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5a JORNADA DE REPRESENTANTS 

ESTUDIANTILS DE GRANOLLERS

dimarts 5 d’abril 

de 2016

Gra. Equipament juvenil
Pl. Església, 8 - Granollers
Tel.: 93 842 66 84
gra@grajove.cat



Des de 2012, el Servei de Joventut de l'Ajunta-
ment de Granollers organitza cada any la Jornada 
de Representants Estudiantils, amb l'objectiu de 
donar eines i recursos als joves que desenvolu-
pen tasques de representació en els seus 
instituts. Aquesta acció es vincula a través del 
projecte Punts d'Informació i Dinamització dels 
Centres d'Educació Secundària (PIDCES), 
enfocat a potenciar la participació i fer arribar als 
joves informació d'utilitat en aquest àmbit. 
El projecte PIDCES és anual, i es treballa als 
centres de manera continuada i coordinada amb 
els instituts, els delegats i els consellers escolars.
Aquesta jornada formativa i informativa 
s'adreça a l'alumnat i al professorat. 

 
Què es pretén?
    • Facilitar informació, recursos i eines   
       perquè la participació sigui real als 
       instituts i perquè els joves siguin agents  
       proactius dins del seu centre.

    • Establir un espai per als professors,   
       pensat per a l'intercanvi d'experiències 
       i sensacions entorn de la participació, 
       i facilitar recursos per treballar-la 
       i potenciar-la amb els alumnes.

    • Facilitar espais de trobada dels estudiants
      participatius dels diferents instituts.

    • Contribuir en la implicació dels joves amb 
      la ciutat.

Temporalitat i metodologia
La jornada es desenvolupa al llarg d'un matí.
El treball pren diferents formats, per oferir 
i facilitar la informació de manera amena i que 
convidi a la participació. Es fan dinàmiques, 
jocs de rol, debats, taules d'experiències 
i xerrades amb experts que aporten el punt de 
vista professional. Es convida també el 
professorat a debatre i intercanviar experiècies, 
per detectar i conèixer diferents maneres 
d'afrontar el repte entorn de la participació als 
instituts; es faciliten eines i recursos per 
generar dinàmiques a classe o al centre.

SI HI VOLS PARTICIPAR HAS DE 
SABER...

• Data de la jornada: dimarts 5 d'abril de 
2016

• Horari: de 9 h a 13 h

• Lloc: Gra. Equipament juvenil (pl. de 
l'Església, 8) Granollers. Tel.: 93 842 66 84

• Data límit per informar de l'assistència a 
la jornada: 18 de març

• Requisits indispensables:
Cal que almenys un professor/a del centre 
educatiu participi en la formació dedicada 
al professorat.
Informeu de la vostra participació al vostre 
dinamitzador juvenil, per correu electrònic 
i indicant les dades següents:
 - Nom i cognoms dels alumnes
   assistents, curs i càrrec (delegat, 
   Consell Escolar, sindicat 
   estudiantil...).
 - Nom i cognoms del professorat 
   assistent a la formació.

Joan Camps - a/e: 
jcamps@ajuntament.granollers.cat

Joan Barrero - a/e: 
jbarrero@ajuntament.granollers.cat

PROGRAMA DE LA JORNADA

De 9 h a 9.15 h 
Arribada i acreditació

A les 9.15 h
Inauguració de la Jornada 
• A càrrec de l'alcalde, Josep Mayoral, i la regidora 
   de Joventut, Sílvia Rodríguez.

De 9.30 h a 10 h
Mecanismes de participació dins dels centres
• Breu introducció de les principals formes de 
   participació, dels processos i òrgans 
   necessaris, i presentació d'eines comunicatives.

De 10 h a 11 h
Què milloraries del teu institut? I de la teva 
ciutat?
• Dinàmica per recollir l'opinió dels joves sobre 
   els aspectes que valoren més i menys 
   positivament dels seus centres i de la ciutat.
   Es plantejaran propostes de millora.

D'11 h a 11.30 h 
Descans

D'11.30 h a 12.30 h
Dinàmiques*:
• Taula d'experiències. Pretén ser un espai on 
   poder explicar les experiències participatives 
   desenvolupades en el marc de l'institut.
• Joc de rol. Els estudiants interpretaran diferents  
   papers i portaran a terme simulacions d'espais de 
   participació. 

   *Per fer les dinàmiques el grup es dividirà en dos.

De 12.30 h a 13 h 
Conclusions de la jornada i cloenda

 Formació per el professorat
De 9.30 h a 11 h 
Com promoure la participació estudiantil?
D'11 h a 11.30 h  
Descans
D’11.30 h a 12.30 h 
Debat sobre diferents experiències de participació.


