
 
 

 

“PRACTICA EL 48” 

1r. BATXILLERAT INS EL FOIX 

Durada Activitat Material 

15 

minuts 

 Benvinguda 

 Joc de les fruites i verdures 
 Cada participant ha de dir la fruita o verdura que 

més li agradi. 
 Un cop tots/es l’hagin dit, s’aixequen d’un en un i 

diuen tres cops seguits: “em pica (la fruita o 
verdura), em pica (la fruita o verdura), em pica (la 
fruita o verdura). Per exemple: em pica la patata, 
em pica la patata, em pica la patata.  

 

5 minuts 

 Presentació del taller 
 Per què el nom del taller? 

Perquè practica el 48 significa practicar la 
participació juvenil a través d’associacions i està 
recollit en el dret 48 de la constitució espanyola. 

 Penjar paper d’envelar amb el cartell del dret 48 
descrit en una paret de l’aula. 

 Paper d’envelar 
 A4 amb el dret 48 

escrit: Los poderes 

públicos promoverán las 
condiciones para la 
participación libre y eficaz 
de la juventud en el 
desarrollo político, social, 
económico y cultural. 

 Cinta adhesiva 

10 

minuts 

 Definició associacionisme 
 A la pissarra hi haurà dues cartolines grans. En una 

hi haurà escrit “grup no formal” i en l’altra 
“associació”. A més a més, hi haurà paraules 
escrites en unes carolines més petites. Es tracta de 
que els alumnes s’aixequin i col·loquin les paraules 
en la cartolina d’”grup no formal” o d’”associació” 
per tal de definir cada una de les agrupacions.  

 Comentar entre tots/es què és una grup no formal 
i què és una associació1  

 Paraules 
 Dues cartolines grans 
 Blue tac  

                                                           
1 GRUP NO FORMAL: col·lectius d'amics, veïns, estudiants... que volen participar i prendre part de la vida social de la ciutat o del 
barri sense constituir-se formalment com a entitat o associació. Tot i no gaudir d'una cobertura legal com a grup, les persones 
que participin directament en un projecte conjunt poden realitzar les seves activitats facilitant les seves dades personals. 
ASSOCIACIÓ: és una entitat sense ànim de lucre, constituïda voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat 
d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o 
indefinit. 



 
 

15 

minuts 

 Tipus d’entitats 
 Quants tipus d’entitats hi ha? 
 Fer llistat 
 Repartir post-it: han d’escriure els tipus d’entitats a 

les quals participen. 
 Enganxar post-it a la pissarra per veure les entitats 

en les que participen més i menys. 
 Per què participeu més en aquest tipus i menys en 

l’altre? 
 Des del Servei de Joventut, ens centrem en les 

entitats juvenils i volem ensenyar-vos què fan als 
Monjos. 

 Tipus entitats: sindical 
/ social / estudiantil i 
universitari / polític / 
cultural i d’intercanvi / 
educatiu /  

 Post-it  

10 
minuts 

 Visionat del vídeo 
Per veure què fan les entitats juvenils als Monjos. 

 Quins aspectes positius té la participació tant en la 
comunitat com en les persones que la practiquen? 
Si participar implica tantes coses bones, tu per què no 
participes en una entitat juvenil? 

 Escriure, de forma individual, un motiu per participar en 
una entitat juvenil. 

 Penjar la cartolina en el paper d’envelar que haurem 
penjat al principi de la sessió. 

 Vídeo 
 Llistat aspectes positius 

participació 
 Cartolines petites 
 Cinta adhesiva 

5 minuts  Tancament  

 


