
Vídeo

Materials

Fomentar la participació i la
democràcia. 

Reflexionar sobre el model
democràtic actual. 

Fulls. 
Bolígrafs o llapis. 
1 persona representant
de l'equip directiu del
centre. 

Objectius

Recursos

PARTICIPACIÓ 
 DEMOCRÀTICA I
TRANSPARÈNCIA

DESCRIPCIÓ DE LES DINÀMIQUES PER
TREBALLAR ELS VALORS DE L'EBC

ODS treballats

Aplicació
Dos grups 

Duració
50 minuts .

Ubicació
A l'aula, pati o en el
gimnàs del centre. 

La democràcia representativa és aquella en la qual
el poder polític procedeix del poble, però no és
exercit per ell, sinó que està en mans d'uns
representants que han sigut elegits mitjançant el
vot. En canvi, la democràcia directa posa en valor
el dret a la sobirania de els/as ciutadans/as. 



Descripció de la dinàmica

Viatge a un parc d'atraccions.
Activitats de multiaventura.
Visita a un museu. 

Es divideix la classe en dos grups. Un grup esperarà en una aula diferent
mentre l'altre grup participa en la dinàmica. 

Grup 1: representació i opacitat.

Es proposen tres activitats extracurriculars:

A continuació, els/as participants hauran d'escriure de manera anònima en
un paper la seua preferència. Es recullen els vots i es tria a una persona
representant del grup. Seguidament, ix de l'aula el/la coordinador/a de la
dinàmica, el/la representant del grup i es reuneixen amb una persona
representant de l'equip directiu del centre. Aquesta persona té la consigna
que isca la proposta que siga, es durà a terme la visita al museu. D'aquesta
manera, quan es compten els vots se li dirà a la persona representant del
grup que ha de dir a la resta dels seus companys/as que la proposta més
votada ha sigut la visita al museu. 

Tornen al grup per a comunicar els resultats i donen pas al següent grup. 
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Descripció de la dinàmica

Viatge a un parc d'atraccions.
Activitats de multiaventura.
Visita a un museu. 

Alçaran tots dos braços si és la proposta que prefereixen.
Alçaran un braç si els agrada la proposta, però no és la seua favorita.
Encreuaran els braços si no els agrada la proposta. 

Quin creus que ha sigut un grup democràtic? Per què?
Creus que el representant del grup 1 ha sigut just? Hauria d'haver fet
alguna cosa per defensar els resultats?
Què pots fer perquè aquesta realitat siga diferent?

Grup 2: participació directa i transparència. 

Es proposen tres activitats extracurriculars:

Es votarà per elles de manera directa, per a això:

Una vegada finalitzada la votació s'ajuntaran tots dos grups per a realitzar la
reflexió. Primer una persona de cadascun dels grups explicarà que ha succeït i
com s'ha votat. A continuació, s'obrirà un torn de paraules. Tots dos grups han
de construir una conclusió sobre que creuen que ha succeït.
 
La reflexió pot estar guiada mitjançant les següents preguntes:
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