  s'hauria  d'excloure  per  complet  el  tema  dels 
valors personals de cadascú.

Molt bona relació amb el grup que en tot moment es 
va mostrar actiu, participatiu i amb ganes d'aprendre. 

El tema de que els dinamitzadors hagin de dur les 
fotocòpies a vegades és una mica complicat... 

Cada  dia  feien  un  petit  repàs  de  les  activitats 
realitzades. 

El recull de dinàmiques. 

Molt  bona  implicació  de  la  professora.  A  vegades 
participava  i  relacionava  les  reflexions  i  les 
dinàmiques, a vegades sortia de l'aula per deixar que 
els alumnes s'expressessin més lliurement. Excel·lent 
segons les dinamitzadores. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 



Valoració molt positiva. Res a destacar. 

Valoració tancament

Malauradament, la professora es va jubilar abans de poder fer-ne la valoració. Tot i així, gràcies a la  

valoració i a un correu electrònic ens va transmetre que va quedar molt satisfeta amb el resultat del  

projecte. 



Districte Sant Martí

IES Joan Manuel Zafra

Valoració professorat 
Número de línies: 4 Número de valoracions totals: 4

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 5

Aportacions personals a la participació en grup 2

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 3

Tècniques per millorar aquestes dificultats 2

Com es pot participar dins del propi centre 5

Com es pot participar fora de l'Institut 2

Quin és el teixit associatiu del territori 2

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

Activitats interessant i atractives pels alumnes ja que 
han trencat la dinàmica de classe.

La part teòrica s'hauria de reforçar.

Dinamitzadors/es  molt  implicades  i  atentes  a  les 
demandes de l'alumnat.

Han acabat fent propostes de millora a l'institut que 
transmetran a l'equip directiu.

Aspectes rellevants a destacar

Bàsicament va faltar una mica més de reflexió mentre s'estaven fent les dinàmiques. 

Valoració Alumnat
 3er ESO A

Dinàmiques Interessants: 4,43 Dinàmiques Animades: 4,31

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Els ha reforçat com a grup. Més activitats més dinàmiques.

Les activitats i la metodologia de treball. Fer  alguna  activitat  per  reflexionar  sobre  aquests 
mateixos temes en la societat actual.

Els debats i donar opinió. Que els dinamitzadors tinguin més coneixements..

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general són força bones, tot i que algun sector molt reduït no acaba de veure-li la utilitat, o si més no,  
no creuen que en un taller es puguin aprendre totes aquestes coses i es puguin posar a la pràctica.  



Valoració dinamització
3er ESO A

Nom dinamitzadors: Judit Gil i Laura Gonzalvo

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tot  i  que  costava  bastant  arrencar,  finalment  es 
mostraven força participatius.

Les  sessions  eren  a  les  8  del  matí  i  costava  molt 
arrencar...

Molt millor el tema del material d'aquest any que no 
pas el xou de les càmeres. 

Hi havia un jove amb necessitats educatives especials 
que va ser molt maltractat per la resta de companys. 

El professor, tot i no intervenir en tota la sessió, hi va 
ser  present  tota  l'estona  i  va  mostrar  la  seva 
predisposició a donar un cop de mà quan fes falta. 

La dinàmica de participació a l'institut no enganxa o 
no interessa gens a l'alumnat.  Era millor el tema de 
les fotografies. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general la valoració és positiva però és una llàstima que hi hagués tantes dificultats amb el jove que tenia  
necessitats educatives especials. A excepció d'alguna de les dinàmiques, en general van tenir temps per fer-
ne les reflexions corresponents. 

Valoració Alumnat
 3er ESO B

Dinàmiques Interessants: 4,33 Dinàmiques Animades: 4,16

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Les activitats Més activitats mogudes 

Cohesió de grup. El que volen transmetre molta gent ja ho sap.

Metodologia de treball. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Valoració dinamització
3er ESO B

Nom dinamitzadors: Eli Roig i Lara Vidal 

Aspectes Positius Aspectes negatius 

L'actitud del grup era molt activa i participativa. Van malentendre una de les dinàmiques del segons 
dia i la van haver de refer a la tercera sessió, amb 
molt èxit per cert. 

Els correus recordatori són de molta ajuda. El primer dia hi havia un substitut i no tenia ni idea 
de res del projecte

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

El professor, durant les dues sessions que hi va ser, va ser present a l'aula però estava més pendent de  
l'ordinador que de les sessions. 



