
PARTICIPACIÓ de l’ALUMNAT de SECUNDÀRIA en un PLA EDUCATIU 

D’ENTORN 

DOCUMENT de SUPORT per als CENTRES EDUCATIUS  

 

DIAPOSITIVA 1  Participació de l’alumnat en un Pla educatiu d’entorn (PEE) 

 

ORIENTACIONS  

Atenent al desplegament curricular, bé sigui des d’una sessió de tutoria o bé en una 
sessió de ciències socials o cultura i valors ètics pot planificar-se una sessió per 
reflexionar sobre el concepte de participació, i presentar el Pla educatiu d’entorn com 
un espai idoni per exercir el dret i el deure a la participació. Caldrà compartir amb els 
alumnes els objectius de la sessió: 

 Reflexionar sobre la necessitat de participar activament en la vida comunitària. 

 Donar a conèixer què és el PEE (finalitat i objectius). 

 Informar l’alumnat de les seves possibilitats de participació en el pla. 

 

RECURSOS 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC) (DOGC 5422 – 16.7.2009)  fa una 

aposta decidida per proporcionar una educació de qualitat a tota la ciutadania, amb la 

necessària participació de tots els membres de la comunitat educativa. 

 Els articles 21, 22, 23 i 24 se centren en el drets de l’alumnat, entre els quals hi 

ha el de participació, i en regulen els mecanismes d’associació. 

 

 L’article 79.1.e) estableix que els criteris d’organització pedagògica que adoptin 

els centres en les etapes que integren l’educació bàsica han de contribuir a 

educar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà 

de la participació en els afers de la comunitat. 

Àmbit social. Dimensió ciutadana. Competència 12. Participar activament i de 
manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis 
d’una societat democràtica 

Àmbit de cultura i valors. Dimensió sociocultural. Competència 10. Realitzar 
activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i 
democràtiques.    

Àmbit personal i social (transversal). 

Els centres educatius, en el marc del Projecte de Convivència del Departament 

d’Ensenyament,  disposen d’un recull amb la normativa de referència  que regula el 

dret a la participació. 

 

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=480169&language=ca_ES&action=fitxa
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-social.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-cultura-valors.pdf
http://www.xtec.cat/monografics/documents/curriculum/secundaria/annex11.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/normativa/organitzacio/


 

DIAPOSITIVA 2 Ciutadans dels segle XXI. Súbdits o ciutadans? 

 

ORIENTACIONS 

Amb l’objectiu de promoure un debat sobre el concepte de ciutadania que ens faciliti la 
introducció del tema i, alhora, copsar els coneixements previs i el nivell de 
sensibilització de l’alumnat, proposem iniciar la sessió a partir de la pregunta 
Ciutadans del segle XXI. Súbdits o ciutadans? 

Caldria orientar el debat de manera que prengués rellevància la idea de ciutadania 
activa.  És la disposició a actuar, a influir per transformar i millorar l’espai públic –allò 
que és de tots-,  el que defineix  aquest concepte de ciutadania del segle XXI. 

RECURSOS per dinamitzar el debat 

1- Article Súbdits o ciutadans? 

En aquest enllaç al portal Koinonia us podeu descarregar l’article sencer de Josep 

Maria Terricabras. Girona (2008) 

2- Notícia publicada al diari digital de Mataró i el Maresme.  29/10/2007 

Terricabras apel·la els ciutadans a impulsar una nova forma de política 

 

DIAPOSITIVA 3 Ciutadans dels segle XXI:  èxit personal... i també social 

 

ORIENTACIONS 

És una evidència i un principi compartit per tots que cal defensar el dret de tots i 
cadascun dels individus a desenvolupar les competències necessàries per assolir l’èxit 
personal i educatiu en aquesta complexa societat líquida actual.  

D’altra banda,  també és un principi força compartit que cal preparar les persones per 
ser capaços de comprometre’s en la millora de l’entorn, en la consecució d’una 
societat justa i d’una bona convivència. 

Aquesta segona dimensió però, genera sovint una contradicció entre els valors 
defensats teòricament (finalistes) com la solidaritat, la pau...) i aquells que acaben 
impregnant les actuacions quotidianes (valors instrumentals). Cal, en aquest punt, 
evidenciar aquestes contradiccions i la necessitat de fer el pas al compromís a través 
de l’acció coherent. 

