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Presentació

Els municipis i el món local han estat i són capdavanters en la definició i la posada en
marxa de polítiques de joventut i de proximitat. I si això es pot exemplificar en un programa, sens dubte hem de parlar de la intervenció socioeducativa que des dels anys
vuitanta, fa gairebé trenta anys, fan les regidories de Joventut als centres de secundà
ria. Una iniciativa que, tot i els canvis que ha experimentat durant aquests anys, es
basa en la proximitat, la universalitat dels serveis, la informació per la igualtat d’oportunitats i la participació per a l’aprenentatge i l’exercici de la ciutadania.
Des d’una perspectiva proactiva, un dels objectius és garantir i facilitar que els adolescents i joves puguin desenvolupar les capacitats necessàries per exercir la seva
ciutadania, des d’una dimensió conscient i participativa. L’institut és la primera trobada amb la democràcia, a través de mecanismes formals com els delegats de classe,
el consell escolar i les associacions d’alumnes, i també d’altres de més informals com
les activitats culturals i la participació en reivindicacions sobre política educativa i problemàtiques socials.
Paral·lelament, com a política de ciutadania, també incideix en la transformació social:
garanteix una major igualtat d’oportunitats a través de la informació i la promoció de
la participació, i treballa perquè els adolescents i joves puguin intervenir en l’esfera
política i social.
Des de la Diputació de Barcelona hem donat suport i hem impulsat aquest programa
als municipis, i ho hem fet de manera més decidida a partir del curs 2006-2007, amb
el Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària (PIDCES).
Aquest programa ha permès que en aquests moments més de 110 municipis i de 300
instituts estiguin desenvolupant aquesta intervenció. El programa prioritza la reflexió,
la formació i l’intercanvi de coneixements de dinamitzadors, tècnics i responsables
polítics per a la millora i l’adequació constant a la realitat juvenil.
La publicació que teniu a les mans pretén respondre a aquest objectiu i a la necessitat
de recollir, ordenar i clarificar tota aquesta experiència, i a la vegada, donar pautes i fer
propostes de futur. Com no podia ser d’altra manera, hem comptat amb els municipis
per a aquesta reflexió i també amb experts de l’ensenyament i de la intervenció social per
tal d’ampliar aquesta reflexió amb diferents punts de vista. Hem recollit experiències
que es desenvolupen als instituts amb objectius semblants però amb accions i propostes diferents, i també hem recollit, en aquesta escola de ciutadania, la vivència i l’aprenentatge de cinc testimonis per tal de valorar què significa fer de delegat, pertànyer a
una associació d’estudiants, a un grup de teatre a l’institut...
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La primera part del llibre és una reflexió sobre l’etapa de l’adolescència, la primera joventut, la informació adreçada als joves i la necessitat de la intervenció als centres de
secundària. La segona part és una descripció dels diferents canals i àmbits de participació dels joves als instituts i de la proposta concreta del PIDCES.
Estem convençuts que les polítiques de joventut són necessàries i que la millor manera de dur-les a terme és des de la proximitat, amb programes com aquest, posant
èmfasi en l’empatia, la comunicació, la participació i l’aprenentatge de la ciutadania.
Desitjo que aquest llibre us sigui útil i que ens ajudi a continuar avançant en aquest
programa i en les polítiques de ciutadania.
Imma Moraleda
Diputada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania

Reflexió i context

  9

Polítiques d’informació per a joves:
capacitació i formació per a la ciutadania
Ramon Albornà, Lourdes Bohé, Olga Madrid

L’entorn en què vivim, canviant i accelerat, fa que les trajectòries de vida de les persones es desenvolupin de maneres cada cop més diverses i particulars. Això pren especial relleu en el cas dels joves i les joves, que han de definir els seus projectes de
vida en contextos cada vegada més complexos. D’aquesta manera, les polítiques
d’acompanyament, entenent-les com a capacitació i suport als processos de presa
de decisions, esdevenen fonamentals. A més, des de les polítiques públiques, i en especial des de les polítiques de ciutadania, cal treballar perquè aquest acompanyament
i aquesta capacitació siguin efectius; les polítiques d’informació i assessorament als
joves tenen el seu paper particular i un espai propi, i faciliten l’accés a l’autonomia personal i social. Les polítiques de proximitat prenen un relleu innegable, i les persones
passen a ser protagonistes. Així, els programes de descentralització i de dinamització
esdevenen una peça clau.

Contextos canviants i individualització
de les trajectòries de vida dels joves
Estem immersos en una societat canviant i accelerada; dia rere dia ens trobem amb
nous escenaris i situacions, cada vegada més complexos. És difícil preveure l’escenari cap a on avancem, però el que sí que és segur és que serà diferent del que ara
mateix coneixem. En paraules de Zygmunt Bauman, hem passat, metafòricament,
d’una societat sòlida a una societat líquida, en la qual els entorns estables i gairebé
inamovibles han donat lloc a contextos canviants, amb situacions transitòries, precàries i volàtils. Tot això comporta un nou marc de relacions, en conseqüència també
canviants; les persones i les societats s’hi han d’anar adaptant i han de preparar-se
per a nous escenaris.
En aquest nou marc, la situació de certs col·lectius esdevé més vulnerable i insegura.
Aquest és el cas dels joves i de les joves, que han de configurar les seves trajectòries vitals en un escenari cada cop més complex. A diferència de generacions anteriors, ara no
hi ha pautes i models duradors, de manera que tot esdevé un camí més insegur i fràgil.
Tot i que no plantegem la joventut com una etapa reduïda al procés de transició a la
vida adulta, la veritat és que l’accés a l’autonomia personal i col·lectiva en què els joves estan immersos ha experimentat grans canvis. Hem passat d’unes trajectòries
úniques i lineals, amb itineraris fortament marcats per la societat i pel context social,
a unes trajectòries que s’han diversificat i són reversibles.
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La diversificació de les rutes que porten a la maduresa –conseqüència de factors com
la durada de l’educació obligatòria i de la postobligatòria, la dificultat en l’accés al treball
i la precarietat de la situació laboral, el consumisme i la varietat de formes de cultura juvenil– ha portat cap a una individualització de les trajectòries de vida dels joves (López
Blasco, 2007). En aquest nou context, és el jove mateix el qui ha de construir el seu itinerari, la seva pròpia biografia, i la incertesa d’un context canviant fa que prendre decisions
sigui cada vegada més difícil i arriscat, ja que és difícil preveure quina serà la conseqüència d’aquestes decisions. A més, a aquesta complexitat i diversitat d’itineraris cal afegirhi el factor de la reversibilitat, el que metafòricament es coneix com a trajectòries io-io,
ja que la linealitat estudis → treball → emancipació domiciliària es veu sovint alterada.
Si antigament el context social marcava unes classes i uns itineraris preestablerts i
diferenciats, actualment la classe social continua tenint un paper important en el procés d’individualització i en la construcció de biografies més àmplies o més estretes
(López Blasco, 2007). L’accés als recursos i a la informació, en tant que coneixement,
pot marcar significativament la presa de decisions, i això té molt a veure amb la igualtat d’oportunitats. El context social i cultural, doncs, és determinant per a la definició
i la construcció d’aquestes biografies personals.
Cal estar atents als perills d’una segmentació social o de la desigualtat d’oportunitats
derivada de la manca de suports als processos de presa de decisions i construcció
de les biografies dels joves. Els canvis que hem comentat comporten un major aïllament de cada individu en la definició del seu itinerari personal, de manera que el suport social és, conseqüentment, més important i necessari.
Els contextos més rics i positius, en què el jove té accés a la informació i als recursos,
augmenten les possibilitats d’èxit dels processos d’individualització. Des de les polítiques públiques de ciutadania i d’igualtat, cal estar atents a aquesta situació: s’han
de dissenyar polítiques i serveis que garanteixin la màxima universalitat en l’accés a
la informació i l’assessorament, i, per tant, al coneixement, buscant la igualtat d’oportunitats per a tota la població jove.
Cal parar atenció al paper protagonista dels mateixos joves en la pròpia presa de decisions, i fins i tot respectar el seu dret a equivocar-se. Així, el paper de les polítiques
ha d’anar orientat no necessàriament als resultats, sinó al procés mateix: l’eix de la
intervenció s’ha de situar en la capacitació dels joves per a la presa de decisions. Cal
afavorir contextos d’aprenentatge i d’acompanyament que, sota paràmetres d’igualtat
i especial atenció a la diversitat, busquin escenaris i situacions que afavoreixin el desenvolupament de les persones i facilitin l’assoliment de l’autonomia personal i també
col·lectiva. Una autonomia imprescindible per accedir a la plena ciutadania i per a exercir-la. Ens situem, doncs, en l’esfera del disseny i la implementació de polítiques proactives, basades en la igualtat d’oportunitats i atentes, segons Zapata, a les «situacions de desavantatge, amb una concepció important del desenvolupament de la
persona i la seva implicació en els processos de canvi socials».
La informació, en tant que accés al coneixement, és molt important en aquests processos de capacitació i de construcció de les biografies personals. Tanmateix, pel que
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fa a les polítiques públiques, cal proposar també escenaris que facilitin una autonomia
col·lectiva, ja que els joves són membres activament compromesos en el desenvolupament de la seva comunitat. Aquí, polítiques d’informació, polítiques de proximitat i
context de socialització tenen una confluència interessant i un potencial que anirem
exposant en aquest capítol.

Polítiques d’informació juvenil
En el marc de les polítiques de joventut, els serveis d’informació han ocupat i ocupen
un espai central i de rellevància. Això ha estat així gràcies, en part, a la convicció que
la informació juvenil va més enllà de la transmissió de dades: suposa facilitar coneixement per fer que la presa de decisions es faci, en la mesura que sigui possible, des
d’una situació d’igualtat. Els serveis d’informació juvenil s’han constituït com un espai
de proximitat amb els joves, des d’on donar suport i promoure l’autonomia personal,
la creativitat i l’accés a la plena ciutadania.
Des d’aquests serveis, iniciats a mitjan anys vuitanta, s’ha treballat per aconseguir
l’adaptació a les diferents realitats socials i necessitats dels joves, per donar resposta
als seus reptes i per oferir-los oportunitats (en la recerca de feina, la creació d’entitats
juvenils, la sexualitat, el consum de drogues, la formació i el sistema educatiu...). La
informació que s’ofereix es planteja des d’una òptica juvenil i cercant els canals i els
mitjans que els són més propers (des dels primers fanzines informatius al web 2.0).
S’ha de tenir en compte que parlem d’informació juvenil no pel seu contingut, sinó per
la forma, per aquesta voluntat i necessitat d’ajustar la informació a uns formats més
comprensibles i útils.
Hi ha hagut molts serveis que han desplegat diferents opcions de descentralització i
dinamització de la informació per arribar a un volum més gran de joves, però cal anar
més enllà. El servei d’informació juvenil és i ha de ser el referent de la nostra política
d’informació juvenil, però no podem quedar-nos aquí.
Tal com estableix la Carta Europea de la Informació Juvenil (2004), l’objectiu de la informació juvenil no és només facilitar-hi l’accés des d’un punt de vista físic, sinó també oferir continguts, entenent que cal «dotar els joves de la capacitat d’analitzar i utilitzar la informació per tal d’aconseguir les seves aspiracions i fomentar la seva
participació com a part activa de la societat».
Els grans reptes de les polítiques d’informació són les polítiques d’accés i universalitat. Els joves més desafavorits són els que menys s’adrecen als serveis d’informació
juvenil. En aquest sentit, cal desenvolupar programes de descentralització per acostar-se als joves en els seus propis espais i contextos, amb l’objectiu d’arribar al major
nombre possible de joves (universalitat) i d’ajustar la informació a les seves realitats,
atenent als seus interessos i necessitats (accessibilitat).
Paral·lelament, i pel que fa a l’accés, cal estar molt atents a una situació que, creiem,
pot ser força perversa. Les tecnologies de la informació i la comunicació han portat

Polítiques d’informació per a joves: capacitació i formació per a la ciutadania  12

una abundància d’informació mai vista fins ara, i de mica en mica s’està facilitant l’accés a la xarxa (espais i punts de connexió a Internet). Tot i així, els joves no estan més
informats. S’ha demostrat que tenir la informació no equival a emprar-la i assumir-la
com a coneixement en el propi context. Estem parlant, per tant, d’un veritable risc
d’exclusió. Hem d’estar molt atents a discursos que defensen que amb la universalització de l’accés a Internet les polítiques d’informació deixen de tenir justificació.
Insistim, doncs, que l’accessibilitat i la universalitat són dos grans principis que guien
l’actuació dels serveis d’informació juvenil per tal de garantir els drets humans i les llibertats fonamentals dels joves, com recull la Carta Europea d’Informació Juvenil.
El principi d’universalitat determina que els serveis i les polítiques d’informació han
d’estar oberts a tota la població jove sense excepció, i per això cal preveure i executar
actuacions que permetin arribar al major nombre possible de joves.
El principi d’accessibilitat requereix que els serveis i les accions que s’emprenguin des
de les polítiques d’informació han de ser de fàcil accés per als joves, tant pel que fa a
l’accés físic (ubicació, horari...) com per l’adequació a la realitat i a les necessitats dels
joves en cada context. Per tant, les polítiques d’informació juvenil es configuren com
un pilar bàsic de les polítiques de joventut en la seva missió de donar suport als joves
en el seu procés d’aprenentatge i assoliment de l’autonomia.
La voluntat d’acomplir aquests dos principis fa que sigui necessari descentralitzar les
polítiques d’informació, fent-les més pròximes als joves, més enllà de les parets de
l’Oficina. Tanmateix, la voluntat d’aconseguir que la informació esdevingui coneixement per al jove requereix més implicació per part del professional de la informació, i
necessita estratègies que aprofitin el potencial que el mateixos joves tenen per difondre informació.

Proximitat i capacitació, plena ciutadania
Com ja hem dit, les polítiques d’informació juvenil no tan sols es caracteritzen pel seu
contingut (el què), sinó també per la seva metodologia (el com). El «què» és molt important, sense cap mena de dubte (la informació ha de ser veraç, actualitzada, etc.),
però el «com» no ho és menys. La informació ha de ser entenedora, comprensible i
ajustada a les característiques i les capacitats dels adolescents i joves. I més encara,
el procés d’informació, el «com», ha de ser també un procés de capacitació, que suposi un aprenentatge real per a cada persona, d’acord amb el que s’ha anomenat alfabetització informacional.1 En aquest context, les polítiques de proximitat tenen un

1. Alfabetització d’informació entesa d’acord amb la Declaració d’Alexandria del grup ALFIN.
«L’alfabetització informacional es troba en el cor mateix de l’aprenentatge al llarg de la vida. Capacita la
gent de tota classe i condició per cercar, avaluar, utilitzar i crear informació de manera eficaç per aconseguir les seves metes personals, socials, ocupacionals i educatives. Constitueix un dret humà bàsic
en el món digital i promou la inclusió social de totes les nacions.
»L’aprenentatge al llarg de la vida permet que els individus, les comunitats i les nacions arribin als seus
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paper molt important. Proximitat i capacitació són dues característiques de la informació juvenil que tenen molt a veure amb el «com», amb el procés, i esdevenen elements clau per a la plena ciutadania del jovent.
L’acció local ha d’aprofitar la situació d’avantatge amb què es troba respecte dels ciutadans i ciutadanes. Els joves viuen i participen en el seu context natural, on canalitzen les seves demandes i necessitats. I és aquí on s’han de donar i on han d’actuar
les polítiques d’informació. Sens dubte, en el món local es troben les millors condi
cions per impulsar i implementar accions ajustades al context dels joves, tant des de
la dinamització com des de la informació juvenil.
És amb aquesta voluntat de buscar polítiques de proximitat, ajustades a la realitat i
als contextos on viuen i participen els joves, que des de l’Oficina del Pla Jove de l’Àrea
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, amb la complicitat dels ajuntaments, s’està promovent la intervenció des de la proximitat, amb iniciatives com el
DIEP (Dinamització Juvenil a l’Espai Públic) i el PIDCES (Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària). Ambdós programes procuren, atenent
als principis d’universalitat i d’accessibilitat, una acció propera als joves i a les joves, als
seus espais de desenvolupament personal i col·lectiu. Una intervenció perquè accedeixin a la plena ciutadania i perquè puguin exercir-la.
Des de les polítiques de joventut cal treballar en la promoció dels joves, canviant dinàmiques, buscant de ben a prop estratègies per aconseguir una veritable relació de
coneixement i de confiança. La capacitat de comunicar, entendre, connectar, debatre,
negociar i cooperar directament amb ells és essencial (Montes, 2008). La relació ha
de ser bidireccional, cal que parteixi del reconeixement mutu. Sens dubte, el context
local és el millor marc per a una bona «interlocució juvenil», una relació ajustada a l’òptica juvenil, capaç d’acompanyar els joves i capacitar-los per assolir alhora els seus
objectius personals i la seva inclusió social, promovent la seva implicació i participació en el seu desenvolupament i progrés.
A més, cal fer-ho des de la convicció que és mitjançant les polítiques de proximitat
que es promou l’accés i la transparència en l’ús dels recursos públics
La proximitat ens permet, doncs, ajustar la informació i l’atenció prestada. És evident
que una mateixa pregunta no té sempre una mateixa resposta, perquè cal tenir en
compte les necessitats i les circumstàncies de cada usuari i cada situació. Segons Albornà, donar a cada usuari una resposta adaptada a les seves necessitats vol dir oferir-li continguts, però també vol dir configurar-los segons el context i l’interlocutor. Per
això, la situació de proximitat és la millor per a la intervenció.

objectius i aprofitin les oportunitats que sorgeixen en un entorn global en desenvolupament per a beneficis compartits. Ajuda les persones i les seves institucions a afrontar els reptes tecnològics, econòmics i socials, a solucionar els desavantatges i a millorar el benestar de tots» (Declaració d’Alexandria
sobre l’alfabetització informacional i l’aprenentatge al llarg de la vida. Col·loqui sobre l’«Alfabetització
informacional i l’aprenentatge al llarg de la vida» que va tenir lloc a la Biblioteca d’Alexandria entre el 6
i el 9 de novembre de 2005).
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En aquest sentit, la intervenció socioeducativa als centres de secundària, objecte
d’aquest llibre i exemplificada amb el PIDCES, l’entenem com a política de proximitat,
s’acosta allà ja que hi ha els adolescents i joves d’entre, com a mínim, dotze i setze
anys. S’apropa per fer-los arribar la informació dels recursos municipals que els interessa, però també per copsar les seves demandes i els seus problemes, i per promoure amb la dinamització i la formació la seva participació al centre i a la comunitat.
Finalment, volem destacar que aquesta és una política de proximitat perquè està gestionada des del territori, adaptada a les necessitats i característiques del jovent, tenint
en compte la realitat del centre i de més enllà del centre. Tanmateix, és una intervenció que posa en contacte diferents recursos i provoca el treball transversal necessari
entre, com a mínim, el centre i l’administració municipal. Aquest és potser un dels exercicis més interessants que es donen en el marc d’aquest projecte: es posen en comú
objectius i estratègies, s’interrelacionen voluntats i necessitats provinents d’una banda i de l’altra. És un exercici que necessita un ingredient imprescindible: confiança
mútua. I no hi ha dubte que per confiar s’ha de ser proper, s’ha de saber estar al lloc
de l’altre, s’ha de donar i s’ha de rebre, cal reconèixer i ser reconegut com a igual i
com a part important en aquest procés educatiu compartit, tot i que amb tasques
i responsabilitats diferents.
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Però... com són els adolescents?
Jaume Funes

Fa tres llargues dècades que la meva vida professional es troba immersa en l’adolescència. Comptant articles i conferències, el nombre de pàgines que he escrit sobre
aquest tema deu ser de no poques xifres. Però cada vegada que algú em demana, de
nou, que posi per escrit alguna descripció bàsica de com són els adolescents, jo mateix dubto i em torno a preguntar: com són els adolescents? Cada vegada intento oblidar-me de clixés que ja he aplicat, parar-me a mirar i reflexionar com si m’acostés a
una realitat nova, o intentar descobrir-la com a nova. Moltes vegades, el resultat (com
potser ara aquest text) no és altra cosa que un nou descobriment del «Mediterrani».
Començaré recordant al lector o lectora els aspectes que no han canviat. Després,
tornarem a desmuntar tòpics i actituds prèvies i preconcebudes. Finalment, com que
la pregunta és com són, farem un tràveling, un seguiment amb càmera oculta d’un dia
de la seva adolescència escolar, ja que això té a veure amb les activitats informatives
juvenils a l’escola.

Allò que no ha canviat: canvien contínuament
i n’hi ha de moltes menes
Entre els aspectes que no han canviat n’hi ha dos. El primer és que estan en permanent canvi. O, dit d’una altra manera, si estem treballant en una escola de secundària
no tindrem altre remei que passar-nos el mes de setembre intentant descobrir com
seran els adolescents del nou curs, que seran com els que ja coneixem del curs anterior, i quines seran les novetats «adolescents» de la seva vida. Només a tall d’exemple: una part significativa dels mecanismes d’afirmació per construir la seva identitat
pot estar relacionada amb el fet de tenir un vídeo penjat a Youtube; construir processos
de raonament o de presa de decisions pot tenir a veure amb gestions en la realitat virtual de l’últim videojoc, un fet poc relacionat amb el pensament abstracte de què es
parlava fins no fa gaire.
L’avantatge de conviure amb adolescents és que contínuament pots descobrir realitats noves i que no tens temps per a l’esclerosi. El desavantatge és que has de fer
adaptacions permanents i innovacions en les propostes i les metodologies (tot i que
alguns aspectes clau de la relació d’influència amb els adolescents no han canviat).
Una altra cosa que podem afirmar que no ha canviat és que hi ha adolescències per
a tots els gustos, o, dit més formalment, que no existeix l’adolescència sinó les ado-
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lescències. «Hi ha una preocupació que desconcerta l’educador quan llegeix els perfils psicològics del noi o la noia de més de dotze anys: li sembla que parlen d’un altre
tipus de nois, que no parlem dels seus, que en tot cas, el retrat robot pot servir per als
nois i noies d’una altra escola, d’un altre medi social i no pas el seu».2 Aquesta afirmació és de 1980, i el que feia en aquell moment era deixar clar que això de l’adolescència, ara obligatòria i universal, no era una qüestió de psicòlegs, i que el patró que la
podia descriure no era el de l’adolescent amb recursos culturals i econòmics que destinava una part de la seva vida a mirar la lluna i llegir poemes. D’aquella vella reivindicació, el que queda com a constatació actual és que l’adolescència és «un producte
contextual», que tot i que viuen processos de transformació personal similars, són i
actuen en funció del context que els envolta (extracció social, entorn material, rela
cions entre tipus d’adolescents, pràctiques adolescents, respostes adultes, etc.). Són
diferents perquè són el que poden ser, el que assagen, el que fan entre iguals, el que
toleren, estimulen o impedeixen els seus adults.

