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1ª PART:

Es tractaria d’omplir per grups un mural com el que us proposem a conti-
nuació, on s’analitzen aspectes pràctics, tècnics i pedagògics de cada consell 
d’agrupament. Un cop s’ha finalitzat el mural, s’ha d’intentar posar en comú 
cada punt valorant els aspectes positius i els aspectes negatius d’aquella manera 
de fer o de veure el consell. Quan es fa la posada en comú van sorgint punts 
forts i mancances que generalment es poden englobar dins d’algun objectiu ge-
neral dels que, idealment, hauria de tenir el consell d’agrupament. S’han d’anar 
recollint aquests aspectes i organitzant per objectius generals.

2ª PART:

Es divideix el consell en grups i es reparteixen els objectius generals que s’han 
recollit durant la primera part. Cada grup tindrà 20 minuts per respondre a 
dues qüestions per a cadascun d’aquests objectius:

• Quins problemes habituals hi ha en el consell relacionat amb aquest objectiu?
• Com es pot treballar aquest objectiu a consell? Al final es realitzaria la posada 
en comú i l’extracció de conclusions finals

Els membres del Consell

2 hores, aproximadament.

Paper d’embalar, retoladors, bolígrafs i fulls de paper.

Consell, funcionament, funcions, rols, intercanvis, relacions, responsabili-
tats...

• Extreure les principals funcions que hauria de tenir un consell d’agrupa-
ment, a partir de l’anàlisi del funcionament del propi consell.
• Analitzar els aspectes pràctics, tècnics i pedagògics del consell d’agrupa-
ment, valorar-los i proposar canvis per tal de millorar-los.

Caps de consellQui participa

Objectius

Paraules Clau

Material

Durada

Número de
Participants

Descripció de
l’activitat

Funcionament de consell
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1. Explicació
2. Reflexions:
• Hi ha funcions imprescindibles que s’han d’assolir pel bon funcionament.
• És important que aquestes funcions siguin compartides ( la mateixa persona 
no ho pot fer tot).
• L’intercanvi i aprenentatge són imprescindibles per a conservar les tradicions 
i donar continuïtat amb bona qualitat.

Coses a tenir en
compte pel

dinamitzador/a

Quina és la importància de tenir una estructura a consell?
Quin paper té la organització del consell dins l’entitat local?

Per què hem de comunicar-nos?

Per a pensar

Mural

Hem de fer un mural a on els requadres superiors de la graella siguin els imputs següents:

1. Grups
2. Quin dia feu consell? Per què?
3. Amb quina periodicitat? (cada 15 dies, cada setmana, cada 2 dies!...)
4. Quan dura el vostre consell? (20 minuts, 6 hores, depèn de les ganes de la gent...)
5. Qui ve a consell? Qui hi participa més activament?
6. Qui el prepara? Qui el dinamitza? (El/s la/es cap/s d’agrupament, tot entre tots, l’equip de 
coordinació...)
7. Quina estructura té el vostre consell? (Equip de coordinació, càrrecs, comissions, no en 
tenim...)
8. Com definiríeu el vostre consell? (Eficaç, inacabable, dispers, soporífer, indispensable, 
dens, motivador...)
9. Teniu objectius de consell? En cas afirmatiu quins són? En cas negatiu quins creieu que 
haurien de ser?
10. Quins problemes té el funcionament del vostre consell? Hi heu posat algun remei? Quin?