Podem dinamitzar aquesta part del debat a partir de compartir una contradicció 
personal entre allò que diem i allò que fem i demanar quins altres exemples, en 
aquest mateix sentit han detectat en el seu entorn o en ells mateixos. Ex: consumir 
productes elaborats d’acord a criteris de justícia social o ecològics, utilitzar el transport 
públic... 

http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo/catalan/obra.php?ncodigo=528
http://www.capgros.com/mataro/solidaritat/terricabras-apel-la-els-ciutadans-a-impulsar-una-nova-forma-de-politica_115645_102.html


RECURSOS 

ELZO, Javier Catedrático de Sociología en la Universidad de Deusto. De los valores 
finalistas a los instrumentales (De los buenos deseos al comportamiento 
comprometido). (Pàg 23-26). 

Adéu al passotisme. Notícia publicada a El Periódico el 3 DE SETEMBRE DEL 2014 

Estudi Jóvenes y valores sociales Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud 

 

DIAPOSITIVA 4  La participació. Un dret i... un deure 

 

ORIENTACIONS 

Proposem reflexionar amb l’alumnat sobre el concepte de PARTICIPACIÓ fent una 
aproximació a les possibles definicions del concepte. 

La participació és un dret i un deure de totes les persones en les societats 
democràtiques. La participació és i ha estat considerada pels diferents organismes 
internacionals i pels diferents informes sobre el desenvolupament humà, com 
l’estratègia indispensable per a l’abordatge de tot tipus de problemàtiques.  

La participació és una acció essencial per al desenvolupament personal. Ens permet 

generar i exercitar aptituds fonamentals per adaptar-nos a un món en constant canvi, 

com la capacitat d’expressar-nos amb veu pròpia, de prendre decisions, de negociar 

diferències, de comprometre’ns en un diàleg positiu o fer-nos responsables de 

nosaltres mateixos, de les nostres famílies, comunitats i societats. 

Cal  promoure la participació d’infants i joves per diverses raons: 

 Per donar resposta al marc legal. Cal vetllar pels drets d’infants i joves 

 Per educar en i per a la participació.  

 Perquè la seva perspectiva és diferent i també ho són els seus interessos i 

desitjos. I aquest fet amplia, diversifica i enriqueix la visió sobre la realitat. 

 Perquè una societat millor per a la infància i la joventut, serà també una 

societat millor per a tothom. 

 Perquè a ser ciutadà se n’aprèn exercint la ciutadania. 

 Perquè ser ciutadà és alguna cosa més que votar cada quatre anys: és implicar-

se i comprometre’s en la millora social del dia a dia. 

Des de la perspectiva adulta cal copsar i entendre el sentit profund d’allò que 

expressen infants i joves per aprofitar i convertir-lo en política general en benefici de la 

comunitat. 

 

 

http://www.donbosco.es/centroderecursos/upload/J%C3%B3venes%20y%20valores/estudio-caixa.pdf
http://www.donbosco.es/centroderecursos/upload/J%C3%B3venes%20y%20valores/estudio-caixa.pdf
http://www.donbosco.es/centroderecursos/upload/J%C3%B3venes%20y%20valores/estudio-caixa.pdf
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/adeu-passotisme-3491090
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/Observatorio/Jovenes-y-valores-1-ResumenEjecutivo.pdf


RECURSOS 

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA. En aquesta web del Departament d’Ensenyament 
trobareu recursos per a l’organització del centre en relació a la PARTICIPACIÓ de la 
comunitat educativa. Més específicament, trobareu materials per a la sensibilització i la 
reflexió, bones pràctiques de centres i eines, estratègies i models per a treballar la 
participació.  

Projecte de Convivència i èxit educatiu 
En aquest document elaborat pel Departament d’Ensenyament, en l’apartat de 
PARTICIPACIÓ (pp 161)  trobareu la definició i introducció al tema de participació. 
Elements de diagnosi, propostes d'actuació i recursos alineats amb les actuacions. 

 
Educación y participación adolescente. En aquesta guia d’UNICEF es presenta, des de 
la perspectiva de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant, un recull 
de materials i propostes per impulsar processos de participació entre els adolescents.  

Documents de l’Observatori dels Drets de la Infància.  Document de bases. Aquesta 

publicació de  la Comissió Tècnica de la Secretaria d’Infància i Adolescència  planteja 

una reflexió sobre participació infantil i juvenil, la necessitat d’organitzar espais que la 

possibilitin i propostes metodològiques d’intervenció. 

La participació dels infants. José Fernández. Drets i responsabilitats d’infants i joves 

(pàg 35-44). El llibre recull totes i cada una de les reflexions, criteris i punts de vista 

sobre què ha significat la Convenció per a cada un dels ponents. Rosa Sensat. Dossier 

Escola d’Estiu 2006.  

