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Justificació: La participació com a escola de ciutadania i eina de 
transformació

Què entenem per participació?
 
Des del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i el conjunt d’entitats que l’integrem, quan parlem de  
participació  sempre  ho  fem  des  de  la  perspectiva  més  associativa.  Per  tant,  no només  entenem la 
participació  com la  capacitat  de decidir  sobre  tot  allò  que afecta directa o indirectament la 
nostra  vida;  sobre  tot  allò  que  condiciona  el  nostre  entorn,  les  nostres  relacions  i  possibilitats  de  
desenvolupament personal i col·lectiu, sinó que pel teixit associatiu i juvenil de la ciutat, la participació 
implica, necessàriament, alguna forma de servei a la comunitat. 

Tanmateix també entenem que la participació no només és una finalitat en sí mateixa, sinó que també és 
una eina que ens permet assolir  uns determinats objectius.  És a dir,  l'ús  que fa cada actor (cada 
persona o grup de persones) de la seva capacitat de decisió respon als seus objectius, a la construcció de 
projectes propis d'acord amb la seva visió del món. 

Per què creiem què és tan important?

Perquè la participació és també  un procés d'aprenentatge que es caracteritza pel fet de ser, sobretot, 
vivencial, i en el qual, s'interioritzen actituds, habilitats i coneixements a través de la praxi ( saber escoltar, 
proposar, argumentar, consensuar, discutir,  a establir relacions amb els altres, el rol que assumim ens els 
diferents grups i entorns, negociar, moderar, interlocutar amb l'administració o altres organismes, mobilitzar, 
incidir, educar,...).

Què ens aporta la participació?

A més a més de tots els coneixements descrits anteriorment, un altre aspecte fonamental de la participació 
té a veure amb l'impacte directe d'aquesta sobre els determinats valors i opinions de cada individu; des 
de produir-se un  canvi d'actitud envers l'objecte d'actuació, ja sigui el barri, el medi ambient, un col·lectiu 
desafavorit,  o  bé  fomentant  l'esperit  crític  cap  algunes  institucions  (per  exemple:  poder  comprovar  en 
primera persona la  falta d'actuació d'alguna administració en un àmbit concret,  fa augmentar-ne l'esperit 
crític). 

A més a més, quan formem part d'un col·lectiu i del seu procés de presa de decisions, acostumem a millorar  
el nostre auto-concepte perquè: ens sentim orgulloses per haver assolit objectius, ens sentim útils, coneixem 
gent nova i treballem amb persones amb qui compartim interessos, millora la nostra formació respecte la  
temàtica, sentim que les nostres accions estan en consonància amb les nostres idees, i fins i tot, podem ser 
capaces de transformar l'entorn: aconseguir millores dins del nostre institut, millorar els serveis públics del 
nostre barri, transmetre valors democràtics i de ciutadania a infants i joves, fer revocar decisions als diferents  
governs polítics,... És per aquest motiu que, des de l'associacionisme juvenil, veiem la participació com una  
de les eines pedagògiques més interessants per aconseguir una ciutadania conscient, crítica i amb capacitat  
transformadora. 
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Objectius del projecte
Generals

• Motivar la participació de l'alumnat tan dins del centre com en el seu entorn més proper. 
• Donar a conèixer els valors de la participació i l'associacionisme entre l'alumnat de secundària.
• Promocionar l’entrada del teixit associatiu a la vida dels centres educatius així com, l’obertura dels 

centres docents al teixit associatiu que els envolta.  

Específics
• Transmetre el contingut de les sessions a través de les dinàmiques pròpies de l'educació no formal 

dins del marc del centre educatiu.
• Dotar d'eines de representació als  i  les  estudiants  perquè puguin desenvolupar la  seva tasca de 

representació amb la màxima informació i recursos. 
• Dotar d'eines de participació al professorat perquè la promogui entre l'alumnat del seu centre.  
• Obrir la possibilitat d’articular iniciatives de participació dels alumnes a l’institut
• Promoure la realització d'un projecte participatiu per part de l'alumnat participant.
• Fomentar el treball en xarxa de l’alumnat dels centres d’educació secundària de Barcelona.