Valoració Alumnat
 3er ESO C

Dinàmiques Interessants: 4,31 Dinàmiques Animades: 4,37

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Les activitats en general. (Sobretot 1er dia) Jocs més moguts i dinàmics.

Metodologia de treball. Comportament d'alguns companys.

No cal que tinguin tanta paciència amb els companys 
que no s'ho mereixen.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general les valoracions són força positives i a més a més, han destacat diferents continguts dels que es  
volien transmetre... per tant, s'han transmès correctament els coneixements. L'únic punt negatiu és que hi  
ha hagut algun reducte d'alumnes que no han volgut participar gaire i han volgut boicotejar la sessió, però  
eren una minoria i la majoria els hi ha retret. 

Valoració dinamització
3er ESO C

Nom dinamitzadors: Roger Esmel i Mariona Cañadas. 

Aspectes Positius Aspectes negatius 

A part de les característiques del grup, en general es 
van  mostrar  força  receptius  i  participatius  amb el 
projecte. 

Es  tractava  d'un  grup  molt  nombrós,  mogut  i 
xerraire  on  hi  havia  uns  quants  alumnes  que  per 
cridar  l'atenció  de  la  resta,  interrompien  molt  les 
sessions. 

El recull de dinàmiques. 

El professor no va participar de les activitats però va 
estar present a l'aula i va donar un cop de mà per 
controlar  el  grup  quan  aquest  es  descontrolava. 
Sempre va mantenir una actitud molt cordial amb els 
dinamitzadors  i  feien  intercanvi  de  sensacions 
després de cada sessió. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Han hagut d'adaptar les activitats al grup i han deixat de treballar alguns dels temes. Tot i així, el balanç dels  
canvis és positiu. 

Valoració Alumnat
 3er ESO D

Dinàmiques Interessants: 4,80 Dinàmiques Animades: 4,76

Aspectes Positius Aspectes negatius 

La metodologia de treball. (reflexionar) Algunes  persones  no  participaven  gaire  i   estaven 
més aviat distretes.

Els debats i poder donar opinions. Sessions més dinàmiques

Fer activitats al gimnàs. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Les valoracions són molt positives i els conceptes treballats han quedat bastant clars. Només caldria trobar 



la fórmula per mirar d'engrescar aquelles persones que mostren més passivitat. 

Valoració dinamització
3er ESO D

Nom dinamitzadors: Roger Puig 

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Grup bastant “liante” però que es va mostrar molt 
receptiu i participatiu al projecte-

El que més va costar va ser les activitats d'escriure o 
les que estaven molt reglades. Preferien les que eren 
mogudes senzilles. 

Bona relació amb el tutor que es va mostrar receptiu 
amb les demandes que li va fer el dinamitzadors. 

Va fer les sessions un dinamitzadors sol i des del CJB 
no sabíem res. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Va fer un canvi amb les dinàmiques i se les va adaptar al seu gust però respectant l'estructura del CJB. El 
problema és que les va fer ell sol sense que el CJB en tingués cap mena de constància. 

Valoració tancament

Pel que fa al a valoració, el professor, tot i que es mostra satisfet amb les sessions, considera que la dimensió 

teòrica del projecte queda una mica difuminada i que seria interessant fer-la abans de les dinàmiques i no 

després, ja que sovint queda molt poc temps. També és conscient que l'alumnat, en general és força dispers,  

i això ha perjudicat el desenvolupament del projecte, però afirma que no només ho és pel aquest projecte  

sinó que ho és en general. D'altra banda, valora molt positivament el fet de trencar la dinàmica habitual de  

les classes, i de que vingui algú de fora per treballar un tema que sovint, al propi professorat se li escapa o no 

té prou temps per treballar-lo. Sí que treballen la participació a molts altres nivells, però a nivell d'institut,  

sempre queda fluixa.  Finalment  també comenta que ha fet  una quarta  sessió  de tancament per  acabar 

d'encaixar tots els conceptes del projecte als continguts de la seva assignatura. 

IES Barri Besòs

Valoració professorat
Número de línies: 3 Número de valoracions totals: 3

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 3,5

Aportacions personals a la participació en grup 2,5

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 4

Tècniques per millorar aquestes dificultats 3,5

Com es pot participar dins del propi centre 4

Com es pot participar fora de l'Institut 4

Quin és el teixit associatiu del territori 3

Aspectes genèrics valorats pel professorat



Positius Negatius

Projecte molt adequat. Massa  dinàmiques  i  poc  aprofundiment  en  els 
conceptes,

Molt bé que siguin joves, els hi és molt més proper 
als alumnes. 