Creixen els tòpics i els estereotips.
Manca la mirada en positiu
Entre els tòpics (els errors, més aviat) amb què moltes persones adultes continuen
aproximant-se als adolescents convé destacar, en primer lloc, la tendència a considerar que es tracta d’una mena de malaltia comuna de la qual no cal preocupar-se gaire
perquè desapareixerà amb el pas del temps. D’una manera sensata, es considera que
moltes de les conductes dels adolescents són provisionals, però aquesta actitud no
ens ha de fer pensar que no cal ocupar-se gaire dels adolescents. Tanmateix, estem
davant d’una veritable segona etapa educativa de la vida, molt diferent de les ante
riors, però en la qual les oportunitats educatives, les experiències, les presències adultes estimuladores, poden ser determinants en el procés d’esdevenir joves (ningú no
vol ser adult) raonablement responsables.
Si alguna cosa em veig obligat a repetir des de fa temps (per corregir el segon error)
és que, quasi sempre, el nostre problema amb els adolescents és un problema de mirada. De manera molt més aguditzada que en altres dificultats socials col·lectives, del
cas de l’adolescència és com si tot fos mirat i llegit prèviament amb un filtre de color
problema.
Sovint resulta difícil que les persones adultes s’aturin a mirar (l’essència de ser adult
sembla que consisteix a considerar que ja ho hem vist tot o que no hi ha res a mirar en
el món adolescent). Després, és probable que aquests adults vegin no problemes sinó
adolescents. Finalment, caldrà que donin un significat adequat a allò que observen,
que no s’alarmin però que sàpiguen de què han de preocupar-se, que no posin etiquetes però que entenguin les situacions de dificultat, que puguin esbrinar les seves preocupacions i no confondre-les amb les pròpies angoixes. No hi ha cap sistema raona-

2. L. Fernández, J. Funes i M. Pellicer (1980). Psicologia del preadolescent. Barcelona: Edicions 62.
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ble per ocupar-se dels adolescents que no hagi de començar per educar la mirada, per
aprendre a observar, a descobrir allò que realment és important en les seves vides.
Finalment, les deformacions adultes condueixen a pensar que la nostra manera de
veure el món és l’única i que el que ha de fer l’adolescent és aprendre, acceptar les
nostres raons, els nostres arguments positius. Les drogues s’han de considerar pels
seus efectes farmacològics, els estudis pel seu impacte en el futur, les transgressions
pel que tenen de socialment acceptables o inacceptables. Però difícilment podrem
influir en les seves vides si no ens aturem a descobrir els seus «arguments», les seves
formes de comprendre, raonar, sentir, experimentar amb la realitat. Allò que realment
importa, si volem ser útils en les seves vides, és recollir les seves maneres de veure,
sentir i interpretar el que estan vivint. Necessitem detectar com interpreten, com donen significat, quins són els arguments vitals que estan darrere dels seus comportaments. Per saber el que són necessitem incorporar les seves mirades.3

Imatges per a un retrat adolescent
Com a advertiments previs, he assenyalat que cal considerar que de tant en tant els
adolescents poden sorprendre’ns; cal anar amb molta cura de no unificar, de no oblidar
les seves diferències i les diferents dinàmiques que es creen en un o altre sistema de
relació entre iguals; cal recordar que les persones adultes són necessàries i útils en les
seves vides; aprendre a observar i a descobrir necessitats i no problemes; i cal, evidentment, conèixer els seus «arguments». Ara podem anar a l’exercici del retrat robot, al buidat de una càmera oculta virtual que ens permeti resumir quelcom del seus mons adolescents. No oblidem, però, que es tracta de persones que fa quatre dies eren infants i
que ara –sentint-se angoixadament grans– tenen com a tasca vital aclarir qui són.
Posem la càmera a primera hora del matí a l’entrada de l’insti, fitxem-nos en els nois i
les noies de tercer i quart d’ESO, que són els que exhibeixen sense inhibició el seu
posat adolescent. Què veiem?
Potser destaquen els que s’arrosseguen lentament i porten ritmes que poc tenen a
veure amb el timbre que està a punt de sonar. La seva visió ens recorda que han viscut allò que normalment s’anomena pubertat, que va canviar el seus bioritmes pels
volts de la primavera de primer d’ESO, i que ara s’ha convertit en quelcom barrejat entre les hormones alterades i l’actitud vital. El que sí que és cert és que els seus temps
i els dels adults encara estaran dessincronitzats uns quants anys. Caldrà no confondre el seu aclaparament i les seves empipades amb desinterès per tot i per tots. A
més, aquesta actitud no durarà ni tot el dia ni serà tots els dies igual.
Si aproximem el zoom i el movem d’un escolar a altre, l’observador curiós el que detecta és un complex panorama de diversitats. Els pantalons d’alguns escombren les
3. Un exemple recent d’una pràctica d’aquest estil es pot trobar en el text editat per l’Ajuntament de
Portugalete, «Jóvenes en clave joven. Resumen de argumentos para personas que quieren ser útiles en
sus vidas» (J. Funes, 2007).
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voreres, els d’altres, en canvi, sembla que estiguin dissenyats perquè el tanga o l’eslip
quedin a la vista. Mentre que els melics d’alguns van amb pírcing, d’altres s’envolten
el coll amb el mocador palestí. Uns o unes sembla que contesten frontalment la so
cietat, mentre al costat n’hi ha que emulen activament la Juani. Tot i que potser seuran
a la mateixa taula, uns traspassen la porta afirmant-se com a «neopunks» i els altres
com a «neohippies». No es tracta tan sols de l’afirmació estètica de la diversitat sinó
de formes de construcció a partir d’allò que anomenem estils de vida. Resultaria impossible entendre aquests aspirants a joves sense considerar els diferents components de les cultures vitals que assumeixen i que reinventen, amb els quals proven de
manera canviant de donar respostes actives a la pregunta de qui són.
Seria impossible entendre el que són sense tenir en compte que fan el que fan perquè
volen demostrar que existeixen i perquè ens volen fer veure que no són com nosaltres,
que volen ser diferents. (En totes les estètiques que veiem, però, és molt possible que
sobresurti alguna etiqueta, algun logo. És difícil ser sense «marques», i sovint l’explicació del que fan i el que són segueix l’estela de la societat del consum.)

Les diversitats dels nous adolescents
Tota la diversitat, però, no s’acaba aquí, i si enfoquem amb cura descobrirem, enmig
de les «tribus» o intentant formar-ne part, «altres adolescències». També entra una
noia amb sari i un noi moreno amb vambes de mercadillo.
El panorama d’interaccions adolescents ha canviat en l’última dècada. Els processos migratoris han disparat la diversitat en les relacions entre adolescents i han aportat múltiples
lògiques culturals (sovint idiomàtiques), fet que se suma a la dificultat de ser adolescent.
Això de vegades suposa problemes d’inclusió per a alguns adolescents; en general no
són nouvinguts sinó nens i nenes que van créixer aquí i han arribat a l’edat adolescent,
encara que per a una part significativa el seu viatge ha estat doble: des del seu món infantil al de la desconeguda adolescència i des de la seva terra a un nou entorn. Uns altres
fins i tot han fet l’aventura migratòria sols o gairebé en l’abandó en plena edat adolescent.
El resultat és que els dinamismes de relació i de construcció adolescent no estan compostos només per entorns socials, per «pals» o adscripcions juvenils, per estils de vida
diversos, sinó que també s’han consolidat una pluriformitat d’«altres», visualitzats sovint com especialment diferents i singulars. Les dinàmiques d’afirmació són amb uns
i contra altres. Sovint, aquets altres tenen molt més difícil (familiarment i personalment)
sentir-se adolescents i comportar-se d’acord amb aquesta etapa de la vida que, tant
sí com no, hauran de passar.

Quan la vida i l’escola han d’anar obligatòriament juntes
Si ara acostéssim el micròfon sentiríem com de bon matí algunes noies parlen sobre
amors i desamors mentre adrecen una mirada furtiva cap al noi de batxillerat que ha
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passat pel costat. Si és que parlen, és possible que en el grup de nois algú es refereixi a la grandària dels pits de determinades noies o al vídeo porno que va veure ahir a
Internet. Unes i altres, a ritmes i amb pretensions molt diferents, amb incerteses i pressions desiguals, estan descobrint la seva sexualitat, les seves diferències. Convé no
oblidar que hi ha adolescències masculines i femenines, que encara segueixen sent
molt diferents les pressions familiars i socials envers els uns i els altres. La diversitat
també té gènere, hem de tenir-ho present, però necessiten construccions adolescents
més barrejades.
Quan estem a punt de tancar la càmera, arriba a l’institut, no gaire apressat, algú que,
per no portar, no porta res del que sovint es necessita a l’escola i que es posa a negociar amb el profe de guàrdia que tanca que li perdoni el retard. Potser ens hem oblidat que estem parlant d’adolescències obligatòriament escolars, que es construeixen
en el territori escolar. I això significa considerar la relació que hi ha entre estar enamorat i el càlcul de la tangent. Significa tenir en compte que bona part dels seus aprenentatges vitals es produiran dins del món que envolta l’escola, en el qual estudiar tan
sols és una part d’aquestes activitats. És en els passadissos on apareixerà la informació significativa, l’atracció per unes o altres experiències, el reforç d’unes o altres relacions i pertinències, la possibilitat de trobar-se amb uns o altres adults. Bona part
dels conflictes personals es traspassaran a la dinàmica escolar; bona part dels conflictes escolars afectaran les maneres de ser i de sentir-se.

Entre el conflicte i l’autoimatge
Si ara el que mirem són aules, passadissos i patis, al llarg de la jornada veurem i sentirem una vida plena d’emocions, de tempestes anímiques i de calmes inesperades.
Una atmosfera carregada d’intensitats, de tensions que descarreguen quan no estava
previst. En alguns casos, aquests torrents emocionals es descarreguen actuant; en
d’altres, endinsant-se en mons interiors. Tot sembla estar immers en un cert caos de
crits, silencis, moviments i pauses que no sempre sembla tolerable.
Bona part del «problema» compartit amb els adults passa pels conflictes. Uns, els
adults, aparentment només preocupats per posar normes, per regular la seva vida. Els
altres, afirmant-se sempre, en primer lloc, a partir de la confrontació i la transgressió.
És ara quan convé recordar que si es conviu amb adolescents, els conflictes són inevitables. Revoltar-se contra els adults és la primera i principal forma d’afirmar-se. Necessiten espàrrings adults que aprenguin a no barallar-se per tot, a deixar-se provocar, a
no convertir els conflictes en un problema, a saber respondre amb habilitat (estratègies) a les seves necessitats de brega.
És difícil que la càmera no gravi diferents situacions de conflicte al llarg de la jornada
laboral; si no es donen aquestes situacions, segur que esclataran a casa, tot just l’adolescent creui la porta. Si el conflicte és bona part del «problema», la gestió de les normes, de les regles de convivència, el fet d’evitar la recerca desesperada de noves sancions, és una bona part de la solució.
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No seria difícil descobrir la cara desesperada d’una noia al mirall del lavabo, ni com
contemplen uns i altres la seva figura en passar per una porta de vidre. El cos està,
especialment entre les noies però no tan sols entre elles, en el catàleg de greuges
d’aquesta adolescència que a vegades senten com a incomprensible. No hi ha cap
corba al seu lloc quan arriben les rebaixes. No s’assemblen ni de lluny a la figura pública idealitzada. Quan se senten malament amb si mateixos, en la seva pell, se senten malament amb el seu cos. Quan senten que no són res també senten que el seu
cos no és el que hauria de ser, i a vegades descarreguen en pràctiques alimentàries
inadequades bona part del conjunt dels seus malestars adolescents.

Temps per a l’experimentació i el risc,
amb la seguretat pròxima dels adults
En les xerrades entre alguns col·legues, el micròfon de la nostra càmera podria descobrir com es refereixen al fet que, per fi, podran anar a una festa i que –en opinió de
l’«expert»– podran tenir «maria» de qualitat i «privar» (fins i tot és possible que en algun racó del pati algú provi de fumar). Estan en una etapa de la vida caracteritzada
per les proves i l’experimentació, un temps en què se somia descobrir mons diferents
dels coneguts. Hem de recordar que l’adolescència és justament l’edat del risc, i que
senten que existeixen en la mesura que s’arrisquen (poc els que són porucs; d’altres,
massa). Veure’ls temptejar la corda fluixa, sense que pugui ser útil l’experiència dels
grans, ens obliga a posar xarxes que evitin el final negatiu de l’experimentació. Saber
que vénen temps d’experimentació ens ha de fer pensar en qui ha d’estar al seu costat i en com ho ha de fer perquè l’experiència sigui enriquidora.
Algú o alguna posen cara de desesperats en parlar amb d’altres que semblen més
amics. Entre les frases que s’endevinen destaca aquesta: «... els meus pares m’ajuden
però no m’entenen». Cal recordar que l’adolescència és temps de solidaritats emocio
nals entre iguals, que el sentiment dominant és que «només els que viuen el que jo
estic vivint em poden entendre». Els grans, a vegades sí, però no del tot. No es pot
entendre l’adolescent sense tenir en compte el que significa el seu grup. No té massa
sentit entrar en confrontació amb el grup. El que cal és ser hàbil per influir indirectament en el grup. De passada, no estarà de més preguntar-nos per aquests pares que
ara la càmera no pot veure i intentar esbrinar com estan vivint l’adolescència dels seus
fills i filles. Quina dosi d’angoixa, quina part de conflicte, quina proporció de desesperació hi afegeixen. Moltes vegades ajudar l’adolescent és ajudar els seus pares a entendre sensatament el que el fill o la filla estan vivint.
Ara potser podem sentir que parlen dels profes. No tots el diàlegs són negatius. Algú
s’està referint a un profe «enrotllat». Pel que diuen, podem deduir que alguns dels
adults amb els quals conviuen a l’escola reuneixen quatre característiques: no deixen
de ser adults, no van de col·legues; s’interessen pel món dels joves; tenen un estil vital poc conservador; són pròxims, accessibles, estan disposats a donar respostes a
allò que els preocupa i quan els preocupa. Per seguir fent-ne el retrat, hem de considerar aquest fet: l’adolescent cerca dels adults propers no tan sols la confrontació per
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afirmar-se, sinó també, davant de les contínues incerteses, la seguretat que dóna la
presència adulta de confiança.

La normalitat polièdrica de l’adolescència
Si tornéssim a col·locar la càmera un altre dia, o la poséssim a la sortida, o simplement
canviéssim els filtres o els enfocaments, descobriríem moltes altres facetes de la realitat polièdrica de les adolescències. Acabaríem, però, escrivint un manual. A vegades,
per compensar la simplificació en què incorrem quan volem ser breus, he optat per una
síntesi final recordant allò que es pot esperar i allò que no s’ha d’esperar d’un adolescent. Allò que hem de considerar «normal».4 El quadre següent ens pot ajudar:
Què és «normal» en un adolescent?
Per no ser incendiaris provocadors d’alarmes o mesquins aixafaguitarres, cal
tenir present que:
– Allò que donen a entendre, que manifesten, les seves expressions (emocionals,
lingüístiques, conductuals) no sempre coincideixen amb la realitat, no és un bon
indicador del que realment està passant.
– En general, tot és provisional i transitori. Cal tenir cura de no estabilitzar-los en
un problema, de no perdre la il·lusió i l’esperança perquè la situació millori (si
ho dubtem, ho percebran de seguida).
– Poden ser i poden fer una cosa i la contrària amb poc temps de diferència.
En qualsevol cas, recordem que és normal que l’adolescent...
– Cerqui el conflicte, es revolti, planti cara a l’adult... o passi d’ell.
– Fugi de nosaltres i poc després cerqui la nostra presència, que necessiti la
proximitat positiva de l’adult «enrotllat».
– S’exalti, ho visqui tot amb gran entusiasme i se senti abatut.
– Insisteixi que res paga la pena.
– Estigui superpassiu, sense poder dir ni fava, i de sobte passi a la hiperactivitat
i disposi d’una energia que ens esgota.
– Expressi actuant (amb la conducta i no amb la reflexió) tota inquietud, acla
parament o preocupació.
– Vulgui fruir i viure amb la màxima intensitat i sense cap tipus de limitació.
– Pensi només de tant en tant en el futur, i que elabori projectes poc realistes.
– Sigui poc constant en el seu procés de maduració, que experimenti retrocessos.
– Demostri que és omniscient, omnipotent, amb capacitat de control.
– Se senti invulnerable.

4. Vegeu, per exemple, J. Funes (2003). «Claves para leer la adolescencia». Cuadernos de Pedagogía
(núm. 320).
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– S’arrisqui, es fiqui en embolics.
– Intenti aclarir qui és.
– Intenti demostrar que existeix, que no és com nosaltres, que és diferent dels
altres adolescents, i que utilitzi múltiples conductes demostratives, provocatives,
per deixar-ho clar.
– Senti, pensi i actuï en clau de grup, que tingui els col·legues com a referència
de tot.

La qüestió adolescent: una qüestió adulta
Del que he escrit fins ara resulta fàcil deduir que bona part de la qüestió adolescent
(dels problemes però també de les possibilitats) és una qüestió dels adults que estan
o no estan en els escenaris adolescents. Si abandonéssim la càmera i anéssim directament a preguntar al professorat com definirien els seus adolescents, depenent del
dia i del moment (la paciència i l’esperança educatives també s’esgoten) trobaríem
respostes bastant contraposades. Ens trobaríem un grup (d’aquests, n’hi ha en totes
les professions) per al qual els adolescents amb què conviuen cada dia són perfectes
desconeguts. Ni saben com són ni els interessa saber-ho. Inevitablement també hi
hauria els que, com hem dit, tan sols ens parlarien de problemes o, de manera més
suau, es referirien a tots els i-, in- i des- que acumulen (irresponsables, desmotivats,
inestables, incultes, irrespectuosos, etc.).
Però també trobaríem els que reconeixen el que tenen davant: adolescents. Els que
accepten que treballen, atenen, conviuen amb personatges encantadorament insuportables. Personatges provisionals, amb grans bagatges vitals però amb rèmores
derivades del moment evolutiu en què es troben. Personatges que són el que són ara,
no el que seran ni el que ens agradaria que fossin. Trobarem persones adultes que
senten i accepten que poden ser útils en les vides adolescents, que tenen la capacitat
de ser flexibles, d’acceptar les preguntes impertinents, de saber dubtar per poder ajudar a pensar i a ser.
Conèixer els adolescents i els seus mons, preguntar-nos com són, no és imaginar-nos
la realitat sinó demanar-nos com podem ser útils en les seves vides. Si he dit al començament que es tracta d’una veritable segona etapa educativa de la vida (en un
món d’aprenentatge permanent) i que el seu futur és en gran mesura el conjunt d’oportunitats que ara puguin tenir, conèixer com són és saber adequar les nostres propostes, és saber formular respostes (si no vénen caldrà que hi anem; si la informació no
arriba necessitarem canviar-la o cercar mediadors del seu món; si accepten que tenen
idees potser podrem compartir valors, etc.).
Torno al que he repetit aquests anys: comprendre l’adolescent no és justificar l’adolescent. Entendre el seu món és simplement reconèixer que hem de construir dinàmicament (canvien ells i canviem nosaltres) la proximitat abans de posar-nos a descriure els seus problemes.
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Dolors Freixenet

L’ensenyament actual corre el perill de preparar els nens i les nenes, els nois i
les noies, per viure en una societat que quan ells hi arribin ja no existirà.
Joan Majó5

Introducció. Un nou model social
A l’entorn del que s’anomena societat de la informació o també societat del coneixement, s’ha configurat un consens col·lectiu que identifica la generalització d’activitats
vinculades a les noves tecnologies de la informació i la comunicació amb el creixement econòmic i el progrés social, i, també, amb un canvi de model social que comporta una nova manera de relacionar-nos, una nova manera de treballar i una nova
manera de conviure.
Efectivament, una de les característiques d’aquest canvi social provocat per la societat del coneixement és el canvi en la relació entre les persones i la informació. En primer lloc, perquè la facilitat de crear, de processar i de difondre informació ha fet que
passem d’una situació en què la informació era un bé escàs a una societat en què la
informació és un recurs sobreabundant o excessiu. Fins ara associàvem la manca de
coneixements a la manca d’informació. Però ara això ha canviat, i la causa principal
de la manca de coneixement és principalment l’excés d’informació. Precisament de la
manca d’habilitat per a processar la informació necessària és d’on sorgeix la manca
de coneixement. Actualment, a la nostra societat, el que és fonamental és saber utilitzar la informació per generar coneixement. Per tant, caldrà una educació que ensenyi a valorar i seleccionar informació abans de processar-la.
En segon lloc, hem de tenir en compte que hem passat d’una societat en què la informació era estable a una societat en què la informació és absolutament efímera. No
solament s’ha produït una explosió quantitativa de la informació, sinó també la reducció de la vida útil d’aquesta informació. Ha passat un fenomen nou sense precedents
en el passat: el cicle de renovació de coneixements fonamentals s’ha fet més curt que
el cicle de la vida de les persones. El sistema educatiu està pensat des de fa molts

5. Joan Majó (2000). «Noves tecnologies i educació». www.uoc.edu/web/cat/articles/joan_majo.
html
Joan Majó (2001). «El paper de les noves tecnologies en l’educació primària i secundària».
ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/2007/05/30/sopar-de-final-de-curs/
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anys per transmetre a les generacions joves una sèrie de coneixements que almenys
li serveixin per a tota la vida; ara, però, això ja no és possible. Per tant, la persona haurà d’estar permanentment en una tasca educativa d’aprenentatge.
En tercer lloc, s’ha produït una ruptura entre la societat industrial i la nova societat del
coneixement. Abans de la societat industrial, el lloc de treball i el lloc de residència
coincidien. Amb la societat industrial es va crear un lloc per a treballar i un lloc per a
viure. I aquests llocs, el de treball i el de residència, cada cop s’han separat més, perquè les necessitats de les indústries han generat polígons industrials, i s’han creat les
àrees residencials allunyades dels llocs de treball. Tanmateix, actualment el més important en les empreses és el tractament de la informació o la prestació d’un servei;
ni el nombre d’hores, ni el lloc on es presten, ni l’horari, ni el preu per hora seran elements fonamentals. Aquest moviment cap a una nova manera de treballar comportarà una educació que fomenti un augment de l’autonomia personal.

