
FITXA DE LA DINÀMICA

Justificació

Aquest any des del Servei de Joventut elaborem el nou Pla local de joventut de la ciutat. És un document 
que recull la situació de la gent jove i les accions que l’Ajuntament durà a terme per a aquests en els 
propers 4 anys.

El dia 21 de maig farem una sessió amb joves i entitats juvenils per a recollir quines necessitats hi ha a la 
ciutat pels i les joves i pensar algunes propostes. 

Volem recollir el màxim d'opinions possibles. Per tant, si no podeu venir a aquesta sessió però voleu 
aportar la vostra opinió, podeu fer aquesta dinàmica prèviament amb el vostre grup de joves, grup classe, 
entitat... i fer-nos-la arribar abans del divendres 13 de maig.

L’objectiu que volem aconseguir és que amb el grup o classe consensueu les 5 necessitats que creieu que 
són més prioritàries per als i les joves a la ciutat i 5 propostes sobre aquestes necessitats, és a dir, què 
faríem per millorar o solucionar la situació.

Població destinatària Joves de 16 a 25 anys

Temàtica a treballar Necessitats i propostes per incorporar al nou pla local de Joventut

Durada 1 hora

Desenvolupament

Per a concretar aquestes 5 necessitats i 5 propostes, us proposem fer un procés passant per tres fases. 
Caldrà reconstruir les aportacions i prioritzar aquelles que creieu que són més necessàries.

- Primera part: Pluja d'idees (10m)
En la primera fase, es recolliran totes les aportacions i opinions que tinguin els i les participants sense una 
valoració crítica. En aquesta fase totes les aportacions són bones. Es poden dir en veu alta i anotar-les o 
bé cada participant pot pensar personalment algunes aportacions i després intercanviar-les amb el grup.
La pregunta a fer seria: què trobeu a faltar a la ciutat per a la gent jove sobre els àmbits de l'educació, el 
treball, l'habitatge, l'associacionisme, la cultura, el lleure, la salut, la igualtat (és a dir, la no 
discriminació)...?
- Segona part: Consens (30m)
En la segona fase, les aportacions es posen en qüestió, s'agrupen les diferents propostes semblants per 
arribar a consensuar amb el grup quines són les 5 necessitats que prioritzarien.
-> La pregunta a fer seria: si haguéssiu de posar solució a 5 necessitats, quines triaríeu?
- Tercera part: Propostes (20m)
Finalment, passarem a pensar quines accions podria dur a terme l'Ajuntament per donar resposta a 
aquestes necessitats. És important que les propostes siguin el més realistes i realitzables possible.

L’última part consisteix en triar, si voleu, una o dues persones del grup per fer de portaveu i de representant
que pugui assistir a la sessió del dia 21 i explicar el que heu tractat.

Materials

- Post-its, Retoladors, Paper de paret



DEVOLUCIÓ

Conclusions a les que s’ha arribat
Cal que ens retorneu aquesta informació abans del divendres 13 de maig, sigui al correu 
joventut.lleure@terrassa.cat o introduint la informació en aquest formulari online

Entitat / Institut / col·lectiu

Nombre participants Total Noies Nois No binari

Vindrà un representant el dia 21/5  a fer de portaveu del que heu 
treballat?

Sí No

5 Necessitats

1.

2.

3.

4.

5.

5 Propostes

1.

2.

3.

4.

5.


