
 

 

          
 
  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Què haig de fer per dinamitzar un debat constructiu? 

 
Què faig abans... ? 
• Recordar l’objectiu del debat (verbalitzar la pregunta al voltant de la qual 

gira el debat. 
 

• Recordar el context. 
 

• Recordar que cal arribar a acords i cal escriure’ls. 
 

• Recordar que cal utilitzar les cartes tot mostrant l’escollida abans de parlar. 
 

• Recordar els coneixements que han treballat així com els principis ètics 
que poden ajudar a emmarcar els seus arguments. 

 

• Donar 5 min als participants per escriure els arguments que utilitzaran 
durant el debat. 

Què faig mentre...? 

• Gestionar el temps tenint en compte  els minuts destinats al debat i a la recollida d’acords. 
Repartir el temps entre les preguntes que cal respondre i la recollida d’acords. 

• Activar el debat: 

• Si queda aturat per manca d’idees noves, llancem una nova pregunta. 

• Si ja s’han explorat prou els arguments, amb l’ajuda de la carta Voldria comprovar, 
verbalitzem els acords i els escrivim. 

• Si apareix una idea o concepte erroni o no del tot precís Voldria afegir informació. 

• Recollir les idees força ( Voldria comprovar, verbalitzem acords i els escrivim):: 
quan ha acabat la fase d’exploració, s’expliciten les idees més recurrents i es formula: 
“Estaríem d’acord fins ara en....? 

• Continuar el debat centrant-lo en aquells aspectes que volem explorar o iniciar una nova 
pregunta. 

Què faig després? 
 

• Tancar el debat. 

• Llegir els acords escrits i precisar-los. 

• Donar temps per contrastar què pensàvem a l’inici del debat i què al 
final. 

 

Què faig si...? 
 

• S’enganxen dues persones, rèplica contra rèplica, molta estona: utilitzem la cara Faig una 
pregunta, per demanar opinió d’un tercer.  

• Mostren una carta amb una determinada intenció comunicativa, però el discurs no té res a 
veure amb la carta que s’ha mostrat: aturem la intervenció avisant del que ha passat i 
ajudem a seleccionar una carta. 


