
  JORNADA “TALLERS DE DELEGATS I DELEGADES" - 2017 

Divendres 10 de novembre de 2017 al Casal Cívic Federica Montseny de 2/4 de 10 a les 13h.  

Hi  han participat 52 alumnes - delegats de classe de primer, segon, tercer i quart curs de 

secundària - de tres centres de la ciutat: Institut Antoni Pous, Institut del Ter i Escola Casals 

Gràcia. També hi ha participat el professorat acompanyant de cada centre educatiu. 

Els temes que s’han treballat en aquesta jornada són: 

1. Ser i Fer de Delegat/da 

- Què és un delegat/da? 

- Drets i deures  

- Funcions i tasques 

- Dificultats principals i possibles solucions 

- El lideratge 

- Els àmbits de participació als centres educatius 

- La Comunicació : Eines pràctiques per a la millora de les habilitats comunicatives 

 

2. Eines per a la resolució de conflictes:  

        - Anàlisi i intervenció 

       -  Eines per fomentar el respecte (alumnes, professorat, entorn...) 

       - L’assetjament escolar : 

 Com el podem detectar? 

 Què hi podem fer com a delegats? 

 Intercanvi d’experiències 

  

Aquests temes són a proposta dels centres educatius i es treballen de manera separada en dos 

grups: alumnes de primer i segon curs per una banda i per l’altra alumnes de tercer i quart curs.  

Durant el curs, els delegats dels diferents centres educatius podran estar en contacte entre ells 

a través d’un programa en línia per continuar treballant aquests temes i d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  JORNADA “TALLERS DE DELEGATS I DELEGADES" - 2017 

VALORACIONS DE LA JORNADA DE L’ALUMNAT DE PRIMER I SEGON CURS: 

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

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

Puntuació 1 2 3  4 5 

Número 
alumnes que 
l’han puntuat 

0 0 7:30’4% 13: 56’5% 3:13% 

 

Taller 2: La resolució de conflictes, la participació, el bullying 

Puntuació 1 2 3  4 5 

Número 
alumnes que 
l’han puntuat 

0 1: 4’3% 5:21’7% 13:56’5 4:17’3% 

 

Com valores la distribució del temps? 

Puntuació CURT BÉ LLARG 

Número alumnes que 
l’han puntuat 

0 20:86’9% 3: 13 % 

 

Com valores la infraestructura (espai, materials i serveis) 

Puntuació 1 2 3  4 5 

Número 
alumnes que 
l’han puntuat 

0 0 4:17’3% 11:47’8%         8:34’8% 

 

>> Propostes i suggeriments: 

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

Els jocs, les activitats mogudes. La participació. 

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

L’explicació de la primera part: drets, deures i funcions, es fa més avorrida i pesada, perquè hi 

ha més explicació 

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

Més jocs de coneixença, més consells sobre comunicació. Treballar més a fons la resolució  de 

conflictes 

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

N/C:1 

Si: 22 



  JORNADA “TALLERS DE DELEGATS I DELEGADES" - 2017 

VALORACIONS DE LA JORNADA DE L’ALUMNAT DE TERCER I QUART CURS: 

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

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

Puntuació 1 2 3  4 5 

Número 
alumnes que 
l’han puntuat 

0 1: 4’5% 4:18’8% 13:59%   4:18’8% 

 

Taller 2: La resolució de conflictes, la participació, el bullying 

Puntuació 1 2 3  4 5 

Número 
alumnes que 
l’han puntuat 

0 1: 4’5% 2:9% 10:45’4%  9:40’9% 

 

Com valores la distribució del temps? 

Puntuació CURT BÉ LLARG 

Número alumnes 
que l’han puntuat 

7:31’8% 13:59% 2: 9 % 

 

Com valores la infraestructura (espai, materials i serveis) 

Puntuació 1 2 3  4 5 

Número 
alumnes que 
l’han puntuat 

0 2:9% 10:45’45% 5 :22’7% 5:22’7% 

 

>> Propostes i suggeriments: 

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

Els jocs, les activitats mogudes, el tema del Bulliyng, la interacció. 

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

L’explicació de la primera part: drets, deures i funcions, es fa més avorrida i pesada, perquè 

hi ha més explicació. L’actitud i la conducta d’alguns delegats/ades, que molestava la resta i 

perjudicava el grup. 

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

El treball de les emocions. Més jocs i activitats mogudes. 

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

No gaire: 2 

Si: 20 


