HEU TRIAT FER UNA PROPOSTA ENTRE TOTS ELS MEMBRES DE LA LLAR?
Us volem ajudar a fer les vostres propostes familiars proposant-vos la següent dinàmica a seguir. Només cal que
seguiu els passos que us indiquem a continuació per, en acabar, presentar la proposta que seleccionada.
1. Busqueu un moment adient per reunir-vos tots els membres que conviviu a la llar o aquells que vulguin
participar en l’elaboració de les propostes. Necessitareu entre 15 i 30 minuts per fer la dinàmica i disposar
de llapis i paper per a cadascun dels membres.
2. Pregunteu-vos: “QUÈ NECESSITAREM FER LES PERSONES COM JO (PENSANT EN UN MATEIX
COM A INFANTS, ADULTS, PERSONES TREBALLADORES O NO, ESTUDIANTS, PERSONES
GRANS...) AL NOSTRE MUNICIPI?”, i anoteu un màxim de 3 coses en un full, sota el títol “Què
necessitarem fer?”.
3. A continuació, pregunteu-vos: “I QUÈ VOLDREM O DESITJAREM FER LES PERSONES COM JO AL
NOSTRE MUNICIPI?”, i anoteu també un màxim de 3 coses en el mateix full, sota el títol “Què voldrem
fer?”.
4. Llegiu el que heu anotat cadascun de vosaltres als fulls a la resta de membres de la vostra llar.
5. Tenint en compte el que heu explicat sobre les vostres necessitats i desitjos, però també el que han
explicat la resta de membres de la vostra llar, contesteu cadascun dels membres la següent pregunta
“QUÈ ENS PERMETRIA O FACILITARIA FER EL QUE NECESSITEM?” i “QUÈ ENS PERMETRIA O
FACILITARIA FER EL QUE VOLEM?”, en el mateix full anterior, sota el títol “ACTUACIONS” i anotant
una única acció per a cada pregunta.
6. Llegiu a la resta de membres les 2 actuacions que heu anotat en el vostre full, mentre un membre les va
anotant totes en un full en blanc.
7. Finalment, cadascun dels membres escolliu posant un 1 al costat:
a. Les 3 actuacions que us agradin més a cadascun pensant en vosaltres a nivell particular
b. Les 3 actuacions que us agradin més a cadascun pensant en la vostra família
c. Les 3 actuacions que us agradin més a cadascun pensant en la gent del vostre poble
8. Sumeu els punts aconseguits per cada actuació i la que n’obtingui més serà la que podeu presentar a
títol familiar. Si hi ha un empat, repetiu l’anterior procés només amb les que han quedat empatades en
primer lloc.
9. Entreu al formulari de propostes, anoteu la que heu seleccionat entre tots i presenteu-la.

I no patiu per les propostes que no han sortit seleccionades, doncs cadascun dels membres que han participat
encara té l’oportunitat de presentar-les a títol individual.
A continuació, us facilitem una plantilla que podreu imprimir per seguir la dinàmica en el cas que ho considereu
necessari. Cal que imprimiu tantes còpies del primer full com membres participeu en la dinàmica i només una
còpia del segon.

