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Proposem una forma senzilla i eficaç de comunicar-nos, no sols amb paraules
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Idees per participar millor

Prioritats entre tots a l’aula
Problemes i Propostes

Conclusions

A cada classe podem fer grups
per detectar problemes a resoldre
i després per proposar-hi solucions

Participació per Internet
amb altres aules o escoles

Detectar Problemes

Elaborar Propostes

Participació en grups a l’aula

D’acord

A mitges No ho sé

En contra

Si posem en comú els problemes
els podem prioritzar...triar els
que ens semblen més importants.

I així podem cercar en grup,
posar en comú i prioritzar les
propostes més adients.

Si som més aules o més escoles...
podem fer el mateix per internet.
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Fer algun exercici per adonar-nos de les dificultats

de prendre part quan volem en poc temps

prendre acords entre tots.

Proposar - o fer descobrir - als alumnes un model

per comunicar-se que permeti expressar les

posicions de tots, sense que cadascú hagi de parlar.

Construcció de targetes Delibera® si no disposes de les de l’Agenda 21 Escolar
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En contra No ho séA mitgesD’acord

El sistema Delibera® permet expressar
les posicions sobre cada tema sense
que calgui que tots hàgim de parlar ...
És especialment útil quan som molts i tenim poc temps
per tractar i posar-nos d’acord sobre molts temes
(això és VALORAR). I també quan tenim una llista
de temes o idees.. ens permet triar
les més importants o viables (això és PRIORITZAR)
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Prendre consciència i
proposar un model

a Retalla 4 trossos de cartulina gruixuda dels 4 colors: verd (d’acord), taronja

(a mitges), vermell (en contra) i gris (no ho sé / no ho entenc).

b Aplega les 4 targetes, com per fer un ventall, fes-les-hi un forat a l’angle

inferior i els hi passes una cordeta.
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Això permetrà arribar a atènyer els objectius

de detectar i consensuar problemes, elaborar

i prioritzar propostes avaluar la seva aplicació

i resultats ..

Participació a l’aula

Detectar problemes, elaborar propostes, avaluar resultats

Les activitats participatives a les aules

han de ser atractives pels alumnes

en el mètode i en els resultats.

Cal controlar el temps de cada ronda.

Aquesta fase es pot fer en 2 rondes. La primera per detectar problemes i la segona per elaborar

propostes. En cada ronda podem emprar el mateix mètode, que consta de 5 passos.

Ronda 1 : Detectar Problemes
       Estudiar causes i conèixer solucions

Ronda 2 : Plantejar Propostes

Pas 1 Reflexió i aportació individual

Pas 2 Posada en comú en grup

Pas 3 Priorització en grup

Pas 4 Posada en comú conjunta

Pas 5 Diàleg entre tots

Pas 1 Reflexió i aportació individual Cadascú escriu en un full una

idea sobre el tema que vol tractar: un problema o una proposta segons

si estem en la ronda de problemes o de propostes

(uns 5 minuts segons l’edat dels alumnes).
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Pas 2 Posar en comú en grup

Fem grups d’entre 5 i 7 (tots iguals).

Decidim qui farà d’animador,

qui serà el portaveu i

qui controlarà el temps.

Després, cadascú llegeix la seva idea

i tots les van escrivint en el seu full, en el

mateix ordre tot evitant repeticions.

(de 15 a 20 minuts).

Escriu els problemes i propostes del grup

Lloc Data

Tema

10 minuts

15 a 20
minuts

NOTA:  Sempre hem de respectar

els temps .. si ens allarguem massa

pot ser que alguns es cansin, es

distreguin o no tinguin temps

d’intervenir. O que els altres grups

ens hagin d’estar esperant.

Pas 3 Priorització de les idees en grup

A continuació, el portaveu llegeix la primera idea

de la llista i cadascú, amb el seu joc de targetes

mostra el seu grau d’acord sobre la idea;

se sumen totes les targetes verdes, taronges,

vermelles i grises i s’anoten a la dreta

de la frase les quantitats de cada color.

Es va repetint aquest procés amb cada idea.

Aleshores es trien les 3 o 4 idees que han obtingut

més verds i taronges i menys vermells i grisos.

(uns 10 minuts)

Participació a l’aula

Potser sí!!

D’acord

Què us sembla...?

Vols dir?

Crec que
podriem...
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20
minuts

20
minuts

Aprofundir les idees

La metodologia “Delibera® a les aules” és una aportació de Sistemes de participació Interactiva a l’Agenda21 Escolar
de Barcelona. L’ús lliure i gratuït de “Delibera®” per a altres projectes acadèmics i no lucratius requereix inscriure’s
al club Delibera enviant una sol·licitut a info@delibera.info

Els membres del club Delibera es beneficien d’un servei de suport pedagògic a la participació i d’un espai d’intercanvi
d’experiències.

El llistat de problemes i propostes prioritzats poden compartir-se per Delibera web amb altres classes o
altres escoles facilitant el coneixement, el diàleg i la cooperació amb aules d’altres indrets. Aquest sistema
també pot ser emprat per a altres funcions que requereixin deliberació, valoració, priorització, avaluació ...

© SPI. SL. 2005 Autoritzada la reproducció per a finalitats acadèmiques i no lucratives.

Pas 5 Diàleg entre tots Si tenim temps podem tractar

més a fons alguna de les idees que tenen colors variats

(és a dir, que no tenen una valoració semblant).

Comencem a donar la paraula als qui no l’han entés

(gris) o als qui estan en contra (vermell), i seguim amb

els qui ho veuen a mitges (groc) i als qui estan a favor

(verd). Després d’escoltar un parell

d’arguments nous de cada posició, es pot
tornar a valorar la idea i veure si el diàleg
en comú ha fet variar les posicions.

El professor pot orientar el grup per aplegar
temàtiques de manera que a  l’iniciar la ronda de
propostes cada grup cerqui solucions a un problema.
Abans de plantejar propostes cal aprofundir sobre
les causes dels problemes i cercar com d'altres han
trobat solucions.

La segona ronda per elaborar propostes s’inicia a
partir dels problemes identificats com a més
importants en el pas 4 de la ronda de problemes.
És a dir, s’elaboren propostes per resoldre els
problemes que l’aula ha decidit que són els més
importants.

Pas 4 Posada en comú S’apleguen tots els
grups i algú va escrivint a la pissarra les tres
idees millor valorades, que llegeix el portaveu
de cada grup. Quan tenim una llista comú la
valorem entre tots: un va llegint cada idea i
cadascú aixeca la targeta que creu més adient.
Se sumen el número de targetes de cada color
i s’anota la quantitat al costat de cada idea.
Així, en poc temps, cadascú ha contribuït a
elaborar una llista conjunta consensuada de
les idees millor valorades (20 minuts).

Participació a l’aula

Participar per prioritz
ar




