
ORIENTACIONS PER PREPARAR UNA REUNIÓ

 

ABANS DE LA REUNIÓ (PREPARACIÓ)

1- PREPARACIÓ DELS CONTINGUTS DE LA REUNIÓ

Tota reunió s’ha d’haver programat prèviament:

     Definiu els objectius de la reunió.

     Concreteu el guió dels continguts a tractar en la reunió i els ordeneu.

     Decidiu el temps que ha de durar la reunió.

     Trieu un horari adient 

     Si la reunió l’ha de portar més d’una persona caldrà establir què ha de dir cadascú.

     Definiu recursos per fer la reunió més dinàmica i participativa (en trobareu més endavant).

 

2- PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

     Redacteu el comunicat (la carta) per convocar els pares i mares. Hi ha de constar el  dia, hora, 
lloc de la reunió i l’ordre del dia. 

     Decidiu per quina via es farà arribar a les famílies el comunicat.

     Elaboreu un document amb els continguts de la reunió que heu de tractar

3- PREPARACIÓ DE L’ESPAI

Cal adaptar la sala on es farà la reunió:

     Poseu seients adequats per a tothom.

     Per facilitar la interacció entre els participants va bé la disposició en semicercle. 

     L’espai físic ha d’estar ordenat i ser agradable.

     Hem de vigilar temes com il·luminació, sorolls, si fa fred o calor, etc.

     Podeu millorar l’ambientació (murals, pòsters, fotos, exposicions de manualitats fetes pels 
infants,...).



     Si hi ha un piscolabis al final, prepareu un espai adequat. Definiu qui s’ha de fer càrrec de portar 
el menjar, gots, tovallons, etc. No us oblideu les papereres.

DURANT LA REUNIÓ

1- COMENÇAR LA REUNIÓ

     Començarem presentant les persones. 

     Cal introduir el tema de la reunió i explicar els objectius.

2-CONDUIR LA REUNIÓ

És molt important la funció del moderador/a, que en determinats moments haurà de:

     Desenvolupar els continguts previstos i dirigir la reunió perquè no es surti del tema.

     Seguir l’ordre del dia

     Controlar el temps

     Promoure la participació dels assistents (evitant els monòlegs)

     Respectar els torns de paraula

     Recapitular i sintetitzar els temes que es tractin

     Controlar la dinàmica del grup d’assistents.

Assegurar-se que tothom ha entès

Segons el context hi ha d’haver també la funció del secretari, que ha de prendre nota de les coses 
que es diuen, i elaborar l’acta  de la reunió.

3- CONTROLAR L’AUDITORI

     A vegades l’auditori no intervé , pot ser perquè no coneixen a ningú. Hem de procurar que els 
assistents es sentin còmodes, que es coneguin entre ells, que facin petar la xerrada després,... i això 
també facilitarà que assisteixin a properes reunions.

     A la gent li fa vergonya preguntar sobre coses que ja s’han dit si no les han entès bé. Heu de 
procurar que tot quedi clar durant l’exposició:

  No feu servir llenguatge tècnic.

     Estigueu atents de l’auditori, i demaneu expressament a la gent si s’està entenent el que diem, el 
llenguatge no verbal no enganya.

     Reserveu un moment per plantejar dubtes.



     Si us fan una pregunta de la qual desconeixeu la resposta, podeu dir que us informareu i que es 
farà arribar la resposta als interessats.

DESPRÉS DE LA REUNIÓ

Avalueu com ha anat la reunió:

Algunes de les possibles preguntes a les que haureu de donar resposta serien:

     Als assistents, els ha interessat el tema tractat?

     S’han sentit còmodes?

     Han entès el que hem parlat?

     Hem triat bé els temes plantejats?

     L’espai, ha estat suficient?

     Cada ponent ha exposat el què li corresponia?

     Ha estat dinàmica?

     Què ens ha faltat?

     Etc.

Extraieu unes conclusions de la reunió a partir de les quals haureu de redactar els acords presos i 
vetllar perquè es realitzin.

Si cal, feu propostes de millora per altres reunions.