Metodologia

La metodologia del projecte es basa en  dinàmiques pròpies de l'educació no formal adaptades a la 
realitat de les aules dels cursos de tercer i  quart d'ESO dels  instituts  de secundària  participants. 
L'activitat està ideada per encabir-se en el context de les 'assignatures d'Educació per la Ciutadania, Ètica o  
de les Tutories. 

Enguany,  tenint  en  compte  les  valoracions  realitzades  en  anteriors  edicions,  proposem  realitzar  el 
projecte en 4 sessions d'una hora per tal de desenvolupar de la millor manera possible tots els continguts 
que es volen treballar, ara bé, per aquells centres que no tinguin tanta disponibilitat horària, seguirem oferint 
la possibilitat de realitzar el treball a través d'un seguit de tres sessions d'una hora. Aquestes sessions es 
poden estructurar en funció de les necessitats de cada centre educatiu i es realitzaran a l'aula conduïdes per 
equips  de  dinamitzadores  i  dinamitzadors. Aquests  equips  estaran  formats  per  joves  provinents 
d'associacions  juvenils membres  del  Consell  de  la  Joventut  de  Barcelona.  La  seva  composició 
s'estructurarà de la següent manera:  Dues persones provinents de les entitats educatives (agrupaments i 
esplais) i  plataformes territorials (coordinadores d'entitats dels districtes de la ciutat) que realitzaran les 
tres  o  quatre  sessions,  i  una  persona  provinent  d'una  entitat  estudiantil (Sindicats  d'estudiants),  que 
reforçarà la tasca de la parella de dinamització durant la segona sessió, ja que aquest serà el dia que es  
tractarà més àmpliament la temàtica sobre participació de l'alumnat dins dels centres educatius. L'objectiu és  
que tots els equips de dinamització tinguin  experiència des de la seva activitat associativa a l'hora de 
tractar  amb  adolescents,  tinguin  ampli  coneixement  del  territori i  estiguin  familiaritzats  amb  els 
sistemes de participació estudiantil als instituts.

Es conformen aquests equips de dinamitzadors perquè:
a) Al ser joves poden mostrar una cara més distesa a l'aula i entrar en contacte amb l'alumnat més 
fàcilment.
b) Al ser associats i associades mostren els valors que experimenten en l'associacionisme en primera 
persona.
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Fil Conductor

Una  de  les  principals  mancances  que  arrossegava  aquest  projecte  en  les  anteriors  edicions  era  la 
impossibilitat de poder posar en pràctica els diferents elements treballats durant les sessions. Òbviament,  
podien entrar a participar de les associacions juvenils del seu entorn però no estava al nostre abast poder  
incidir  excessivament  en  aquesta  direcció.  És  per  això  que  enguany  volem que,  al  final  de totes  les 
sessions, cada grup-classe elabori una proposta de projecte participatiu dins dels seu propi centre o 
encaminat al seu entorn més immediat. Creiem fermament que la millor manera d'aprendre els conceptes  
treballats és “Participant”. Les diferents dinàmiques plantejades van encaminades cap a aquest objectiu però 
aquest tancament pot donar molt més valor afegit al projecte.  

Tot i que l'objectiu és que després de la darrera sessió cada grup participant tingui elaborada de forma molt 
sintètica una proposta de projecte participatiu, som conscients de dues dificultats afegides: La primera és  
que no podem garantir que l'alumnat la posi finalment en pràctica. Caldrà implicació del professorat i molta  
motivació per part de l'equip de dinamització per tal de materialitzar-la. En segon lloc, no tots els grups 
participants són iguals ni tenen les mateixes necessitats. És per això que també contemplem la possibilitat  
d'adaptar-nos i flexibilitzar la consecució d'aquest objectiu.  

