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Es fan quatre grups i es planteja el següent tema a debat:

Han de aportar una visió sobre què és per a ells el compromís social des de 
l’agrupament i tres propostes sobre com treballarho ja que en el Consell dels 
representant s’haurà de decidir definició de compromís social i escollir tres 
propostes. Cada grup haurà d’escollir una persona que els representi, tot pen-
sant qui ho farà de la millor manera. Es donen 15 minuts per treballar-ho en 
petit grup.

Passat aquest temps els representants de cada grup es reuneixen al mig del 
cercle i han de tornar a parlar del tema defensant les propostes que el seu grup 
ha fet, arribant a un consens. La resta observa, sense parlar, de quina manera el 
seu representant transmet la informació i utilitza les estratègies per
defensar les opcions del seu grup. Es donen 10 minuts.

Quan acaba el temps, cada representant torna al seu grup i ha de transmetre 
què s’ha parlat (tot i que la resta ja ho hagi escoltat) intentant donar la seva 
visió de com està consolidantse la decisió final. Es donen 5 minuts.
 

8 mínim

45 min

Paper i bolis

Transmissió, presa de decisions, representant, mediador,
consens, representativitat

• Reflexionar sobre el paper del representant
• Analitzar la importància de la representativitat a l’hora
prendre decisions
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Què necessita un bon representat?
Ens pot representar qualsevol?

Quines repercussions pot tenir una representativitat negativa?

Un cop fetes les últimes aportacions es tornen a reunir els representants per 
acabar d’ultimar detalls. Es donen 2 minuts.

Quan la dinàmica acaba les persones dels grups han de comentar els aspectes 
positius i negatius que han observat en la representativitat dels seus membres.

Ideees per reflexionanar