No es van acabar de comprendre bé els conceptes

Seguir treballant conceptes extrets del projecte. Falta  de  participació  de  l'alumnat  (tenen  poca 
autoestima)

Ha faltat una mica de capacitat de reacció davant la 
passivitat de l'alumnat. 

Aspectes rellevants a destacar

Mirar valoració de tancament. 

Valoració Alumnat
 3er ESO A

Dinàmiques Interessants: 4,06 Dinàmiques Animades: 3,96

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Les activitats Més entusiasme amb l'explicació.

Les activitats sí que serveixen per pensar. Coses que ja saben però que no apliquen.

La companyonia i la cohesió de grup. Activitats més dinàmiques o mogudes.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

En general les valoracions són bones tot i que, a diferència d'altres vegades, s'hi que es pot entreveure que  
les  sessions  van  costar  més  de  dinamitzar  del  que  és  habitual.  Molt  haurien  preferit  dinàmiques  més 
mogudes.

Valoració dinamització
3er ESO A

Nom dinamitzadors: Marta Delclós i Laura Gonzalvo

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Grup que es va mostrar força receptiu i participatiu, 
tot i que a la tercera sessió es van esverar massa... 

En  algunes  sessions  van  anar  una  mica  justes  de 
temps per poder fer les reflexions de tancament. 

Dinàmiques adequades a l'edat tot i que van haver de 
ser  lleugerament  modificades  per  adaptar-les  a  la 
realitat del grup

L'enquesta de valoració pot ser es podria fer per la 
via del Google. 

El  tema del  material,  tenint  en compte  que  no hi 
havia càmeres, va ser molt millor que l'any passat.

La implicació i  participació dels dos professors que 
han tingut ha estat exemplar. Han participat com un 
més, han ajudat a dirigir les reflexions i han donat un 
cop de mà en tot moment. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Res a destacar. 



Valoració Alumnat
 43er ESO B

Dinàmiques Interessants: 3,70 Dinàmiques Animades: 3,62

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Aprendre a respectar-se. Alguns  companys  no  es  van  comportar 
correctament. Caldria actuar i no deixar-los fer.

Les activitats

Fomentar la cooperació i coneixença del grup.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Força bones les valoracions tot i que també destaca una part del grup que va anar a la seva i  que els  
dinamitzadors no van saber controlar o aturar... Caldrà buscar solucions. 

Valoració dinamització
3er ESO B

Nom dinamitzadors: Gema Libertao i Esther Blanco

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Les  dinàmiques  i  els  continguts  del  projecte  són 
millors que no pas els de l'any passat. 

Grup nombrós, poc cohesionat i poc participatiu. Els 
agradaven molt més les dinàmiques mogudes però a 
l'hora  de  fer-ne  les  reflexions  la  cosa  costava 
moltíssim. 

Tan  elles  com  els  mateixos  professors  tenien 
dificultats per tenir el control de l'aula 

Seria  interessant  que  el  material  que  es  deixa  a 
l'institut fos més elaborat, més seriós, i a poder ser, 
que els professors el tinguessin des d'abans.

Seria interessant tenir major informació de com són 
els grups per poder adaptar les sessions i continguts 
de la millor manera possible. Amb 10 minuts abans 
no tens temps de canviar i adaptar la primera sessió. 

Els professors que van participar van anar variant a 
cada  sessió  i  no  tenien  ni  idea  de  què  anava  el 
projecte. A part de la primera de les sessions, no van 
ajudar gaire a crear el clima necessari per a poder 
realitzar les dinàmiques. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Tot i que la valoració en general no és del tot positiva, sembla que alguna cosa han pogut transmetre a 
l'alumnat, malauradament, menys del que elles haurien volgut. 

Valoració Alumnat
 3er ESO C

Dinàmiques Interessants: 3,4 Dinàmiques Animades: 3,2

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Les dinàmiques



Treballar en grup amb els companys és divertit.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Només hi han hagut 5 valoracions i la veritat és que la majoria fetes ràpidament i sense ganes... Difícil poder  
fer-ne una bona valoració.

Valoració dinamització
3er ESO C

Nom dinamitzadors: Gema Liberato i Paula Charneco

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Al  tractar-se  d'un  grup  molt  reduït,  tot  i  ser 
complicat, va servir per poder tenir una actitud més 
propera amb l'alumnat. 

