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Conceptes clau
Participació juvenil
un procés en el qual les persones joves, com a ciutadania
activa, participa, expressa les seves opinions i té poder de
decisió sobre les qüestions que les afecten.

Elements clau
Motivació: voler participar
Les raons que mouen a les persones joves a participar són moltes
i diverses: interessos ideològics subjectius, la necessitat de satisfer
necessitats socials i afectives, la necessitat de comunicar-se i
sentir-se part d’un grup, obtenir resultats que demostrin la utilitat
de la participació, el creixement personal, l’autorealització.
Formació: saber com participar
La participació requereix tenir els
coneixements i les competències
necessàries per comunicar-se i relacionarse amb les demés, per pensar i actuar
col·lectivament, i també per pemetre la
transformació personal.
Només recorda: s’aprèn a participar
participant. Aprèn dels teus errors, celebra
els teus èxits i no deixis d’avançar.
Organització: poder participar
La participació implica l’acció col·lectiva
d’un grup de persones, de manera que
requereix estructures que permetin la
comunicació i vehiculin el debat, la presa
de decisions i l’acció comuna.
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Conceptes clau
Desenvolupament liderat per joves
un tipus de desenvolupament impulsat i guiat per persones
joves que posen sobre la taula la seva creativitat i aptituds
per induir un canvi positiu.

Empoderament juvenil
un procés continuat en el temps, pel qual s’incrementa el
poder personal, interpersonal o polític de les persones joves
perquè prenguin mesures per tal de millorar la seva situació
vital.
Les i els estudiants, a través de la seva autonomia, poden
incrementar el control personal, social, econòmic i polític sobre
les seves vides, participant democràticament en la vida escolar
i, a el mateix temps, formant una opinió personal i crítica sobre
l’entorn escolar.
El desenvolupament liderat per joves i l’empoderament juvenil
són processos interconnectats.
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Conceptes clau
Cocreació
una forma d’activar i canalitzar els processos creatius
basada en la relació i interacció de diferents perspectives,
valors, experiències i coneixements.
La col·laboració només és possible si tots els actors ajuden a
identificar els problemes, a perfilar les activitats i a avaluar els
resultats. Cap actor té el poder de resoldre en solitud la totalitat
de problemes.

La vida
escolar, la
dinàmica diària,
motivacions i
aspiracions

Experiències,
coneixement,
capacitat de
percebre una
visió més global

La interdependència entre estudiants i docents és
clau per a la conceptualització, posada en pràctica i
avaluació dels processos participatius.

La co-creació suposarà l’elaboració conjunta de plans d’acció,
procediments d’avaluació, processos de participació de
la comunitat estudiantil en sentit ampli i moltes més coses.
Tot plegat només serà possible quan les parts involucrades
(estudiants i docents) prenguin consciència i comprenguin
clarament el poder que posseeixen, i tinguin clares les seves
funcions i responsabilitats.
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Conceptes clau
Model de Participació Juvenil (MPJ)
un marc que guia el procés de participació en el disseny,
la implementació i l’avaluació de les activitats diàries de
l’escola. Aquest marc reforça la visió, la qualitat i l’impacte
de la intervenció.
Al Manual de Models de Participació Juvenil trobaràs més
informació i una descripció detallada de 28 MPJ diferents.

Aprenentatge basat en projectes
un mètode d’ensenyament en el que l’alumnat adquireix
coneixements i competències mitjançant un treball dut a
terme en un període de temps prolongat en el qual s’estudia
i es dona resposta a una pregunta, problema o desafiament
real, atractiu i complex.
Les estudiants es converteixen en investigadores actives i
avaluadores del seu propi procés d’aprenentatge amb la guia
del professorat, i aprenen a través del procés d’elaboració del
projecte.
Això comporta que l’alumnat
desenvolupi i apliqui les quatre
C de l’aprenentatge modern:

✔ pensament Crític i resolució
de problemes,
✔ Creativitat i imaginació,
✔ Col·laboració,
✔ Comunicació.
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Actors
Les estudiants i les docents protagonitzen els processos
participatius, però a l’escenari hi trobem més agents o actors que
han de ser considerats.
Implicar aquests agents en el procés i demanar-los el suport farà
que el procés sigui encara més participatiu i sostenible en el
temps.
Aquests agents poden variar en funció de les característiques de
l’escola. En termes generals, hem identificat els següents:

Equip directiu
La direcció o l’equip directiu
s’ocupa de les qüestions que fan
referència a la comprensió i gestió
dels processos administratius i
dirigeix els assumptes oficials o
relatius a l’administració.

Consell escolar
El consell escolar és l’òrgan de govern de l’escola i hi està
representada tota la comunitat educativa.

Coordinació pedagògica
El coordinador o coordinadora pedagògica ofereix suport
científic i pedagògic a les escoles, recolza la posada en
pràctica dels plans d’estudi i l’aplicació d’innovacions
educatives, i organitza sessions formatives per a docents.
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Actors
Famílies
Les famílies participen de manera
sistemàtica en moltes decisions. Algunes
activitats estan organitzades per elles
i en altres és necessària l’autorització
dels progenitors.
L’Associació de Famílies d’Alumnes
(AFA) té com a objectiu cooperar amb
l’escola per al desenvolupament i la
formació òptimes de l’alumnat.

Agents locals i nacionals
Les autoritats municipals i conselleries d’Educació de les
comunitats autònomes s’encarreguen de la infraestructura i
el finançament de les escoles.
La direcció d’àrea territorial (DAT) té la responsabilitat
general d’administrar i controlar el funcionament de les
unitats escolars en la seva àrea de responsabilitat, dona
directrius als equips directius de les escoles sobre la gestió
i funcionament de l’escola, i pren iniciatives per accions
innovadores i l’ús de noves tecnologies.
El Ministeri d’Educació aplica la llei per al funcionament
òptim del sistema escolar (plans d’estudis, currículum,
assignació de docents, exàmens, etc.).

Agents externs
Persones expertes externes que participen en projectes
específics
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Actors
Estudiants
L’alumnat participa de forma directa o a través d’alguna
estructura participativa de l’escola (antigues alumnes,
comissions de sostenibilitat, projectes solidaris...).
El consell estudiantil treballa amb l’equip directiu, el claustre
o associació de docents, l’associació de famílies d’alumnes
(AFA) i altres entitats educatives per a presentar propostes
per a la visibilització i la resolució de qüestions d’interès per a
les estudiants que millorin les condicions de la vida escolar.
Les representants de l’alumnat i delegades de classe es
reuneixen periòdicament amb l’equip directiu per traslladar
les seves demandes o peticions i debatre el funcionament i
la gestió de l’escola.

Docents
L’equip docent s’organitza en grups de treball (de nivell,
àrea o projectes) per articular la participació.
El claustre o l’associació de docents fixa directrius per a
l’òptim funcionament de l’escola.
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Actors
Responsabilitats de docents i estudiants
Les docents consultaran el manual de MPJ i
faran una primera selecció d’almenys 10 MPJ
que considerin interessants o rellevants per al
desenvolupament de la seva escola.

L’equip docent crearà els espais adequats
dins l’escola per presentar i debatre els MPJ
amb les estudiants seleccionades.
D’entre els models seleccionats per les
docents, les estudiants triaran 2 MPJ que
vulguin aplicar.
Docents i estudiants, mitjançant un procés
de co-creació, dissenyaran els plans d’acció
que serviran de guia en la posada en
pràctica del MPJ.

Responsabilitats de l’alumnat

Responsabilitats del professorat

Les docents seleccionaran un equip
d’estudiants que seran les usuàries precoces
o early adopters dels processos participatius.

Les docents mobilitzaran a les estudiants
seleccionades i promouran la seva
participació en l’aplicació i el testeig del MPJ
a l’escola.
Les estudiants desenvoluparan diverses guies
d’implementació del MPJ com a estratègia
i eina per promoure la seva adopció i la
posada en marxa en altres classes o escoles.
Estudiants i docents prepararan
esdeveniments a petita escala.
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Quins passos seguir?