Diversitat a l'aula (Projecte adaptable a les necessitats del grup)

Atenent a la realitat de les aules i a l'alta diversitat existent en aquests moments, també hem previst diferents  
adaptacions dels objectius del projecte a fi d'adequar-los al grup participant. El projecte s'adapta a 
aquelles aules amb un alumnat amb més dificultats, així com, a aquelles que tinguin un perfil més predisposat 
i bagatge en participació dins de l'institut o dels seus entorns més propers. 

Per fer-ho hem dissenyat un programa amb una sèrie d'objectius estàndard que poden fàcilment assumir una 
part important de l'alumnat. D'altra banda, per aquelles aules amb més problemes d'aprenentatge o menys  
trajectòria entorn a la participació, l'equip de dinamitzadors aplicarà un programa amb una sèrie d'objectius 
una mica menys ambiciosos, també a través de dinàmiques, per tal de que puguin ser de més utilitat per  
l'aprenentatge del grup. Per exemple, és possible que no tots els grups participants tinguin les actituds i/o  
aptituds necessàries per cloure les sessions dissenyant el seu propi projecte però això no serà un handicap  
per poder aprendre els continguts a través de les dinàmiques proposades.  

Consideracions sobre el projecte de tancament de les sessions:  

Deixant de banda que hi hagi grups que no els vulguin/puguin realitzar atenent el que hem comentat en 
l'apartat  anterior,  entenem que hem d'oferir  la  possibilitat  a  tots  els  grups que vulguin  materialitzar  els  
conceptes  treballats  a  partir  de  la  praxi.  És  per  això  que  volem  deixar  constància  de  les  següents  
consideracions: 

• És altament recomanable que els centres que vulguin que el seu alumnat clogui les sessions amb el  
disseny d'aquest projecte es decanti per realitzar-lo en quatre sessions. 

• El nostre compromís és que al final de les sessions els grups que així ho hagin volgut presentin per  
escrit  una  proposta  de  projecte  participatiu.  Tanmateix,  per  raons  òbvies  no  ens  podem 
comprometre  a  garantir  la  materialització  del  projecte  ja  que,  en  darrera  instància,  depèn  de 
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l'alumnat.  Això  sí,  l'equip  de  dinamització  i  el  CJB  es  compromet  a  donar  suport,  seguiment  i  
assessorament en totes aquestes propostes sempre i quan ho reclami l'alumnat involucrat.  El paper 
del professorat també serà cabdal per assolir aquest objectiu. 

• Per tal de donar més dinamisme al projecte i permetre que la nostra actuació vagi més enllà de les  
sessions  es  realitzarà  un  concurs  entre  els  diferents  projectes  que  presenti  l'alumnat. 
Aquest concurs constarà de dues parts, una primera votació feta pel propi alumnat a través de les  
xarxes socials que definirà el tres projectes finalistes,  i una segona votació efectuada per l'equip de  
dinamització  d'on  sortirà  la  classe  guanyadora  del  concurs.  L'objectiu  no  és  fomentar  la 
competitivitat sinó la creació d'un espai obert a alumnes de diferents centres de la ciutat on puguin 
intercanviar idees, projectes,.. i rebre la informació que requereixin. És per això que el premi serà 
altament simbòlic.

• Com que el projecte es realitza durant tot el curs escolar, hi haurà classes que no tindran temps per  
“materialitzar” cap projecte. És per això que també obrim la possibilitat a presentar un projecte ja  
existent i que estigui funcionant en el seu propi centre. Aquesta possibilitat permetrà posar de relleu 
que ja estan “participant”. 

Definició dels projectes que triï l'alumnat

La idea és posar unes limitacions per acotar una mica els projectes, però sense tancar i donar exemples per 
no conduir excessivament les propostes. Hem definit els següents tipus: 

• Projectes d'acció social:   Són aquells projectes que procuren dur a terme alguna acció o activitat 
encaminada a alleugerir la situació de vulnerabilitat d'algun col·lectiu concret. 

