
EDUCACIÓ EN VALORS: CIUTADANIA, EQUITAT I 
PARTICIPACIÓ 

Formació per a càrrecs electes 
FORMAT 
Taller 
 
PROGRAMA 
PIDCES- Punt d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari 
 
DESTINATARIS 
Alumnes d’ ESO i batxillerat 
 
CALENDARI 
Primer trimestre   
 
DURADA PREVISTA 
2h cada sessió. Es pot pactar més d’una sessió segons interessos i perfil de grup. 
 
OBJECTIUS:  
- Fomentar l’educació ciutadana, la cultura participativa i la comprensió entre els diferents 

agents.  
- Millorar les relacions que s’estableixen entre docents i representants de l’alumnat, per tal 

de crear un espai d’intercanvi positiu.  
- Implicar els alumnes en la resolució dels problemes que els afecten perquè comprenguin 

les dificultats reals i les mesures que s’hi adopten.  
- Practicar l’oratòria, les actituds i les conductes per al debat, el treball en grup i la 

col·laboració entre iguals.  
- Potenciar espais on es treballi la convivència i la participació.  
- Capacitar i motivar els participants per actuar com a mediadors emissors de missatges 

preventius i assertius en els seus grups d’iguals. 
 
DESCRIPCIÓ 
Aquesta formació va destinada als alumnes que han estat escollits per representar els seus 
companys, com a delegat/ada de classe o com a membre del Consell Escolar.  
El contingut bàsic que es treballa en aquesta formació és el següent: drets i deures dels 
alumnes, el delegat i la delegada, elecció, funcions i assemblea de delegats i delegades, 
òrgans de representació i participació dels alumnes al centre, el consell escolar, el paper i les 
funcions dels consellers escolars, l’associació d’estudiants, comunicació: com parlar en públic, 
planificació d’activitats i treball en equip. 
 
METODOLOGIA 
L’activitat formativa combina una part teòrica i una pràctica. Es desenvolupa en les 
instal·lacions del centre escolar, dins de l’horari lectiu. Segons el perfil dels alumnes es fa 
l’opció de fer dues sessions, per exemple, per a primer cicle d’ ESO i per a segon cicle i 
batxillerat.  
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Aula del centre educatiu  
 
RECURSOS 
Humans: el taller va a càrrec de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona; el personal 
de joventut s’encarrega de la tramitació.  
Econòmics: gratuït 
 
OBSERVACIONS 
Per adequar el contingut del taller al centre educatiu, és necessari disposar del Protocol d’ 
Acollida dels alumnes (drets i deures, funcionament general del centre, normativa, etc.). 
 
INFORMACIÓ   
Departament de Joventut.  joventut@montornes.cat Tel. 93 5723939 (tardes) 
 
 
 
 



INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 