L’educació en un món de canvis constants
En aquest nou context social cal definir el nou paper de l’educació i dels centres educatius per al segle xxi. En primer lloc, l’objectiu bàsic del sistema educatiu i dels centres
escolars és garantir una educació de qualitat i vetllar per l’equitat i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania. Ens decantem per una visió de l’educació com la de la
Unesco, que la considera un dret de tota persona des del naixement i al llarg de tota
la vida. La Unesco diu que l’educació és allò que té un tresor amagat a dins, i con
sidera l’escola un bé per a tots, sense discriminació d’edat, de procedència, de gènere,
de creença o de capacitat. És l’escola la que ha de compensar amb equitat les desigualtats existents en la societat. En conseqüència, des d’aquesta visió, l’escola ha de ser
inclusiva; aquí, la diferència i el pluralisme són valors essencials, i, per tant, les metodologies han de respondre als reptes actuals respectant la dignitat i la llibertat dels infants
i els joves. A l’hora de concretar aquest principi general ens hem de referir a les finalitats
de l’educació que defineix Jacques Delors6 i que es refereixen a tres aspectes bàsics:
saber o conèixer, saber fer o saber actuar, i viure junts o conviure amb els altres.
Cadascun d’aquests aspectes comporta unes exigències per al professorat que ensenya i per a l’alumnat que aprèn, comprèn tota la vida de la institució escolar i tots
els aspectes de l’acció educativa.

Saber o conèixer
Per a l’alumnat implica l’adquisició de conceptes, estructures, instruments que li permetin situar-se en el complex món de la informació del coneixement i de l’aprenentatge al llarg de la vida. Significa aprendre a aprendre.
6. Jacques Delors (1996). La educación esconde un tesoro. Informe a la Unesco. www.unesco.org/
education/pdf/DELORS_S.PDF
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Per al professorat significa canviar el seu rol de mer transmissor de coneixements per
un nou paper que definiríem com el d’un «acompanyant cognitiu»,7 en el qual el docent
ha de desenvolupar una bateria d’activitats destinades a fer explícits els comportaments implícits dels experts, de tal manera que l’alumne els pugui observar, comparar
amb les seves pròpies maneres de pensar, per tot seguit –a poc a poc– posar-los en
pràctica amb l’ajuda del mestre i dels altres alumnes. És a dir, incorporar les opera
cions que ofereixen possibilitats i alternatives més àmplies de comprensió i solució de
problemes.

Saber fer o saber actuar
Per a l’alumne suposa aprendre procediments per saber-se moure en el món de la cièn
cia, entendre i interpretar els fets, les situacions i els fenòmens científics i socials, i
saber actuar amb coherència, responsabilitat i compromís.
Per al professorat implica saber justificar les propostes i actuacions a l’aula, saber treballar en equip per compartir i reflexionar sobre els problemes i èxits professionals
com a docent, i suposa, també, establir relacions de cooperació i de participació amb
la comunitat educativa i amb el seu entorn social.
Així, doncs, la segona finalitat educativa és capacitar els estudiants per situar-se en el
complex món globalitzat, en què s’han trencat les fronteres de la informació, de la comunicació i de l’aprenentatge. Cal facilitar a l’estudiant les estructures i els instruments
adequats per convertir la informació en coneixement. Per això és necessari saber-se
informar adequadament, buscar explicacions als fets i fenòmens, aprofundir en les
raons i els arguments que justifiquin els sabers, les conviccions i les opinions, comunicar les idees, els pensaments i les creences amb claredat i coherència, i defensar els
punts de vista amb arguments forts i coherents. Tot això comporta saber-se posar en
el lloc de l’altre, saber dialogar utilitzant raons elaborades i pertinents, saber escoltar i
saber modificar el propi punt de vista si els arguments de l’altre són convincents.

Viure junts o conviure amb els altres
Per a l’estudiant suposa una bona manera de conèixer-se a si mateix, de conèixer els
altres i de comprovar que s’hi pot conviure. Avui, amb la diversitat cultural derivada de
la immigració al nostre país, aquesta finalitat és especialment important perquè facilita la cohesió social. Això suposa percebre interdependències, acceptar riscos i des
afiaments, impulsar treballs comuns de futur i resoldre pacíficament els conflictes.
D’aquesta manera s’adquireixen actituds de participació i de compromís, basades en
els valors d’igualtat, justícia i solidaritat.

7. Juan Carlos Tedesco (2003). «Els pilars de l’educació del futur». Col·lecció «Debats d’Educació».
UOC/Fundació Jaume Bofill. www.uoc.edu/dt/20366/index.html
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Per al professorat suposa crear actituds d’empatia, potenciar actituds socials obertes
i crítiques i rebutjar els dogmatismes. Suposa també la capacitat de participar en projectes col·lectius, de saber gestionar els conflictes i de saber arribar a acords i aconseguir consensos. Cal rebutjar qualsevol imposició o discriminació i fer una aposta
clara per la confrontació democràtica sense cap tipus de reserva.
La formació democràtica està estretament vinculada al creixement personal i al compromís social que apunta Delors (1996). Es refereix a la formació integral o global de
la persona, que comprèn tant la dimensió racional com l’emocional. La dimensió racional recull de manera explícita el coneixement o el saber i el saber fer, mentre que
la dimensió emocional s’activa principalment en les relacions interpersonals i en la
convivència.
Aquestes dues perspectives, la personal i la social, aporten elements i aspectes fonamentals que haurien de presidir i embolcallar tota la formació escolar, i contemplen
competències i actituds imprescindibles per a la convivència democràtica. Aquesta
perspectiva educativa és, segons Tedesco (1999), el nucli de la formació de la personalitat, juntament amb el nucli cognitiu. Tots dos formen els dos nuclis bàsics de l’educació.
Per tant, la tercera finalitat de l’educació, relacionada, evidentment, amb la primera i
la segona, fa referència a la formació de la personalitat. Una formació centrada en la
convicció democràtica, que entén la diversitat i el dret a la diferència com una riquesa
cultural i social i rebutja la desigualtat com una font d’injustícia social. És a dir, com un
sistema de valors, actituds i comportaments que eduquin per al reconeixement de la
racionalitat, de la llibertat i de l’equitat. És la formació de ciutadans compromesos,
responsables i autònoms, amb la capacitat d’assumir compromisos individuals i col·
lectius, per millorar el futur i contribuir a la formació d’una societat més justa i més solidària.

El centre educatiu i la seva interacció amb l’entorn
El centre educatiu és el nucli bàsic del nostre sistema educatiu i és el lloc on es concreta la qualitat del sistema educatiu quan es pretén aconseguir la millor educació per
a tothom. El centre educatiu és, a més, el lloc de confluència dels col·lectius que conformen la comunitat educativa. Aquesta confluència pot i ha d’afavorir la participació i
el compromís de tota la col·lectivitat a fi i efecte d’assolir els objectius i de facilitar l’adaptació del centre educatiu al seu entorn social i cultural. Des d’aquest punt de vista, l’escola hauria de promoure experiències massives de connectivitat –afavorides ara per
les potencialitats de les noves tecnologies– amb el qui és diferent, amb el que és llunyà. En aquest sentit, un punt molt important és el que fa referència a la distribució espacial de les escoles. En la mesura que la població tendeix a segmentar-se, els barris
són cada vegada més homogenis i els contactes entre diferents sectors de població
més difícils, les escoles haurien de promoure programes massius d’intercanvi, de contactes, de programes comuns interbarrials, intercomunals, transfronterers.
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D’altra banda, cal superar la concepció únicament escolar de la formació i caminar cap
a un model de societat educativa en la qual tots els agents de la societat ajudin al desenvolupament de les potencialitats individuals i col·lectives de tots els seus membres.
Així, doncs, dins d’un concepte ampli d’educació s’haurien de crear comunitats d’aprenentatge que no tan sols incloguin tothom a l’escola, sinó també a la comunitat local.
Els centres educatius han d’impulsar experiències pràctiques com l’assemblea de
classe o de delegats, els consells locals o els parlaments juvenils, que suposen exercicis de participació en què els nens i les nenes, els i les joves prenen la paraula, s’impliquen en la presa de decisions i es comprometen en la millora de la vida col·lectiva.
Els compromisos que l’alumnat adquireix en aquestes instàncies permeten posar en
marxa valors com la participació, la responsabilitat compartida i el treball en equip.
Els centres educatius han de proposar l’exercici de la ciutadania encara que sigui a
petita escala o com a simulació8 i relacionar-se amb tantes instàncies de l’entorn com
sigui possible: organitzacions juvenils, casals d’avis, ràdio local, etc., a fi de portar a
terme experiències de col·laboració i d’aprenentatge servei.9 També cal, però –i aquest
és un aspecte molt important–, el reconeixement per part de la societat del paper, la
participació i la implicació de l’alumnat per millorar el conjunt de la comunitat. Aquesta interacció i aquest reconeixement mutu entre alumnes i membres de la comunitat
són necessaris per estimular la cohesió social.
En definitiva, el desenvolupament de la ciutadania participativa en els àmbits polític,
civil, social i cultural ha de fer que l’escola s’obri al seu l’entorn i que s’impliqui en la
societat i comporti la seva millora.

El centre educatiu comparteix la seva tasca
amb altres instàncies
Finalment, és necessari ser conscients de la importància del centre educatiu, però
també cal, a la vegada, relativitzar aquesta importància i reconèixer el paper fonamental d’altres instàncies com els mitjans de comunicació, l’educació del lleure, etc. En
aquest sentit, Francesc Imbernón diu amb una clarividència absoluta: «La institució
que educa ha de deixar de ser un lloc exclusiu on s’aprèn únicament el que és bàsic
(les quatre regles, els valors més elementals de socialització humana, un ofici...), ja que,
cada vegada més (i aquesta és una de les diferències amb segles anteriors), comparteix
el poder de la transmissió del coneixement amb altres instàncies socialitzadores:
televisió, mitjans de comunicació de tota mena, xarxes, cultura social més gran, educació no formal..., i la institució educativa necessita aquestes instàncies de socialitza8. Al nostre país es desenvolupen moltes experiències de simulació de l’exercici de la democràcia, com
les del Parlament de Catalunya: «El Parlament escolar» per a l’alumnat d’educació primària i «Fem una
llei» per a l’alumnat d’educació secundària, o les dels consells d’infants de diversos ajuntaments.
9. Les experiències d’aprenentatge servei constitueixen activitats escolars d’una gran potencialitat educativa perquè l’alumnat realitza els seus aprenentatges a la vegada que exerceix un servei a la comunitat. Més informació: www.aprenentatgeservei.org
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ció per educar els infants i els joves, i també per assumir que ella és també una manifestació fonamental de la vida en tota la seva complexitat, en tota la seva xarxa
de relacions i dispositius amb una comunitat, per mostrar una manera institucional de
conèixer; per tant, no pot defugir ensenyar el món del futur i totes les seves manifestacions. Per exemple, ha d’ensenyar la complexitat de ser ciutadà i ciutadana en un
futur divers i complex i les diverses sensibilitats en què es materialitza: democràtica,
social, solidària, igualitària, intercultural, ambiental; i és possible que en alguns indrets
ho faci envoltada d’una gran neomisèria o pobresa endèmica i davant d’una població
(alumnat, famílies, veïns...) imbuïda d’analfabetisme cívic en una cultura urbana de marginalitat, on l’educació serà fonamental per sortir de l’exclusió social».10
D’aquest discurs deduïm que, en l’actualitat, la institució educativa necessita que altres instàncies socials i altres mitjans s’hi impliquin i l’ajudin en el procés d’educar i de
difondre els seus valors. I això comporta que l’educació esdevingui més i més complexa, que sigui molt més que ensenyar el que és bàsic a una minoria homogènia, com
en una època passada, en què el coneixement i la seva gestió estaven en poder de
poques mans que monopolitzaven el saber i imposaven una visió determinada de les
relacions socials. Com a conseqüència, si el futur de l’educació dels éssers humans
és més complex, la professió docent i totes les professions que l’envolten també ho
seran.
Hem exposat el paper dels centres educatius en la seva funció bàsica d’educar els
nens i les nenes, els i les joves en un món complex i canviant com és el món actual,
així com també la importància de les interrelacions entre els diferents agents educatius, el conjunt de la comunitat educativa, les diverses institucions locals per tal d’assolir els objectius educatius i, també, aconseguir la tan necessària cohesió social. Amb
tot, no hem d’oblidar que en aquest procés qui té i ha de tenir el protagonisme absolut és l’alumnat, i per això voldria acabar amb una citació de Manuel Castells: «La qüestió fonamental és reconèixer el problema educatiu i situar-lo en el seu context social,
sense obviar la necessitat de recursos, però posant els alumnes persones en el centre de la relació entre escola, família i societat. En això ens hi juguem el futur, com a
país i com a persones».11

10. Francesc Imbernón (2004). «La professionalització docent». Document elaborat per al debat en el
cicle «Política educativa i igualtat d’oportunitats», organitzat per la Fundació Jaume Bofill. http://www.
fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/389.pdf
11. Manuel Castells (2004, 18 de desembre). «Mala educación». La Vanguardia.
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Què en pensen els centres, de la intervenció
d’altres professionals?
Eduard Inglada

Em centraré en la realitat que conec. He viscut l’experiència de l’aplicació del PIDCES
on treballo, l’IES Eugeni d’Ors, a Vilafranca del Penedès. Aquest és un institut gran,
d’uns mil alumnes repartits entre ESO, batxillerat diürn i nocturn i cicles formatius de
grau mitjà i de grau superior. Els alumnes beneficiats amb el programa són bàsicament
de 3r i 4t d’ESO, els de batxillerat diürn i els dels cicles formatius de grau mitjà del torn
del matí. També es fan algunes actuacions per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, com és la
formació de delegats.
Les institucions escolars tenen encomanades per llei una sèrie de tasques. Òbviament,
els continguts acadèmics, en tots els seus vessants (conceptuals, procedimentals i
actitudinals), és a dir, el treball per competències –i tot el que en deriva–, és la tasca
fonamental. Però de tots és sabut que els problemes socials de diferents tipus –la relació interpersonal, la salut, l’educació viària, l’autonomia personal, la participació en
la societat...– sembla que també els ha de resoldre, l’escola o l’institut, segons l’edat.
Els instituts de secundària són organismes molt complexos, amb horaris molt rígids,
en els quals es mouen diàriament centenars de joves de diferents edats i amb diferents interessos i desenes de professors, on hem d’impartir uns currículums llargs i
molt diversos, hem d’assessorar sobre les drogues, hem de controlar que no fumin,
que s’alimentin bé, que siguin respectuosos, que tinguin autoestima, que sàpiguen
estudiar, que es relacionin amb companys i amb altres institucions del municipi, que
tinguin iniciativa per crear, per associar-se, que no practiquin pressing catch, etc. I
quan alguna cosa no va bé entre el jovent, la societat apunta cap aquí amb el dit.
Nosaltres sols no podem fer aquesta tasca perquè en moltes ocasions, segons del
que es tracti, no sabem com fer-ho. Ara bé, tampoc no hem de defugir la nostra responsabilitat envers aquests joves amb els quals compartim moltes hores cada dia i
molts anys de les nostres vides.
Actualment, i per sort, la majoria de joves de fins a setze anys, i un percentatge important dels de disset i divuit anys, passen moltes hores a l’institut. L’energia i el potencial d’aquest jovent és enorme i moltes de vegades les propostes institucionals de
suport i ajuda no arriben o no produeixen l’efecte esperat.
És aquí on iniciatives com la del Programa d’Informació i Dinamització als Centres
d’Ensenyament Secundari (PIDCES) als instituts fan que no ens sentim tan sols a l’hora de donar resposta a les inquietuds, a les mancances de la societat, de la família i
de la comunitat educativa entorn als joves.
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D’on venim?
Fa anys que aquest programa intervé al nostre municipi, Vilafranca del Penedès. En
desconec els inicis, però els últims anys hem tingut alts i baixos en aquestes intervencions. Hem passat per diferents etapes: primer estaven mancomunats tres municipis
amb un nombre important d’habitants, i per això el servei no arribava a la qualitat desitjada. Però encara hi va haver més entrebancs: la precarietat laboral del dinamitzador; per tot plegat, vam haver d’aturar el servei durant un curs escolar.

On som?
La darrera i nova etapa és quelcom diferent. El servei se centra únicament en el municipi de Vilafranca, que gaudeix de la dedicació exclusiva de la dinamitzadora. És evident que aquest canvi ha repercutit molt positivament en el servei, i els resultats no
s’han fet esperar.
Actualment el PIDCES arriba als tres centres públics de la vila, aproximadament
a 2.250 alumnes.

Què aporta el PIDCES a l’institut?
Entre d’altres coses:
Coherència. Perquè s’apropa allà on hi ha els joves adolescents. Això és perfectament
compatible –i jo diria més: és necessari– amb altres serveis i equipaments locals establerts per atendre el jovent.
Dinamisme. Perquè presenta activitats i temes d’actualitat, temes transversals que
moltes vegades són difícils de treballar als centres, temes interessants per als alumnes: drogues, tolerància, diversitat, autoestima, treball, participació en la vida pública, etc.
Proximitat. Perquè apropa els serveis i les iniciatives municipals a l’alumnat (SIAJ, etc.).
Lligams entre els centres i el municipi. Perquè permet fer trobades de treball per analitzar la problemàtica juvenil i cercar solucions.
Recursos. Perquè dóna suport a jornades culturals i a altres activitats.
Tot això es pot concretar en dos vessants:
Lúdic. Necessari per a la formació i la cohesió del jovent.
Educatiu. Que complementa el que es duu a terme en els centres.
Aquests vessants, normalment, es vehiculen en els centres a través dels equips de
tutors i de les tutories. Però el que garanteix una bona coordinació entre el programa
i els centres és sens dubte l’anomenat referent de centre. Aquesta figura, que es man-
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té en contacte amb el dinamitzador, és necessària per al bon funcionament del programa, ja que centralitza i coordina les activitats que es duran a terme en el centre.

Què implica, pel que fa a espais i dedicació,
l’aplicació del PIDCES en un centre?
Introduir el PIDCES i facilitar el seu desenvolupament per a un institut suposa una petita inversió en temps del referent de centre i dels equips de tutors a canvi de molts
avantatges. Les tasques que els centres han de dur a terme es poden resumir en les
següents:
– Permetre la presència al centre del dinamitzador juvenil i facilitar-li espais on pugui
penjar cartells i os es pugui instal·lar per atendre els joves.
– Fer difusió del servei dins del centre entre els equips docents i els departaments
didàctics.
– Fer un mínim de dues trobades a l’any amb el tècnic de joventut, el dinamitzador i
els altres referents de centre del municipi: una per presentar el catàleg d’activitats
i l’altra per avaluar-lo i proposar millores.
– Fer una trobada setmanal amb el dinamitzador per ajustar les activitats que cal fer
(dies, hores, grups, espais...).
Aquesta figura pot recaure en el coordinador pedagògic (és el nostre cas) o en la persona que designi cada centre.

Aspectes de funcionament
Destaquem ara aspectes del funcionament del programa que podem resumir en punts
forts i punts febles.
Punts forts
– Un o dos (tècnic i dinamitzador) interlocutors municipals.
– Qualitat i rigor en les activitats dutes a terme durant el curs.
– Capacitat de resposta durant el curs, ajust d’activitats i d’horaris.
– Formació de tècnics i dinamitzadors. És bàsic que coneguin l’entorn juvenil, però
també el sistema educatiu i el funcionament de cada centre.
– Presentació dels serveis específics de joventut a l’alumnat entre l’última setmana
de setembre i la primera quinzena d’octubre (a l’inici del curs).
– Suport a les jornades culturals i a altres serveis complementaris dels centres, com
el servei de mediació escolar o la revista del centre.
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Punts febles
– Excés d’oferta d’activitats proposades. No tan sols proposa activitats el PIDCES,
també ho fan empreses privades, diferents departaments de la Generalitat, associacions del municipi i de la comarca, altres tipus d’associacions...
– Marc horari escolar, molt rígid i poc flexible. Costa introduir més activitats a les ja
programades pels centres, i costa adequar-se als horaris marcats pels centres.
– Dependència de la sensibilització dels equips directius i de la comunitat educativa
per acollir les propostes del programa.
– Situació laboral dels dinamitzadors.
– Introducció d’activitats per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.
Aspectes pràctics que faciliten el bon funcionament del programa als centres
– Tenir un referent als centres, o una persona de contacte. Un interlocutor que es coor
dina amb el tècnic de joventut o el dinamitzador de centre. En funció de l’organització del centre, també és necessari que el dinamitzador conegui els coordinadors
de tutors per tal de preparar les sessions de treball amb l’alumnat.
– Que hi hagi una comunicació fluïda entre aquestes persones. Cal, com a mínim,
una reunió amb tots els centres al principi de curs i al final per avaluar el programa.
També cal fer trobades setmanals entre el referent de cada centre i el dinamitzador
per tal d’ajustar la programació.
– Que el dinamitzador de centre hi sigui almenys un cop a la setmana, coincidint amb
l’hora del pati.
– Desenvolupar la majoria d’activitats a les hores de tutoria dels alumnes.
– Fer les presentacions del servei aula per aula a principi de curs.
– Elaborar un únic catàleg de totes les activitats formatives adreçades als joves, de
qualsevol àrea o departament de l’Ajuntament.
– Conèixer el programa d’activitats en acabar el curs per poder incloure-les dins del
pla d’acció tutorial del proper curs.
– Participar en les trobades i assessorar les associacions formals o informals que
tinguin els centres: delegats i sotsdelegats, associacions d’alumnes, grup de teatre, grup de revista escolar, grups esportius, etc.
– Potenciar els corresponsals (alumnes que fan de pont) dins dels centres.