• Projectes d'incidència política:    Accions o campanyes amb una clara finalitat reivindicativa. La seva 
principal característica és incidir per transformar l'entorn. (Normalment, en algun aspecte concret).

• Projecte d'autoconsum:   Són aquells projectes que tenen per finalitat dur a terme una activitat que 
beneficia principalment a les persones que la realitzen. 

• Projecte de dinamització social:   Són aquells projectes que tenen com a principal objectiu la 
dinamització de la vida comunitària i el foment de la participació de l'entorn. Acostumen a generen 
sinergies i bona convivència. 

Alguns projectes es poden trobar en més d'una tipologia perquè la gran majoria tenen alguna afectació en 
l'entorn. Cal mirar l'objectiu principal del projecte per tal decidir en quina tipologia l'ubiquem. 

A més a més, a tots aquests projectes cal afegir-hi una dimensió més, l'àmbit d'actuació: Poden anar 
encaminats a la pròpia classe, curs, centre educatiu o fins i tot al seu entorn immediat, el barri.

Concurs de projectes: 

Com hem comentat anteriorment, l'objectiu del concurs és el de crear un espai d'intercanvi de les diferents 
experiències que hagin proposat l'alumnat participant. Al final de cada línia, cada classe participant haurà de 
tenir definit un projecte que l'equip de dinamització s'encarregarà de penjar a les xarxes socials.
  
El concurs tindrà dues fases de selecció: 

La primera fase, el vot del propi alumnat: 
Un cop estiguin els respectius projectes penjats al facebook, cada classe s'encarregarà d'aconseguir el màxim 
nombre de “m'agrada” per al seu propi projecte. Per poder-ho fer, prèviament els hi haurà d'agradar la 
pàgina de “sortim de l'aula”. (Els que fan el projecte més tard tenen menys avantatge pel que fa al temps, 
però en canvi, si entren a la pàgina podran veure projectes proposats per altres centres). 
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Es posarà una data límit (1 de juny), i els tres projectes  que obtinguin més “m'agrada” passaran a la gran 
final. 

Segona fase, la votació d'un jurat: 
Dels tres projectes finalistes, un jurat compost per l'equip de dinamització del projecte, escollirà el projecte 
guanyador a partir dels següents criteris: 

• Grau de participació de l'alumnat. (Qualitativament i quantitativa). Quants alumnes s'han implicat en 
el projecte i quin ha estat el seu grau d'implicació 

• Abast del projecte: Quantes persones s'han beneficiat del projecte ?
• Complexitat i realisme del projecte. Complexitat del repte que suposa el projecte amb 

contraposició amb la viabilitat de realitzar-lo. (Recursos que es necessiten, diners,..)
• Avaluació. (Mecanismes previstos per fer-ne l'avaluació).

Què hauria de contenir la proposta del projecte per poder ser avaluat: 

• Nom
• Objectius i finalitat
• Planificació (Com en organitzem) Costos,... 
• Sistemes d'avaluació i seguiment 
• Valoració de la feina feta. (El seu punt de vista més subjectiu respecte el projecte).

Premi del grup guanyador. 

Després de desenvolupar aquest projecte ens semblaria molt contradictori fomentar l'esperit competitiu 
entre l'alumnat i és per això que creiem necessari justificar-nos. L'objectiu del concurs és bàsicament el de 
crear algun element motivant a través del qual els i les joves participants puguin augmentar el seu interès per 
informar-se respecte els projectes que hagin pogut desenvolupar a altres cursos per tal de veure altres idees, 
i per fer-ho, volem utilitzar les xarxes socials com espai  d'ús habitual d'aquest col·lectiu. (Pàgina de 
facebook). A més de poder entrar en aquest pàgina per poder veure altres projectes, votar-los,... també 
podran veure molta informació relacionada amb la participació i l'associacionisme. 