El procés d’implementació
1

FASE INICIAL
Definició d’objectius

2

FASE DE PREPARACIÓ
Disseny de les activitats

3

FASE DE COOPERACIÓ
Recerca de suports

4

FASE D’IMPLEMENTACIÓ
Planificació i seguiment

5

FASE D’AVALUACIÓ
Valoració i reprogramació
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El procés d’implementació
1
Creació
de l’equip
d’estudiants

Selecció
del MPJ

Motivació i
mobilització de
les estudiants

2
Disseny i
desenvolupament del pla
d’acció del
MPJ

FASE INICIAL
Definició d’objectius
L’equip d’estudiants treballarà en la
implementació i el desenvolupament d’un
MPJ a la seva escola.

L’equip d’estudiants prepararà el procés de
selecció dels models de participació juvenil
(MPJ) que els resultin més rellevants.
Es mobilitzarà i
desenvoluparà
l’interès de l’equip
d’estudiants per
treballar en el
projecte.

FASE DE PREPARACIÓ
Disseny de les activitats
L’equip del projecte, format per l’equip
d’estudiants i les docents, organitzarà
reunions en cada context escolar, i es
dissenyaran accions i activitats específiques
que permetin dur a la pràctica els MPJ
seleccionats.
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El procés d’implementació
3

FASE DE COOPERACIÓ
Recerca de suports

Comunitat
escolar

Les estudiants animaran a les seves
companyes d’escola a donar suport al
projecte i a cooperar activament per
posar en marxa un canvi en la cultura
escolar. L’equip d’estudiants presentarà
el projecte i els MPJ escollits, detallaran les
necessitats identificades, demanaran ajuda i
s’identificaran formes de recolzament.

Comunitat
local

Les estudiants convidaran a les persones
i organitzacions de l’entorn immediat a
l’escola a donar suport al projecte i a
cooperar activament per portar el canvi
cultural a la comunitat.

4

Implementació del pla
d’acció

FASE D’IMPLEMENTACIÓ
Planificació i seguiment

Les estudiants hauran de seleccionar un
equip més petit que s’encarregarà de fer
el seguiment de les activitats del projecte i
supervisar-lo ( “Qui fa què i quan?”), i faran el
retorn a l’equip en cada reunió.
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El procés d’implementació
5

FASE D’AVALUACIÓ
Valoració i reprogramació

Avaluació

Les estudiants hauran de seleccionar un
equip més reduït que s’encarregarà de fer el
seguiment de les activitats emmarcades en
el projecte i avaluar-les, així com de proposar
possibles canvis o esmenes a l’equip i ajudar
als seus membres a entendre en quin punt
es troben i què han de fer per assolir els
seus objectius. Aquest equip de seguiment i
d’avaluació treballarà des del moment en
què el projecte es posi en marxa i farà el
seguiment de totes les activitats de manera
horitzontal.

Mesura de
l’impacte

Les estudiants hauran de mesurar l’impacte
del projecte sobre els individus, tant a la
comunitat escolar com, possiblement, a la
comunitat local.

Adaptabilitat
del model

Pot resultar beneficiós per al projecte que el
MPJ seleccionat per l’equip d’estudiants sigui
aplicable a altres escoles o contextos (un
equip esportiu, un grup de teatre, un grup
educatiu més reduït, etc.). L’adaptabilitat
del MPJ pot mesurar-se també en funció de
la seva capacitat per a ser aplicat en grups
d’altres edats (persones adultes, nens i nenes,
etc.).
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Com seleccionar un MPJ?
No hi ha un Model de Participació Juvenil (MPJ) perfecte sense
febleses o limitacions. Per això, per a seleccionar un MPJ, docents
i estudiants podrien començar reflexionant sobre qüestions com
les següents:
Definir el propòsit de la participació:

❓
❓
❓

Què es pretén aconseguir amb el pla d’acció? Quines
són les inquietuds de les estudiants en la vida diària a
l’escola?
Quina aportació es vol fer?
Quines oportunitats poden crear-se perquè les estudiants
tinguin un paper actiu en la definició i articulació dels
objectius?