Cap on anem?
Hem de continuar enfortint el triangle joventut, institut i municipi, i hem de potenciar
les línies de treball encetades dins i fora dels centres per tal d’acostar-nos als joves i
a les seves problemàtiques i necessitats i així poder donar-los una resposta adequada.
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Hem d’aprofitar l’oportunitat que ens donen els Plans Educatius d’Entorn i treballar
tots junts: ajuntaments, instituts, entitats i associacions. Aquest treball en xarxa ha de
permetre incrementar l’èxit escolar i la participació en activitats de lleure, reduir desigualtats i afavorir la convivència.
També caldria convidar els centres concertats a participar-hi. Cal que aquests centres
prenguin consciència de la importància del programa i el vulguin aplicar, tot i que probablement s’haurà d’adaptar o ajustar la proposta al funcionament i als criteris de cada
centre concertat.
També cal trobar punts d’actuació comuns i arribar a un consens entre les diferents
administracions (Generalitat, Diputació i municipis) per tal de rendibilitzar els recursos
i emmarcar el PIDCES d’una forma natural dins les programacions de centre amb independència de la sensibilitat dels equips directius. Ningú no pot dubtar que molts
dels objectius i de les competències bàsiques de l’educació secundària es veuen reforçats amb les activitats proposades pel programa; per tant, contribuïm entre tots
que el jovent i la societat en general en surtin beneficiats.
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Els adolescents i joves i la informació.
L’oportunitat de la informació entre iguals
Olga Madrid, Maria Villegas

Les adolescències. La diversitat d’adolescents
i l’atenció informativa
Com molt bé ha explicat Jaume Funes en aquest mateix llibre, l’adolescència és sobretot un moment de canvi, una etapa amb importants canvis biològics i psicològics
que donen pas ben bé a una persona nova: físicament diferent, que descobreix la sexualitat, amb un sistema de valors propi i un nou univers de relacions socials i íntimes
en què els amics i companys són el centre del món.
I tot això, a l’institut, ja que és on passen la seva adolescència (entren sent nens –especialment els nois– i surten convertits en joves). Els de 1r d’ESO són molt diferents
dels de 4t d’ESO, i encara més dels de 2n de batxillerat. Seguint la professora Ángeles Rubio Gil,12 podem trobar tres tipus d’adolescents, als quals s’ha d’atendre tenint
en compte les seves especificitats, les preguntes que fan i a qui escolten.
Primera adolescència (10-13 anys): 1r i 2n d’ESO
Aquests adolescents fins no fa gaire encara estaven a l’escola i arriben a l’institut amb
la por d’allò desconegut i la il·lusió de formar part del col·lectiu dels grans. Aquí ja s’inicia la separació dels pares i els amics i companys ocupen el seu lloc. Comencen els
canvis físics i els nois i les noies estan molt preocupats davant la inseguretat que
els provoquen aquests canvis.
Les seves preguntes, els seus dubtes, estan molt relacionats amb els canvis físics i
psicològics i el descobriment de la sexualitat. És un moment clau de construcció personal i per això la forma, el com, és molt important. De vegades no saben quina pregunta fer o no s’atreveixen a formular-la, i, per tant, l’atenció personal, la confiança,
l’assertivitat són claus en el treball amb aquests adolescents. Els iguals són cada vegada més importants i la informació que prové dels companys i les companyes conté
la càrrega emotiva que busquen.

12. Ángeles Rubio (dir.) (2009). Adolescentes y jóvenes en la red: Factores de oportunidad. Madrid:
Injuve. www.injuve.migualdad.es/contenidos.item.action?id=1724774781&menuId=
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Adolescència mitjana (14-16 anys): 3r i 4t d’ESO
Ara ja estan segurs i situats a l’institut, que s’ha convertit en «el seu lloc», on es troben
bé perquè estan amb els seus companys i poden fer d’adolescents. Alguns, però, hi
són perquè han de ser-hi, i continuar estudiant no els interessa gens. Estan molt preocupats per la seva imatge i la moda i inicien les seves primeres relacions sexuals.
Les seves preguntes continuen en l’esfera de la sexualitat i les relacions afectives, omnipresents i centrals en tota aquesta etapa. Segueixen sent molt importants els iguals
i la informació que prové d’ells; ara són els grans de l’ESO i també els models per als
alumnes més petits. Al final d’aquesta etapa han de decidir què faran després de finalitzar l’educació obligatòria, una decisió important perquè és a partir d’aquí que comencen a construir el seu itinerari professional.
Adolescència tardana (17-19 anys): Batxillerat i cicles formatius
Aquests són els grans; hi són perquè volen continuar els seus estudis, són més madurs i realistes i estan centrats en el que faran després de l’institut. Físicament ja són
joves, les relacions íntimes prenen més importància davant el grup d’iguals i tenen coneixements més encertats sobre els riscos de les relacions sexuals no segures.
Cada cop tenen les preguntes més clares i valoren la idoneïtat de les diferents fonts
d’informació, les quals interroguen segons el dubte que tenen. La seva relació amb els
recursos és cada cop més utilitària: se’n serveixen quan en tenen necessitat.

La informació i l’atenció informativa per a nois i noies, diferents
interessos i diferent moment de construcció personal
Els nois i les noies són diferents, hi ha diferència entre les adolescències masculines
i femenines, no és només una qüestió de moment de desenvolupament biològic, ni
tampoc de modelatge i pressió externa, sinó que cada vegada més influeixen les seves pròpies relacions, com es construeixen ells i elles com a adolescents masculins i
femenins.
Aquesta diferència s’expressa de moltes maneres: el que pensen sobre si mateixos i
sobre si mateixes, com es relacionen amb els adults i amb els seus companys, com
viuen la seva etapa escolar... «Les noies, com a col·lectiu, sembla que sentin, pensin,
visquin i practiquin l’adolescència de maneres molt més diverses i complexes que els
nois» (Funes, 2004).
Pel que fa a la presa de decisions també hi ha diferències en com les prenen uns i altres
i a qui demanen consell i opinió. «Quan han de prendre decisions importants –les
noies– confien molt més en els amics i les amigues que en els pares i, predominantment,
segueixen processos de decisió personals complexos en els quals tenen en compte diferents opinions» (Funes, 2004). Això s’ha de tenir en compte a l’hora d’atendre’ls i també a l’hora de proposar i planificar activitats de dinamització i promoció.
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Des del PIDCES, en les diferents enquestes que s’han realitzat a usuaris del servei,
també s’ha constatat aquesta complexitat-simplicitat que diferencia noies i nois. Les
noies normalment són més exigents amb elles mateixes pel que fa al seu paper al centre; això es pot rellegir a partir d’aquesta major complexitat. «La comparació entre ser
adolescent noi o noia és com posar en relació la simplicitat i la complexitat, la violència o la cruesa enfront de la delicadesa i el matís, la insensibilitat aparent i els sentiments profunds» (Funes, 2004).
Davant de diferents interessos i d’una major complexitat, hi ha diferents preguntes i sobretot hi ha d’haver diferents respostes i una diferent atenció. Per a les noies, són més
importants les relacions humanes i afectives; són més responsables i tenen més èxit
acadèmic. Continuen estudiant més que no pas els nois, que entren abans al mercat laboral, i també estudien més fora de l’horari lectiu: assumeixen la pressió sexual i la responsabilitat de les primeres relacions, tant des del punt de vista afectiu com preventiu.
Diferents adolescències, diferents necessitats, diferents preguntes i, per tant, diferents
respostes, i el que és més important: una diferent atenció. Per a les noies és més important l’atenció personalitzada, poder empatitzar amb l’interlocutor/a i que aquest/a
tingui molt en compte la càrrega emocional dels dubtes i les circumstàncies. Per altra
banda, també cal un replantejament d’un model social que carrega molta més responsabilitat sobre les noies i que perdona i justifica la infantilització dels nois.

La informació i la construcció personal quan s’és diferent:
els nouvinguts i l’atenció informativa
Els adolescents nouvinguts sumen als dubtes i les problemàtiques propis de l’edat el
fet que provenen d’un entorn en el qual no hi ha adolescència i que viuen un ràpid procés d’adaptació per fer d’adolescent. En aquest procés d’adaptació a l’adolescència, un
dels factors més important són els altres adolescents i les possibilitats que els ofereixen de ser un més. «No podem deixar de banda que els adolescents són especialment
subjectes per interacció» (Funes, 2004). Els nois i noies nouvinguts viuen i expressen
la seva adolescència amb més complexitat, fruit segurament del seu encaix en una
nova realitat i un nou paper, de la pressió de les seves famílies i de les dificultats per
trobar el seu lloc entre els seus companys i companyes.
«Acumulen pressions i atraccions diverses, fidelitats en tensió, i no acaben d’entendre
aquest món adolescent. Plantegen tres grans tensions adolescents en relació amb la
cultura dels seus pares: el respecte a les figures adultes, la possibilitat que la veritat
sigui diversa, canviant i diferent de la que expliquen els adults, i l’omnipotència falsa
de l’adolescent, la necessitat d’ajuda en aquest món complicat» (Funes, 2004).
Aquesta realitat i aquestes necessitats específiques, que se sumen a les tensions pròpies de l’adolescència, s’han de tenir en compte a l’hora d’atendre els adolescents
nouvinguts. És molt important conèixer el diferent paper que per a ells tenen els adults,
el xoc cultural que experimenten en temes com la sexualitat, el gènere..., i ajudar-los
a buscar i trobar el seu encaix, com a adolescent i com a nous ciutadans i ciutadanes.
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L’oportunitat de la informació entre iguals.
La difusió de la informació
Els adolescents es caracteritzen per una tendència al gregarisme, al companyerisme
i a la cooperació, i estan molt influïts en les seves decisions i actuacions individuals
pel que diu i fa el seu grup d’iguals. Aquesta realitat es pot veure com un obstacle per
a les intervencions i els discursos verticals, però sense cap mena de dubte és una
oportunitat per a intervencions que es basin en la participació dels mateixos joves.
Una acció estratègica per potenciar l’ajuda mútua i la cooperació, i oferir recursos per
afrontar les mil i una situacions pròpies de l’adolescència i les també mil i una decisions que han de prendre.
Si per a ells i elles és més important la informació que prové dels seus companys
–principalment perquè és una informació carregada d’experiència viscuda per algú
igual i contemporani–, per què no treballem per tal de reforçar els discursos «profans»
dels joves i incorporar-los a les accions informatives?
La informació entre iguals és una oportunitat, pel que fa a la difusió de la informació i
també com a metodologia en si mateixa. Situar el discurs dels adolescents en el nivell
de coneixement –el mateix que atorguem a un discurs adult– converteix els adolescents i joves en agents actius i no tan sols en objectes de la intervenció.
Tot això té a veure amb el «com», amb la metodologia, que ja hem tractat al capítol 1, i
sobretot amb un dels seus objectius: l’alfabetització informacional, que està relacionada amb la capacitació per cercar, avaluar, utilitzar i també crear i difondre informació.
L’alfabetització informacional s’ha d’entendre com un element clau en el desenvolupament personal, indispensable per a la implicació social i, en definitiva, per a la formació de ciutadans i ciutadanes. Per aquest motiu, quan parlem d’informació i dinamització als instituts s’han de buscar les estratègies per treballar l’alfabetització
informacional amb els joves a través principalment de la seva participació en la gestió
de la informació i de la dinamització.
En el marc de la intervenció socioeducativa als centres de secundària (PIDCES), hi ha
diferents programes relacionats amb la participació dels joves en la gestió de la informació: els corresponsals, les antenes, els voluntaris del punt, els fòrums entre alumnes.... Són un pas més perquè es reconegui la importància del fet que els joves participin en el procés de cercar, classificar i difondre informació entre els seus companys
i companyes.
La participació dels joves en la gestió de la informació és important per evitar o minimitzar la infoxicació (la intoxicació per excés d’informació). S’han de tenir en compte
els usuaris i els seus interessos. A vegades només cal fer un petit exercici de tria d’informació amb ells per evitar que un excés d’informació amagui la que és realment important. I cal aprofitar el potencial dels joves com a difusors i validadors d’informació.
Per als adolescents, és molt important la informació que prové dels seus iguals, tot ho
validen i ho comparteixen amb el grup; ho fan amb aquella informació que té una gran
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càrrega emocional, com és la que té a veure amb la salut i amb les relacions personals, però també amb la que té a veure amb el seu futur immediat, amb el que faran
quan acabin l’ESO. Per últim, cal tenir en compte que als joves també els arriba informació rellevant per via dels seus companys i companyes; és el que passa en expe
riències com el «fòrum entre alumnes», que posa en contacte joves que estan estu
diant batxillerat o un cicle formatiu amb alumnes de 4t d’ESO per solucionar els seus
dubtes i ajudar-los a triar un cop superats els estudis obligatoris.
I com s’ha de treballar la informació amb els joves? Seguint Ajo Monzó: «La dinamització i la informació van agafades de la mà en el treball amb joves; la dinamització és l’eina
per passar de la informació a l’acció o a la decisió, i d’aquí al coneixement». «Dinamitzar
és: fer moure, estimular l’acció, empènyer a actuar, generar activitat... la dinamització és
el primer estadi del foment de l’autonomia personal dels joves. Una condició necessària
per tal que un jove assoleixi un grau d’autonomia que li permeti desenvolupar-se correctament i amb eficàcia en els entorns en què es mou, és la capacitat de treballar activament a favor dels temes que motiven el seu interès» (J. Montes, 2000).
Els adolescents i joves s’ho volen passar bé, i això és el que han de fer; les activitats
d’oci són una oportunitat de socialització i d’introducció d’altres elements, d’informació, de sensibilització... Allò que fa riure capta l’atenció, la gent s’apunta a allò que la
fa sentir bé. Si això es trasllada als adolescents, que viuen un moment en què tot el
seu món gira al voltant de les emocions, la importància de la dinamització de la informació és imprescindible per poder arribar-hi.
Ajo Monzó també apunta idees per treballar l’alfabetització informacional: «S’ha de
treballar: el domini del llenguatge (facultat humana de comunicar els pensaments o
sentiments), les formes de la comunicació, la causalitat, l’organització de la informació, l’esperit crític (validació), la creativitat i la curiositat. I s’ha de fer: amb processos
lúdics “a favor de l’hedonisme”, propiciant entorns d’alfabetització informacional, estimulant la participació, amb el treball en xarxa, afavorint l’ús de les tecnologies, potenciant l’aprenentatge dels processos d’organització, potenciant l’aprenentatge de
processos de comunicació en qualsevol de les seves formes i estimulant el gust per
la recerca».

Els adolescents de la cultura digital
Els adolescents són part de la cultura digital, hi han nascut, són nadius digitals, per a
ells no és una nova realitat, és la realitat. A més, d’acord amb la professora Ángeles
Rubio Gil, la cultura digital és, per als adolescents i joves, un distintiu generacional,
sobretot perquè per als adults és un món desconegut i moltes vegades temut, ple de
perills. «La popularització i la versatilitat del mitjà responen a necessitats crucials durant l’adolescència: cerca d’identitat, d’independència, desenvolupament del marc de
referència, gran creativitat, necessitat elevada d’autoestima i pertinença, judici crític,
sensibilitat, afectivitat, construcció del projecte de vida; aquestes necessitats fan que
la xarxa sigui un mitjà de socialització privilegiat» (Rubio, 2009).

Els adolescents i joves i la informació. L’oportunitat de la informació entre iguals  39

Internet ha canviat el món: ha revolucionat l’accés a la informació i al coneixement i
n’ha modificat la producció, ha trasbalsat les relacions socials... I encara més: «Internet és un fenomen social total, i d’aquesta manera ha de ser estudiat. No es tracta
només d’un mitjà de comunicació, ni tampoc d’informació, sinó que és i es manifesta
com una relació social plena, internacional, supraindividual i suprafuncional, amb reciprocitat entre els sexes, generacions i cultures...» (Ángeles Rubio, 2009).
Davant d’aquesta nova realitat, des de la intervenció socioeducativa no es pot continuar
treballant com es feia abans d’aquest canvi. Els adolescents i joves de la cultura digital
són generadors de canvi i representen «un nou estil d’entendre i incorporar-se a la societat, i una font d’oportunitats que descriuen noves pautes de relació, oci, consum, formació i ocupació; i el que és més important, d’accés al coneixement» (Rubio, 2009).
Mòbil, xat, messenger, xarxes socials, facebook, són mitjans i pràctiques normals i
quotidianes entre els adolescents i joves. El volum de missatges audiovisuals que consumeixen i desxifren al cap del dia és molt important: hi estan acostumats i en saben
molt. Aquests són els seus mitjans i el seu llenguatge; els mitjans els permeten involucrar-se en la creació de continguts, i la càrrega emocional i vivencial del llenguatge
els ajuda a sentir-se identificats i a interioritzar els missatges.
De la mateixa manera que justifiquem el programa que ocupa aquest llibre, el PIDCES,
perquè pensem que intervenció socioeducativa s’ha de fer des dels instituts –que són
els espais reals on es troben els adolescents i joves–, de la mateixa manera, dèiem,
com a mínim s’ha d’estar present (i això ja és intervenir) en els escenaris virtuals on els
adolescents i joves es relacionen i se socialitzen. Diem «com a mínim» perquè, a diferència dels espais reals, als espais virtuals només podem intervenir-hi si els joves ens
conviden a fer-ho: «... la xarxa ha suposat una revolució cultural i estructural sense
precedents que ha canviat la humanitat, i l’adolescència i la joventut l’han adoptada
com a mitjà amic amb el qual deslliurar-se del dirigisme, la manipulació i la passivitat
a què els aboquen altres mitjans» (Rubio, 2009). Els espais virtuals, les xarxes socials,
són com els passadissos de l’institut, espais adolescents per excel·lència on es troben els adolescents i joves durant moltes hores i molts dies, on interactuen amb els
seus iguals i expressen els seus desitjos, els seus dubtes i les seves aspiracions. Uns
espais virtuals que, com els instituts, s’han de tenir en compte en la intervenció socio
educativa i que, ben bé com els adolescents, es caracteritzen per la llibertat, l’obertura, la creativitat i el canvi.

La intervenció
als centres

  41

PIDCES. Els punts d’informació
als centres de secundària
Àngels Piédrola

Els centres de secundària són espais on els adolescents i joves aprenen, es relacionen, participen, s’enamoren, pateixen... Aquesta concepció àmplia del que passa als
instituts obre la porta a actuacions i programes més enllà del currículum que contribueixen també a la seva educació i a la seva formació com a ciutadans i ciutadanes. En aquest context, des de ja fa més de dues dècades, molts municipis i molts
instituts disposen dels punts d’informació als centres de secundària en el marc del
PIDCES.
El Programa Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària (PIDCES)
és una iniciativa de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, a través
de l’Oficina del Pla Jove, oberta a tots els municipis de la província que desenvolupen
actuacions als instituts per tal de promoure la informació, la dinamització i la participació dels joves estudiants.
Aquest programa és impulsat amb l’objectiu de donar suport a la tasca de formació
dels joves com a ciutadans i ciutadanes a través de la seva participació en la vida del
centre i el compromís amb la seva pròpia educació i amb el seu entorn proper.
Són els municipis, des de les regidories de Joventut, els que desenvolupen i gestionen els PIDCES a cada institut a través del punt d’informació jove (PIJ).
El PIDCES es concreta a cada centre amb el punt d’informació jove, un espai d’atenció presencial i estable a l’institut que posa a l’abast dels joves i les joves recursos informatius d’interès i accions i estratègies que promouen experiències de participació
tant en el mateix centre com en el seu entorn més proper, el barri i el municipi.
L’atenció presencial es concreta en un dia a la setmana fix durant l’hora del pati, i altres intervencions com: formació i coordinació de delegats, campanyes informatives,
suport a les tutories, orientació acadèmica, suport a l’associacionisme, activitats de
dinamització...
El PIDCES, en tant que programa de descentralització de la informació i dinamització
als centres dins de les polítiques de joventut, ha estat una prioritat contínua de l’administració municipal, però les accions i les propostes han anat canviant a mesura que
anaven canviant també les necessitats dels joves.
Atès l’espai on es desenvolupen (el centre educatiu de secundària), esdevenen un instrument privilegiat per treballar amb els joves i les joves (especialment en el cas de
l’ensenyament secundari obligatori, ja que tots els joves i les joves d’aquests nivells
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educatius es troben presents als centres educatius). Aquestes accions s’adrecen a joves de dotze a divuit anys (estudis secundaris obligatoris i postobligatoris).
La pràctica ens diu que la majoria de programes han estat dirigits per les regidories
de Joventut, i en els casos en què els PIDCES depenen de les àrees d’Educació, ens
trobem, moltes vegades, amb l’assumpció de les polítiques iniciades per Joventut.
Quan parlem del PIDCES, doncs, ho fem des de les polítiques de Joventut, tenint present la necessitat de treballar transversalment amb tots els departaments i especialment amb les àrees d’Educació.

Perspectiva històrica dels punts d’informació als centres
Al voltant dels anys vuitanta neixen els primers programes de descentralització de la
informació als centres d’ensenyament, els PIDCES, el funcionament dels quals es basa
a dispensar informació del punt d’informació jove als centres per mitjà de les cartelleres i el punt d’informació setmanal a l’hora de l’esbarjo, estratègies conjugades a través de la figura de l’informador o la informadora.
La necessitat d’arribar a més joves, la constatació de carències especials d’informació dels i les estudiants, i la concepció de l’institut com a centre de formació integral
dels i de les joves defineixen els nous programes d’informació i dinamització als instituts; aquests programes ofereixen informació als i a les joves amb un feedback més
resolutiu i incorporen el foment de la participació juvenil com a nou objectiu.
La metodologia dels nous programes continua basant-se en la descentralització del punt
d’informació jove però ara duent a terme activitats de dinamització i foment de l’associa
cionisme. La professionalització del perfil de l’informador/a i del o de la dinamitzador/a i
les xarxes de corresponsals constitueixen els dos elements cabdals d’aquesta nova etapa.
La Diputació de Barcelona ha tingut i té un paper cabdal en el desenvolupament dels
PIDCES. En el curs 2010-2011 participen en el programa 113 municipis i 308 instituts.