Pel que fa referència al premi, aquest consistirà en donar suport a un projecte participatiu, ja sigui el 
mateix que han presentat, o bé un altre pensant en el curs vinent. Aquest suport es traduirà en dues 
vessants: suport tècnic i d'assessorament (el mateix que a la resta de participants) i d'altra part un suport 
econòmic valorat en 600 euros que es podrà destinar a material fungible i impressió i disseny de cartells. 
Així doncs, es tracte d'un premi merament simbòlic que, a més a més, no té altra finalitat que la de 
materialitzar un projecte participatiu dissenyat i executat pel propi alumnat.   
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El paper dels diferents actors: 

L'equip de dinamització 

Són les persones encarregades de dinamitzar les sessions als centre i per fer-ho reben una formació sobre 
els continguts que s’han de tractar als centres: què és la participació, mecanismes perquè aquesta sigui 
més efectiva (bona comunicació, treballar el consens,..) i les eines necessàries per fomentar-la, tan a dins del  
propi Institut, com a fora, a través de les associacions juvenils de l'entorn.  Les sessions de formació són 
actives i  participatives ja  que els  propis  dinamitzadors seleccionats  modelen les  sessions  aportant  en el  
projecte el seu gra d’arena. 

Aquesta formació la realitzen tots/es els/les dinamitzadors/es que participen al projecte de forma conjunta.  
Es tracta d'una sessió de quatre hores de durada en la que es transmeten els conceptes, la metodologia 
de treball i els objectius de les diferents sessions. A part d'oferir un guió de les diferents dinàmiques 
que es proposen per a cada sessió es crea un debat participatiu a fi d'escoltar noves propostes o millorar les  
preestablertes. Al final de la sessió s'agrupen per equips de districte i es conformen les parelles que entraran 
a dinamitzar les diferents línies de tots els Instituts. 

Pel que fa referència al seu paper: 

• L'equip de dinamització serà l'encarregat de conduir les sessions, resoldre els possibles dubtes de les  
i els alumnes, tractar els possibles conflictes a l’aula i intentar lligar en tot moment les diferents  
intervencions de l'alumnat amb els conceptes de participació i associacionisme

• En aquest sentit, cada parella de dinamitzadors/es té la potestat de variar les dinàmiques sempre que 
aquestes serveixin per treballar els mateixos objectius definits per a cada sessió. O fins i tot, en el cas 
que el grup o requereixi, també tenen la capacitat d'adaptar els objectius a les necessitats de l'aula si  
ells i elles ho troben oportú.

• A més a  més de dirigir  i  dinamitzar les  sessions,  amb el  consentiment del  professorat,  són les  
persones  encarregades  de  mantenir  l'ordre  a  l'aula.  L'objectiu  és  crear  un  ambient  distès  i  
participatiu però cal evitar que l'entusiasme pugui dificultar alterar l'ordre i desenvolupament de les  
sessions pròpies o de les aules de l'entorn.  

• Finalment,  aquest  any  també  tenen  l'obligació  de  fer  el  seguiment,  sempre  que  l'alumnat  ho 
requereixi, de fer l'assessorament i seguiment del projecte en qüestió que hagi triat el grup. Per fer-
ho, és necessari que el professorat i l'equip de dinamització s'intercanviïn els correus electrònics per  
tal d'evitar possibles problemes derivats de fer aquest intercanvi amb el mateix alumnat. (Intimitat de 
l'equip  de dinamització,  no  barrejar  temes personals  amb la  feina,...)  Així  doncs,  la  funció del 
professorat és cabdal. 

Rol i funcions del professorat 

Amb l'experiència acumulada de les diferents edicions de projectes realitzats on, des del CJB, hem treballat 
amb diferents perspectives la participació als instituts i el seu entorn, valorem molt la necessitat de poder  
establir un contacte més directe amb aquell professorat que tingui interès en la participació dels alumnes  
tant a dins com a fora del centre. 

Per fer-ho, enguany hem introduït la novetat de fomentar l'elaboració d'un projecte participatiu per part de 
cada curs participant. Aconseguir que aquesta proposta es materialitzi depèn, en part a la motivació que  
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pugui transmetre l'equip de dinamització, però sobretot, al paper del professorat. 

