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CIUTADANS DEL SEGLE  XXI 
SÚBDITS O CIUTADANS? 

 

2 

Ser ciutadà implica ser capaç d’analitzar el nostre present, 

adonar-nos de les necessitats i les injustícies que s’hi cometen  

per trobar-hi solucions. 

El que ens fa ciutadans avui és la nostra capacitat de compromís 

social i polític... Sabem que els canvis són possibles, però no es 

fan sols; que els canvis no depenen només de les eleccions ni 

d’uns resultats electorals. 

La vida democràtica depèn de tots nosaltres, depèn que tots 

tinguem el coratge de voler ser ciutadans.  

El ciutadà és aquell que sempre està a l’aguait, vigila i actua. 

 

Josep Maria Terricabras 

Filòsof 
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La complexa societat actual  planteja el repte de 

preparar ciutadans que siguin alhora... 

• Capaços de respondre  a les exigències d’una societat 

competitiva de manera eficaç i justa (èxit personal i 

educatiu).  

    I  també... 

• Capaços de comprometre’s  amb  la millora de l’entorn, 

amb una millor cohesió social i una bona convivència 

(èxit personal i social).  

   

 

 

 

CIUTADANS DEL SEGLE  XXI 

 ÈXIT PERSONAL... i TAMBÉ SOCIAL 
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La participació és la capacitat de l’ésser humà per 

identificar les necessitats de l’entorn, analitzar-les i 

poder incidir i contribuir en la millora d’aquesta realitat. 

La participació, en les societats democràtiques, és un 

dret i un deure de totes les persones. 

 

“Si no participem, no som ciutadans; ens compten, 

però no comptem” 

Federico Mayor Zaragoza 

LA PARTICIPACIÓ 
UN DRET i... UN DEURE 



LA PARTICIPACIÓ:  
UNA CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA 
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• La participació és una manera d’unir esforços, de 

generar sentiment de comunitat, d’afavorir la 

convivència i la millora de l’entorn.  

• Les accions més eficaces no són aïllades. Cal 

fomentar l’organització ciutadana a través de 

projectes compartits.      

• Participar és ser i sentir-se part d’una organització en 

la qual es pren part activa.  

• Participar és reconèixer l’altre en la construcció 

col·lectiva.                             

                                                      THE TREE 

 

                                         

https://www.youtube.com/watch?v=GPeeZ6viNgY
https://www.youtube.com/watch?v=GPeeZ6viNgY


THE TREE 
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https://www.youtube.com/watch?v=GPeeZ6viNgY
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MARC LEGAL 
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Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de 

l’Infant (1989)  

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les 

oportunitats en la infància i l'adolescència (2010)  

Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació  

https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/CDN_CAT_2013_CDN.PDF
https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/CDN_CAT_2013_CDN.PDF
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=553898&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=553898&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=553898&language=ca_ES&action=fitxa
http://ejoventut.gencat.cat/permalink/28d97259-f7b4-11e3-9e14-000c29676f2e
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=480169&language=ca_ES&action=fitxa


Espais de PARTICIPACIÓ 

 

Els centres educatius ofereixen un espai idoni 

per aprendre i exercir el dret i el deure  a la 

participació dels alumnes a través dels diferents 

espais educatius: 

 

➢ Aula 

➢ Centre 

➢ Entorn 
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PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 
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 A l’AULA... 

 

• Tutoria entre iguals  

• Treball en equip 

• Projectes cooperatius/col·laboratius 

• Acompanyament entre iguals (Monitoratge, Joves-guia, 

mediadors, parelles lingüístiques...) 

• Assembles d’aula 

• Delegats de classe 

• Servei comunitari 

 

 

EXPERIÈNCIES  de PARTICIPACIÓ 
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AL CENTRE... 

 

• Comissions de treball (projectes específics, actuacions 

     puntuals, campanyes, jornades ...). 

• Junta de delegats de centre 

• Consell Escolar del centre 

• Associacions: alumnes, exalumnes.  

• AEE. Dinamitzadors de l’associació esportiva escolar.  

• Servei comunitari 

• Espais de comunicació del centre: revista, web, ràdio, 

xarxes socials... 

 

 

EXPERIÈNCIES de PARTICIPACIÓ 
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A L’ENTORN... 

 

• Teixit associatiu de l’entorn: associacions i entitats 

culturals, de lleure, esportives... 

• Consell dels Infants/ Consell de Joves. 

• Consells esportius. 

• Trobades de Consell d’Infants i Adolescents. 

• Projectes comunitaris: Pla educatiu d’entorn (PEE).  

EXPERIÈNCIES de PARTICIPACIÓ A l’ENTORN... 

 



EXPERIÈNCIES  de PARTICIPACIÓ 
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 ELS PEE, una experiència de 

participació 

 

Contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat,  
l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural, 

 i el foment de la convivència 

Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat  

Pla educatiu d’entorn 

Iniciativa de  
cooperació  
educativa 
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 TREBALL I APRENENTATGE EN XARXA 

La participació i el treball  en xarxa entre els membres 

d’una comunitat al·ludeix al treball sistemàtic de 

col·laboració i complementació entre diferents 

agents entorn a un tema comú. El treball i 

aprenentatge en xarxa requereix: 

 

➢ Compartir objectius 

➢ Negociar significats 

➢ Sumar capacitats 

➢ Crear un espai de confiança: acollir i reconèixer tothom 

➢ Disposar d’una organització: grups, líders, recursos 
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MOLTES GRÀCIES per la 
vostra atenció! 

 

 

  