Monogràfic sobre participació: la veu de l'alumnat.  El  número 7 de la revista digital 

Convives  publica un monogràfic sobre participació de l’alumnat amb articles, 

experiències i recursos. S'inclou un vídeo amb l'entrevista a Henar López, estudiant 

universitària, que parla de la seva trajectòria participativa a l'escola.  

Novella, Ana. L’arquitectura de la participació infantil, construïda “amb i des dels 
infants”. Aquest document emmarca el moment social i polític com una oportunitat per 
promoure la democràcia participativa. Aprofundeix en experiències i pràctiques 
participatives, fonaments metodològics i pràctiques per fomentar la participació activa 
d’infants i joves. 
 
Trilla, J i altres autors. Participació infantil i construcció de la ciutadania  Ed Graó. 
Barcelona 2014 
   
Bergadà, Nati. Recursos per treballar els Drets dels Infants dins del bloc hi trobareu un 

recull de materials diversos: contes, vídeos, webs... 

http://natibergada.cat/22-recursos-per-treballar-els-drets-dels-

infants?utm_campaign=drets-infants&utm_medium=email&utm_source=acumbamail  

 

Le Gal, J. (2005). Els drets de l’infant a l’escola. Barcelona: Graó . L’autor d’aquest 
llibre reflexiona al voltant de la participació activa i responsable de l’alumnat. 
Especialment destacat el capítol 4 “Per a una ciutadania participativa a l’escola” (p. 79-
150) 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/orgacentre/participacio/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf
http://repositori.fundesplai.org/agora/PDF/Educacion-participacion-adolescente.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/documents_observatori_drets_infancia/num_2/observatori-infantsdos.pdf
http://www2.rosasensat.org/files/tema_general_2006-1.pdf
http://convivenciaenlaescuela.es/?p=705
http://www.fedaia.org/col%C2%B7leccio-reflexions
http://www.fedaia.org/col%C2%B7leccio-reflexions
http://natibergada.cat/22-recursos-per-treballar-els-drets-dels-infants?utm_campaign=drets-infants&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://natibergada.cat/22-recursos-per-treballar-els-drets-dels-infants?utm_campaign=drets-infants&utm_medium=email&utm_source=acumbamail


 

 

 

 

DIAPOSITIVA 5 La participació: una construcció col·lectiva 

 
ORIENTACIONS 

Participar com a “exercici de ciutadania” és una manera de reconèixer-se com a grup 
humà, amb compromisos i lleialtats envers el grup de pertinença i els interessos 
comuns. 

En aquest moment de la unitat didàctica, fóra interessant introduir en la conversa una 
aproximació al concepte de participació com a construcció col·lectiva. Suggerim 
visionar el vídeo The Tree i després obrir el debat amb preguntes del tipus...  

Què motiva el nen del curt a actuar? És ell qui té el problema? Quan comença a actuar 

sol té alguna possibilitat de resoldre el problema? Què porta les altres persones a 

actuar? Com se senten després d’haver resolt el problema? La satisfacció és només 

pel fet d’haver resolt la situació? S’ha generat alguna cosa més? Han viscut ells 

personalment experiències de participació? Quins sentiments els ha generat?... 

RECURSOS 

El vídeo The Tree (2:31) presenta una situació problemàtica davant la qual les 

persones afectades responen de diferent manera: amb protestes, amb desídia o 

esperant que la solució vingui de fora. Cap d’elles però, ofereix una resposta. Tots 

veuen la dificultat,   que, de diferent manera, afecta tothom, però serà un  nen qui 

prendrà la iniciativa i passarà a l’acció.  

 

DIAPOSITIVA 6  Marc legal 

 

 

ORIENTACIONS  

Des de la Convenció de Nacions Unides els ciutadans menors de 18 anys 
“formalment” tenen l’estatut de ciutadans, però, a la pràctica, encara els queda un llarg 
camí per recórrer fins a assolir l’autèntic reconeixement social. 

Com a tancament d’aquest primer bloc de la proposta, fóra convenient compartir amb 
l’alumnat la idea que la participació és un DRET de tots els infants i adolescents, 
desenvolupat i regulat  per diferents lleis a partir de la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els Drets de l’Infant (1989). 
 
 
 
 

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


RECURSOS 
 
Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant (Novembre de 1989). 
La Convenció recull  el  dret de tots els infants i els adolescents a ser escoltats i tinguts 
en compte (articles 12, 13, 14, 15  i 16). Suposa el reconeixement, entre d’altres, dels 
drets a la participació (a ser escoltats en tots aquells assumptes que els puguin 
afectar, a la llibertat de pensament, d’expressió, d’associació i de reunió, entre 
d’altres).  