Per tal de donar suport al grup en qualsevol dubte que es pugui generar durant el procés, i amb l'objectiu de  
preservar  la  intimitat  dels  i  les  dinamitzadores  i  l'alumnat,  es  demanarà  que  el  professorat  actuï  
d'intermediari i s'intercanviï  el correu de contacte amb l'equip de dinamització.   

Tanmateix, també es dedicarà un espai a la web del projecte (www.sortimdelaula.cat) on es podran trobar 
diferents  recursos  encaminats  a  fomentar  la  participació  entre  l'alumnat,  a  més  de  trobar-hi  tota  la  
informació relativa al projecte. 
Finalment, pel que fa referència al paper de l'equip docent dins de les sessions del propi projecte no som 
partidaris  de  donar  unes  ordres  tancades.  En  la  majoria  de  casos  és  important  l'assistència  del 
professorat per  tal  de  poder  donar  continuïtat  al  projecte,  si  bé  és  cert,  que  en  algunes  dinàmiques 
l'alumnat  es  mostra  més  participatiu  sense  la  presència  de  l'equip  docent.  També cal  destacar  que,  en  
determinades ocasions,  i donades les peculiaritats d'alguns cursos, la presència del professorat és altament  
recomanable. Al nostre entendre, la millor fórmula per veure quin ha de ser el paper del professorat és el de 
parlar-ho directament amb l'equip de dinamització i acordar-ho en funció de cada cas. A vegades pot ser  
positiu alternar la participació a l'aula amb la no presència. En tot cas és important que el professorat: 

1. Conegui el projecte de prop, així com els seus dinamitzadors/es i les respectives entitats.

2. Pugui avaluar, amb coneixement de causa, els objectius del projecte, l’evolució de les sessions, 
les dinàmiques i el paper dels/es dinamitzadors/es i de l’alumnat.

3. Pugui treballar, amb posterioritat, tots els continguts realitzats a les sessions

Materials, eines de suport i recursos

Hi haurà un suport molt important a tota l'activitat que es faci a les sessions a partir dels diferents recursos  
que ha anat elaborant el CJB al llarg dels anys entorn a la participació en general i  la participació en els  
instituts en particular. Aquests seran difosos a través de les diferents eines que facilita Internet, que a 
la vegada, permetran generar treball en xarxa amb les iniciatives que puguin sorgir per part de l'alumnat i  
professorat a partir del projecte. 

Bàsicament treballarem a partir de dues eines telemàtiques de suport: 

El portal web: www.sortimdelaula.cat Serà el principal contenidor de tota la informació esmentada:  

• Espai on s'exposin projectes que han iniciat alumnes en diferents instituts de la ciutat i han tingut  
èxit. 

• Guies  pràctiques  i  diferents  recursos  per  l'alumnat  sobre  com organitzar  la  seva  participació  a  
l'institut.

• Guies pel professorat per treballar la participació a les aules. 
• Joc de Rol ideat per les entitats estudiantils del CJB, encarat a treballar la participació dins i fora les  

aules i l'activitat que es realitza a les associacions juvenils. 
• Espai de difusió de les diferents entitats.

Una pàgina de facebook: facebook/sortimdelaula Aquesta pàgina, en la qual els alumnes i professorat 
que  vulgui  hi  podran  accedir  a  través  d'un  simple  “m'agrada”,  contindrà  enllaços  a  tots  els  elements  
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esmentats anteriorment:
S'hi mostraran les diferents propostes de projectes que faci l'alumnat (I hi podran posar els “m'agrada” que  
comptabilitzaran els vots).
Apareixeran notícies relacionades amb el contingut del projecte, les guies, les eleccions al consell escolar,...
A més a més es publicaran les diferents demandes que pugui fer l'alumnat participant. (Busquem cursos per 
fer una lligueta de bàsquet,...) per tal d'esdevenir un espai el més dinàmic possible. 

