
    

COM EXTRAPOLAR L'OBJECTIU EFICÀCIA QUAN PASSAM A UNA ESTRUCTURA 
FEDERAL? 15MIN

     Eficàcia en les assembles.
– Volem prendre acords.
– Volem fer-ho amb un temps limitat.
– I volem treballar a partir d'una anàlisi dels problemes que ens plantejam.



COM EXTRAPOLAR L'OBJECTIU PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA QUAN PASSAM AL 
FEDERALISME? 10MIN

Participació democràtica en les assemblees.
– Tothom ha de sebre escoltar
– Tothom ha de tenir accés a tota la informació que es maneja.
– S'ha de fomentar la participació de totes
– S'ha de evitar qualsevol imposició.



COM EXTRAPOLAR L'OBJECTIU BON CLIMA GRUPAL QUAN PASSAM A UNA ESTRUCTURA 
FEDERAL? 10MIN

Bon clima grupal en les assemblees.
– L'ambient ha de ser cordial
– Hi ha d'haver actituts de cooperació
– Cal sempre respecte mutu
– S'ha d'estar predisposat a la recerca de solucions: cedir



NOUS ELEMENTS EN EL FEDERALISME (15min)

1. PORTAVEUS I REPRESENTANTS d'UNA ASSEMBLEA

Completa:

– Si es designa a una persona de la teva assemblea de base per realitzar una 
proposta a altres assemblees,  aquesta persona   _______   donar la seva 
opinió sobre el tema.

– La persona encomanada  _______  prendre decisions sobre propostes 
provinents d'altres assemblees.

Relacionau amb fletxes:

- pren decisions sobre propostes que es plantegen a la coordinadora
La portaveu - informa dels acords de la seva assemblea

- pot expressar la seva opinió sobre propostes a la coordinadora
- ha de ser rotativa 

La representant - trasllada a la seva assemblea propostes plantejades a la coordinadora
- es la persona en qui delega una assemblea

2. ASSEMBLEES DE BASE I ASSEMBLEES COORDINADORES

- Qui assisteix, participa... a una assemblea de base?

- I a una coordinadora?

- Que temes s'han de tractar a una assemblea de base?

- I a una coordinadora?

- Quin grau d'autonomia hauria de tenir una assemblea de base per a garantir 
  que no hi hagi imposicions?

- I en el cas d'una coordinadora?

- Quina grandària és adient per a una assemblea de base?

- I per a una coordinadora?

- Amb quina periodicitat s'ha de reunir una assemblea de base?

- I una coordinadora?



PREPARACIÓ DE PORTAVEUS I COORDINADORES (10min)

Els portaveus. Llistau les seves tasques i/o funcions i que han de preparar 
previament. 



PREPARACIÓ DE PORTAVEUS I COORDINADORES (10min)

Les assemblees coordinadores. Llistau les tasques que cal fer per preparar-les i les 
seves funcions