Convenció sobre els drets dels infants. Save the Children a Catalunya. Versió per a 
nois i noies de 15 a 18 anys. Material útil en què es resumeixen breument i de manera 
clara els diferents articles de la convenció sobre els drets dels infants. 

Estatut d’Autonomia de Catalunya 
Article 17 (Drets dels menors) i article 29 (Dret de participació). 
 

LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l'adolescència   (DOGC 5641 – 2/6/2010). A més de promoure dinàmiques de respecte 

pels drets dels infants i els adolescents, també es vol assistit al desplegament de 

nombroses iniciatives per a aconseguir una major responsabilització social dels infants 

i els adolescents, sobretot per la via d'incrementar llur participació social. En el seu 

article 34 desenvolupa el Dret de participació: 

1. Els infants i els adolescents tenen el dret de participar plenament en els nuclis de 

convivència més immediats i en la vida social, cultural, artística i re creativa de llur 

entorn. Els poders públics els han d’oferir les oportunitats necessàries perquè s’in-

corporin progressivament a la ciutadania activa, d’acord amb llur grau de 

desenvolupament personal.  

2. Les administracions públiques han d’establir procediments destinats a recollir les 

opinions dels infants i els   adolescents amb relació a les polítiques, les normes, els 

projectes, els programes o les decisions que els afecten.  

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC) (DOGC 5422 – 16.7.2009)  fa una 

aposta decidida per proporcionar una educació de qualitat a tota la ciutadania, amb la 

necessària participació de tots els membres de la comunitat educativa. 

 Els articles 21, 22, 23 i 24 se centren en el drets de l’alumnat, entre els quals hi 

ha el de participació, i en regulen els mecanismes d’associació. 

 

 L’article 79.1.e) estableix que els criteris d’organització pedagògica que adoptin 

els centres en les etapes que integren l’educació bàsica han de contribuir a 

educar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà 

de la participació en els afers de la comunitat. 

 

 Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 planteja la necessitat  de dur a 

terme polítiques orientades al foment d’una ciutadania activa i compromesa, a 

l’impuls de la participació i la implicació dels joves en allò col·lectiu i/o 

comunitari, i a la generació i el desenvolupament de propostes i dinàmiques 

adreçades al progrés de la societat. 

 

file:///D:/Users/37737727V/Downloads/annexe16.convencidelsdretsdelsinfants.546.pdf
http://jocdelsdrets.gencat.cat/assets/pdf/Convencio_15-18_anys.pdf
https://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.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=480169&language=ca_ES&action=fitxa
http://ejoventut.gencat.cat/permalink/28d97259-f7b4-11e3-9e14-000c29676f2e


 

DIAPOSITIVA 7  Espais de participació 

 

ORIENTACIONS 

Defensar el dret a la participació des dels centres educatius implica la creació 

d’oportunitats significatives per poder exercir aquest dret i fomentar el 

desenvolupament d’entorns on participar de manera real i democràtica en diferents 

àmbits de la vida. És a dir, implica, fonamentalment, generar espais i opcions d’ús real. 

 

Les normes d’organització i funcionament dels centres han de determinar formes de 
participació dels alumnes que facilitin la seva presència en la vida del centre, el diàleg i 
la corresponsabilització. Han de promoure un marc organitzatiu i curricular que 
afavoreixi i propiciï la seva formació en els hàbits democràtics de convivència. 

A participar se n'aprèn participant i l’escola ens ha d’oferir espais i oportunitats per 

fer-ho. Podríem demanar als alumnes quines ocasions/espais els ofereix l’institut per a 

participar, ja sigui a l’aula, al centre o a l’entorn. Ens interessa copsar la seva 

percepció i vivència sobre participació abans de presentar-los les diverses possibilitats 

que els oferim.  

Us proposem, després de recollir les seves aportacions, veure el vídeo Joves i 

participació per tal de valorar si les seves percepcions són similars,  són diferents... 

 
 
RECURSOS 

 
Projecte de Convivència i èxit educatiu 
En aquest document elaborat pel Departament d’Ensenyament, en l’apartat de 
PARTICIPACIÓ (pp 161-168 endavant)  trobareu elements de diagnosi, propostes 
d’actuació, recursos i orientacions per a cada un dels àmbits d’intervenció (aula, centre 
i entorn).  També poden ser-vos especialment útils, entre altres,  els àmbits: 

 
-Organització de centre: Comunicació i Estructura i gestió de recursos. 
-Valors i actituds: Educació socioemocional i Educació intercultural. 