Els objectius i les àrees d’actuació del programa
Els principals objectius dels PIDCES són els següents:
• Fer arribar informació al jovent sobre diferents àmbits de la seva vida amb l’objectiu de treballar per la igualtat d’oportunitats a través de la informació i la dinamit
zació.
• Facilitar i potenciar l’apropament entre els centres d’ensenyament i els espais juvenils del municipi mitjançant la coordinació d’activitats conjuntes i complementàries.
• Fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre el jovent dins el seu
àmbit més proper i durant tot el procés de formació i desenvolupament personal.
• Potenciar els mecanismes de participació tot contribuint a la creació i consolidació
d’associacions i grups juvenils i a la vinculació del jovent a entitats ja existents.
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• Promoure activitats de difusió i creació cultural, esportives, formatives i de temps
lliure per al jovent.
• Prevenir conductes i hàbits de risc a través de la informació.
Per tal de treballar i assolir els objectius marcats, els PIDCES desenvolupen la seva
actuació en dues grans àrees: la informació i la dinamització.

La informació juvenil
La informació és una eina clau en la situació del jovent que permet, quan se sap utilitzar, prendre decisions per definir el present i el futur. La impossibilitat d’accedir-hi i
no saber destriar i utilitzar la informació redueix les seves oportunitats en el seu procés d’inserció social.
Per tant, el punt d’informació jove selecciona i adequa dels continguts i els formats, i
també realitza una tasca pedagògica per tal de treballar les habilitats informacionals
dels i de les joves i adolescents; aquestes habilitats són cabdals per al seu desenvolupament com a ciutadans i ciutadanes actius.
Més enllà de les tasques centrades en la informació en si mateixa, també es vol potenciar la capacitat dels i de les joves i adolescents per generar i transmetre informació.
Atès el seu moment vital i evolutiu (importància del grup dels amics i amigues, etc.),
la informació entre iguals esdevé una oportunitat i un canal privilegiat. En el mateix
sentit, cal també fer ús i aprofitar la informació que genera el mateix jovent, una informació diferent de la institucional i de la que prové dels adults, i que en moltes ocasions
té el valor de ser molt més pertinent i apropiada per a les seves necessitats.

La dinamització
El contacte amb els i les adolescents i joves als centres de secundària també permet
promoure processos de dinamització; com a forma òptima d’aprendre i d’educar en
la participació i en la ciutadania, es busca:
– provocar experiències participatives,
– conèixer, participar o fer ús dels mecanismes que ja existeixen al centre (els delegats i les delegades i els consells escolars),
– facilitar el coneixement i l’intercanvi amb l’entorn més proper del centre,
– afavorir l’adquisició d’habilitats socials.

La promoció de la participació de l’alumnat al centre
La participació de l’alumnat hauria de ser considerada com una important contribució
a la seva formació cívica i hauria de contribuir a l’ordre dels centres. En els centres,
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molta part de l’alumnat només troba relacions interindividuals: relacions amb cada
professor/a i algunes relacions d’amistat entre companys/es. Són poques les vegades que l’alumnat percep que pertany a una comunitat amb què comparteix interessos i amb la qual pot i ha de col·laborar per aconseguir els objectius que aquesta comunitat es planteja. I tot això contribueix molt poc a l’exercici responsable de la
llibertat.
La participació de l’alumnat en la vida dels centres és un factor de millora del sistema educatiu. Incideix en el compromís en la seva pròpia formació i en la necessària
adaptació de continguts educatius a un entorn en canvi constant. (Aquest canvi es
deu a factors demogràfics, socials, familiars, econòmics, culturals, etc.) En el Pacte
Nacional per a l’Educació i la Llei d’Educació de Catalunya, el Departament d’Educació té en compte aquest fet i potencia la importància dels delegats i delegades
d’alumnes com a element clau de la promoció activa de l’alumnat i de les associacions
d’estudiants com a eix fonamental d’aprenentatge cívic dels i de les estudiants.
Per la seva banda, les polítiques de joventut «han d’aconseguir, com a objectiu estratègic, l’emancipació de la gent jove, en tant que ciutadans i ciutadanes amb capacitat
de construir i desenvolupar projectes vitals i amb capacitat de participació en projectes col·lectius» (Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2000-2010). Aquest Pla pretén
fomentar la cultura de la participació i desenvolupar la capacitat de decidir sobre tot
allò que afecta directament o indirectament el jovent.
Per això, cal transmetre els valors que aporta la participació, oferir eines i habilitats a
la població jove perquè pugui incorporar la participació en el seu dia a dia.
El PIDCES és una oportunitat cabdal per tal de:
– dinamitzar la participació del cos de delegats i delegades,
– promoure els consellers escolars,
– afavorir la participació dels estudiants als centres,
– promoure l’associacionisme estudiantil.

El model de gestió dels PIDCES
El PIDCES és un espai de referència i de trobada. Per una banda, és una eina per a la
difusió d’informació pertinent, adequada a les demandes del jovent i a tota la comunitat educativa. Les campanyes informatives abordaran el vessant educatiu –l’orientació acadèmica i laboral–, però també tota aquella informació canalitzada des del
servei d’informació municipal o bé des de qualsevol àrea o servei que es considerin
oportuns (activitats d’estiu, activitats culturals, concerts, intercanvis, associacionisme,
viatges, esports, lleure, etc.).
D’altra banda, el PIDCES també està destinat a l’establiment de xarxes comunicacionals i relacionals de treball que tinguin com a objectiu el foment i la promoció de l’associacionisme i la participació estudiantil.
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El projecte de descentralització de la informació als IES es desenvoluparà tenint en
compte l’horari d’obertura i tancament dels diferents centres, el calendari escolar, les
activitats de coordinació necessàries i les activitats extraordinàries que es promoguin.
Sempre s’han d’atendre les necessitats del jovent pel que fa a la disponibilitat horària,
i s’ha de tenir en compte que aquesta disponibilitat variarà en funció de les obligacions escolars i/o laborals.
Per aconseguir una major implicació de l’alumnat al punt d’informació, s’utilitza la figura dels o de les corresponsals procedents dels centres. Aquests o aquestes corresponsals s’encarreguen de dinamitzar del punt d’informació i altres activitats generades al mateix centre i a la ciutat i porten a terme una doble funció: d’una banda, fan
de transmissors de la informació generada als punts mateix, i, de l’altra, aporten elements per conèixer les necessitats reals del col·lectiu més proper: l’alumnat del seu
propi centre.
Cal crear, doncs, un cos de referents i voluntaris/àries procedents de l’alumnat, del
consell escolar o de la resta de la comunitat educativa que es puguin coordinar amb
el/la responsable del punt d’informació per tal de donar continuïtat a les tasques d’informació i difusió, tot mantenint els contactes i les xarxes comunicatives i relacionals
establertes. Tanmateix, hauran de fer, entre la resta d’alumnat del centre, difusió i divulgació de la informació generada, canalitzar la comunicació entre l’alumnat i el punt
i aconseguir el manteniment al llarg de la setmana de les actuacions de difusió i foment i de promoció de l’associacionisme estudiantil que es portin a terme.
Aquest cos voluntari de referència (corresponsals) als centres haurà de constituir-se
com a autèntic agent dinamitzador dels i les estudiants sota les directrius i la coordinació del punt.
És adient pensar en possibles trobades i activitats per tal de cohesionar el grup de voluntaris/àries i col·laboradors/es, tot implementant protocols de treball en aquesta línia
amb membres del consell escolar i altres portaveus de la participació estudiantil.
El projecte ha de mantenir una lògica progressiva i per etapes en la seva aplicació,
s’ha de visualitzar com una millora quantitativa i qualitativa. És important el fet d’aprofitar els contactes amb els grups de joves més actius i participatius dels centres amb
la finalitat que aquests tinguin en l’informador/a un/a clar/a figura referent.

El perfil del dinamitzador dels PIDCES
La posada en marxa del projecte requereix personal remunerat. Aquest personal cal
establir-lo en funció dels objectius del projecte i la intenció d’oferir un servei públic de
qualitat i eficàcia contrastada. Amb aquesta finalitat, calen professionals degudament qualificats, amb suficient experiència i formació específica dins el món de la informació, l’animació i la dinamització sociocultural, la participació i el foment de
l’associacionisme juvenil, perquè puguin dur a terme amb garanties d’èxit les tasques
de gestió del programa.
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Aquests professionals han de ser joves amb formació acadèmica i experiència laboral
en el camp de la documentació, la informació i la dinamització i participació juvenil,
amb un contrastat perfil dinamitzador i un coneixement suficient de la realitat sociocultural dels adolescents. També han de posseir suficients habilitats socials per seguir
els protocols d’atenció al públic sota criteris d’empatia i assertivitat.
Un o una agent d’intervenció cal que sàpiga (tingui coneixements), que sàpiga fer (tingui
coneixements aplicats a cada cas i a cada situació), sàpiga estar (tingui enteniment i comunicació) i sàpiga actuar/ser.
El dinamitzador o la dinamitzadora ha de contribuir a l’autoconeixement de l’usuari/ària, és a dir, ha d’ajudar que sigui conscient de les seves potencialitats i, així, pugui
desenvolupar-les i conèixer millor el propi entorn; això li facilitarà el procés de presa
de decisions. El dinamitzador o la dinamitzadora també ha d’estimular el coneixement,
la identificació i l’ús de les fonts d’informació.
En l’àmbit de la participació, s’ha de convertir en referent per als estudiants, i més que
supervisar les seves iniciatives les ha de fer viables en funció de les necessitats i els
interessos detectats. Cal incidir en aquesta línia de corresponsabilitat implicant el jovent, escoltant els seus suggeriments i les propostes per tal de donar-los sortida amb
l’ajut dels recursos que tant l’administració municipal com el territori posen al seu abast.

El PIDCES i els serveis d’informació juvenil
El punt d’informació juvenil és un espai obert a tothom i que treballa principalment per
al jovent, amb la voluntat de ser una eina que els permeti desenvolupar actituds, valors i coneixements i millorar la relació amb el seu entorn més proper.
La tasca de la majoria de punts d’informació juvenil consisteix fonamentalment a informar, assessorar i orientar el jovent davant de qualsevol dubte que se’l plantegi.
Els punts d’informació disposen d’un seguit de serveis gratuïts i es caracteritzen també per oferir serveis d’informació generalistes i de qualitat adaptats a cada realitat immediata; el servei s’ajusta a l’entorn i intenta obrir-se a altres joves. L’adaptació fa necessària l’adequació de continguts i la recerca de diverses formes de dinamització de
la informació.
En aquest sentit d’adaptar el model del punt d’informació juvenil a la tipologia i el perfil dels potencials usuaris o usuàries del servei, entenem el PIDCES com un servei més
del punt d’informació juvenil, amb formats i suports de treball especialitzats i diferenciats però amb els mateixos objectius: una informació generalista i de qualitat.

Les xarxes de corresponsals als centres
Els o les alumnes corresponsals del punt d’informació, a més de col·laborar en les tasques pròpies de la informació que s’ofereix des del punt i en la dinamització en cam-
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panyes, activitats i creació de grups formals i no formals, són l’enllaç del/de la
dinamitzador/a amb la resta d’alumnat del centre.
Per a l’establiment d’una xarxa de corresponsals cal un programa de dinamització
complet. La xarxa serà un bon nucli de contacte i de difusió de serveis no tan sols si
mantenim al dia les cartelleres de l’institut; hem de formar un grup més o menys estable i cohesionat d’alumnes que comparteixin el fet de ser corresponsals, i aquests
o aquestes alumnes, amb l’excusa del grup, desenvoluparan altres activitats.
En aquest sentit, és fonamental que els dinamitzadors o les dinamitzadores es reuneixin amb els grups per establir i reforçar una xarxa de corresponsals als centres. En
alguns municipis, aquesta tasca ha estat indispensable per portar a terme les activitats, les quals han estat dissenyades i organitzades pel mateix jovent responent a les
seves necessitats i els seus interessos.
Pel que fa a la selecció, encara és habitual que els col·laboradors/o les col·laboradores
amb el punt siguin escollits per l’IES. El nombre de col·laboradors/es s’ha de fixar en
funció de les necessitats i característiques dels mateixos CES (torns, línies, aules, dimensió, etc.). Hauríem de seguir dos criteris de selecció: hi ha d’haver representants
de tots els cursos i nivells, i s’han de designar només col·laboradors o col·laboradores
que vulguin ser-ho.
Pel que fa a les funcions dels i de les corresponsals i les funcions i responsabilitats
dels i  de les col·laboradors/es, s’han d’atribuir quan el Punt comença a funcionar. Són
aquestes, entre d’altres:
– Detectar necessitats informatives i de participació.
– Donar a conèixer el servei i encarregar-se dels plafons informatius.
– Difondre materials informatius.
– Engrescar i motivar el conjunt de la comunitat educativa, tot fent especial incidència
en la resta de l’alumnat i, dins d’aquest, en aquelles persones amb suficient iniciativa i capacitat de lideratge per donar continuïtat a la tasca del dinamitzador/a en
temes de participació, associacionisme i organització i gestió autònoma d’activitats.
I si el que volem és una xarxa de corresponsals encara més ambiciosa, cal que fomentem els espais de trobada, relació i intercanvi entre els i les corresponsals dels
diferents IES del municipi i/o del territori perquè puguin trobar afinitats, inquietuds i interessos comuns.

La relació amb el centre de secundària
Per tal que el programa funcioni adequadament és cabdal construir una relació de confiança i de comunicació fluïda amb el centre. Cal treballar amb la comunitat educativa
per tal que vegin el PIDCES com una oportunitat i un espai per a sumar esforços.
El primer que ha de fer un dinamitzador és presentar-se al claustre de professors i reu
nir-se amb la direcció del centre. Aconseguir, com hem tractat anteriorment, un com-
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promís de col·laboració és imprescindible per tenir accés als i a les joves estudiants i
poder desenvolupar amb qualitat i coordinació les possibilitats d’acció del PIDCES.
Hem de considerar també el PIDCES com un recurs que el professorat podrà utilitzar
per millorar la seva tasca docent; per tant, hem d’enfocar la relació des d’aquesta perspectiva de col·laboració per tractar d’establir canals de comunicació estables amb el
centre i amb els diferents agents que composen la comunitat educativa:
– el consell escolar,
– la direcció,
– el cap d’estudis, els coordinadors pedagògics, el claustre i el professorat en general,
– l’AMPA.

Coordinació amb altres agents i treball en xarxa
El caràcter generalista del PIDCES –el fet d’informar el jovent sobre tots els temes que
els interessin i de dinamitzar la participació ciutadana– comporta la necessitat de fer
un treball transversal amb tots els i les professionals de l’administració i de les entitats
i amb altres recursos del territori, tant en l’àmbit municipal com supramunicipal.
D’aquesta manera, el PIDCES es coordina amb els centres d’ensenyament secundari i
els i les professionals de l’àrea de Joventut, però també amb la resta d’àrees de l’Ajuntament, amb equipaments culturals i esportius, amb associacions i plataformes juvenils, etc.
Si aconseguim establir una organització i una metodologia que permetin dur a terme
d’una manera transversal les accions informatives i de foment de la participació, el
PIDCES es consolidarà en el territori i serà reconegut com a programa d’atenció integral per a joves estudiants.
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La participació als centres
Núria Galán

L’institut té un paper clau en la formació d’una cultura cívica i participativa dels estu
diants. Si volem ciutadans i ciutadanes que prenguin part en els seus entorns de vida,
cal que des del principi tinguin l’oportunitat de participar i que ho facin sentint que la
seva contribució és significativa, i això vol dir que ha de tenir incidència en el seu entorn.
A través de la participació, el jovent se sent part de la comunitat amb què comparteixen interessos i amb la qual poden i han de col·laborar per aconseguir els objectius
que es plantegen.
De participar se n’aprèn només participant. Per això, des dels centres d’educació s’han
de prendre mesures per facilitar espais, per motivar l’alumnat i fer possible que les seves propostes es tradueixin fàcilment en accions que puguin contribuir a la convivència
i la dinamització de l’institut. Això implica no tan sols les pràctiques participatives, sinó
també les accions prèvies, les que preparen el jovent i faciliten que puguin participar
activament tant al centre com al seu entorn. És a dir, no tan sols s’han de facilitar els
espais i els mecanismes de participació, sinó que s’ha de crear un clima de participació més enllà del que recull la norma.
Educar en i per a la participació vol dir que la participació a l’institut no ha de ser una
experiència aïllada en l’elecció dels representants i una matèria més del currículum,
sinó que ha de ser un fet quotidià a l’aula i al centre.
Participar, exercir la ciutadania, implica adquirir algunes competències, com ara conèixer els drets, deures i mecanismes de participació, comprendre els valors democràtics
que implica i sentir-se part del grup i de la comunitat. El desenvolupament d’aquestes
competències necessàries vol dir adquirir una sèrie de coneixements, habilitats i valors
i posar-los en pràctica; ja ho hem dit abans: de participar se n’aprèn participant.
En aquest sentit, s’han de donar a conèixer els drets i els deures de l’alumnat, els canals de participació individual i col·lectiva, les associacions i els partits polítics. També
s’ha de treballar l’aspecte afectiu, formar en valors com l’autoestima, el diàleg, l’autonomia personal i les possibilitats del grup i la cooperació. I pel que fa a les habilitats,
s’han de treballar els diferents canals d’expressió, l’opinió i l’escolta, la presa de decisions... I aquí el com també té importància, la participació ha de ser divertida, els adolescents i joves s’ho han de passar bé participant. També s’ha de tenir en compte el
factor d’identitat i pertinença; ja ho hem dit en altres capítols d’aquest llibre: els i les
adolescents volen ser adolescents i perceben que només amb els seus i les seves
iguals s’entenen, i l’institut, en aquest sentit, és el lloc ideal per treballar.
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Massa sovint es diu que l’alumnat no participa; potser cal analitzar la participació estudiantil en el context de la realitat social i política que ens envolta, perquè l’institut és
part d’un context més ampli, amb unes condicions socials i polítiques particulars. Així
que quan parlem de si els i les estudiants participen o no, ho hauríem de fer en un
context més global, analitzant les motivacions i les opcions que hi ha per fer-ho. Si tenim en compte l’institut com a espai de socialització política, es participa poc, i en
l’àmbit associatiu en particular, la realitat no és gaire optimista. Cal que ens preguntem per què participen poc, si és que no troben els canals adequats, si senten que la
seva participació és poc significativa, o si és que ja estan contents o contentes de
la seva experiència com a estudiants.

Participar als centres educatius
La normativa
Els centres de secundària disposen de diferents canals i estructures per a la participació de l’alumnat; aquests canals estan regulats per la normativa vigent, tot i que el
centre gaudeix d’àmplia capacitat per adaptar-los a la seva realitat. També existeixen
altres canals no normativitzats però sí molt estructurats i d’àmplia presència als centres com les comissions culturals o el mateix PIDCES.
Normativitzats o no, l’aplicació després a la vida real dels centres és diversa i té a veure amb molts factors, especialment la disposició i l’impuls de la comunitat educativa i
les facilitats que atorga el mateix centre.
Els i les alumnes són els protagonistes de l’educació, i de la mateixa manera que els
pares, les mares i el professorat, els i les estudiants han de poder decidir sobre el seu
centre. L’article 27 de la Constitució espanyola estableix que «els alumnes intervindran
en el control i la gestió dels centres sostinguts amb fons públics». Aquest dret s’ha
desenvolupat amb diferents lleis i decrets: la LOE (Llei orgànica d’educació 2/2006), la
LEC (Llei d’educació de Catalunya 12/2009) i el decret de drets i deures dels alumnes
(Decret 279/2006). La Llei d’educació de Catalunya reconeix el dret de participació i
especifica que «les normes d’organització i funcionament dels centres han de determinar formes de participació dels alumnes», i desenvolupa les funcions i el paper de
les associacions d’alumnes. El Decret de drets i deures atorga també als centres la
responsabilitat de fer funcionar, mitjançant els delegats i delegades, el consell de delegats i delegades i el consell escolar, els espais de participació dels i de les alumnes.
Les experiències participatives del jovent a l’institut es poden analitzar tenint en compte diferents dimensions:13 si la participació és individual –com l’elecció dels i de les
representants al consell escolar– o col·lectiva –com la participació a l’associació
d’alumnes–; si es participa a l’aula, al centre o a l’entorn; el tema sobre el qual es par-

13. L’informe Recerca-acció sobre participació juvenil als centres de secundària de Catalunya (2007) de
la Fundació Pere Tarrés descriu les diferents pràctiques participatives dels joves a l’institut.
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ticipa; si és la gestió del centre o bé activitats extraescolars, o d’altres; el nivell, és a
dir, si només es rep informació o s’intervé en la gestió; si el mecanisme de participació és normativitzat o de caire més espontani. La participació normativitzada es porta
a terme a través dels delegats i delegades, el consell de delegats i delegades el consell escolar, que es descriuen a continuació:

El delegat o la delegada de curs
És el/la representant de la classe. Forma part del consell de delegats i delegades i assisteix a les reunions convocades pel PIDCES, també es coordina amb els consellers
i les conselleres escolars. Informa la seva classe dels temes tractats i els acords assolits en les diferents reunions, a les quals assisteix i és l’encarregat/da de traspassar
les demandes o qüestions dels seus companys i companyes d’aula.
Els delegats i delegades són escollits lliurement per l’alumnat de cada grup-classe i
són els representants del grup davant el professorat, l’equip directiu i el consell de delegats o delegades.
Pel que fa a les funcions, cada centre podrà ampliar-les o graduar-les tenint en compte
les característiques de l’alumnat, l’edat i el propi projecte de centre. Entre les funcions
dels delegats i les delegades destaquen participar en les activitats culturals, cooperar en
la fixació dels exàmens, donar suport als consellers o conselleres escolars, representar la
resta de l’alumnat i fer de portaveu de les seves inquietuds; delegats i delegades alumnes poden reunir-se sense que l’activitat acadèmica de ningú es vegi malmesa.
Més que la resta de l’alumnat, els delegats i delegades haurien de conèixer el projecte i els reglaments del centre, com funciona cada òrgan, per poder exercir les seves
funcions. A més, també cal oferir-los formació perquè sàpiguen exercir el seu paper;
se’ls ha de dotar de les eines necessàries per poder representar els seus companys i
companyes i per vetllar pels drets i els deures dels estudiants.

