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Desenvolupament de la sessió



Benvinguda i presentació (5’)
Una persona representant de l’Ajuntament dóna la benvinguda a les
persones assistents i emmarca la sessió.



Presentació del document propositiu (15-20’)


L’equip redactor presenta el document, singularment aquells
temes específics que s’abordaran al Grup de treball, i la dinàmica
de treball.



La dinàmica es planteja amb l’objectiu de recollir valoracions i
reflexions sobre l’estratègia provisional que planteja el document
a través d’una metodologia que facilita la identificació d’opinions.



Dinàmica d’opinions:
Opinions en positiu
(aspectes clau, potencialitats, beneficis, sinèrgies)
Opinions crítiques
(aspectes menys rellevants, correccions, matisos).
Opinions creatives
(noves propostes, suggeriments, idees innovadores).
Opinions de compromís
(accions o projectes a desenvolupar per part de les entitats i
empreses del municipi).





Aquesta metodologia facilita la participació de les persones
participants i ens permet utilitzar el temps disponible d’una
manera eficient i equitativa. Permet recollir moltes reflexions de
manera àgil i dinàmica

Dinàmica de treball (1h)
Reflexió individual (5-10’)


Començarem la dinàmica amb les opinions positives i crítiques.
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En un primer moment, les persones assistents podran consultar
el document propositiu i escriure en papers (tipus post-it)
diferenciats els subratllats positius i els subratllats o aportacions
crítiques.



Es poden escriure tantes opinions com es desitgi.

Posada en comú (20’)


Es demanarà a les persones participants que, de forma
ordenada, intervinguin breument assenyalant un subratllat o
èmfasis en relació a les opinions aportades.



Per tal de garantir la participació efectiva de totes les persones,
les intervencions seran d’un màxim de dos minuts (s’utilitzarà un
rellotge informàtic per garantir un ús equitatiu del temps).



En cas que, després de totes les intervencions, es consideri que
encara queden element important que no s’han expressat, es pot
obrir una segona ronda d’intervencions.



Es recolliran les opinions/subratllats escrits.

Reflexió individual (5-10’)


Treballats els pensaments positius i crítics, s’abordarà el
pensament creatiu i de compromís seguint el mateix mètode.



Les persones participants tindran uns minuts de reflexió
individual per escriure les noves propostes i els compromisos
d’acció que considerin.

Posada en comú (20’)


Es demanarà a les persones participants que, de forma
ordenada, intervinguin breument assenyalant un subratllat o
èmfasis en relació a les opinions aportades.



Per tal de garantir la participació efectiva de totes les persones,
les intervencions seran d’un màxim de dos minuts.



En cas que, després de totes les intervencions, es consideri que
encara queden element important que no s’han expressat, es pot
obrir una segona ronda d’intervencions.



Es recolliran els escrits.
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Torn obert




Finalment, si es disposa de temps, s’obrirà una ronda
d’intervencions lliures en què les persones participants poden
aportar, comentar o proposar idees que no s’hagin exposat en
cap de les rondes d’intervencions anteriors.

Cloenda
Es clou la sessió, animant i recordant a les persones assistents que
poden emplenar i lliurar els qüestionaris de priorització i aportacions.
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