Paral·lelament, també s'elaborarà un pòster que contindrà un resum molt esquemàtic de tots els conceptes 
que es treballaran en el projecte a més dels correus de contacte, webs i correus electrònics pertinents per  
poder accedir a més informació.   

 

Les sessions als centres

En primer lloc, cal tenir en compte que, enguany, les línies es poden realitzar en tres o quatre sessions en 
funció de la disponibilitat de cada centre participant. Per experiència, i davant del volum d'informació 
que es vol transmetre, creiem que la millor opció és la de quatre sessions principalment perquè dóna més  
temps de marge per a la  reflexió i  permet treballar millor  en el  cas que la  classe vulgui  presentar  una 
proposta  de  projecte.  Ara  bé,  en  tots  dos  formats  es  treballaran  els  mateixos  continguts,  la  principal  
diferència serà el nombre de dinàmiques que es dedicaran per a treballar cada concepte i per tant, el seu 
grau d'aprofundiment.  

Feta aquesta explicació, us esbossem una aproximació de les principals idees que es treballaran en cada una 
de les sessions del projecte:

La 1a sessió

En aquesta primera sessió l'equip de dinamització ha de fer una petita presentació del  projecte a fi  de  
contextualitzar l'alumnat. Després d'un petit joc de presentació que serveixi als dinamitzadors/es per tenir  
una primera idea aproximada de com és el  grup,  es  començaran a realitzar  dinàmiques encaminades a  
treballar el concepte de participació. Majoritàriament, jocs cooperatius que serveixin per materialitzar la 
idea  de:  “juntes  podem aconseguir  més  coses”,  la  interacció  amb els  altres  ens  aporta  sentiments  de  
pertinença,  reconeixement  de  grup,..”.  Les  darreres  dinàmiques  que  es  realitzin  durant  aquesta  sessió 
començaran a introduir  elements que serveixin  perquè l'alumnat comenci  a  entreveure  quines són les 
dinàmiques associades a una mala participació:  manca de consens,  divisió  del  grup,  no acceptació 
d'idees oposades, mala comunicació,...  Durant els darrers minuts de la sessió es farà una petita valoració per  
demanar quines són les sensacions que tingut al llarg de la sessió a fi de recalcar quins són els conceptes que  
s'han volgut treballar durant aquesta primera hora del projecte, i de passada, deixar encarada la següent  
sessió on es treballaran mecanismes per tal de fer-la més efectiva.     

La 2a Sessió     
Aquesta sessió serà l'encaminada a tractar tot el tema sobre participació a dins dels instituts. Per fer-la 
més efectiva, a més de la parella de dinamització, també  comptarà amb la presència d'una persona 
provinent d'un sindicat d'estudiants. A més a més, cal tenir en compte que aquesta segona sessió ha 
estat dissenyada pel conjunt d'entitats estudiantils participants del projecte i, a diferència de les altres dues  
sessions, serà idèntica per a tots els grups participants. Pel que fa a objectius de treball i coneixements a  
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transmetre, la sessió s'ha estructurat de tal manera que servirà, d'una banda, per  donar a conèixer els 
diferents mecanismes de participació dins de l'institut, i de l'altra, per treballar mecanismes per 
fomentar la bona participació (Consens, bona comunic ió,..) a fi de recuperar el fil del final de la primera 
sessió.  

 A l'inici de la sessió es farà un breu recordatori d'uns cinc minuts de durada per reprendre els conceptes  
tractats durant la primera sessió. Seguidament, es realitzarà una dinàmica breu i simple per tal d'introduir el 
nou/va dinamitzador/a i per començar a entreveure el grau de coneixement del grup sobre la matèria en  
qüestió. 

Després, tal i com hem comentat, es realitzà una dinàmica encaminada a treballar els conceptes necessaris  
per fer efectiva la bona participació (saber comunicar, escoltar, consens) i que a la vegade els permetin veure 
les diferents vies de participació que tenen als instituts, des de les estructures menys formals, a les més  
institucionals:  assemblees de classe durant les tutories,  associacions d'estudiants,  reunions de delegats o  
Consell Escolar. 