El consell de delegats i delegades
El consell de delegats i delegades és l’òrgan de coordinació i decisió de tots els delegats i delegades del centre. El consell de delegats i delegades el componen els de
legats i delegades de totes les aules i els membres del consell escolar; per facilitar la
feina, s’organitzen diferents càrrecs i comissions.
El consell de delegats i delegades facilita la comunicació, la relació i la coordinació
entre tots els i les representants estudiantils del centre, i fa que la informació circuli i
que es puguin dur a terme iniciatives conjuntes. El bon funcionament d’aquest consell
beneficia l’ambient de participació i potencia iniciatives proposades des de l’alumnat.
En aquest sentit, és important disposar de canals de coordinació i relació amb les associacions del centre i organitzar reunions i trobades intercentres d’àmbit municipal i
comarcal per afavorir el coneixement i la coordinació de propostes.
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El consell de delegats i delegades és un excel·lent mecanisme per promoure la participació, la formació cívica dels i de les joves estudiants i la dinamització del centre a
partir dels interessos i la gestió de l’alumnat.

El consell escolar
El consell escolar és el màxim òrgan de participació i decisió de la comunitat educativa; hi són representats tots els sectors: professors/es, pares/mares, alumnes i personal d’administració i serveis. Els representants de cada sector són escollits mitjançant votació. Tenen un mandat de quatre anys, però les eleccions es produeixen cada
any per tal de renovar la meitat dels membres del consell; d’aquesta manera s’intenta
evitar que quedin vacants d’alguns dels sectors.
Les eleccions al consell escolar representen la primera experiència electoral dels joves, com a electors i com a candidats; és la primera vegada que poden votar per escollir els seus o les seves representants i també la primera vegada que es poden presentar com a candidats/tes i organitzar la seva campanya electoral per donar-se a
conèixer entre els seus companys i companyes
El consell escolar és el màxim òrgan de decisió del centre i com a tal intervé en les qüestions més importants; les seves tasques són atribuïdes per la LOE, i la LEC estableix que
és l’òrgan que aprova el projecte educatiu de centre. Les seves principals funcions són:
– participar en el procés d’elecció del director o directora del centre,
– aprovar el calendari del centre, així com les diferents sortides i activitats extraescolars,
– aprovar el pressupost del centre,
– vetllar per la normativa del centre,
– aprovar el reglament de règim intern del centre,
– i aprovar totes aquelles propostes que serveixin per a millorar la vida i la convivència al centre educatiu.
És convenient que des del centre i des del projecte PIDCES es puguin dinamitzar les
eleccions als consells escolars; cal donar consell als i a les alumnes que es vulguin
presentar, informar del calendari i dels processos, i animar tot l’alumnat perquè participi en les eleccions.
És especialment important que els consellers escolars, un cop escollits, puguin rebre
una formació pel càrrec que hauran de desenvolupar; se’ls ha d’ensenyar com s’organitza el centre, què són i quines funcions tenen els consellers o les conselleres escolars, com hauran d’afavorir la participació de l’alumnat al centre i quins instruments de
representació i comunicació poden fer servir.
El conseller o la consellera escolar representa tot l’alumnat –és tot l’alumnat del centre qui l’escull–; per aquest motiu, el seu càrrec implica un alt grau de responsabilitat,
i és molt important que nosaltres l’acompanyem en les seves funcions.
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Una de les funcions bàsiques del consell escolar és la de considerar totes aquelles
propostes o qüestions formulades per algun o alguna dels seus membres. És aquí on
la veu dels o de les estudiants es fa present, ja que és l’únic òrgan on els consellers o
les conselleres escolars poden parlar i decidir en igualtat de condicions amb els altres
membres de la comunitat educativa. Una proposta per facilitar que participin és dedicar sempre un punt de l’ordre del dia a les propostes dels o de les estudiants, si pot
ser, al principi de la sessió; temes com, per exemple, la formació i els recursos per a
la coordinació amb els delegats i delegades fan que els consellers o les conselleres
escolars duguin a terme la seva tasca més responsablement i amb més il·lusió.
Alguns estudis recents, però, posen de manifest que, malgrat l’existència dels instruments i els òrgans descrits, en termes generals no s’està desenvolupant tot el potencial d’aquestes eines per incrementar la participació de l’alumnat:
«Actualment, la majoria dels instruments, figures i òrgans establerts al marc normatiu
es caracteritzen per afavorir una participació de l’alumnat força formalitzada, però de
tipus procedimental i informatiu.
»Es detecta que l’alumnat no n’està fent ple ús, per manca de coneixement o d’interès, o bé perquè des del centre educatiu no s’està afavorint i promovent que aquests
instruments i òrgans puguin esdevenir eines d’interlocució amb i per a l’alumnat.
»En general, malgrat l’existència de diferents instruments, figures i òrgans en cada un
dels contextos (aula, centre i entorn), es constata que el seu funcionament no està afavorint la construcció d’una veu col·lectiva i un posicionament comú de l’alumnat respecte als temes que l’afecten. Aquesta mancança no permet als representants parlar
en nom de l’alumnat, fet que dificulta que aquests puguin ser reconeguts com a interlocutors per la resta de membres de la comunitat educativa».14
Per aquesta raó cal desenvolupar i impulsar actuacions que converteixin aquests espais i instruments normativitzats (i també els espais i òrgans informals) en veritables
eines de participació, d’implicació i de presa de decisions de l’alumnat. Però perquè
això sigui possible cal el convenciment i l’acció coordinada i conjunta de tots els membres de la comunitat educativa (alumnat, professorat, equips directius, pares i mares
i entorn) per tal de convertir els nostres centres educatius en veritables escoles de ciutadania.

14. Recerca-acció sobre la participació juvenil als centres de secundària de Catalunya (2007). Barcelona: Fundació Pere Tarrés. www10.gencat.cat/drep/binaris/sintesifinal_tcm112-79260.pdf
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Les associacions d’estudiants al centre
Núria Galán

Les associacions, què signifiquen?
La qüestió de la participació va més enllà de les polítiques de joventut. La democràcia
creix en la mesura que les associacions juvenils i la joventut s’implica en la presa de
decisions. La vida associativa juvenil exemplifica, doncs, un model més actiu de democràcia, perquè aquestes associacions neixen de la lliure voluntat del jovent, de l’esperit crític i responsable.
Així mateix, l’associacionisme estudiantil és una mostra d’interès pel funcionament
dels centres i expressió dels hàbits democràtics que s’han de consolidar a l’escola.
També és una manera de participar en la vertebració de la societat, de contribuir de
forma activa i compromesa a la transformació de l’entorn.
Educar en la participació ha de ser una dinàmica de treball transversal, no pas una
assignatura aïllada; els valors s’han d’incorporar al dia a dia i, per tant, la comunitat
educativa té la important tasca de fomentar i motivar l’associacionisme estudiantil, i
també ha de vetllar perquè aquests projectes associatius siguin perdurables, mantinguin la iniciativa i s’integrin en la vida del centre i del barri.
L’associacionisme es troba davant el repte d’un món canviant; la globalització, la societat del coneixement, la identitat cultural, la immigració, la justícia social i la sostenibilitat obliguen a prendre posició i potenciar la participació del jovent en els assumptes d’interès social.
Cal, doncs, des de l’àmbit local, continuar aportant les eines necessàries per revitalitzar el
teixit associatiu en general, i especialment el juvenil i estudiantil, que incentivi la participació dels més joves i potenciï i millori els recursos per al seu creixement i l’aportació al municipi. Des de fa anys, els esforços per promoure la participació dels ciutadans i ciutadanes joves en els afers dels pobles i les ciutats de Catalunya han anat augmentant, i avui
les associacions juvenils són un element clau de participació amb el qual el jovent s’organitza, fa propostes i treballa per al municipi. Així, el repte que es planteja és mantenir aquest
capital social i facilitar la seva adaptació a les noves situacions i realitats.
El foment de la participació i la promoció de l’associacionisme als centres de secundària reclama un esforç per part de tots els agents implicats en el camp educatiu: cal
afavorir la interacció entre propostes socioculturals del territori, potenciar mecanismes
perquè l’alumnat pugui incidir en el seu propi centre, proposar i promoure línies estratègiques (per exemple incidint en el PEC).
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Característiques de les associacions d’estudiants als CES
Un dels drets que té l’alumnat és el d’associar-se i crear associacions d’alumnes. La
Llei d’educació de Catalunya (LEC) recull aquest dret com un mecanisme per promoure
la participació de l’alumnat en l’educació i en l’exercici dels seus drets i deures. La regulació d’aquestes associacions es fa d’acord amb el Decret 197/1987, pel qual es
regulen les associacions d’alumnes, la Llei 4/2008, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, la Llei orgànica 1/2002, reguladora del dret d’associació, i, a més, els estatuts
de l’entitat.
De les associacions d’alumnes podem destacar les següents característiques fonamentals:
– es desenvolupen per participar en la gestió del centre educatiu; també poden tenir
com a finalitat la participació i la promoció sociocultural de l’alumnat del centre,
– poden prendre part en els diferents òrgans educatius territorials, així com en els
consells escolars dels seus centres educatius,
– poden conèixer tot el que afecta el seu centre i expressar el que en pensa l’alumnat,
– poden promoure tota mena de relacions amb altres organitzacions i associacions
d’alumnes i també la creació de federacions i confederacions.

Funcionament i objectius de les associacions d’estudiants als CES
L’associació és de gran utilitat a l’hora de dinamitzar la vida social, cultural o lúdica del
centre. Una de les queixes més esteses sobre els centres de secundària és que aquests
només són llocs on s’estudia, i on quasi no es fan activitats extraescolars. L’associació d’estudiants és un instrument que permet l’organització de grups d’alumnes per
dur a terme aquestes activitats. Mitjançant una associació és fàcil aconseguir un mínim de recursos materials i econòmics per organitzar diferents activitats.
Les associacions d’alumnes serveixen per relacionar-se amb altres alumnes, per afrontar problemes d’àmbit més general (autonòmic o estatal) que puguin ser la causa d’algunes de les deficiències més greus que es detecten en el sistema educatiu, i per contrastar experiències entre diferents centres.
També és una manera més de participar en la vertebració de la societat i de contribuir
d’una manera més activa i compromesa a l’avenç de la societat. Són profitoses per
als membres que les componen, ja que integren valors i actituds democràtiques, i contribueixen a una educació integral i a la socialització dels individus.
Així, doncs, i com a recull d’idees, les associacions d’estudiants assumiran, entre d’altres, les següents finalitats:
– Expressar l’opinió de l’alumnat en tot allò que faci referència a la situació dins el
centre d’estudis.
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– Col·laborar en l’afer educatiu dels centres i en les activitats complementàries i extraescolars que ofereixin.
– Promoure la participació de l’alumnat als òrgans col·legiats del CES.
– Realitzar activitats culturals, esportives i de foment de l’acció cooperativa i de treball en equip.
– Promoure federacions i confederacions, d’acord amb el procediment establert.

Les oportunitats d’acció i reflexió de les associacions
d’alumnes als centres d’educació secundària
A ningú no se li escapa que les associacions d’alumnes ofereixen un munt d’oportunitats perquè els nois i les noies participin als centres educatius, perquè exerceixin la
democràcia a les aules.
Però també són una oportunitat per defensar els drets i els interessos dels estudiants
des de la visió global del sistema educatiu i dels centres. Un treball fonamentat en el
diàleg i la responsabilitat dels protagonistes: els estudiants. Una oportunitat per exercir valors com el compromís i la tolerància, la crítica constructiva, l’autoorganització i
l’activisme. I, finalment, una oportunitat per afirmar que l’educació no és només estudiar, sinó també participar i organitzar activitats d’extensió sociocultural.
En un context global, el moviment estudiantil ha acomplert un paper històric i social
de gran rellevància, i en moltes ocasions ha estat avantguarda de progrés i promotor de
drets civils. Ho ha estat en moments de manca de democràcia i de repressió, però
també ho ha de ser en l’actualitat, afrontant els nous reptes que es presenten.
L’associacionisme estudiantil ha de recuperar la memòria, reforçar el compromís i la representació de tots els estudiants, i reconèixer els valors que li són propis definint una
estratègia a mig termini; més que mobilitzacions i campanyes sobre qüestions immedia
tes, ha de plantejar l’educació i la transformació des de la participació dels estudiants.
Però el moviment associatiu estudiantil té mancances pel que fa als canals de difusió
de les seves activitats, al treball amb les entitats i a la dependència de les administracions i els seus recursos. De vegades també hi ha problemes de continuïtat, perquè
hem de pensar que la condició d’estudiant és sempre transitòria.

La promoció de l’associacionisme des dels municipis
Per promocionar l’associacionisme és imprescindible començar per conèixer els joves
i les joves estudiants, les seves inquietuds i aportacions, i el mapa social de les seves associacions i grups formals. Caldrà incrementar els contactes i el treball horitzontal amb el moviment associatiu; han d’existir espais de relació i comunicació formals en els quals es puguin ressaltar les preocupacions del jovent, i s’han d’establir
espais de relació i consulta amb l’Ajuntament.
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La relació ha de ser de complicitat i complementarietat, en tant que les associacions
d’estudiants també tenen com a objectiu la millora de la qualitat de vida dels i de les
joves estudiants i la participació i transformació del seu medi.
L’ajuda a totes aquelles associacions i grups de joves que tinguin un projecte es pot
concretar a través de serveis de suport al finançament ordinari de l’associació i a través de recursos per a projectes i activitats sense que el fet de rebre diners de l’Ajuntament hagi de condicionar el funcionament general de l’associació. En funció de les
necessitats de l’associació o grup de joves i de les característiques del municipi, els
serveis poden donar-se a través de les mateixes regidories de Joventut o través d’altres àrees específiques.
Algunes pràctiques aconsellables en la promoció de l’associacionisme i la participació
estudiantil són, per exemple, col·laborar en la difusió de les seves activitats, l’assignació i gestió de recursos bàsics per al seu desenvolupament, i l’assessorament general
sobre associacionisme per a aquells grups de joves que vulguin crear una associació:
fiscalitat, gestió, subvencions, comunicació. Això darrer es pot dur a terme a través de
quatre estratègies: la informació i l’assessorament, la formació, la difusió i el suport a
la coordinació.

La informació i l’assessorament als grups
i associacions d’alumnes
El fet d’informar és una estratègia cabdal perquè els grups de joves i associacions
d’alumnes puguin gaudir de tots els serveis i les propostes que el municipi destina al
teixit associatiu juvenil.
El punt d’informació juvenil pot oferir la informació i documentació relativa a la normativa aplicable, a la constitució d’una associació d’alumnes i a models d’estatuts, i és
també l’espai per adreçar les consultes i els dubtes sobre els aspectes relacionats
amb l’associacionisme, en especial aquells que tenen a veure amb administracions
públiques i aspectes legals.
Si el municipi disposa de butlletí o revista per a les associacions i/o grups de joves,
s’hi poden incloure temes de reflexió al voltant de la participació als instituts, difusió
d’activitats dels grups d’alumnes o d’activitats d’iniciativa municipal dirigides als estudiants.
A causa de la complexitat de les demandes, el servei d’assessoria a grups formals i
associacions d’alumnes pot donar respostes molt més concretes que el punt d’informació juvenil. Es tracten qüestions com, per exemple, la constitució legal de l’asso
ciació, com s’ha de fer un pressupost o s’han de portar els comptes, quan es convoquen subvencions i quins tràmits s’han de realitzar per demanar-les, quins recursos
que poden ser d’interès, com cal estructurar i presentar un projecte o una memòria.
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Formació de grups de joves i associacions d’alumnes
La formació és una altra estratègia de promoció de la participació i l’associacionisme
estudiantil; atesos els canvis que es produeixen en el nostre sistema educatiu i el ràpid relleu que s’estableix entre els membres, és necessari que els i les joves responsables dels diferents projectes participatius i associatius transmetin els seus coneixements i les seves bones pràctiques.
El programa de formació que es dissenyi ha de respondre a les necessitats específiques d’aquests grups de joves; per facilitar la disponibilitat i la participació dels i de
les joves, és recomanable que l’oferta de tallers i les jornades es realitzin en format
intensiu, o bé d’un dia sencer o d’un període curt de temps.
Diferents administracions ofereixen recursos de formació per a representants escolars
i grups de joves, i l’Oficina del Pla Jove de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, a través del PIDCES, disposa de diversos espais de formació per a
la promoció de les associacions d’estudiants als centres. Aquests tallers permeten
traslladar els aspectes bàsics sobre associacionisme i representació estudiantil, dotar
les associacions d’eines de treball en equip i de gestió d’activitats, generar consciència sobre la participació, i també resoldre els dubtes més habituals.
L’organització dels espais de formació es pot realitzar des dels mateixos serveis de
joventut, però també a través del dinamitzador o de la dinamitzadora del PIDCES; des
de l’organització municipal es pot, a través de ponents experts, donar suport en la coordinació i la logística de l’activitat.

Difusió i promoció de l’associacionisme
La difusió de les associacions d’alumnes i grups de jovent del municipi pot ajudar a
promoure la participació dels estudiants en el si d’aquestes estructures i també pot
fer que se’n creïn de noves; d’aquesta manera donen a conèixer els seus objectius i
les seves activitats al mateix temps que amplien i difonen la pràctica associativa.
Per donar-se a conèixer i captar més socis, es pot organitzar una mostra de grups de
jovent, de projectes associatius o d’activitats autoorganitzades pels mateixos estu
diants. Com a complement o atractiu de la mostra es poden realitzar, per exemple, un
concert o una activitat sociocultural.
Les campanyes perquè els estudiants prenguin part en els afers dels centres educatius poden disposar d’espais per realitzar activitats de promoció i suport a les associacions d’estudiants.
Per acabar, també podem incloure la informació relativa a les associacions d’estu
diants en l’agenda d’activitats de les associacions del municipi (si n’hi ha) o en la pàgina web de joventut, on també hi podria haver una llista d’aquests grups amb les dades de contacte i l’enllaç als seus llocs web (si en tenen).
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Suport a la coordinació entre associacions i grups de joves
La relació entre les associacions i el seu entorn és molt positiva i necessària perquè,
entre altres aspectes, augmenta la capacitat de treball, de proposició d’activitats, de
reflexió i discurs sobre els temes que afecten el jovent del municipi, i perquè pot fomentar també el diàleg amb el mateix Ajuntament.
Així, doncs, la promoció de les relacions a escala nacional de les federacions que tinguin els mateixos interessos és molt important per cohesionar el sector, fomentar el
treball conjunt, augmentar les relacions i impulsar un treball d’àmbit nacional sobre els
temes que afecten els estudiants.
De la mateixa manera, si al municipi existeix una plataforma interassociativa juvenil,
que hi participi l’associació d’estudiants pot ajudar a ampliar les relacions i el debat
amb altres sectors; amb la plataforma és possible exportar les propostes dels estu
diants, enfortir el diàleg amb l’Ajuntament i, fins i tot, engegar activitats i projectes amb
altres tipus d’associacions.
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Estratègies per millorar la participació
als centres educatius
Àngels Piédrola

«És a l’escola on ha d’iniciar-se l’educació per a una ciutadania conscient i activa.»15
I és que l’educació té un paper cabdal a l’hora de fomentar el dret i el deure de la ciutadania a participar activament. L’escola és, juntament amb altres entitats i institucions
educatives, un espai privilegiat per promoure una ciutadania activa, reflexiva i crítica.
L’aprofundiment democràtic d’una societat depèn de les competències, els valors i les
actituds democràtiques de la seva ciutadania (a més de les regles de joc i lleis establertes). La participació i la implicació de la ciutadania és una condició necessària no
tan sols per assegurar el funcionament del sistema institucional, sinó també per apropar les decisions públiques a la ciutadania, fent possible que aquestes s’adaptin a una
realitat social cada vegada més complexa i canviant.
I per promoure una ciutadania activa des dels centres cal, sens dubte, una institució
educativa que sigui oberta, crítica, reflexiva i democràtica des dels seus documents
programàtics i curriculars fins als seus espais de gestió i de presa de decisions. No
podem pretendre capacitar el nostre jovent en la implicació en el seu entorn immediat
o social si la institució educadora que la promou no és capaç d’exemplificar-ho des
de la seva pròpia estructura i el seu funcionament. És per això que caldrà estructurar
el centre mateix i la vida a l’aula amb processos de diàleg i de presa de decisions compartides que contribueixin a crear els hàbits i les competències ciutadanes.
La LOE (2006) prescriu que el Projecte de Convivència es desenvolupi a cada centre,
fet que ofereix l’oportunitat d’incorporar l’educació en i per a la participació; el reforç
dels canals reals i efectius de participació de l’alumnat són objectius que s’han d’assolir. Per posar en pràctica la participació de l’alumnat en la vida del centre cal que
tota la comunitat educativa sigui conscient de la importància d’aquesta participació,
des de l’equip directiu i docent del centre als o a les representants de l’alumnat i de
l’AMPA, ja que probablement es donaran alguns canvis en la vida del centre. Cal entendre el foment de la participació de l’alumnat als centres educatius com una oportunitat i no com una càrrega per al centre; les experiències que s’han realitzat fins ara
ens mostren que quan augmenta el grau d’identificació i arrelament de l’alumnat al
centre i l’entorn, s’acaba traduint en una millora del clima del centre.
A continuació es presenten algunes estratègies per millorar la participació en els centres educatius que necessiten la implicació i la col·laboració dels diferents membres
15. Jacques Delors (1996). La educación esconde un tesoro. Informe a la Unesco. www.unesco.org/
education/pdf/DELORS_S.PDF
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de la comunitat educativa (alumnat, professorat, equips directius i pares i mares), dels
representants tècnics i polítics de les administracions locals, i dels representants del
teixit associatiu.

