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PARTICIPA ACCIÓ!
Es tracta d’una formació virtual
que aporta elements teòrics i
pràctics per al disseny, impuls,
gestió i dinamització dels espais
de participació infantil i
adolescent.
La finalitat de la formació és que
un equip de treball doni forma i
sentit al seu propi projecte de
participació adaptat al territori.
El format i metodologia estan
pensades perquè sigui l’equip qui
prengui les millors decisions amb
informació objectiva, pràctica i
des de la perspectiva de drets i
d'educació en la participació.

A qui va dirigida?
> Equips de tècniques i regidores
d’Ajuntaments que tinguin interès
en impulsar un espai de participació
al municipi.

QUÈ US APORTA
LA FORMACIÓ?
> Coneixements teòrics sobre el dret
a la participació d’infants i
adolescents en l’àmbit municipal i del
funcionament d’un espai de
participació
> Espais de reflexió col·lectiva per
transformar la mirada envers a la
infància i l'adolescència. Espais de
construcció d'un posicionament propi
entre l'equip.
> Recursos, estratègies i experiències
reals i actuals per impulsar espais de
participació i també per incloure a la
infància i l'adolescència en altres
iniciatives municipals.
> Document Marc dels acords presos
per l’equip participant (document
digital que permet avançar en el
disseny i desenvolupament d'un
projecte)
> Bibliografia actualitzada i específica

> Dinamitzadores d’espais de
participació d’infants i adolescents.

FORMADORES
Equip de Circula Cultura
Equip amb cinc anys d'experiència en
la promoció d'espais i òrgans de
participació infantil i adolescent, tant
a escala municipal com nacional.
Formadores: Georgina Dezcallar
Quadreny i Vicky Laguía León
+ informació aquí

METODOLOGIA
Com treballem?
> Definim el punt de partida: a través
d’un formulari en línia coneixerem els
reptes que té l’equip i podrem
enfocar o reajustar les vostres
expectatives sobre la formació.
> Personalitzem la formació amb una
sessió inicial per: (2,5h)

Amb la col·laboració especial de:

Ana Novella Camara,
Professora agragada del
Departament de Teoria i Història de
l’Educació de la Facultat d’Educació
de la Universitat de Barcelona.
Integrant del Grup d’Investigació en
Educació Moral (GREM). Els temes
d’investigació que desenvolupa són la
participació a l’escola, la participació
ciutadana, els consells infantils i
l’empoderament juvenil.

Compartir els resultats del
formulari
Planificar i calendaritzar les
sessions de formació
Conèixer el mapa d’agents claus
del territori
Conèixer els nivells de
coneixement sobre la temàtica
que es treballarà
> Impartim 4 sessions de formació
teòriques per mòduls (10h)
> Co-construïm el projecte. Dues
sessions (5h)
Sessions de debat i construcció
col·lectiva del projecte d’impuls
de l’òrgan de participació
Esbós del document marc
> Avaluem el procés (2h)
Sessió per a fer avaluació del
procés de formació, revisió dels
reptes, compromisos i
expectatives.
Acords de les següents passes

PROPOSTA
FORMATIVA
Continguts
> Drets dels Infants i marc legal
> Drets dels infants vs Adultcentrisme
> Espais de participació infantil i
adolescent: objectius, tipologies,
funcions, etc.
> Mecanismes, iniciatives i projectes de
participació i d'incidència política a
l’entorn
> Impuls d’un òrgan de participació al
municipi i el seu funcionament
> Co-responsabilitat i compromís social i
transformació comunitària
.

Com s'organitzen?
Els continguts de la formació
s’organitzen per mòduls.
Cada mòdul implica una o dues
sessions de 2,5 hores.

Mòduls
Mòdul 1: Conceptes clau (sessió 1)
Drets dels infants Marc legal
Participació infantil i adolescent:
definicions, perspectives, etc.
Espais de participació: definició,
tipologies, funcions, etc.

Mòdul 2: Impuls de l’òrgan de
participació (sessions 2 i 3)
Condicions per crear i sostenir un
bon projecte participatiu
Funcionament d'un òrgan de
participació: composició del
consell: edats, elecció i renovació i
permanència, durada de
reunions, espais, assemblees, etc.
Exemples existents d’òrgans de
participació
Anàlisi d’experiències

Mòdul 3: Funcionament de l’òrgan de
participació (sessió 4)
Diversitat d’agents implicats i els
seus rols
Encàrrecs municipals i projectes
propis d’infants i adolescents
Limitacions i resistències dels
espais de participació
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