
 
 

VALORACIÓ TROBADA DELEGATS i DELEGADES  

23 de novembre de 2018, Manlleu. 

S’han recollit un total de 32 valoracions (1r a 4t ESO). 

Els continguts teòrics que s’han treballat a través d’una metodologia pràctica i vivencials 

als tallers han estat: 

1. Ser i Fer de Delegat/da 

- Què és un delegat/da? Drets i deures 

- Funcions i tasques 

- Dificultats principals en l’exercici de la tasca 

- Intercanvi d’experiències/possibles solucions 

 

2. - Eines per a la resolució de conflictes:  

         - Anàlisi i intervenció 

- Pautes per  a la mediació 

- Tècniques i pràctica de la comunicació 

o Aprendre a parlar en públic 

o Improvisar i adquirir confiança 

o Les reunions 

Aquests temes són a proposta dels centres educatius. 

VALORACIONS DE L’ALUMNAT 

-Com valores els tallers de la trobada (presentació, continguts, 

dinàmiques, activitats...) 

Taller 1: Ser i fer de delegat/ada (drets, deures , funcions).  

Puntuació 1 2 3  4 5 

N. alumnes 
que puntuen 

i 
percentatge 

0: 4: 12’5 % 9: 28’1 % 15: 46’8 % 4: 12’5 % 

 

Taller 2: La resolució de conflictes. La comunicació 

Puntuació 1 2 3  4 5 



 
N. alumnes 

que puntuen 
i 

percentatge 

0 4: 12’5 % 14: 43’75 % 10: 31’2 % 4: 12’5 % 

 

-Com valores la distribució del temps? 

Puntuació CURT BÉ LLARG 
N. alumnes que 

puntuen i 
percentatge 

8: 25 % 18: 56’25 % 7: 21’8 % 

 

-Com valores la infraestructura (espai, materials i serveis) 

Puntuació 1 2 3  4 5 

N. alumnes 
que puntuen 

i 
percentatge 

0 1: 3’1 % 7: 21’8% 18: 56’25% 6: 18’75 % 

 

-Què és el que més t’ha agradat (interessant, divertit...)? 

- Els jocs, les activitats mogudes. 

- Rebre informació sobre les funcions que tenen els delegats/ades que no    

coneixien, sobretot els drets i els deures. 

-Què és el que t’ha agradat menys (avorrit, pesat...)? 

- L’explicació de la primera part: els drets, els deures i les funcions, es fa 

avorrida i pesada, perquè hi ha més explicació. 

- Hi ha hagut alguna conducta de passotisme i de falta de respecte, que ha 

trencat la dinàmica, amb els grans. 

-Què has trobat a faltar o t’hauria agradat treballar? 

- Més jocs i activitats mogudes. 

- Més treball de resolució de conflictes a l’aula. 

-Creus que la formació rebuda avui et servirà en les teves tasques de 

delegat/ada? 

No gaire: 4.   

Sí: 29. 



 
-Altres observacions. 

Hi ha tres persones que diuen que els professors/es de l’INS. no els fan cas, 

i per això expressen que creuen que no podran aplicar el que han 

treballat. 