 
Joves i participació. En aquest vídeo del Departament d’Ensenyament (19:30) 
presentat durant el Vè Congrés d’Educació i Entorn sota el lema "Aprendre x Participar 
x Aprendre". Es mostra la reflexió i opinió dels joves de cinc instituts de Catalunya 
respecte als espais participatius que gaudeixen a l’aula, al centre i a l’entorn, i les 
dificultats que tenen en l’accés a la informació. Inclou propostes de millora fetes pels 
alumnes. 

 
Com fomentar la participació a l’escola. Proposta d’activitats 
J M Puig, X Martín, S Escardíbul, A Novella. Ed Graó. Biblioteca de Guix, 107 

Concretament,  aquest enllaç al capítol 3 del llibre desenvolupa el tema de l’assemblea 

de classe (Què és, com preparar-la, com dinamitzar-la...). 

 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=62254
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=62254
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=62254
https://books.google.es/books?id=Ko1x3ewN1U4C&pg=PA63&lpg=PA63&dq=Rols+en+una+assemblea&source=bl&ots=QkZ9vPaNOl&sig=JVOehtBmpxj6NgB0AU5Yna14Cfo&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwiG4teK6tXTAhXJuBQKHUMADp84ChDoAQhLMAk#v=onepage&q=Rols%20en%20una%20assemblea&f=false
https://books.google.es/books?id=Ko1x3ewN1U4C&pg=PA63&lpg=PA63&dq=Rols+en+una+assemblea&source=bl&ots=QkZ9vPaNOl&sig=JVOehtBmpxj6NgB0AU5Yna14Cfo&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwiG4teK6tXTAhXJuBQKHUMADp84ChDoAQhLMAk#v=onepage&q=Rols%20en%20una%20assemblea&f=false


Recerca-acció sobre Participació juvenil als centres de secundària de Catalunya. En 
aquest document de la Fundació Pere Tarrés i la Universitat Ramon Llull  trobareu una 
síntesi de la  recerca feta amb l’objectiu d’elaborar una diagnosi compartida i 
consensuada sobre la participació de la comunitat educativa, especialment de 
l’alumnat, en els centres educatius de secundària i en l’entorn del centre. Trobareu 
també eines de participació directa per tal de generar la reflexió i la mobilització la 
comunitat educativa, així com l’establiment de propostes d’enfortiment d’aquesta 
participació. 

 

Recursos:  tècniques i dinàmiques participatives 

Treballem plegats: dinàmica de grups i conducció de reunions    

Document  elaborat per Montserrat Palomar Negredo i Anna Virgili Elvira. Planteja un 

marc teòric per a educadors i les educadores per tal de disposar de recursos i 

estratègies per promoure la participació dels  diferents subgrups que constitueixen la 

comunitat educativa 

 
Dinàmiques per afavorir la participació Recull d’eines i dinàmiques participatives per 

convertir  en protagonistes actius els diferents agents que participen en un projecte 

elaborat pel CRAJ Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona. 

 

Recull de dinàmiques 

En aquest dossier elaborat pel Consell de la Joventut  de Barcelona trobareu fitxes 
descriptives de diferents dinàmiques participatives per treballar amb alumnat de 
secundària i/o grups de joves. 
 
Materials per fomentar la participació  En aquesta web de la Fundació Catalana de 
l’Esplai  trobareu un ampli repositori de materials, web i guies per treballar la 
participació amb infants i joves.  
 
Dinàmiques participatives. En aquesta web de la Fundació Catalana de l’Esplai podeu 
trobar diverses dinàmiques que us ajudaran a fomentar la participació d’infants i joves 
mitjançant el desenvolupaments d’activitats per treballar la confiança i la cohesió, la  
presa de decisions, el debat... 
 

 

DIAPOSITIVA 8-10: Experiències de participació a l’aula, al centre i a  
l’entorn 

 

ORIENTACIONS 

En aquest moment de la sessió proposem posar el focus del debat en aquells espais i 

estructures de participació que els alumnes ja tenen a la seva disposició a l’aula, al 

centre i a l’entorn per tal de fer-les evidents com a pràctiques de participació. A tall 

orientatiu, les diapositives 8 i 9 recullen diferents espais i estructures que poden 

adaptar-se a les pràctiques concretes de cada centre. La diapositiva 10 suposa 

http://www.congresseu.net/5econgres/doc/dossiser_pere_tarres.pdf
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M08/web/html/media/fp_edi_m08_u4_pdfindex.pdf
http://crajbcn.cat/wp-content/files_mf/FT63Dinamiques_per_afavorir_la_participacio.pdf
http://cjb.cat/sortimdelaula/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/din%C3%A0miques-2014-15.pdf
http://www2.fundesplai.org/agora/060.html
http://www2.fundesplai.org/agora/030.html


introduir el coneixement de les possibilitats de participació que tenen els alumnes a 

nivell d’entorn. 