Massa  dinàmiques  i  poc  aprofundiment  en  els 
conceptes,

Els  professors,  tot  i  que  van  anar  canviant  a  cada 
sessió, van mostrar en tot moment una actitud molt 
col·laborativa amb l'equip de dinamització. 

No es van acabar de comprendre bé els conceptes

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració

Ha faltat una mica de capacitat de reacció davant la passivitat de l'alumnat. 

Valoració tancament

En primer lloc expliquen que els grups estan dividits per nivells acadèmics i que per tant, és força normal que  

es noti força diferència entre els tres grups. D'altra banda, tot i que la valoració que en fan és positiva,  

proposen les següents coses a tenir en compte de cara a futures edicions. Seria interessant fer-ho en un  

mateix dia, tot seguit, ja que així els alumnes seguirien millor els conceptes. (Tampoc tindrien tanta variació 

d'alumnat fruit de l'absentisme). Pel que fa al ritme de les sessions, consideren que lo ideal seria començar  

amb les activitats més mogudes i anar-les suavitzant perquè al final sigui possible fer la reflexió, ja que, a  

vegades,  estan  excitats  i  ja  no  es concentre.  També comenten que hi  havia  molts  alumnes  que  tenien 

dificultats  amb el  català  i  amb el  castellà  i  que pot ser seria  interessant  que,  en el  moment de fer  les  

explicacions, es deixés una mica de temps perquè fossin els propis alumnes que ajudessin a traduir-les als  

seus companys. Una de les dinamitzadores es va passar directament al castellà i això no afavoreix gaire el  

tema de la immersió lingüística. També comenten que, tot i ser molt joves i propers a l'alumnat, algunes de 

les dinamitzadores van voler marcar distància i això no va acabar d'afavorir la relació, entre d'altres coses,  

perquè havien començat més properes del que realment van acabar. A més a més, també comenten que, en  

algun cas, les dinamitzadores van venir amb les dinàmiques molt ben preparades però sense massa flexibilitat  

per introduir canvis, i això no afavoreix gaire al projecte ja que cada grup és un món. S'hauria de ser més 

flexible i adaptar-se en funció de les característiques. De la mateixa manera, la reflexió en alguns dels grups  

ha de ser una mica més dirigida ja que sols, els hi costa molt. D'altra banda, també comenten que es van 

trobar un fet curiós, uns dinamitzadors van aprofitar una dinàmica per treballar un tema, i en canvi, els altres,  

van utilitzar  la  mateixa  dinàmica  i  van emfatitzar  més una altra  cosa...  pot ser els  propis  dinamitzadors  

s'havien embolicat una mica. En aquesta mateixa dinàmica, que era la del dibuix, hi va haver un grup que va  



portar uns dibuixos molt més complicats que no pas els altres i això va acabar diluint els objectius de la  

mateixa. A més, consideren que la dinàmica de l'IES és molt subjectiva i que depèn molt del funcionament de  

cada  propi  centre.  Per  acabar,  comenten  que  si  han  utilitzat  el  continguts  del  projecte  per  seguir-los 

treballant durant les seves classes. 

IES Infanta Isabel

Valoració professorat 
Número de línies: 4 Número de valoracions totals: 4

Valoració quantitativa de les activitats Mitjana

El significat de la participació col·lectiva 3,5

Aportacions personals a la participació en grup 4

Les dificultats que sorgeixen de treballar en grup 4

Tècniques per millorar aquestes dificultats 3,25

Com es pot participar dins del propi centre 4,5

Com es pot participar fora de l'Institut 4,75

Quin és el teixit associatiu del territori 4,25

Aspectes genèrics valorats pel professorat

Positius Negatius

Els continguts i les activitats. Alguna alumna ho va trobar infantil. 

Els  i  les  dinamitzadores  van  connectar  molt  bé  i 
ràpidament amb el jovent. 

Hauria  estat  bé  acompanyar  les  explicacions  amb 
imatges.

Seguirà treballant conceptes del projecte durant les 
seves classes.

Falta temps per poder-ho treballar tot.

Dinàmiques molt àgils i participatives. Un  dels  grups  és  molt  passota  i  no  va  respondre 
gaire.

Tot i que en alguns grups és difícil de treballar, fins i 
tot  pel  professorat,  sempre  els  hi  quedarà  alguna 
cosa de que s'ha treballat. 

Poques explicacions en algun moment.

