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Eines i recursos per a la participació en 

contextos d’intervenció socioeducativa  
 

DURADA: 16 hores 

DATA: Dilluns 2, 9, 16, 23 de març 

HORARI: 16.00 h a 20.00 h 

LLOC: Seu del CEESC a Barcelona. 

 

INTRODUCCIÓ 

Un curs per entendre la participació com a element clau en una democràcia 

veritable i per saber quines eines i estratègies metodològiques utilitzar per 

impulsar la participació. 

En clau d’infància i adolescència -sense excloure’n la resta de col·lectius-, 

formar un ciutadà/ana significa, tal com diu C. Freinet, "educar-lo en els seus 

drets, en les seves responsabilitats i en el seu paper com a membre actiu de la 

democràcia", entenent que no hi ha democràcia sense participació i cooperació.  

Un curs pensat des del constructivisme i des de les aportacions de la pedagogia 

de Freire, per a tenir recursos, habilitats, coneixements i eines concretes per a 

millorar les intervencions socioeducatives des d’una òptica alliberadora. 

 

FORMADOR 

Joaquim Framis. Educador social i pedagog. Màster en PNL i Postgrau en 

Teràpia Breu de Resolució de Problemes. Té àmplia experiència en 

associacionisme i moviments socials. Actualment treballa d’educador social als 

Serveis Socials Bàsics de Granollers i com a col·laborador en diverses 

organitzacions.  
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OBJECTIUS 

 Fomentar la reflexió entorn a democràcia i participació. 

 Oferir eines metodològiques per vehicular la participació, des de 

l’educació social. 

 Específicament, adquirir eines per a la intervenció participativa des de 

contextos d’intervenció de l’educador/a social diversos (atenció 

personalitzada, grupal o comunitària).  

METODOLOGIA 

Dinàmica i participativa (com no podria ser d’altra manera), l’aprenentatge el 

construirem a partir de l’experiència i el context d’intervenció de cada 

participant de manera vivenciada, activa i respectuosa. Els i les participants 

tindreu un espai virtual amb tots els materials disponibles, on hi haurà recollits 

tots els continguts i pràctiques del curs, així com material per ampliar 

coneixements i recursos.  

CONTINGUTS 

Sessions Continguts formatius Durada 

1a 

Emmarcament general: De què parlem quan parlem de 

participació els educadors i les educadores socials? 

De la “participació” a la PARTICIPACIÓ.  

4h 

2a 
Marc organitzatiu de la participació: com organitzem la 

participació de manera eficaç?  
4h 

3a 
Marc tacticoestratègic de la participació: com i què fer com a 

facilitadors/ores de la participació.  
4h 

 