Podeu trobar alguns vídeos per emmarcar el debat i la reflexió a l’apartat de recursos. 

 

RECURSOS: experiències de participació a l’aula i al centre  

Reflexions de delegats i delegades de classe (7:50) 

En aquest vídeo del Servei de Joventut i Lleure de Terrassa els joves expressen la 

seva opinió sobre el paper del delegat/da i la participació als centres de secundària. 

L'objectiu principal del vídeo és posar en rellevància i visibilitzar la figura del delegat/da 

de classe i fer un reconeixement a les tasques que duen a terme. 

 

Delegats/Delegades en 3D. Programa del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies Aquest vídeo (4:51) descriu el projecte que pretén fomentar la cultura 

participativa dins dels centres educatius a través del desenvolupament d’un projecte 

concret escollit pel propi alumnat i implementat de forma participativa. 

 
Servei comunitari 
En aquest enllaç al web del Departament d’Ensenyament trobareu recursos, 
orientacions i normativa de referència sobre el servei comunitari. Aquesta acció per a 
l'alumnat de secundària obligatòria vol promoure que els alumnes experimentin i 
protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la 
ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. 
 
Servei comunitari. Enregistraments de sensibilització. En aquest enllaç al web del 

Departament d’Ensenyament trobareu diferents vídeos sobre la implementació del 

Servei comunitari que recullen, entre altres aspectes, vivències de l’alumnat en relació 

al projecte. 

Pla català esport a l’escola 
En aquest enllaç al web del Departament d’Ensenyament trobareu informació, 
recursos, orientacions i normativa sobre  aquest pla impulsat pel Departament 
d’Ensenyament i la Secretaria General de l'Esport adreçat principalment a incrementar 
la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu 
en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i 
educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables. 
 
Els dinamitzadors esportius: joves compromesos amb l’esport. 
Aquest vídeo (7.07) emès per Xip/Tv Olot posa en rellevància la figura del 
dinamitzador/a del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE), amb un paper clau en els 
centres educatius de secundària. Els/les dinamitzadors/es es caracteritzen per ser 
persones actives, amb capacitat de lideratge entre els companys/es i empenta per a 
col•laborar i aportar idees. La funció principal dels dinamitzadors és la de col•laborar 
amb el coordinador/a del PCEE en la definició, organització i seguiment de l’oferta 
d’activitats esportives extraescolars del centre. 

Fitxes i recursos sobre participació.  Recursos elaborats pel Departament 
d'Ensenyament per potenciar la participació de l'alumnat en els centres educatius. 
Trobareu fitxes en relació a: Assemblea de classe. Elecció de delegat/delegada. 
Enquesta participació alumnat.  Foment de l’associacionisme. Treball cooperatiu. 

https://www.youtube.com/watch?v=x-fziy3bCtE
https://www.youtube.com/channel/UCPLAfwf34RNGsAzL1FemtWA
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/recursos_per_professionals/delegats-i-delegades-en-3d/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/Enregistraments-de-Sensibilitzacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/esportescola/
file:///D:/Users/37737727V/Desktop/TERESA/TERESA_16_17/PARTICIPACIO_ALUMNAT/MODUL_PEE/L'impuls%20del%20servei%20comunitari%20per%20a%20l'alumnat%20de%20secundària%20obligatòria%20és%20una%20acció%20que%20http:/olottv.xiptv.cat/esport-escolar/capitol/els-dinamitzadors-esportius-joves-compromesos-amb-lesport
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/orgacentre/participacio/eines/recursosdepartament/index.html


Técnica de dinàmica de grupos para educación.  Primaria y Secundaria. 

Serrat, A; Pujol, E; Vidal, S. Aula de Innovación Educativa. Núm 66 

Proposta didàctica completa per treballar dinàmiques participatives amb l’alumnat. 

Inclou  fitxes per a l’alumnat. Material fotocopiable. 

Com fomentar la participació a l’escola. Proposta d’activitats 
J M Puig, X Martín, S Escardíbul, A Novella. Ed Graó. Biblioteca de Guix, 107 
Concretament,  aquest enllaç al capítol 3 del llibre desenvolupa el tema de l’assemblea 
de classe (Què és, com preparar-la, com dinamitzar-la...). 
 

