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Estratègies educatives per a la intervenció comunitària 

amb joves. Des de la identitat a la participació 
DURADA: 20h 

DATES del 20 octubre al 17 de novembre 

LLOC: En línia 

 

 

INTRODUCCIÓ 

Els serveis d’atenció a infants i adolescents atenen els diferents col·lectius en 

funció de les seves necessitats i demandes. Concretament, tant des dels serveis 

especialitzats com els serveis de medi obert i des dels serveis socials de la àrees 

bàsiques, se n’estan atenent les realitats amb l’objectiu de normalitzar i crear un 

entorn i un ambient de creixement de l’infant i adolescent que sigui estable. I 

que permeti l’expressió de les seves vivències i el desenvolupament de les seves 

capacitats per poder tenir i obtenir una vida plena. 

La proposta de formació té com objectiu analitzar i donar eines de detecció-

intervenció de les noves situacions de relació i socialització, en les quals els 

conflictes i/o violència que s’estan donant en els equipaments juvenils, els espais 

educatius, els espais de lleure i en l’espai públic dels adolescents i joves, no es 

converteixin en una realitat dins d’un marc d’interdependència en el món dels 

joves. 

És important conèixer els paràmetres que utilitzen els adolescents i joves en la 

relació entre els iguals, com un eix de la seva identitat. La socialització entre 

iguals en la confrontació als adults i els canvis de valors creen una infància i una 

joventut invisibles i vulnerables, que resolen les seves dificultats moltes vegades 

amb criteris d’exclusió social. 

 

FORMADORA 

Cèlia Premat, antropòloga, educadora social (col·legiada 6915) i treballadora 

social. Especialista en dinàmiques comunitàries amb experiència en el món de 

l’educació, la investigació aplicada a la planificació estratègica. Actualment és 

professora associada al departament d’Antropologia Social de la UB i 

professora consultora a la UOC de Mediació i Gestió de Conflictes. Consultora i 

formadora per a entitats i serveis especialitzats. 
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OBJECTIUS 
 Cerca eines i propostes educatives per utilitzar el diàleg, la participació i 

la mediació per abordar les exclusions socials i identificant i rebutjant els 

comportaments i actituds discriminatòries envers les persones i 

col·lectius. 

 Establir els eixos d’anàlisi i detecció de situacions de conflicte entre els 

joves en diferents contextos i promoure una metodologia d’intervenció 

social i comunitària. 

 Analitzar els mecanismes que dificulten la gestió per part dels joves de la 

seva pròpia autonomia i la capacitat de prendre decisions de forma 

responsable i amb un alt grau d’autoestima. 

 Conèixer els mecanismes que dificulten els valors de la convivència, la 

responsabilitat cívica, la justícia i l’equitat. Facilitar estratègies i eines 

comunes per abordar situacions en què es produeixen conflictes entres 

joves: bullying, rumors, grups juvenils, violència de gènere i conflictes 

interculturals. 

 

 

METODOLOGIA 

Amb una barreja de teoria i pràctica donarà valor i recorregut als interessos dels 

alumnes, aportant en tot moment eines pràctiques. L’estratègia metodològica 

aportarà a cadascun dels temes una pràctica relacionada amb les tècniques 

d’intervenció. 

Hi haurà una primera part formativa i d’aproximació al tema, i una segona de 

supervisió i seguiment com la introducció d’eines complementàries. 
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CONTINGUTS 

 

Setmana Data inici Data fi Activitat Temàtica Total hores 

1a 

20/10/2020 17/11/2020 
Vídeo inicial: presentació de la formació i la docent. Iniciació a la 
plataforma 

20/10/2020 20/10/2020 
Videoconferència 1 

10h - 12h 

Joves i comunitat. 
Context. 

2h 

20/10/2020 3/11/2020 Lectura 
Els joves en el 
context actual de 
crisis 

0,5h 

20/10/2020 3/11/2020 Vídeo i fòrum 
Dinàmiques 
col·lectives joves 

1,5h 

2a 

3/11/2020 3/11/2020 
Videoconferència 2  

10h - 12h 

Categories i 
conceptes claus en 
la intervenció amb 
joves 

2h 

3/11/20 10/11/2020 Lectures 

Claus de les 
dinàmiques 
col·lectives dels 
joves 

1h 

3/11/20 10/11/2020 
Elaboració d’un glossari 
col·laboratiu 

Categories i 
conceptes Claus 
en la intervenció 
amb joves 

1h 

3a 

10/11/2020 17/11/2020 
Videoconferència 3  

10h - 12h 

Conflicte i 
mediació 
comunitària 

2h 

10/11/2020 17/11/2020 Vídeos -fòrum 

Descripció i 
dinàmica 
col·lectiva del 
conflicte 

1h 

10/11/2020 17/11/2020 
Descriure PIN de conflictes 
i dinàmiques col·lectives 
dels joves 

Descripció i 
dinàmica 
col·lectiva del 
conflicte 

1h 

4a 

17/11/2020 17/11/2020 
Videoconferència 4 

10h - 12h 

Tècniques 
participatives i 
comunitàries 

2h 

17/11/2020 17/11/2020 Vídeos tècniques 
Experiències 
comunitàries 

1h 

17/11/2020 17/11/2020 Disseny proposta grupal 
Proposta d’acció 
comunitària 

1h 

 


