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Com treballar la participació juvenil en projectes, centres
i recursos juvenils
DURADA: 16h
DATES: dimecres 2, 9, 16 i 23 de novembre, de 10 a 14h
LLOC: Seu del CEESC a Barcelona

INTRODUCCIÓ
Formar part d’un projecte i participar en la presa de decisions d’allò que afecta
la quotidianitat d’un centre o d’un recurs incideix en el sentiment de pertinença,
en la motivació intrínseca i en l’empoderament juvenil. Alhora, els processos de
participació esdevenen processos educatius en la participació política i en una
democràcia més participativa. Així mateix, l’acompanyament en la presa de
decisions d’allò que afecta un grup o una comunitat permet treballar diverses
competències personals i habilitats socials.

FORMADOR
Carles Vila Mumbrú, diplomat en Educació Social (col. 10006). Postgrau de la
2a edició del Cicle de Seminaris de Participació Ciutadana i Màster
Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS). Combina l’acció socioeducativa
amb adolescents i joves, amb famílies i amb professionals, amb la docència a la
Universitat de Barcelona, la formació a professionals que treballen amb joves i
l’assessorament, avaluació i supervisió de projectes i equips socioeducatius.
http:\\acompanyamentajoves.cat

OBJECTIUS


Conèixer diferents formes de participació juvenil.



Fomentar el pensament crític en relació amb la participació juvenil.



Identificar factors facilitadors i factors limitadors de la participació juvenil en
recursos per a joves.



Descobrir eines i estratègies per al foment de la participació juvenil en projectes,
centres i recursos per a joves.
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Descobrir eines i estratègies per al disseny, execució i avaluació de la
participació juvenil en projectes, centres i recursos per a joves.

CONTINGUTS


Concepte, mecanismes, estructures i processos de participació juvenil.



La participació juvenil com factor potenciador de l’empoderament juvenil.



La informació, les regles del joc i els límits de la participació juvenil.



Tècniques participatives i dinàmiques per a la participació juvenil.

METODOLOGIA
Es realitzaran sessions en format seminari en les quals es tractaran qüestions
teòriques i pràctiques, amb l’exploració de diversos materials audiovisuals i
d’internet i a partir d’experiències i casos de les pròpies persones participants.
Es duran a terme dinàmiques per a facilitar la reflexió i la comprensió d’alguns
conceptes i per a promoure la construcció col·lectiva de coneixement a partir de
la reflexió, l’actitud crítica i el treball en equip i es practicaran diverses
tècniques i eines participatives per utilitzar en diversos contextos i situacions
d’acció socioeducativa amb adolescents i joves.

