
DESCOBRINT LA IMPORTÀNCIA DE L’ESO 
2N D’ESO – INSTITUT EL FOIX –  

DURADA DESENVOLUPAMENT 

10 minuts 

• Presentació 

− Avui farem un taller per descobrir la importància de l’ESO. 

− Perquè el taller surti bé necessitem que participeu. 

 

10 minuts 

 Veure vídeo de la mateixa sessió en cursos passats i comentar-lo. 

Que us ha semblat el vídeo?   

Ara farem la mateixa dinàmica. 

- Distribuir taules i cadires per l’aula: taules i cadires col·locades de manera que formin 

una U. 

 35 minuts 

• Dinàmica: Judici 

− En el taller d’avui simularem un judici, necessitem quatre voluntaris per fer de 

jurat i que la resta del grup classe es divideixi entre dos grups. Els voluntaris 

hauran de situar-se dos en un grup i dos en l’altre fins al moment de la 

realització del judici. 

− El grup A haurà de buscar arguments a favor de la realització de l’ESO. 

o Individualment hauran d’escriure dos arguments en un post-it 

o Divisió en dos grups  

o Posada en comú dels arguments individuals en petit grup i selecció de 3 

arguments 

o Posada en comú en el grup inicial ( 6 arguments finals )  

− El grup B haurà de buscar arguments en contra de la realització de l’ESO. 

o Individualment hauran d’escriure dos arguments en un post-it 
o Divisió en dos grups  
o Posada en comú dels arguments individuals en petit grup i selecció de 3 

arguments 
o Posada en comú en el grup inicial ( 6 arguments finals )  

− Iniciarem el judici, ara cada grup exposarà els seus arguments finals. En aquest 

moment necessitem que els quatre voluntaris es fiquin en aquestes taules  ja 

que, ara faran de jurat.  

− Els quatre voluntaris que faran de jutges hauran de recollir els arguments 

exposats d’ambdues parts per poder fer posteriorment una reflexió final. 

10 min per pensar els arguments 

15 min per l’exposició dels arguments 

10 min per la síntesi final del jurat.  



5 minuts 

• Tancament i recollir aula 

-  L’ESO  ens proporciona els coneixements bàsics 

-  Ens permet seguir estudiant el que ens agrada. 

-  Ens introdueix l’hàbit d’estudi i ens acostuma a un nivell d’exigència constant.  

-  Ens fa ser més responsables ja que hem de seguir un horari i una organització 

 determinada. 

-  És necessària per a qualsevol contractació laboral.  

-  Ens permet relacionar-nos amb altres joves i fer amistats.  

  

 


