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FITXA DE RECURSOS PARTICIPATIUS

NOM:

    ENTITAT: 

  OBJECTIUS: 

DESCRIPCIÓ:

El Consell de la Joventut de Barcelona és la plataforma que promou el creixement d’un associacionisme juvenil fort i articulat a la ciutat.

Com organitzar un acte?

Passos i detalls a tenir en compte per organitzar una activitat en 
un centre.

Organitzar un acte de cara als estudiants és  una de les activitats 
més bàsiques de l'associacionisme estudiantil. L'objectiu bàsic és 
crear una activitat que fomenti el debat i el pensament crític dels 
participants. El  context normalment  està  relacionat  amb  dates 
especials  (com el  Dia de la  Dona treballadora)  o  esdeveniments 
recents de tipus polític o social (com la invasió d'Iraq), i té diversos 
formats diferents:  una  xerrada  informativa,  una  taula  rodona, 
passar  una  pel·lícula  sobre  el  tema  a  tractar,  un  taller  amb 
diverses activitats (jocs, grups de debat...), i un llarg etcètera. En 
tots els casos, sempre és interessant enfocar-ho a generar debat i a 
reflexionar.
Primer, cal pensar el  tipus i el tema de l'activitat. A ser possible, 
cal  planificar la  data  en què es farà amb suficient antel·lació,  i 
tenir en compte si el públic podrà assistir-hi (per si tenen classe, és 
festa, etc.).

AEP – Associació d'Estudiants Progressistes
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FITXA DE RECURSOS PARTICIPATIUS

 DESCRIPCIÓ: 

    RECURSOS:

El Consell de la Joventut de Barcelona és la plataforma que promou el creixement d’un associacionisme juvenil fort i articulat a la ciutat.

Espai on es farà l'activitat, com una aula o una sala d'actes.
Materials de l'activitat: jocs, qüestionaris, documents, 
pel·lícules...
Materials per fer l'activitat: un televisor per passar la pel·lícula, 
cadires pel públic, una taula on seure els ponents (i si es vol aigua 
si han de parlar molt)...
Materials de difusió: cartells, díptics per repartir...

Després cal seguir 3 simples passos:

1.Trobar  les  persones  convidades,  si  n'hi  ha,  que  venen  a 
parlar  sobre  un  tema;  aquestes  persones  han  de  tenir  un 
reconegut coneixement sobre el que venen a dir (per exemple, 
un  estudiant  d'un  sindicat  d'estudiants  o  un  professor 
universitari per parlar sobre la reforma de Bolonya).
2.Trobar  un  espai on  fer  l'activitat.  Cal  parlar  amb  els 
professors l'institut, i si coincideix amb alguna classe, demanar 
si es pot anul·lar perquè els alumnes acudeixin a l'acte. També 
cal trobar els materials que s'usaran. 
3.Fer  propaganda de  l'activitat:  comentar-ho  a  estudiants  i 
professors,  penjar  cartells  pels  plafons  del  centre  (sempre 
demanant permís)...

.I ja està. Amb aquesta poca feina s'obtenen grans resultats