Educació en i per la a participació en els espais educatius
En definitiva, es tracta d’educar per a la participació. Des de sempre, l’educació ha estat l’encarregada d’ensenyar a conviure, a ser ciutadà. Això pot semblar una obvietat,
però a vegades sembla que s’ha oblidat; hi ha qui entén l’educació com a mera transmissió de coneixements i oblida que la finalitat màxima de l’educació és la socialització
amb garanties suficients per a la participació, la llibertat, el canvi, l’aportació creativa.
Incorporar sistemes i estratègies de participació a l’aula és a la vegada un procés d’innovació educativa i un aprenentatge, no tan sols un sistema de gestió. L’educació de
qualitat inclou la participació com un dels seus pilars fonamentals, perquè la participació de l’alumnat és un procés amb el qual es promouen valors, es desenvolupen
actituds i s’aprenen aptituds.
I perquè aquests processos tinguin lloc cal que es duguin a terme des dels espais
educatius. A continuació es descriuen algunes estratègies:
• Considerar l’eficàcia de la participació. Per afavorir la participació als centres hem de
considerar la percepció d’eficàcia de la participació; això vol dir que ens hem d’assegurar que la participació que fomentem sigui de veritat significativa i que influirà
en la transformació de la realitat.
• Visibilitzar la participació i els seus resultats. Es poden organitzar campanyes de
mobilització a la participació al centre, de dinamització de les activitats que realitzen els mateixos grups de jovent actius i/o l’associació d’alumnes, perquè una major visibilització de les accions i dels seus resultats ajudarà a incrementar la participació.
• Adoptar actituds properes a la participació de l’alumnat. Les actituds del
dinamitzador/a i del professorat també poden afavorir el debat i l’esperit crític en
les dinàmiques de l’alumnat; amb l’exercici dels drets i dels deures es descobreix
el valor del diàleg, que és contrast de parers entre professor i alumne i la base per
la democràcia a l’aula. AMPAS i claustres tenen la important tasca de motivar i fomentar l’associacionisme entre l’alumnat i vetllar perquè els seus projectes contribueixin al manteniment de la iniciativa, la continuïtat i la integració plena en la vida
del centre i del barri. Aquest suport no es pot confondre mai amb la tutela o el control de l’associació d’alumnes; això limitaria la capacitat d’acció i la creativitat dels
joves, que sentirien retallada la seva llibertat i autonomia, es desanimarien  i abandonarien els seus objectius.
• Mantenir i assegurar el clima democràtic del centre. Per ensenyar ciutadania democràtica cal que l’institut sigui democràtic, no tan sols en els seus documents regulats i programàtics sinó també en el seu funcionament, i cal dir que una mirada
prou àmplia de la realitat ens aconsella revisar el clima democràtic dels centres.
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• Ensenyar Ciutadania a l’ESO. És clau, perquè està clar que l’educació és la base
de la democràcia, i les competències per participar realment en la vida pública
s’haurien d’adquirir a l’institut. L’assignatura Educació per a la ciutadania, doncs,
contribueix a la formació de ciutadans i ciutadanes, però probablement no és una
estratègia suficient en si mateixa; comunitat educativa i dinamitzadors juvenils hauran d’abordar totes les dinàmiques necessàries per consolidar els objectius.

Formació i eines per al professorat
La segona estratègia cabdal és la de dotar el professorat de recursos pel que fa als
continguts curriculars d’Educació per a la ciutadania (tot i que amb l’aplicació de la
LOE hi haurà un currículum establert) i de les metodologies i els instruments necessaris per treballar els continguts i dinamitzar l’alumnat.
Cal garantir que la formació que s’ofereix s’adapta a les necessitats del professorat.
Per aquesta raó, la formació ha d’estar impartida per professionals que coneguin la
realitat de les aules i parteixin de l’experiència dels docents.
Per adequar la formació contínua a la realitat, cal establir sistemes de control pel que
fa a la qualitat del docent, dels materials lliurats i els continguts impartits.

Afavorir el coneixement i la gestió de la informació
La tercera estratègia consisteix a optimitzar la informació i reforçar el paper dels representants escolars, en el reconeixement i la generalització de les associacions
d’alumnes. Els representants de l’alumnat hauran d’impulsar programes de formació
i informació atenent a les necessitats de cadascú: delegats i delegades, consellers i
conselleres escolars, associacions d’alumnes.
També és necessari dissenyar curosament els canals d’informació entre les tutories i
els instruments de participació del centre, i establir canals o estructures d’informació
directes entre el consell escolar de centre i els grups aules.

Potenciar els mecanismes de participació a l’aula
Un dels espais privilegiats per al foment de la participació de l’alumnat és l’aula, l’espai més pròxim. Així, l’espai de tutoria esdevé clau, ja que l’acció tutorial permet:
– una reflexió permanent centrada en els drets i els deures, a partir del document
programàtic que es faci servir per regular la convivència,
– una cura especial en temes directament relacionats amb l’aprenentatge de la ciutadania, com l’elecció de delegats.
Cal garantir el bon funcionament de l’espai de tutories tant en els cursos d’ESO com
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en els de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà; la proximitat amb l’alumnat atorga
a les tutories una potencialitat educativa que pot tenir uns efectes molt positius en el
foment de la participació de l’alumnat. Per això, en el marc de la tutoria cal:
– Fomentar, promoure i reconèixer la figura del delegat o la delegada, i establir un
treball coordinat amb el tutor.
– Oferir formació als delegats i delegades del centre per tal de donar a conèixer quines són les seves funcions, i oferir-los la possibilitat de realitzar juntes periòdiques
amb altres delegats o delegades.
– Dotar els tutors i tutores de pautes establertes per tal de fer una avaluació permanent i sistemàtica del funcionament i l’avenç de l’assemblea.
– Oferir formació al professorat respecte a les dinàmiques que es poden dur a terme
a les tutories.

Millorar els mecanismes de participació al centre
Una altra de les estratègies per a la millora de la participació als centres és replantejar
la composició dels consells escolars de centre:
– contemplar la quota i la proporcionalitat d’alumnes als consells escolars,
– contemplar la presència d’agents de la comunitat educativa com poden ser educadors o educadores del servei de menjadors o extraescolars. Cal tenir present
que aquests o aquestes agents realitzen accions dins del projecte de centre.
Alhora, cal plantejar de quina manera es pot garantir que tots els agents de la comunitat educativa se sentin representats de la mateixa manera al consell escolar de centre, més enllà del que s’estableixi a la normativa, i que aquests consells esdevinguin
espais bidireccionals de participació real. Per això cal:
– Replantejar el funcionament dels consells escolars de centre, sobretot per tal que
realment siguin espais de participació i no tan sols informatius.
– Atorgar més responsabilitat a la junta de delegats i delegades i facilitar-li espai i
temps perquè pugui dur a terme les seves tasques.
– Formar els delegats i delegades perquè coneguin els avantatges de les juntes de
delegats i delegades.
També és necessari establir lligams entre els representants dels diferents òrgans del
centre: les juntes de delegats i delegades, els representants al consell escolar i els representants de l’associació d’estudiants del centre. L’acció coordinada de tots farà que
la informació circuli d’una manera més fluïda i en totes direccions, legitimarà cada un
dels càrrecs de cara als òrgans als quals pertanyen, i possibilitarà accions més agosarades i d’una repercussió més gran. És cabdal, per això, que els representants es
comprometin a informar la resta de companys i companyes respecte als projectes que
es desenvolupen al centre i també a treballar perquè la implicació de l’alumnat augmenti.
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Noves eines per promoure la participació al centre educatiu
Una altra estratègia per millorar la participació al centre és elaborar eines que permetin planificar, organitzar i avaluar la participació de l’alumnat.
Una de les actuacions possibles és facilitar eines que dotin el professorat que s’incorpora i l’equip docent del màxim d’informació per tal de conèixer el centre. La participació es fa en un context determinat i cal conèixer-lo en profunditat perquè el disseny
de la participació s’adeqüi al marc existent. L’elaboració d’una carpeta que reculli els
documents interns de centre, és a dir, el projecte educatiu (PEC), el reglament de règim interior, el projecte curricular així com informació bàsica del funcionament del centre pot ser una bona eina per tal que l’equip docent conegui el centre on impartirà la
seva acció docent.
Una altra actuació possible és impulsar la revisió dels projectes educatius de centre
com a base per al reconeixement i el foment de la participació al centre. El PEC és una
eina cabdal per al foment de la participació de l’alumnat, ja que ofereix noves eines i
espais per a la presència de l’alumnat en l’organització i la gestió dels centres més enllà del que marca la normativa legal, i també fa que augmenti la incidència d’aquesta
participació en els espais de presa de decisions.

Treball en xarxa amb l’entorn directe
En darrer lloc, una de les estratègies que completen les anteriors és la importància del
treball amb l’entorn. És cabdal avançar en projectes que connectin l’entorn de l’alumnat amb els centres educatius i permetin superar la fragmentació entre el centre educatiu i la comunitat, el barri o el municipi del centre. Per aquesta raó, cal desenvolupar
accions des dels centres que incideixin sobre l’entorn directe dels i de les joves i que
facilitin una acció coordinada entre els agents institucionals i socials de l’entorn i els
mateixos centres educatius.
Per a connectar i treballar amb l’entorn és important promoure una acció coordinada
amb els serveis municipals adreçats a la joventut i especialment amb els PIDCES, que
són una eina important per fer arribar la informació de l’entorn al mateix centre, alhora que esdevenen espais de dinamització i participació de l’alumnat.
Per avançar en aquesta connexió amb l’entorn, i tenint en compte la mobilitat observada de part del professorat, cal impulsar altres accions que permetin als docents conèixer de manera ràpida l’entorn del centre on treballen. Una possible eina és l’elaboració de materials didàctics adreçats al professorat que recullin informació i
característiques de l’entorn directe on es troba el centre. Aquesta mena d’actuacions
permetran incrementar el coneixement de l’entorn dels equips docents, que podran
introduir aquest coneixement en el treball de les pròpies matèries.
Cal desenvolupar accions que promoguin el protagonisme i la implicació del jovent
respecte el seu entorn, perquè no tan sols han de ser destinataris d’un servei educa-

Estratègies per millorar la participació als centres educatius   65

tiu. En aquesta línia, s’ha de treballar per augmentar del sentiment de pertinença de
l’alumnat al centre i l’entorn a través de la seva participació en les accions de representació externa del centre, com el consell escolar municipal, o establint trobades de
delegats i delegades dels diversos centres de secundària del barri, districte o municipi, i que aquestes trobades es duguin a terme en espais propers a l’alumnat.
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Testimonis de participació
Neus Macías

Eva Granados
Diputada al Parlament de Catalunya

És importantíssim el sentiment
de pertinença i de millora
d’allò que és de tots
El compromís de lluita col·lectiva va arrelar ja a l’època d’estudiant d’Eva Granados. Actualment és diputada al Parlament de Catalunya des de 2010 pel PSC i ha estat membre
de la direcció de la UGT de Catalunya durant els darrers deu anys, sense una tradició
familiar associativa. Va començar a implicar-se al seu institut «per denunciar i canviar tot
allò que era injust i no m’agradava, però també per conèixer gent i fer amics». Va viure
moments d’efervescència reivindicativa, les manifestacions dels anys noranta contra la
guerra d’Iraq... L’aprenentatge de l’associacionisme ha estat definitiu per a la seva formació com a persona i per a la tasca professional que ha desenvolupat durant els darrers
deu anys al sindicat UGT, primer com a secretària d’ocupació i més tard com a secretària
de política institucional i vicesecretària general.
Eva Granados és de Pallejà, i allà va estudiar primària, però a l’hora de començar el
batxillerat va optar per matricular-se a l’institut Lluís de Recasens, de Molins de Rei,
perquè era un centre on les classes s’impartien en català. «Em tocava un institut de
Sant Andreu de la Barca, però jo tenia clar que havia d’aprendre el català: a casa i amb
els amics parlàvem en castellà». Quan va arribar a l’institut, no coneixia ningú, i això
va ser definitiu per a la seva implicació. «Estava a primer de BUP, i havia de fer amics,
fer-me un grup. Alhora, pensava que hi havia coses que es podien millorar a l’institut».
D’aquesta manera va entrar en contacte amb els tècnics de joventut de l’Ajuntament
de Molins de Rei, que es van convertir en els seus referents: ells van donar a l’Eva i als
seus companys els instruments legals per a la constitució de la que seria l’Associació
d’Estudiants Lluís de Recasens. «En aquells moments les nostres aspiracions potser
no anaven més enllà d’organitzar una festa o parlar amb professors sobre temes de

Organitzar-se no era fàcil, sobre tot tenint en compte que en aquells anys no hi
havia Internet, ni telèfons mòbils.
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l’institut que ens interessaven. És llavors quan comences a saber que allò té un nom,
digues-li sindicat o associació d’estudiants, saps que ha de tenir uns estatuts, una forma jurídica, has d’anar al Departament de Justícia a formalitzar-ho... El suport dels
tècnics de l’Ajuntament va ser fonamental». L’any 1986 s’havien celebrat les primeres
eleccions als consells escolars, que estaven en una etapa d’implantació als centres
educatius, encara amb poca pràctica participativa. Eva Granados de seguida va formar part del consell escolar del seu institut, quan es van celebrar les segones elec
cions. El consell escolar municipal va apropar-la a la vida associativa de Molins de Rei.
«Comences a veure el moviment social de la ciutat, comproves que no ets una entitat
aïllada i que té sentit conèixer com funcionen les escoles bressol o els centres de primària del barri». Aquesta experiència va servir l’Associació d’Estudiants Lluís de Recasens per federar-se amb l’Institut de Formació Professional Bernat el Ferrer, també
de Molins de Rei.
Organitzar-se sense Internet ni mòbils
Parlem del començament dels anys noranta, amb moltes vagues, moments d’efervescència, i una guerra d’Iraq que va aconseguir mobilitzar el sector estudiantil. «Jo havia
d’organitzar els meus companys, anar a l’estació de Renfe per viatjar fins a Barcelona
i acudir a les manifestacions. També tenia reunions alguns dissabtes. A casa meva no
ho entenien gaire, tot això. Els meus pares procedien d’una generació que venia de la
postguerra i no estaven acostumats a l’associacionisme, no ho havien viscut. No hi havia cap tipus de consciència política. Però tampoc no m’ho van impedir mai: n’hi havia
prou de treure bones notes i tenir la meva habitació ordenada. Jo complia la meva part,
i em deixaven fer». També hi havia altres reivindicacions més puntuals i locals, com les
que es limitaven al funcionament de l’institut: una professora que no tractava bé els
seus alumnes, el fet d’haver de fer gimnàstica al poliesportiu municipal per la manca
de gimnàs propi, o uns barracons on sempre feia massa fred o massa calor. Les crítiques arribaven al consell escolar, i no sempre agradaven. «De vegades resultàvem incòmodes a alguns professors. A mi em van baixar algunes notes a l’institut pel fet d’estar significada i ser representant dels estudiants: això m’ho van dir després altres
professors. Alguns eren molt macos, nostàlgics de temps més reivindicatius, i et facilitaven les coses, oferint-te un espai on fer una reunió, per exemple. Però altres docents
no acceptaven conflictes amb els alumnes». Organitzar-se no era fàcil, sobretot tenint
en compte que en aquells anys no hi havia Internet, ni telèfons mòbils, i totes les convocatòries arribaven per correu ordinari. «Passaven moltes coses que no controlaves,
però que percebies en l’ambient, tot i que l’opinió dels estudiants t’arribava d’una manera més dificultosa... Les cartes que ens enviaven des del sindicat ens explicaven en
quin moment estava una determinada negociació, si s’estava parlant amb algun responsable polític...».

La voluntat de pensar en la col·lectivitat i el valor del diàleg són alguns dels aprenentatges d’Eva Granados.
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La voluntat de pensar en plural
També són uns anys d’evolució personal, l’època de l’adolescència, en què l’estudiant
encara s’està configurant psicològicament i busca el seu rol. «Jo tenia força preocupacions, feia unes reflexions profundes sobre si estava preparada per assumir certes
responsabilitats, o era la persona més adequada per fer segons quines coses, o si era
el moment de fer-les... Sempre assumies que et podies estar equivocant. Penso que
aquí també hi ha una variable de gènere: les dones som més insegures, ens plantegem els temes moltes més vegades, ens fem més preguntes i som més crítiques amb
nosaltres mateixes. És una sensació que, al llarg dels anys, tenim moltes dones.» Però
tampoc no oblida l’emoció de l’acció, una certa gosadia, una «inconsciència temerària
pròpia de la joventut». La voluntat de pensar en la col·lectivitat, de veure el món a través dels ulls dels companys, i el valor del diàleg són alguns dels aprenentatges que
Eva Granados va fer durant el seu pas per l’associació d’estudiants. «Penses en plural: no tan sols en com vols tu que sigui el teu centre, sinó en com el volen els altres.
Hi ha persones que perceben, analitzen, diagnostiquen una situació i comencen a veure què caldria fer. Jo tenia l’habilitat de, a mesura que parlàvem, visualitzar la manera
de dur a terme una acció, com caldria organitzar-se... No s’allunya molt del que he fet
a la UGT durant 10 anys.» Aquells anys d’associacionisme estudiantil els va viure més
tard des d’un altre vessant, ja com a professional del projecte PIDCES (Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària). «Implicar-se en una entitat així és una escola de formació importantíssima, que no tenim incorporada al currículum de cap manera. És vital el sentiment de pertinença i de millora d’allò que és
de tots. De vegades tenies la sensació que el que feies no servia per a res, o et senties sola, o rebies crítiques, però aquesta implicació m’ha donat molt.» I no dubta a
encoratjar els joves estudiants a incorporar-se en associacions d’aquest tipus i participar activament als seus centres, perquè assegura que no hi ha res comparable a la
sensació de compartir amb la gent que t’envolta un objectiu i portar-lo a la pràctica.
«És molt reconfortant ser capaç de fer que la gent actuï. A mi aquesta experiència
m’ha fet millor persona.»
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Joffre Villanueva
Secretari general del Moviment Laic i Progressista (MLP)

A l’esplai teníem un debat
permanent sobre la
transformació social
Diu que la participació als instituts és una activitat necessària per a l’aprenentatge de la
ciutadania, i que d’alguna manera hauria de constar en el currículum formal. Tot i això,
l’activisme social de Joffre Villanueva no es va desenvolupar al seu centre escolar, sinó al
moviment d’esplais. Com a membre d’Esplac, l’entitat que reuneix esplais catalans i entitats d’associacionisme educatiu, va ser president del Consell de la Joventut de Barcelona
(CJB) entre el 2002 i el 2004. Durant molts anys va estar vinculat a l’Esplai Boix, primer
com a nen i després com a monitor.
Joffre Villanueva va seguir la seva educació secundària a l’Escola Súnion, a les Corts,
un centre amb un sistema de participació que ell qualifica de «peculiar», perquè potenciava molt la participació quotidiana en el dia a dia de l’organització de l’aula i l’escola. «Faltava un òrgan representatiu dels alumnes, no existia el consell escolar, però
això no vol dir que els estudiants no assumíssim tasques d’organització. Es formaven
grups per controlar el funcionament ordinari de l’aula. No hi havia personal de serveis
ni d’oficines: nosaltres teníem cura del material i de mantenir nets els mobles i les
aules.» Aquesta participació quotidiana incloïa també l’edició de materials d’estudi i
una certa activitat cultural a l’escola, una autoorganització que permetia als alumnes
adquirir compromisos i responsabilitats, amb una relació bilateral amb els professors.
«Crec que faltava un element de participació més general, de pensar en el projecte
global del centre. No hi havia òrgans de coordinació dels estudiants.» Tot i això, l’Escola Súnion no va ser aliena a les grans reivindicacions de l’època, i es van organitzar
manifestacions de protesta contra la guerra del Golf, l’any 1991. «La convocatòria de
vaga ens va arribar a través d’altres instituts, i es va celebrar una concentració espontània en un lloc cèntric de l’escola.»
La importància de qüestionar totes les idees
Per a Joffre Villanueva, la participació en òrgans de decisió vingué després de la seva
implicació als esplais. Des d’infant, participava a l’Esplai Boix, una secció de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample que tenia una relació molt directa amb la
Coordinadora Infantil i Juvenil de l’Eixample, en la qual s’englobaven casals de joves,
agrupaments escoltes i altres entitats de lleure juvenil. «Això et permetia conèixer moltes realitats diferents, saber què passava al teu barri. Estaves permanentment informat

Els joves haurien de prendre decisions sobre els afers col·lectius, però aquí això
sembla impensable.
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de tot allò que succeïa a fora del teu local. A l’esplai teníem un debat permanent sobre
la transformació social.» L’experiència a l’esplai li va donar certes competències i habilitats que després han estat determinants en la seva formació personal i professional. «Si ets monitor, algunes coses acaben sent molt naturals per a tu: organitzar reunions, entrevistar-te amb els pares, negociar el lloguer d’una casa de colònies... Hi ha
una complicació afegida si treballes amb nens en un esplai, perquè són menors.» Joffre Villanueva concedeix una gran importància a l’aprenentatge participatiu durant
aquesta etapa vital, ja sigui en instituts de secundària o en esplais, per les competències d’organització i activisme social que comporten. «Es generen equips de treball,
generes confiança... En una agrupació, sigui del tipus que sigui, t’acostumes al fet que
les teves idees siguin qüestionades en tot moment. No deixa de ser un aprenentatge
de ciutadania, i aquests espais et donen una responsabilitat cívica que és fonamental.
Implicar-se és complicar-se, també. La societat et diu que facis el que està establert:
que estudiïs, busquis una feina, que no et compliquis la vida. I encara és més meritori participar en els instituts perquè, d’alguna manera, l’escoltisme i l’esplai tenen un
reconeixement social que no tenen les associacions estudiantils.» I recorda una anècdota que considera significativa. A la famosa sèrie de televisió Sensación de vivir, el
personatge protagonista, Brandon, pertanyia a l’associació d’estudiants del seu institut i editava una revista, i desenvolupava aquesta activitat des de la més absoluta normalitat. «Al nostre país no hi ha prou tradició participativa, no està estesa, i la implicació en tots els sectors de la societat hauria de ser més normal. Els joves haurien de
prendre decisions sobre els afers col·lectius, però aquí això sembla impensable, no hi
ha una tradició democràtica prou arrelada. I des del professorat hi ha una actitud de
cert pànic al fet que els estudiants pensin per si mateixos. Si el moviment sindical ja
està estroncat a Espanya, molt més ho està la participació en òrgans estudiantils.»
L’activisme com a eina per traçar objectius
Quan Joffre Villanueva va arribar a la universitat, on va estudiar Ciències Polítiques, va
establir relació amb el BEI (Bloc d’Estudiants Independentistes). Tot i que mai no en
va formar part, sí que tenia coneixement de la seva activitat. Reprendrà el contacte
amb les associacions estudiantils més tard: en Joffre formava part d’Esplac, i des
d’aquesta plataforma assistia a les reunions del CJB, on també tenien presència els
sindicats d’estudiants. Entre els anys 2002 i 2004 va exercir com a president del Consell de la Joventut de Barcelona. Tota aquesta activitat participativa va ser fonamental
per al seu desenvolupament professional. Ara és secretari general del Moviment Laic
i Progressista (MLP), que es defineix com una eina per a una transformació en profunditat de la societat partint de la base de l’ideari laic i progressista. «La implicació en
l’esplai i en totes les coordinadores en què he participat m’ha donat una sèrie d’eines
importantíssimes. He pres consciència que la societat funciona d’una determinada
manera, i no ho fa per casualitat. Algú ha de fer propostes, les ha de dur a terme...

