
JORNADA “ TALLERS DE DELEGATS I DELEGADES” - 2015 

Divendres, 6 de novembre de 2015 

 

Participants: 

Institut Antoni Pous i Argila, Institut del Ter, Casals Gràcia 

• 12 alumnes de 1r i 2n d’ESO  

• 15 alumnes de 3r i 4rt d’ESO i 1r i 2n de batxillerat 

També hi ha participat professorat acompanyant de cada centre educatiu 

 

Temes de la jornada de treball 2015: 

• Ser i fer de delegat/ada. 

- Què és un delegat/ada? 

- Drets, deures, funcions i tasques. 

- Dificultats principals i possibles solucions. 

- Eines per a la resolució de conflictes i d’emocions: La mediació 

• La comunicació. 

- Millora de les habilitats comunicatives. 

o L’assertivitat. 

o L’escolta activa. 

o La comunicació no verbal. 

- Tècniques i pràctica de la comunicació. 

o Aprendre a parlar en públic. 

o Improvisar i adquirir confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valoracions de la jornada de treball 2015 (alumnes de 1r i 2n ESO) 

 

Com valores els tallers de la trobada (presentació, continguts, dinàmiques, activitats...) 

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

1 2 3 4 5 Puntuació mitjana:  4,1 

 

Taller 2: La comunicació i la resolució de conflictes 

1 2 3 4 5 Puntuació mitjana:  4,1 

 

Com valores la distribució del temps? 

Curt  0 delegats Bé   10 delegats Llarg  2 delegats 

 

Com valores la infraestructura (espai, materials i serveis) 

1 2 3 4 5 Puntuació mitjana: 4,2 

 

Propostes i/o suggeriments: 

No en van fer cap 

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

A la majoria de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO els va agradar treballar els temes fent jocs i 

dinàmiques actives. També els va agradar conèixer gent nova. 

 

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

El que menys els va agradar va ser treballar els drets i deures dels delegats.   

 

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

Tenir més temps per fer les activitats. 

 

Creus que la formació rebuda avui et servirà en les tasques de delegat/ada? 

La majoria diu que sí. Sense aquesta informació anaven més dubtosos. 

 

 

 

 

 



Valoracions de la jornada de treball 2015 (alumnes de 3r , 4rt ESO, 1r i 2n de 

batxillerat) 

 

Com valores els tallers de la trobada (presentació, continguts, dinàmiques, activitats...) 

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

1 2 3 4 5 Puntuació mitjana:  4.2 

 

Taller 2: La comunicació i la resolució de conflictes 

1 2 3 4 5 Puntuació mitjana:  4.3 

 

Com valores la distribució del temps? 

Curt  1 delegats Bé   11 delegats Llarg   3 delegats 

 

Com valores la infraestructura (espai, materials i serveis) 

1 2 3 4 5 Puntuació mitjana:  3.8 

 

Propostes i/o suggeriments: 

No en van fer cap. 

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

A la majoria d’alumnes de 3r, 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat els va agradar treballar en equip 

per reflexionar els temes treballats, debatre els dubtes i  les consultes. També els va agradar 

fer els jocs per treure’n les conclusions.  

 

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

Els alumnes de batxillerat els hagués agradat més fer els tallers sense els alumnes de 3r i 4t 

d’ESO. 

 

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

Alguns han manifestat que els agradaria treballar el bullying. 

 

Creus que la formació rebuda avui et servirà en les tasques de delegat/ada? 

La majoria diu que sí. Amb la informació rebuda són més conscients del seu treball i 

responsabilitats. 