En el cas que només es realitzin tres sessions, s'introduirà tot el tema del concurs del projecte participatiu  
per tal de poder re-emprendre-ho millor de cara a la tercera i última sessió. 

La 3a sessió

Aquesta sessió i la següent són les que més variaran en funció de si es fan en tres o quatre sessions. Els  
continguts seran els mateixos al final del projecte però, com ja hem comentat, l'aprofundiment serà diferent .

En el cas de que es faci en tres sessions: 

Abans de re-emprendre la sessió amb el concurs de projectes, es faran un parell de  dinàmiques,la primera  
encaminada a treballar quina és la influència de la participació en la societat que vivim. (Procurant fer tots els  
paral·lelismes  possibles  amb la  política),  i  una  altra  encaminada  a  difondre  quin  rol  tenen les  entitats  i  
associacions en una democràcia. (Aprofitant per donar a conèixer el teixit associatiu).

Finalment es realitzarà una darrera dinàmica per mirar de tancar la proposta de projecte i fer un resum 
esquemàtic de tot el que s'ha treballat. 

En el cas de fer-ho en quatre sessions: 

Es faran un dinàmiques: la primera encaminada a treballar quina és la influència de la participació en la  
societat que vivim. (Procurant fer tots els paral·lelismes possibles amb la política), i la segona encaminada a  
fer una cerca d'afinitats dins del grup per fer una posterior descoberta del  teixit associatiu del territori.  
Aquesta tercera sessió acabara amb la introducció del tema del concurs per tal de poder re-emprendre-ho 
millor de cara a la quarta i darrera sessió. 

 

  

De la mateixa manera que en l'anterior sessió, es començarà fent un petit recordatori de tot el que s'ha anat  
tractant durant el projecte. Un cop plantejat el concepte de participació i mostrades les vies de participació 
dins dels centres educatius, es mostrarà quines vies de participació poden trobar a fora dels instituts: 
les associacions juvenils. Bàsicament, es tractarà de mirar quines són les diferents inquietuds que tenen 
l'alumnat per tal d'enfocar-los cap a alguna entitat o associació del territori que pugui respondre al seus  
interessos.  
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Com s'ha fet amb cada dinàmica, es farà una dinàmica per demanar quines són les sensacions que tingut al  
llarg de la sessió a fi de recalcar quins són els conceptes que s'han volgut treballar a més amés d'una valoració  
i revisió general del projecte. 

La 4a sessió

Aquesta sessió, si l'institut participant ho creu oportú, no cal que sigui immediatament seguida a la tercera 
sessió. Es poden deixar una o dues setmanes de temps perquè el grup pugui treballar internament quin tipus  
de projecte els agradaria realitzar.

Els principals objectius que s'hi treballaran són l'elaboració i disseny del projecte participatiu escollit per tot 
el grup, i  en segon lloc, una dinàmica de tancament i  reflexió de tots els conceptes treballats durant el  
projecte.   

Calendarització

Juliol Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny

Definició 
projecte

Contacte 
IES

Recerca 
dinamitza
dors

Formació 
de 
dinamitza
dors

Desenvolu
pament 
sessions

Veredicte 
concurs

Valoració 
del 
projecte
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Agents implicats

Associacions organitzadores:

Consell de la Joventut de Barcelona

Plataformes territorials participants

Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó 

Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts

Entitats Estudiantils participants

AEP Associació d'Estudiants Progressistes

AJEC Associació de Joves Estudiants de Catalunya

SEPC Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans

Entitats Educatives Participants 

Acció Escolta de Catalunya

Centre Marista d'Escoltes

Escoltes Catalans

Esplais Catalans 

Federació Catalana de l'Esplai

Federació de Centres d'Esplai Don Bosco

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Moviment de Centres d'Esplai Cristians

Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica

Ajuntament de Barcelona: 

Comissionat per a la Participació Ciutadana

IMEB Institut Municipal d'Educació de Barcelona 

Regidoria d'Adolescència i Joventut 
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