Demanar  un  espai  més  ampli  on  realitzar  les 
activitats.

Aspectes rellevants a destacar

Tot i ressaltar els aspectes negatius, deixar clar que només ho fa de forma constructiva. Li ha agradat molt 
el projecte i és conscient que alguns dels grups amb els quals s'ha treballat són realment complicats. Es 
mostra molt satisfet i agraït amb el paper de l'equip de dinamització i el projecte en sí. 

Valoració Alumnat
 4rt ESO A

Dinàmiques Interessants: 3,41 Dinàmiques Animades: 3,5

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tracte de les dinamitzadores. Activitats infantils. (Molt reiteratiu).



Metodologia de treball. Activitat de l'institut.

Foment cooperació i cohesió del grup. Més ànims per part de les dinamitzadores. 

Fomentar participació persones tímides. Fer jocs de confiança.

Faltaven  explicacions  de  les  finalitats  d'algunes 
activitats. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Moltes valoracions consideren que les activitats eren una mica infantils... ara bé, eren els mateixos que 
consideraven que les activitats que més els havien agradat eren les més mogudes, les que tenien un format 
més “joc”. A la vegada també són els que consideren que les activitats més reflexives eren més pesades i  
feixugues..  Tot i  així,  a nivell  general la valoració és força positiva i  a més a més, han destacat tots els  
diferents aspectes que volia transmetre el projecte.  

Valoració dinamització
4rt ESO A

Nom dinamitzadors: Esther Blanco i Eli Roig

Aspectes Positius Aspectes negatius 

L'actitud  del  grup  a  estat  molt  receptiva  i 
participativa  en  tot  moment.  S'ha  creat  un  bon 
ambient de treball i han sorgit molt bones idees per 
part de l'alumnat. 

Van adaptar una mica les activitats. Per exemple, la 
dels  hobbies,  els  hi  van  donar  elles  perquè 
s'agrupessin  a  partir  de  l'atzar  i  organitzessin  una 
activitat relacionada amb el hobby. L'activitat va anar 
molt bé. 

Tot i  que estàvem amb un professor  substitut 
(La professora titular té donada una baixa molt 
llarga), hem tingut una bona relació amb ell i ha 
mantingut  una  bona  actitud  a  les  classe, 
col·laborant positivament si era necessari

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Res a destacar. 

Valoració Alumnat
 4rt ESO B

Dinàmiques Interessants: 3,04 Dinàmiques Animades: 3,6

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Conèixer millor als companys/es. Activitats més dinàmiques (divertides)

Expressar la seva pròpia opinió. No es poden aplicar a la vida real.

Metodologia de treball. Fer-ho al carrer o al pati.

Haver fet els grups l'equip de dinamització. Parlar d'altres temes a part de la participació. (“ja el 
tenen molt treballat”, comenten.)

No  s'ha  d'intentar  influenciar  l'opinió  dels  altres. 



Semblava que fossin del 15M

Acabar  les  sessions  amb  un  gran  debat  sobre  el 
tema.

Activitats infantils.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Hi ha clarament dos tipus de valoracions, les fetes de forma seriosa i a consciència, que sovint són les més  
positives, i les fetes a broma. (Pràcticament totes fetes sota el mateix pseudònim...) Tot i així, la valoració es 
positiva, tot i que el grup semblava força curiós perquè, fins i tot, han comentat en tres ocasions que les  
dinamitzadores anaven mal vestides, semblaven ocupes o del 15M. 

Valoració dinamització
4rt ESO B

Nom dinamitzadors: Marta Delclós i Carlota Coll.

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Grup amb una actitud receptiva i participativa amb 
qui s'ha creat un bon clima i ambient de treball. 

Per destacar alguna cosa negativa, com sempre, en 
alguns  moments  es  quedaven  una  mica  curtes  de 
temps... 

Millor estructurat el projecte d'enguany que no pas 
en les edicions anteriors. 

El  tema del  dropbox i  la  coordinació per tema de 
materials, molt millor que l'any anterior. 

La implicació del tutor ha estat molt positiva en el 
desenvolupament de les sessions amb el grup. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Res a destacar. 

Valoració Alumnat
 4rt ESO C

Dinàmiques Interessants: 4,08 Dinàmiques Animades: 4,47

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Metodologia de treball Activitat infantils

Interactuar amb els companys La  majoria  de  companys  ho  feien  per  fer,  sense 
pensar en el sentit que tenia fer-les.

