
 

PROPOSTA DINAMITZACIÓ IES MANUEL DE 

MONTSUAR 

1. DADES GENERALS 

La persona de contacte per part d’Ecostudi serà Jordi Prats (jordi@ecostudi.com / 655281117). 

La persona de contacte per part d’IES Manuel de Montsuar serà Marta Chavarriga 

(mchava3@xtec.cat / 626957793). 

Es faran dos sessions de 8.00 a 10.00 hores els dies 30 de març i 1 d’abril a les aules de l’IES 

Manuel de Montsuar. 

Es preveu una assistència de 40 persones (20 alumnes de Lleida  i 20 alumnes letons). 

2. METODOLOGIA DE TREBALL 

Es proposa dur a terme una dinàmica d’Arbre de Problemes amb els alumnes. La dinàmica 

consistiria en dibuixar un arbre a la pissarra de la classe amb una pregunta central a respondre, 

es proposa que sigui “Que podem fer els alumnes per millorar el futur del nostre planeta?”.  

Tot seguit es repartiria entre els alumnes post-its vermells i verds. Els post-its vermells serviran 

per identificar els problemes, els verds per identificar propostes d’accions. Cada grup de treball 

aportarà un mínim de 3 post-it de cada tipus.  

El procediment concret serà el següent:  

Sessió 1 (30 de març) 

1. Passar una breu presentació sobre la temàtica “Que podem fer els alumnes per millorar 

el futur del nostre planeta?” amb l'objectiu d'encarar-los a tots cap a una identificació de 

possibles accions que poden fer al seu dia a dia per millorar en aquest aspecte. Explicar 

als participants que es busca identificar els problemes i les seves causes, així com 

possibles solucions/accions. Es donarà algun exemple.  

2. Dibuixar l’arbre a la pissarra amb la pregunta central al tronc i repartir entre els alumnes 

dos post-its de cada color.  

3. Donar 5 minuts per a que completin les targetes vermelles. Un cop passat aquest temps 

fer sortir a cada grup per a que expliquin/llegeixin el contingut i l’empeguin a la pissarra 

al lloc corresponent. Cal anar empegant a la pissarra com si fossin fulles de l’arbre, 

intenta agrupar-les per temàtica.  

4. Un cop acabat revisar-ho i debatre si hi ha alguna idea repetida i fer pluja d’idees lliure 

per identificar altres possibles problemes/entrebancs, enganxar a la pissarra.  

Sessió 2 (1 d’abril) 

5. Revisar les conclusions de la primera sessió 

6. Repartir i donar 5 minuts a cada grup per a que completin les targetes verdes. Un cop 

passat aquest temps fer sortir a cada grup per a que expliquin/llegeixin el contingut i 

l’empeguin a la pissarra al lloc corresponent. Cal anar empegant a la pissarra com si 

fossin fulles de l’arbre, intenta agrupar-les per temàtica. 
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7. Revisar les targetes verdes que no tenen cap relació amb les targetes vermelles  

8. Fer pluja d’idees per complementar la proposta d’accions que millorin els problemes.  

9. Fer una reflexió final sobre les conclusions des del tronc cap a les fulles.  

10. Fer reflexió d’idees de com podríem difondre les conclusions entre la resta d’alumnes i 

famílies de l’institut 

11. Fer una foto de grup davant de la pissarra.  

 