Educació intercultural En aquesta web del Departament d’Ensenyament trobareu  
recursos, normativa de referència i àmplia documentació en relació a  l’educació 
intercultural com  a resposta pedagògica a l’exigència de preparar a la ciutadania 
perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica.  Trobareu 
propostes didàctiques diverses en l’apartat Àmbits d’actuació (Acció tutorial i 
Currículum). 
 

Educació socioemocional. Eines, estratègies i models 

En aquesta web de la XTEC del Departament d’Ensenyament  trobareu un recull de 

recursos per al treball a l’aula de l’educació socioemocianal. Destaquem especialment 

dos programes: 

- Programa de competència social. Educació secundària 

Aquest programa facilita materials per desenvolupar les habilitats cognitives, la gestió 

emocional, la maduresa moral i les habilitats socials de l’alumnat de secundària. 

- Projecte Filosofia 3/18 

Projecte del GRUP IREF  que constitueix un currículum ampli i sistemàtic que té com a 

objectiu reforçar les habilitats cognitives dels estudiants, partint de la filosofia com a 

disciplina fonamental. Consisteix en un conjunt de programes per enfortir la capacitat 

reflexiva i el creixement moral. 

 

Valors cívics i socials. Proposta didàctica per treballar a l’aula estructura en 

coneixements, habilitats i actituds que estimulin la comprensió crítica de la 

realitat social, el compromís responsable i la participació activa. 

Som joves, tenim drets... i deures.  Dossier que pertany a la col·lecció Apunts 

de Pau i Drets Humans del GRUP IREF. Conjunt d’eines adreçades al 

professorat per tal de treballar a l’aula amb l’alumnat de secundària  a partir de 

la Convenció sobre els Drets dels Infants. Documents elaborat pel Grup IREF 

amb la col·laboració del Departament d’Interior i el Departament 

d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Concretament, el bloc 6 planteja una proposta didàctica per treballar amb 

l’alumnat  la PARTICIPACIÓ: Tenim coses a dir (Ser informats. Ser escoltats. 

Prendre decisions). 

 

http://repositori.fundesplai.org/agora/PDF/Tecnicas-de-dinamica-de-grupo-para-educacion-primaria.pdf
http://repositori.fundesplai.org/agora/PDF/Tecnicas-de-dinamica-de-grupo-para-educacion-secundaria-II.pdf
https://books.google.es/books?id=Ko1x3ewN1U4C&pg=PA63&lpg=PA63&dq=Rols+en+una+assemblea&source=bl&ots=QkZ9vPaNOl&sig=JVOehtBmpxj6NgB0AU5Yna14Cfo&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwiG4teK6tXTAhXJuBQKHUMADp84ChDoAQhLMAk#v=onepage&q=Rols%20en%20una%20assemblea&f=false
https://books.google.es/books?id=Ko1x3ewN1U4C&pg=PA63&lpg=PA63&dq=Rols+en+una+assemblea&source=bl&ots=QkZ9vPaNOl&sig=JVOehtBmpxj6NgB0AU5Yna14Cfo&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwiG4teK6tXTAhXJuBQKHUMADp84ChDoAQhLMAk#v=onepage&q=Rols%20en%20una%20assemblea&f=false
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/intercultural/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/intercultural/ambitsactuacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/valorsiactituds/socioemocional/eines/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/valorsiactituds/socioemocional/eines/
http://www.grupiref.org/#GrupIREF/RECURSOS
http://www.grupiref.org/wp-content/uploads/2014/09/GrupIREF-Valors-i-filosofia-318-15-01.pdf
http://www.grupiref.org/pensar-els-drets-humans/apunts_de_pau_i_drets_humans-som_joves_tenim_drets_i_deures.pdf


Caixes de convivència 

Conjunt de recursos del Departament d’Ensenyament per treballar des de l’acció 

tutorial diferents aspectes que intervenen en la convivència: la competència social, la 

comunicació, les emocions, l’acollida, la inclusió, la cultura de la pau i mediació, etc.  

 

5kxs de convivència. Educació secundària: guia didàctica 

Per aprofundir i treballar amb els alumnes el tema de la PARTICIPACIÓ poden 

ser especialment útils les caixes de comunicació, emocions i tutoria. 

 

 

Programa A Mida 

Padrós; M. i altres (2002). A Mida. Materials d'educació en valors. GREM de la 

Universitat de Barcelona i Fundació Jaume Bofill. 

Aquest programa intenta afavorir el desenvolupament de la intel.ligència moral en 

l'alumnat amb un seguit de propostes de treball a classe de tutoria. Inclou, entre altres,  

unitats didàctiques sobre les habilitats socials i comunicatives adequades per primer i 

segon cicle de l’ESO.  