Fer que les parts involucrades col·laborin i assegurar que
les estudiants tinguin un paper actiu en totes les fases,
inclosa l’avaluació:

❓
❓
❓
❓

Com contribuiran les estudiants?
Quins processos poden ajudar a
acabar amb els prejudicis sobre
la capacitat de l’alumnat?
Quins mètodes s’utilitzaran per
convidar a les participants a
presentar perspectives diverses?
Quines veus i punts de vista
s’inclouen, s’exclouen o es
privilegien?
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Com seleccionar un MPJ?
Reconèixer les relacions de poder i valorar com es
posiciona cada participant en relació amb les altres:

❓
❓
❓

Com s’assignen, s’adopten i es verifiquen les funcions i
responsabilitats de cada participant?
Com es gestionen aquestes relacions per garantir
l’equitat i el respecte entre totes les parts?
Com influeixen les estructures i les relacions de poder, i el
seu context físic i social, en les possibilitats de compromís
de cada participant?
Reconèixer que la participació és un dret que s’ha de
protegir:

❓

Quin paper poden exercir les estudiants per garantir
la seguretat de les seves companyes i de la resta de
persones implicades?
Remarcar la naturalesa física i relacional de l’espai de
participació:

❓
❓
❓
❓

Quins són els espais socials, físics i virtuals en els quals es
pot participar?
En relació amb la participació, com afecta el context
sobre el que és possible o desitjable?
Què intercedeix en l’accés a determinats espais i llocs?
Quines estratègies podrien ser necessàries per a habilitar
l’accés als espais de participació?
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Com seleccionar un MPJ?
Després d’aquest exercici, fes un cop d’ull al següent esquema i
selecciona alguns models. Trobaràs una descripció detallada de
cada model al Manual BePart de MPJ.

Què voldries incloure o en què et voldries enfocar?
Arts visuals i
escèniques?
Conductes i / o
autoavaluació?

Model SEDIN
Projecte EAR
Reixeta de conductes
Model de participació CLEAR
Model SEDIN
Model yMind
Tres lents per a la participació

Inclusió social
i comunitària?

Dimensions clau de la participació
Model RMSOS
Contínuum d’interacció juvenil
Set àmbits de participació
Enfocament estratègic de la participació

Inclusió
institucional?

Dimensions clau de la participació
Model de participació del Yin-Yang
6 principis de la participació en línia

¿Política,
mediació?

Participació juvenil a Finlàndia
Model de participació CLEAR
Model de participació electrònica
Contínuum d’interacció juvenil
Set àmbits de participació
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Com seleccionar un MPJ?
Voluntariat?

Escala de participació voluntària
6 principis de la participació en línia
Escala de la participació en línia

Tecnologies
digitals i Internet?

Model d’interacció de les quatre L
4 C de la participació en línia
Model de participació electrònica
Participació en línia de 5 etapes
Curiosímetre

Eines?

Reixeta de conductes
Camí a la participació
Escala de la participació en línia
L’arbre de la participació
Escala de participació voluntària

Nivell de
participació?

Camí a la participació
Model de Trilla & Novella
Matriu de participació
Participació en línia de 5 etapes
Graus de participació
Escala de participació infantil i juvenil

A continuació, comprova si:

