
DIJOUS, 30 DE JUNY DE 2022

TERCERA  SESSIÓ : CORRESPONSALS JUVENILS

La sessió es portarà a terme en el Punt Jove de Callosa d’en Sarrià i serà dinamitzat

per les tècniques de Joventut de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià i de la Mancomunitat

de Serveis Socials Marina Baixa.

La  duració  serà  de  2  hores  i  30  min  aproximadament  (començant  a  les  16.00h  i

finalitzant a les 18.30h).

GUIÓ DE LA SESSIÓ

TEMPORALITZACIÓ ACTIVITAT OBSERVACIONS
5 minuts Recepció dels/les participants -

15 minuts Dinàmica de cohesió de grup. -
5 minuts Foto grup per a Instagram. Les persones que van faltar

el dia 21 de juny s’han de
fer la foto individual.

5 minuts Lectura de les normes del grup Imprimir i plastificar el cartell
45 min Acabar accions del grup

inmediates, a mitjà i llarg termini 
Quadre amb post-its amb

l’enllaç de l’aplicació
30 minuts Creació del perfil Instagram

Acordar dia de publicació
Nom, descripció del grup,

primer post
5 minuts Acord data, propera reunió -



2. DINÀMICA DE COHESIÓ DE GRUP: CANASTA REVUELTA

Objectiu
- Assolir el nom dels components del grup.

Desenvolupament Ens posem en cercle (sentats en una cadira).
La dinamitzadora es queda al centre del cercle.
La dinamitzadora assenyala a un component del grup si diu 
LLIMA! (la persona dirà el nom del jovent de la seua dreta), si en 
canvi, diu TARONJA! (la persona dirà el nom del jovent de la 
seua esquerra). Si s’equivoca o tarda més de 3 segons en 
contestar passarà al centre del cercle.
Quan es diga CANASTA REVUELTA! Tot el grup ha de canviar 
de lloc en el cercle i la persona que està al centre haurà 
d’intentat d’ocupar una cadira.

Materials Cadires.

Conclusió És important que coneguen els nostres noms perquè favoreix 
l’autoestima i el sentiment de pertinença al grup.

4. LECTURA DE LES NORMES DEL GRUP

Objectius
- Assolir  unes normes bàsiques de convivència i 

funcionament del grup de corresponsals.
- Sentar unes bases de funcionament intern per tindre 

clar que el NO compliment d’aquestes poden ser motiu 
d’expulsió del grup.

Desenvolupament Lectura del cartell elaborat per una corresponsal amb les normes
establertes en l’anterior sessió.
Colgar el cartell de les normes en el Punt Jove.

Materials Cartell i celo.

Conclusió Tots i totes les i els corresponsals deuen ser coneixedors/es de 
les normes de funcionament del grup.



5. OBJECTIUS DEL PROGRAMA: en gran grup posem en comú les idees i aportacions 
de cada persona, agrupem objectius semblants o vinculats, afegim aportacions o 
reformulem objectius si necessiten millores, etc.)

Objectius
Definir conjuntament els objectius a aconseguir.

Establir prioritats i temporalització dels objectius. 
Preveure cap a on volem anar, per començar a pensar en idees 
d’intervenció per a assolir els objectius.

Desenvolupament Consisteix a que es plantegen col·lectivament quins objectius 
els agradaria aconseguir en aquest curs. Per facilitar la 
dinàmica, depenent de la xifra de Corresponsals, poden 
treballar per grups o per parelles, responent a diverses 
preguntes: 

● Què necessita i li interessa a la gent jove? 
● Què volem o cal aconseguir a curt, mig i llarg termini? 

● Curt termini: els primers objectius haurien d’anar
dirigits a donar-nos a conèixer, on i com ho farem (ex.

fent una presentació al pati, fent un cartell amb les
seues fotos, ficant-se a la entrada a l’IES, fent un video

de presentació,…) . 
○ “Imagina que eres corresponsal, ja tenim el grup 

format… per on començaries?”.

               ○ “Com seria el teu primer mes com a Corresponsa?”, ○
“Què t'agradaria poder fer d'ací a desembre?”. 

● Mig termini: una volta superat el moment inicial de
difusió del projecte, coneixement per part de la gent jove...

○ Què creeu que és prioritari aconseguir? 

○ Què podem millorar? Què podem aportar? 

 ○ Quins projectes podríem engegar per a assolir-ho? 

● Llarg termini: cap a la recta final del projecte, què volem 
haver aconseguit? On volem haver arribat amb la nostra
acció? Quin seria el futur o millora ideal?

Materials Fotocòpia per a cada participant  amb les qüestions de dalt 
plantejades.
Ordinador per escriure: objectius (curt, mig i llarg termini) i 
intervencions corresponents.

Conclusió
Amb aquesta activitat crearem les bases de la intervenció del 
grup a curt, mig i llarg termini.



6. CREACIÓ DEL PERFIL D’INSTAGRAM

- Nom curt, nom llarg
- Descripció del grup
- Publicació del primer post
- Acordar qui va a tindre accés al perfil (2 o 3 persones encarregades)
- Ordre de publicacions (imprimir acta-acords sessió 2)

7. ACORDAR DATA PROPERA REUNIÓ I CONVENIÈNCIA DE FER UNA REUNIÓ AMB
PARES/MARES ABANS DE LA TROBADA.

Dia 

Lloc

Horari

Activitats