 
 

RECURSOS: experiències de participació a l’entorn 

 
Premi Participa a l’escola 
En aquesta web del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència, trobareu els premis atorgats a centres educatius en les diferents 
convocatòries del concurs Participa a l’Escola. Aquest premi vol reconèixer i encoratjar 
les escoles que, més enllà de la seva tasca educativa i formativa, treballen per 
fomentar els valors de la democràcia entre els més joves a través d’una ciutadania 
activa i compromesa. En el cas de centres de secundària destaquem: 
 

 Prendre partit. SI de Gurb. Convocatòria de 2015 

 Despertar la consciència democràtica entre els adolescents. Col·legi Santa 
Maria de Blanes. Convocatòria de 2013 

 Blanes celebra per primera vegada un ple presidit per escolars del municipi.  
Notícia publicada al web de l’Ajuntament de Blanes el 03/05/2017 

 
 
 
Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) 
 

 

Recull d’experiències de participació a Secundària  El Consell Nacional de la Joventut 

de Catalunya posa a l’abast de tothom un recull de diferents experiències de 

participació als centres de secundària promogudes per entitats juvenils (Consell de 

joventut de Barcelona, Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, Acció 

Jove...). A destacar, entre d’altres, el crèdit de participació promogut per Casals de 

Joves de Catalunya (ACJ). 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/index.html
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0112273e-ad0c-44b7-a8c7-e5eec8cebcfe/5Kxs.pdf
http://www.fbofill.cat/sites/default/files/452.pdf
http://www.fbofill.cat/sites/default/files/452.pdf
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/govern-obert/participacio-ciutadana/enfortiment-de-la-societat-civil/premi-participa-a-lescola/
http://exteriors.gencat.cat/web/.content/00_AMBITS/govern-obert/participacio/Enfortiment_societat_civil/Premi_participaescola/05_premi_2015/Prendre-partit.pdf
http://exteriors.gencat.cat/web/.content/00_AMBITS/govern-obert/participacio/Enfortiment_societat_civil/Premi_participaescola/03_premi_2012/mencio_1.pdf
http://www.blanes.cat/docweb/2017-05-03-ple
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/organs_de_participacio/consell-nacional-dinfants-i-adolescents-de-catalunya/
https://www.cnjc.cat/documents/llibret-terriotrial-ok.pdf


 

 

DIAPOSITIVES 11-18:  Els PEE, una experiència de participació 
 
 
ORIENTACIONS 
De manera general caldria situar què és un Pla educatiu d’entorn, les seves finalitats, 
els diferents àmbits i agents implicats.  
Al fil d’allò introduït a la diapositiva nº 5, seria un bon moment per ampliar alguns 
conceptes relacionats amb el treball i l’aprenentatge en xarxa: beneficis i requisits.  
Finalment, a partir de l’esquema mostrat a la diapositiva nº 14 podríem presentar 
l’estructura organitzativa d’un PEE. A les diapositives 15, 17 i 18 hi trobareu una breu 
descripció dels diferents òrgans, la seva composició i funcions i quin paper poden 
desenvolupar-hi els alumnes en cada una d’elles.    
 
 
RECURSOS 
Plans educatius d’entorn (PEE) 
En aquesta web del Departament d’Ensenyament trobareu documentació, 
orientacions, recursos i pràctiques compartides per al desenvolupament dels Plans 
educatius d’entorn.  La participació és un principi bàsic d’equitat i d'inclusió educativa. 
Promoure el compromís i la participació activa de l’alumnat és un dels objectiu 
fonamentals dels plans educatius d'entorn.  

 
Vídeo institucional de presentació dels Plans educatius d’entorn 
 
Projectes d’àmbit comunitari (PdAC) 
En aquesta web del Departament d’Ensenyament trobareu els protocols 
d’implementació de projectes d’àmbit comunitari en el marc del pla educatiu d’entorn. 
L’alumnat té la possibilitat de participar activament en  comissions participatives o 
grups de treball, en els quals diferents agents educatius reflexionen i elaboren 
propostes d’actuació. 
 

COLLET-SABÉ, Jordi. El treball educatiu en xarxa: una breu proposta de marc 

conceptual En aquest article trobareu descrita de manera clara i breu els elements 

constitutius clau del treball educatiu en xarxa, requisits i condicions necessàries per 

fer-lo possible. 

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23649&p_ex=Pla%20Educatiu%20d%27Entorn
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23649&p_ex=Pla%20Educatiu%20d%27Entorn
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