Donar i escoltar opinions. Fer dinàmiques una mica més complicades

Els dinamitzadors Quan es tractava de donar l'opinió no tothom era 
sincer, molts seguien els altres. 

Recalcar més la finalitat de l'activitat. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Bones valoracions. Res important a destacar. 



Valoració dinamització
4rt ESO C

Nom dinamitzadors: Lara Vidal i Eduard Romay

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Actitud  molt  receptiva  i  participativa  per  part  del 
grup. El principal problema és que xerraven massa i 
a vegades els costava respectar el torn de paraula. 
Res greu. 

Potser ha faltat una mica de reflexió sobre perquè es 
fan les dinàmiques. 

Van haver d'adaptar la dinàmica de l'IES per un error 
seu  i  es  va  convertir  en  la  millor  activitat  del 
projecte.

Al allargar-se molt amb la dinàmica de l'IES  no van 
tenir temps de tractar el tema dels hobbies i suposo, 
de la participació fora de l'IES. 

Molt millor no haver d'estar pendents de material, A 
més fa que les sessions siguin més flexibles. 

Potser  seria  interessant  traspassar  la  informació  a 
l'alumnat a través d'un altre format que no el paper, 
que els sigui més proper i no acabi a la brossa...  

Excel·lent implicació i  comportament del professor, 
Donant  un  cop  de  mà  quan  feia  falta  però  sense 
interrompre als dinamitzadors. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Res a destacar.

Valoració Alumnat
 4rt ESO D

Dinàmiques Interessants: 3,85 Dinàmiques Animades: 3,85

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Les activitats i la metodologia de treball. 

El joc del llop.

La participació i col·laboració de tot el grup.

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Valoracions força fluixetes... fetes sense massa entusiasme. En general no destaquen res negatiu, però hi ha 
dos tipus de valoracions, les que estan fetes amb més consciència, que ho valoren tot molt positivament, i  
les que hem esmentat anteriorment, que simplement es dediquen a respondre per obligació sense donar 
massa explicacions. Els que han respost de forma més acurada, demostres tenir clars la major part de 
conceptes treballats en el projecte. 

Valoració dinamització
4rt ESO D

Nom dinamitzadors: Esther Blanco i Maria Gallardo.

Aspectes Positius Aspectes negatius 

Tot i els advertiments de que es tractava d'un grup 
aparentment complicat,  aquest  es va mostrar molt 
receptiu i participatiu en tot moment. 

Poc temps per aprofundir amb aquells temes que els 
motivaven més. 

Molt  col·laborador  i  es  va  mantenir  en  una 
actitud  adequada  totes  les  sessions,  dialogant 

L'a modificació que en l'activitat dels hobbies que va 
funcionar tan bé amb el grup B, en aquest cas no ha 



amb nosaltres  i  els  alumnes  i  participant  molt 
puntualment  amb la  sessió,  sempre  per  afegir 
comentaris  constructius.  Com el  funcionament 
va ser molt positiu, en la segona i tercera sessió 
fins  i  tot  ens va deixar  algun  moment  soles  a 
l’aula

donat els  fruits  esperats  perquè no feien activitats 
realistes ni que impliquessin la participació de tots els 
companys i companyes. 

Altres aspectes a tenir en compte de la valoració 

Res a destacar .

Valoració tancament

La  valoració  és  del  tot  positiva.  Molt  content  amb  el  paper  dels  dinamitzadors  i  les  dinamitzadores.  

Considera que tres sessions d'una hora és poc temps per treballar tots aquests continguts i  que sovint,  

aquesta manca de temps, repercutia amb les reflexions. Tot i així els va demanar de fer una redacció i sembla 

que els conceptes van quedar molt més clars del que es pensava. L'horari de tarda era una mica dificultós,  

tot i que si es mostraven més actius que no pas si s'hagués fet a les 8 del matí, també és cert que estaven  

dispersos. 

D'altra  banda  considera  que  seria  interessant  que  aquest  projecte  es  realitzés  a  3er  i  4rt  d'ESO, 

complementàriament i tot, ja que en el tema de la participació només es pot aprendre d'una sola manera,  

participant,.  Aquestes  activitats  participatives  trenquen  la  dinàmica  de  classe  i  a  més  són  útils  perquè 

contenen un aprenentatge molt pràctic. 

D'altra banda, com a proposta de millora, potser seria interessant que hi hagués alguna cosa de material  

gràfic ja que, per alguns grups més lents, els hi seria més fàcil que no pas les explicacions. 
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