FORMACIÓ PER A
REPRESENTANTS DE
L’ALUMNAT
OCTUBRE 2021

PROGRAMA
Dimecres 27 d’octubre de 2021
09.00 h - 09.20 h - Inscripcions
09.20 h - 09.45 h - Benvinguda
09.45 h - 11.30 h - Primera part
11.30 h - 12.00 h - Descans i esmorzar
12.00 h - 13.30 h - Segona part
13.30 h - 14.00 h - Cloenda

JORNADA
La jornada consisteix en una formació en grups de 10 alumnes aproximàdament
que fan els mateixos tallers de forma simultània. Els grups es fan connectant
alumnes d’Instituts propers per promoure una participació més
territorialitzada.
PRIMERA PART
La figura de la Consellera Escolar

La idea és conèixer les funcions de la figura de consellera escolar representant de
l’alumnat (competències i habilitats) i explorar les diferents responsabilitats que té
aquesta figura. També, aprendre com plantejar una proposta al Consell Escolar de Centre.

SEGONA PART
L’estructura i l’ús del Consell Escolar. Èxits, intents i gestió de les frustracions

Identificar les diferents figures i rols que participen del Consell Escolar i analitzar les claus
de l’èxit en la representació de l’alumnat i analitzar els fracassos per tal de cercar
solucions. Al mateix temps que, treballar altres vies de participació més enllà del Consell
Escolar.
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1. LA FORMACIÓ PER A REPRESENTANTS
La visió que el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) defensa és una participació en
diferents vessants i nivells. Per això, aquesta formació pretén promoure la participació i
dotar d’eines per a la representació de les conselleres escolars.
Aquest acompanyament es materialitza en la realització de diferents tallers en els que es
facilitaran eines, es promourà el debat i el treball en equip. L’objectiu és que, de manera
col·lectiva, les alumnes que es plantegen ser conselleres escolars cerquin i plantegin
estratègies per promoure la participació estudiantil en els seus centres, tot assegurant
que l’alumnat d’aquest se senti representat.

2. LA PARTICIPACIÓ COM A ESCOLA DE
CIUTADANIA I EINA DE TRANSFORMACIÓ
Què entenem per participació?
Des del CJB i el conjunt d’entitats que l’integren, quan es parla de participació sempre es
fa des de la perspectiva associativa. Entenem la participació com la capacitat de decidir
sobre tot allò que afecta directament o indirecta la ciutadania; sobre tot allò que
condiciona l'entorn i les relacions i possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu.
La participació no només és una finalitat en si mateixa, sinó que també és una eina que
permet assolir objectius concrets. És a dir, l'ús que fa cada agent (cada persona o grup de
persones) de la seva capacitat de decisió respon als seus objectius, a la construcció de
projectes propis d'acord amb la seva visió del món.

Per què és tan important?
La participació és un procés d'aprenentatge que es caracteritza pel fet de ser, sobretot,
vivencial. La participació promou l'aprenentatge d'actituds, habilitats, coneixements i
competències: saber escoltar, proposar, argumentar, consensuar, discutir, establir relacions
amb els altres, assumir rols en entorns diversos, negociar, moderar, liderar, mobilitzar,
incidir, educar, aprendre...

Què ens aporta la participació?
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Un altre aspecte fonamental de la participació té a veure amb el seu impacte directe sobre
determinats valors i opinions de cada individu; des del foment d'un canvi d'actitud propi
fins a la promoció d'un canvi dirigit a l'entorn, ja sigui el barri, el medi ambient, d'un
col·lectiu concret, o bé fomentant l'esperit crític.
Quan l'individu forma part d'un col·lectiu i del seu procés de presa de decisions,
s'acostuma a millorar el propi autoconcepte perquè se sent útil, es marca reptes i fites
personals i col·lectives, es coneix gent nova i es treballa amb persones amb qui es
comparteixen interessos; es milloren les competències i habilitats pròpies alhora que les
accions es perceben en consonància amb les idees individuals.
Participar és un procés d’empoderament per a la persona i el col·lectiu, per
transformar-se i transformar l'entorn: empoderament per aconseguir millores dins de
l'institut, per millorar els serveis públics del barri, per transmetre valors democràtics i de
ciutadania a infants i joves, per fer revocar decisions als diferents governs... Per aquest
motiu, des de l'associacionisme juvenil la participació s'entén com una de les eines
pedagògiques que permet la formació d'una ciutadania conscient, crítica i amb
capacitat transformadora.

3. A QUI VA DIRIGIT
La formació, així com tots els seus tallers, va dirigida a l’alumnat dels centres educatius de
secundària de la ciutat de Barcelona que exerceix algun càrrec de representant de
l’alumnat, ja sigui des de delegades fins a representants de comissions o assemblees o
Conselleres Escolars.
Cal tenir en compte, que també en són beneficiaris els centres educatius, ja que comptarà
amb un alumnat format en aspectes de participació estudiantil per tal de promoure
canvis de manera democràtica i participada en els propis centres. Aquesta promoció de
l’activitat estudiantil enriqueix al conjunt de la comunitat educativa del centre i, a la
vegada, és una oportunitat tornar a donar protagonisme al principal beneficiari de
l’educació: l’alumnat.
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