INS EL FOIX

30 minuts

PRESENTACIONS

Joc: Ordenar-se per
 Alçada (5’)
 Color de la samarreta (5’)
Un cop acabin el joc d’ordenar-se pel color de la samarreta, farem parelles amb l’ordre
amb el qual s’han quedat (el primer amb el segon, el tercer amb el quart, etc.). Quan
tinguem fetes totes les parelles, passarem a jugar el joc del periodista.
 Joc: El periodista (10’ + 10’)

5 minuts



PER QUÈ ESTEM
AQUÍ?

Per ajudar-vos a dur a terme les vostres tasques com a delegats/des.

5 minuts



VIDEO


15 minuts



TASQUES I
HABILITATS





10 minuts




COM COMUNICAR

Veurem un vídeo on els delegats i delegades d’un institut ens expliquen les
funcions que fan i les habilitats que han de tenir.
 https://www.youtube.com/watch?v=x-fziy3bCtE
 Inici: 1:05’
 Fi: 6:03’
Estigueu atents/es perquè després heu d’explicar quines són les funcions i
habilitats
Demanar que anomenin les habilitats dels delegats/des:
 Habilitats comunicatives, tant d’escoltar com de parlar.
 Capacitat de treball en equip i admetre la diversitat d’opinions.
 Capacitat organitzativa.
 Autocontrol i paciència.
 Capacitat per guanyar-se el respecte dels companys i del professorat.
Demanar que anomenin les tasques dels delegats/des:
 Reunir-se amb els altres delegats/des
 Col·laborar en la fixació de les dates d’exàmens
 Ser portaveu i representant dels companys/es
 Assistir a les reunions d’avaluació
Destacar la tasca que el Servei de Joventut pot donar més suport:
 Proposar i/o organitzar activitats al IES
Repartir cubs amb tasques i habilitats
Com que una de les vostres tasques és ser portaveu, veiem una manera eficaç de
comunicar:
 Repartir document per recollir incidències i propostes de millora i comentarlo.

5 minuts
5 minuts

JOC



Joc: “Em pica...”



Ara veurem un vídeo que ens explica què és el Programa 3D.
 Què és el programa 3D? 3D és un projecte que pretén fomentar la cultura
participativa dins dels centres educatius a través del desenvolupament d’un
projecte concret escollit pel propi alumnat i implementat de forma
participativa.
Els alumnes, a través de la figura del delegat/a de classe i amb el suport del
tutor/a, portaran a terme un projecte que els implicarà organitzar-se, assumir
tasques i prendre decisions de forma conjunta al llarg del curs.
 https://www.youtube.com/watch?v=2sq-BvzAceA



Ara posarem en pràctica la tasca que el Servei de Joventut pot donar més suport:
Proposar i organitzar activitats al IES.
Com ho farem?
 Nosaltres us proposem cinc espais on podeu proposar i organitzar activitats.
Heu de repartir-vos en cada una de les comissions (cal que les comissions
estiguin formades per diferents delegats/des de cada curs). (5’)
 Comissió Jornada de la Solidaritat
 Comissió English Culture Week
 Comissió Festa de Nadal
 Comissió Sant Jordi
 Comissió Hores del pati
 Un cop tothom formi part d’una comissió, començarem a treballar amb un
guió. (15’)
 Cada comissió explica a la resta del grup les activitats que han pensat. La resta
de delegats/des poden aportar idees a les comissions. (10’)
 Un cop acabat, se’ls explica com funcionarà: (5’)
 Es passaran les propostes de cada comissió amb el professor/a
coordinador.
 Els professors/es coordinadors/es es posaran en contacte amb cada
comissió per començar a treballar les propostes.

VIDEO

10 minuts

35 minuts



ANEM A FER DE
DELEGATS/DES

TANCAMENT

En molts centres educatius existeixen Associacions d’Estudiants.
 Què són? Les associacions d’estudiants estan formades per un grup d’estudiants
del centre que a través d’aquesta poden:
 Expressar l’opinió de l’alumnat
 Promoure la participació de la resta d’estudiants
 Realitzar activitats culturals, esportives, etc.
 Per defensar els drets dels i les estudiants
 Per conèixer problemàtiques similars
 Per compartir experiències
 Per fer propostes alternatives i millores
 Per tenir més força
 Algú té ganes de formar una associació d’estudiants?
 Nom i contacte