✔ El MPJ s’alinea amb el propòsit i pot oferir
resposta al problema identificat.
✔ És fàcil vincular el MPJ seleccionat amb les
trajectòries vitals individuals de l’alumnat.
✔ Les activitats i tasques previstes en el marc de
la proposta de participació s’ajusten al MPJ
seleccionat.
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Espais segurs
Totes les persones necessiten sentir-se segures, còmodes i
benvingudes als grups als quals pertanyen.
Una persona pot sentir que forma part d’un grup i que hi
participa activament en funció de diversos criteris. No obstant
això, la seguretat no és un concepte neutral, i cada persona
entén el concepte d’«espai segur» de manera diferent. La
seguretat és una construcció social que depèn del context i varia
cultural, espacial i temporalment.
No sempre les persones
se senten capaces o
legitimades per expressar
opinions, demostrar
emocions o vulnerabilitat,
explicar la pròpia història,
reunir l’autoestima
necessària per atrevir-se
a parlar o, simplement, no
sentir-se amenaçades.
El poder real o percebut i la sensació de seguretat són dos
factors clau que cal tenir en compte.
Explorar els vincles entre el
poder i la seguretat de cada
grup ens ajudarà en la nostra
tasca de facilitació i en prendre
consciència de determinats
sistemes d’opressió als quals
algunes alumnes podrien sentirse sotmeses, i que es connecten
també amb dinàmiques de
poder més generals.
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Espais segurs
En aquest manual «seguretat» equival a:
NO PATIR CAP TIPUS DE
DANY O AGRESSIÓ
es refereix a tenir cura
de la salut mental i
del benestar de totes
i cadascuna de les
participants dins d’un
grup.
ACCESSIBILITAT
Els espais en què es
desenvolupa el procés
participatiu no han
de presentar barreres
materials o immaterials.

AUTOGESTIÓ
és quan l’alumnat pren la
iniciativa i desenvolupa les
seves pròpies dinàmiques i
objectius, independentment
dels paràmetres establerts per
les facilitadores / docents i
quan, a més a més, remodelen
projectes o espais per adaptarlos a les seves necessitats.
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Participació real
Què impedeix la participació real? Què cal tenir en
compte?
En aquesta secció s’esbossen algunes qüestions que potser sigui
necessari visibilitzar a l’hora de planejar un procés participatiu:
PODER
La participació està estretament lligada a la presa de
decisions. Participar en la presa de decisions té molt a veure
amb el sentir-se capacitada per fer-ho. Comprendre com
funcionen les dinàmiques de poder a l’escola i a l’aula és
fonamental per canviar la forma en com es gestionen les
coses.
DIVERSITAT
Les joves no són un grup
homogeni. La seva participació
en la presa de decisions té més
probabilitats d’èxit quan es
reconeix i respecta la diversitat
de les seves circumstàncies,
trajectòries vitals, origen ètnic,
interessos, aptituds i necessitats.

NECESSITATS BÀSIQUES DE LES ESTUDIANTS
El context influeix en gran mesura en la participació, i cada
estudiant tindrà un context diferent al de les altres. Per
aconseguir un impacte real en les seves vides, és cabdal
trobar la manera en que els processos participatius facin
èmfasi en les coses que motiven a les estudiants.
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Participació real
COMPROMÍS DE L’EQUIP DIRECTIU
Per a que els processos participatius tinguin èxit és
fonamental que l’equip directiu de l’escola doni el seu
suport.
TRAVES A LA PARTICIPACIÓ
Cal explorar en quines àrees de la gestió de l’escola i de
la vida escolar es permet la participació de les estudiants, i
per què.
TEMPS PER A LA PARTICIPACIÓ
La participació de les estudiants hauria de ser voluntària,
però la creació d’espais en els quals totes les estudiants
puguin assistir lliurement és un pas proactiu cap a processos
més inclusius.
MOTIVACIÓ I IMPACTE REAL DE LA PARTICIPACIÓ
Reduir el nivell d’abstracció i influir realment en les decisions
que es prenen (i que afectaran la vida diària a l’escola) és
clau per motivar l’alumnat a participar-hi.
HONESTEDAT, TRANSPARÈNCIA I RESPONSABILITAT
Tractar a les persones joves amb honestedat és clau
per aconseguir el seu compromís. Cal ser transparent a
l’hora de transmetre el propòsit dels processos, el nivell
d’influència que tindran i les responsabilitats.
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