
10 passos per una bona moderadora de l'assemblea de Sant Andreu!

Avui et toca moderar l'assemblea? Doncs estàs de sort! Gaudeix del moment que de ben segur totes  
n'apendrem. A continuació et proposem uns passos a seguir, com a guia per a desenvolupar la tasca 
que t'ha tocat avui. Has de tenir clar que com a moderador seràs qui facilitarà, bé tothom ho ha de 
fer...  si...  però avui et  toca tu en concret,  qui  facilitarà que l'assemblea sigui  útil,  participativa, 
deliberativa, en definitiva que sigui un espai de treball. Ànims i sort! :)

0. Aquest  punt  és  el  previ  abans  d'agafar  el  micro  i  donar  el  tret  de  sortida.  Tens tota  la 
logística preparada? Documents? També has de tenir clar qui serà l'equip de l'assemblea

a) 2 persones del torn de paraula: Una d'elles serà l'encarregada d'agafar els noms de les 
solituds de paraula i l'altra serà qui anirà passant, si s'escau, el microfon. 
b) 1 persona que redactarà  l'acta. Aquesta recollirà les intervencions però sobretot els 
acords  i  desacords.  També  s'haurà  d'encarregar  de  disposar  els  documents  de  les 
comissions.
c) 1 persona com a moderadora: és a dir tu! Que aniràs donant pas a les comissions i 
fent un seguiment de l'ordre del dia.

1. Donar la benvinguda a tothom, fes una presentació positiva. Espai de treball, de debat, de 
presa de decisions, espai on es respecten a totes les opinions.... etc...

2. Presentació  de  l'equip  de  dinamització  de  l'assemblea (qui  farà  els  torns,  actes  i 
moderació)

3. Explica la proposta de comunicació entre tots els assembleistes. 

1. Mans enlaire: a favor, 
2. Braços en creu: en contra, 

3. Braços donant voltes: que es repeteix
4. Puny  esquerra  alçat:  llenguatge 

discriminatori. 

4. Explica que la proposta d'ordre del dia per aquesta assemblea ha estat elaborada a l'espai 
intercomissions (on hi participen totes les comissions) on s'han prioritzat els temes a tractar i 
s'ha elaborat l'ordre de sortida les comissions. 

5. Explicar que després de llegir la proposta es preguntarà si es vol afegir un punt més i aquest 
serà  sotmès,  igual  que  l'ordre  del  dia  proposat  a  aprovació  posterior.  Recordar  que  per 
expressar opinions, propostes s'ha d'utilitzar el torn de paraules obert. 

6. Llegeix l'ordre del dia proposat

7. Demana si es vol afegir algun tema més

8. Aprovació odre del dia i temporalització total i per blocs. Per comissions, temes serparats, 
informacions  i  sobre  tot  per  torn  obert  de  paraules.  Digues  quan  està  previst  acabar 
l'assemblea. T'hauràs de mullar i haurà de treballar perquè sigui així, si és possible. Passa a 
fer l'aprovació o no de l'ordre del dia. A favor, en contra, debat?

9. Aprovació de la nova proposta. A favor, en contra, debat?

10. Un cop passat aquest moment (no hauria de durar més de 10 minuts) explicar que s'ha enviat 
l'acta de l'assemblea anterior i  però que faràs una lectura en diagonal per refrescar els 
acords presos, els desacords com també les informacions més rellevants. 



Consells pràctics

– Quan parlis  davant del públic no t'atabalis, vés el teu ritme i sobretot pensa el què vols 

dir! :)

– Per tenir el micròfon no vol dir que hagis de ser la protagonista de l'assemblea. 

– Si hi ha alguna comissió que no està a l'ordre del dia per motius X... anirà després de l'última 

decidida a intercomissions i així successivament

– És important i útil anar recordant els tempos què té cada punt, sense ser un pesat :)

– Vés avisant a les comissions del seu torn amb antelació

– L'enunciat  de  la  proposta  ha  de  ser  de  forma  clara  i  concisa.  La  pregunta  ha  d'estar 

formulada de manera que es pugui respondre amb “sí”, “no” o “cal debatre”.

– Si  davant  una  proposta  hi  ha  diversitat  d'opinions,  obrir  un  torn  tancat  de  paraula  i 

demanar 2 representats de cada una de les posicions, a favor i en contra, per obrir un debat  

on exposin les seves posicions. (1 intervenció per persona)

– Tornar  a  votar.  Si  no  hi  ha  consens  que  retornar  el  debat  a  la  comissió  i  prepari  una 

contraproposta  demanant  aquells  que  estan  a  favor  i  en  contra  que  participin  també en 

aquella comissió. Si el plenari ho considera urgent, relegar els altres punts de l'ordre del dia i 

establir un diàleg més extens.