L’esplai et permetia conèixer moltes realitats diferents, saber què passava al teu
barri.
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L’activisme m’ha proporcionat unes actituds relacionades amb la capacitat de traçar
objectius, de saber com organitzar-se.» Joffre Villanueva no entén la seva vida sense
la implicació. Avui encara col·labora amb Esplac, és vicesecretari de la Fundació Ferrer i Guàrdia i dóna formació a l’Escola el Sol. Des d’aquest espai vigia privilegiat del
que actualment és l’associacionisme juvenil, assegura que la participació als instituts
«és una activitat necessària per a l’aprenentatge de la ciutadania, però també és indispensable per tal que un centre de secundària pugui funcionar bé i sigui, a més, una
institució educativa amb cara i ulls».
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Carles Martí
Primer secretari del PSC de Barcelona

Les persones només
som persones si vivim
en societat
Diu d’ell mateix que és «un animal polític de naixement». També diu que no entén la seva
vida personal sense els altres, «sense la col·lectivitat». Per aquesta raó a ningú no li hauria
d’estranyar que Carles Martí, després de ser delegat de curs al Liceu Francès, de fundar
l’AJEC (Associació de Joves Estudiants de Catalunya) i ser membre de la junta de facultat
als seus temps universitaris, hagi acabat dedicant-se a la política. És primer secretari del
PSC de Barcelona, una militància que va començar amb setze anys, formant part primer
de les Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC).
Carles Martí va estudiar al Liceu Francès, una institució que es regeix per les normes
de l’Estat francès, i amb òrgans de participació molt arrelats, però diferents dels que
existeixen a la resta de centres de secundària. Recorda que va ser delegat de classe,
després delegat de curs, i més tard representant al consell de centre, i que l’activitat
se centrava bàsicament en el funcionament de la vida quotidiana del centre. «Estàvem
una mica aïllats de les dinàmiques externes, però participàvem molt en la presa de
decisions sobre el funcionament del centre: com s’havia de gestionar la biblioteca,
quines activitats extraescolars s’havien de fer... El Liceu Francès tenia molt assumida
la participació dels estudiants. Ens facilitava molt la tasca, i fins i tot editàvem una revista, en fotocòpies que es feien al mateix centre.» En els seus anys d’educació secundària, Martí ja compaginava el compromís estudiantil amb la militància política. Era
membre de les Joventuts Socialistes de Catalunya des dels setze anys. «La veritat és
que sóc un animal polític de naixement. Sempre he estat implicat en qüestions col·
lectives i associatives que anaven més enllà de la meva pròpia vida personal. No he
entès mai la meva vida personal sense els altres, sense la col·lectivitat. Primer vaig
desenvolupar aquesta activitat a l’entorn més immediat, que era el centre educatiu.
Després la vaig passar a contextos associatius diferents i, finalment, a la política pròpiament dita.» Una de les reivindicacions estudiantils definitivament vinculada a la política va ser la defensa de la llei que va promoure el ministre d’Educació José Maria
Maravall, la LODE. «Des de les Joventuts Socialistes vam organitzar una campanya
amb un nom bastant sonor: “La LODE jode”, perquè molestava i empipava els sectors
més conservadors, i jo vaig participar-hi molt activament. Estava implicat en les dinàmiques estudiantils a través del partit, però no del centre pròpiament dit. De fet, la
LODE no afectava el Liceu Francès, que funcionava amb unes altres coordenades».

Estudiava al Liceu Francès, i des dels setze anys militava a les Joventuts Socia
listes de Catalunya.
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La creació de l’AJEC, una forma d’aprofitar sinergies
El salt a la universitat va significar també una implicació més estreta en la dinàmica
estudiantil, aquesta vegada ja des dels sindicats. Carles Martí va estudiar Filosofia a
la Universitat de Barcelona, i en aquell temps, al començament dels vuitanta, es van
organitzar manifestacions que van ser el detonant de la creació de l’AJEC (Associació
de Joves Estudiants de Catalunya). «Des de la JSC vam decidir que no podíem deixar
que això fos només un moviment espontani o conjuntural. Hi havia un descontentament i s’havia de canalitzar. Li havíem de donar estructura i calia avançar gradualment.
Els socialistes vam apostar per la creació de l’AJEC, tot i que a l’entitat hi havia persones que no estaven en absolut vinculades a la política, no pertanyien a cap partit.»
Martí va ser elegit secretari general de l’AJEC, dins d’una estructura interna que ell
qualifica de «força clàssica», i que estava formada pel president i el secretari –que coordinaven i eren la veu pública de l’AJEC–, un secretariat a nivell nacional –en què hi
havia els responsables d’universitats i els responsables d’ensenyament secundari–, i
representants que s’encarregaven dels temes comuns, com comunicació o aspectes
organitzatius. Les reivindicacions d’aquells anys, segons recorda Martí, es feien en
dos sentits. «D’una banda, demanàvem condicions materials per als centres, i, de l’altra, beques i ajuts a l’estudi. Va ser en aquella època quan es va començar a discutir
per primera vegada sobre el projecte educatiu de centre, sobre la seva autonomia i
capacitat de decisió. Jo vaig anar a Madrid no tan sols com a AJEC, sinó com a representant de totes les entitats confederades a les taules de negociació. Era la primera vegada que, amb un govern socialista, es feien reivindicacions no estrictament vinculades a temes polítics, sinó a assumptes estudiantils.» L’activitat desplegada per
Martí a la universitat desmenteix un mite fortament arrelat a l’associacionisme estu
diantil, i és la dificultat de fer el traspàs de la secundària a la universitat sense abandonar la implicació. Martí reconeix que el seu no és un cas usual, perquè la mateixa
AJEC, que tenia una estructura molt forta als instituts, no tenia la mateixa força en l’entorn universitari. En arribar a l’educació superior, són molts els joves que «canvien el
xip», i centren els seus esforços en els estudis, o compaginen les classes amb una
feina remunerada i disposen de menys temps per a l’activisme.
«Els éssers humans no som illes juxtaposades»
Carles Martí va exercir la seva militància de manera continuada. Va ser membre de les
juntes de la facultat, membre de la junta claustral, adjunt al vicerector d’estudiants...,
i fins i tot va participar en un debat televisiu sobre educació presentat per Victoria Prego. Aquest bagatge va ser definitiu per a la seva posterior dedicació a la política. «És
evident que tot això va influir. En moviments associatius, especialment en sindicats
estudiantils, aprens a reflexionar sobre com s’han de prendre les decisions. Prens
consciència que les coses que passen no tan sols t’afecten a tu, sinó que també afecten els altres... Les persones només som persones si vivim en societat. En el meu cas

En moviments associatius, especialment en sindicats estudiantils, aprens a reflexionar sobre com s’han de prendre les decisions.
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la influència és claríssima: tinc facilitat per determinades qüestions perquè fa molts
anys que vaig començar. Havies de sortir a la tarima a convèncer els companys de
classe, o a explicar alguna activitat: per què la pensaves fer, què i com volies fer-la...
O tenies reunions amb professors que, al cap i a la fi, eren les persones que després
t’havien d’avaluar.» El primer secretari del PSC a Barcelona considera que la participació, en qualsevol tipus de moviment, és positiva. «Els joves han d’implicar-se. En
moviments estudiantils, a l’institut, al barri..., on sigui. La participació és el més important, en qualsevol àmbit. Els éssers humans no som illes juxtaposades, sinó que vivim
en comunitat. I la nostra vida depèn del que passa a la comunitat. Tenim el dret i el
deure d’implicar-nos. Pot fer-se des dels partits polítics, però no cal. Es pot fer en àmbits sectorials o àmbits específics: medi ambient, cooperació, ajuda a la pobresa...,
un sindicat... Hi ha mil coses que són rellevants, i jo engresco tothom a participar. A
nivell personal és determinant anar més enllà de la família i la feina. Tenir altres dinàmiques i altres centres d’interès és molt bo per a les persones i per a la formació en
l’època de la joventut.»
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Gloria Herance
Regidora de Joventut de l’Ajuntament de l’Hospitalet

Hem de saber aprofitar les
plataformes virtuals per
gestionar la participació juvenil
Ha viscut l’experiència participativa des dels dos costats del mirall. Gloria Herance, actual
regidora de Joventut de l’Ajuntament de l’Hospitalet, va ser gerent de l’Associació d’Estudiants de l’Hospitalet, i li havia tocat assistir a moltes reunions amb polítics per organitzar
projectes o demanar subvencions. Ara assegura que entén molt bé els joves que s’entrevisten amb ella i demanen més agilitat burocràtica en la concessió d’ajuts. Més tard va
rebre l’encàrrec de coordinar el PIDCES, i va conèixer de ben a prop la realitat dels instituts de la ciutat. Tota aquella experiència li ha fet més fàcil la tasca que desenvolupa des
de la regidoria.
L’Institut Apel·les Mestres, de l’Hospitalet de Llobregat, va ser l’escenari del pas de Gloria Herance per l’educació secundària i del naixement del seu activisme. Ella provenia
d’una família d’esquerres, i tenia molt interioritzat el procés de la participació i l’acció social. «Jo no era membre de l’Associació d’Estudiants de l’Hospitalet, però alguns companys meus de classe, molt reivindicatius, sí que ho eren, i jo participava en moltes de
les seves activitats. Es van organitzar manifestacions contra la guerra de l’Iraq, i també
recordo que ens queixàvem de temes més puntuals, més vinculats al funcionament de
l’institut. Vaig ser delegada de classe, això sí, perquè crec que aquest compromís i aquesta complicitat enganxa.» Gloria va optar per fer estudis universitaris d’Educació Social, i
va compaginar les classes amb la seva feina a la gerència de l’Associació d’Estudiants
de l’Hospitalet, que implicava coordinar projectes, organitzar tallers i fer xerrades. La
LOGSE va ser la diana de les seves queixes, una llei que des de l’entitat que gestionava
Gloria es considerava «elitista, perquè separava els alumnes per itineraris formatius, els
dividia per capacitats». També posaven en dubte la necessitat d’instaurar la revàlida, o
que l’assignatura de Religió fos avaluable. La polèmica LOGSE va protagonitzar moltes
manifestacions. Des de l’entitat que coordinava Gloria es van organitzar tallers sobre
com elaborar pancartes, i es visitaven instituts per explicar als alumnes com els afectava la implantació de la famosa llei. «Aquesta era la tasca potser més sindical, però jo crec
que el meu paper dins l’Associació d’Estudiants va ser més social i cultural. Es tractava
d’una feina dinamitzadora. És cert que enteníem que era un sindicat estudiantil, i que
l’associació havia de vetllar pels drets i deures dels estudiants. Per això els oferíem un
servei d’atenció a l’estudiant i un servei d’assessoria. Però volíem que fos també un espai de relació entre joves de la ciutat, un lloc d’intercanvi i de creació de cultura.»

Crec que és molt important el moment històric i social que es viu: si la gent sent
retallats els seus drets, participa més.
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Molta presència al carrer
Amb aquest esperit, l’entitat donava suport els artistes locals, a les propostes dels
instituts, i els ajudava en temes logístics. «Si un grup volia muntar el viatge de final de
curs, o un centre volia fer samarretes, o ens deien que el director no els deixava fer
les fotocòpies de la revista de l’institut, els oferíem suport. Recordo que, quan l’huracà Mitch va arrasar Nicaragua, jo vaig coordinar una activitat que es deia “Un somriure per Nicaragua”. Vam passar un dia sencer a la rambla Just Oliveras, amb un mapa
gegant de Centreamèrica. Demanàvem als ciutadans una aportació, i vam aconseguir
molts diners. Sortíem molt al carrer, i crec que això s’està perdent. Ara tot és més endogàmic, es fa més feina portes endins.» Tota aquesta experiència va ser clau per ferla la candidata ideal per dirigir un programa que l’Ajuntament de l’Hospitalet acabava
de posar en marxa, gràcies a un conveni signat amb l’Associació d’Estudiants del municipi. «En vam dir programa DIRCES (Descentralització de la Informació dels Recursos als Centres d’Estudi de Secundària). Va ser una època molt maca, perquè partíem
de zero al nostre municipi, tot i que sí que hi havia experiència a Barcelona. Jo havia de
redactar el projecte, formar l’equip... Era un treball molt voluntariós. L’Hospitalet té setze instituts de secundària, és un municipi molt gran. Visitàvem els centres educatius,
els oferíem informació sobre tot allò que els pogués interessar: viatges, beques, albergs... Vam organitzar moltes activitats de ciutat, com un festival de poesia, que es
va fer amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut i que continua actiu, o una competició esportiva entre instituts.» Aquell programa DIRCES ha canviat el seu nom, i és
l’actual PIDCES.
Viure les retallades socials com a amenaces
El seu treball continu amb joves li ha permès fer-se una idea global de les motivacions
que porten els estudiants a associar-se i a tenir experiències participatives. «Jo penso que la influència dels amics és fonamental. El grup d’iguals, quan ets adolescent, és
molt important. Arriba un punt que, a més, t’ho passes bé fent això. També crec que
és fonamental el moment històric i social que es viu. La gent està més motivada amb
segons quins temes. Hi ha moments puntuals que faciliten que la gent s’impliqui, si
viuen algunes decisions com una retallada de drets, com una amenaça.» Des de la
perspectiva que dóna l’experiència i la seva privilegiada posició com a observadora
dels col·lectius de joves de la ciutat, qüestiona l’opinió generalitzada de la desafecció
participativa dels menors. «Hem de canviar el xip en aquest tema. No es pot vincular
la participació de la gent jove al fet d’estar associat a una organització que té uns estatuts o un reglament intern... Entenc que els consells de joves estan molt bé com a
espais de participació, però no hem de descartar altres tipus de participació, més naturals, no formals... I quan passa algun tema greu, com la vaga del 29-S, els joves hi
diuen la seva, i les xarxes socials aquells dies anaven plenes de comentaris sobre això.
Hem de saber aprofitar les plataformes virtuals per gestionar aquest tipus de partici-

Abans, les organitzacions juvenils sortíem molt al carrer. Crec que això s’està
perdent i es fa més feina portes endins.
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pació.» Gloria Herance va haver d’entrevistar-se en moltes ocasions amb polítics de
la ciutat, de diferents regidories fins i tot, perquè es treballaven projectes transversals,
i ara assegura entendre molt bé els estudiants que la visiten i li expressen la seva inquietud per la lentitud dels tràmits burocràtics, per exemple, a l’hora de rebre una subvenció. L’any 2003 va passar a l’altra banda del mirall, quan el PSC li va proposar presentar-se a les llistes municipals. «Haver desenvolupat una tasca prèvia amb joves va
ser fonamental, és clar. Això t’obre portes, facilita la relació. I quan has d’explicar alguns projectes, ho fas amb coneixement de causa. És molt important conèixer la
xarxa de recursos que hi ha a la ciutat.» No té problemes a l’hora de fer examen de
consciència i reconèixer que les administracions tenen gran part de culpa de la desmotivació dels joves, per no saber comunicar. Però recomana, sense dubtar-ho, l’experiència participativa. «Tothom hauria de passar per algun col·lectiu, és una escola
d’aprenentatge. Ho aprens tot: habilitats socials, treball en equip, gestió dels conflictes... A nivell humà, és molt enriquidor lluitar per una causa comuna, tot i les diferències ideològiques que puguis tenir... I, sobretot, aprens a tenir un compromís amb la
societat. Et dóna un bagatge que pots aprofitar en qualsevol moment vital.»
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Meritxell Ané
Actriu

Si crees lligams amb la gent,
aprens que la societat
funciona a través de tothom
La implicació de l’actriu Meritxell Ané en la vida social ha arribat per camins insospitats i
allunyats dels canals formalment establerts. Des de ben jove és una persona compromesa amb els seus companys i veïns, i ha fet de la solidaritat i la participació una forma de
vida. Està involucrada en l’associació de veïns del barri, ha impulsat una exitosa iniciativa
al seu carrer, dóna classes de teatre al Cercle Catòlic de Sants i participa activament en
la Coral de Sant Medir, on canta una de les seves filles. Les nenes han viscut des de sempre aquest esperit que aposta per les experiències compartides.
L’etapa d’educació secundària de Meritxell Ané va estar marcada pels canvis. Va començar l’educació secundària al col·legi de Sant Miquel de Vic, una escola privada;
després va passar a un centre públic de la ciutat de Barcelona, i va acabar el batxillerat
a l’Institut Maragall. Conserva molt bons records dels primers anys, els que va passar a
Vic. «Fèiem moltes activitats, organitzàvem la setmana cultural, pensàvem coreografies... L’institut muntava l’InstiVal, on participava tot el centre, i cada classe representava una petita obra de teatre, o un esquetx. Se sotmetia a votació, i s’elegia un guanyador. Hi havia molta competència! Però no existia cap grup de teatre formal.» Tot i
això, aquesta activitat ja indicava dues direccions molt importants de la vida de Meritxell: d’una banda, apuntava cap al teatre; i, de l’altra, es manifestaven els primers
indicis d’una vida bolcada en el treball col·lectiu. Quan va arribar a l’Institut Maragall
ja havia decidit que volia ser actriu, i els seus pares van acceptar amb dues condi
cions: hauria de treballar per pagar-se les classes i continuaria estudiant una carrera.
Va optar per Filologia Catalana a la UB, i treballava per poder permetre’s les sessions
de teatre, al Col·legi del Teatre, amb el professor Boris Rotenstein, i a l’escola El Timbal. Va fer de cangur, va ser monitora de menjador, i també monitora de colònies. «Les
mateixes escoles on treballava de monitora de menjador demanaven personal per anar
a les colònies, i jo m’apuntava sempre, perquè necessitava diners per a les classes.
Vaig aprendre molt d’aquella feina. Constantment estàvem fent reunions, organitzant
grups de treball.» Paral·lelament, a Vic es va començar a celebrar el Saló de la Infància i la Joventut. Meritxell també va ser contractada com a monitora, i allà va posar en
pràctica moltes de les experiències que havia après a l’esplai. A poc a poc, va començar a ser reconeguda a la professió; va actuar al Tantarantana Teatre fent ¿Quién teme
a Virginia Wolf?; al Teatre Romea amb La bona gent; va tenir un petit paper a la sèrie

Des de fa quatre anys, el carrer on viu es peatonalitza els diumenges perquè els
nens puguin jugar sense cotxes.
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Nissaga de poder, i, finalment li va arribar el paper de la Remei d’El cor de la ciutat,
que ha estat en antena durant nou anys.
L’experiència única del carrer Finlàndia
Però no ha deixat de ser una dona accessible i preocupada per la seva comunitat, pels
seus veïns. Viu al barri de Sants, al carrer Finlàndia, i des de fa quatre anys, tots els
diumenges el carrer és peatonal, per obra i gràcia de la unió, que fa la força. «Eren les
festes del barri, i estàvem a la fresca, pensant com s’hi estava de bé. Feia goig no veure circular cotxes. Els nens, amb la seva innocència, van dir: “Per què no ho proposem?”. Nosaltres vam pensar que seria impossible, però ells van escriure una carta a
la regidora del barri, els adults vam signar, i la hi vam donar el dia de la botifarrada,
que és quan ella dina amb tots.» Al cap de dos o tres mesos, van rebre una trucada
de la regidora, citant-los per a una reunió. «I ens van dir que sí! Vam pactar amb l’Ajuntament els horaris del tancament del carrer, i es va decidir que nosaltres posaríem i
trauríem les tanques, que es guarden al local de l’associació de veïns La Fabriqueta.»
Des d’aquell dia, totes les famílies que participen en aquesta iniciativa tenen uns torns
assignats, i s’encarreguen de vetllar pel bon funcionament d’aquesta singular peatonalització. Els nens del carrer aprofiten per fer activitats conjuntes, juguen a bàdminton, a corda, a la goma, a la xarranca, jocs que s’estaven perdent i que ells recuperen
cada diumenge. També munten paradetes per vendre collarets artesanals o polseres.
Meritxell aprofita la tranquil·litat per sortir a llegir o a fer mitja. «Sempre hem estat molt
units, tots els veïns, però ara molt més, aprofitant que podem tallar la circulació al carrer. Els diumenges sortim a fer una botifarrada o una cargolada. I celebrem Sant Joan
i el Tió.» També participen activament la preparació de la Festa Major de Sants, guarnint el carrer amb una temàtica determinada. Enguany es van endur el primer premi,
amb un decorat que portava per nom «Llegir obre els ulls», i que van fer entre tots, amb
l’ajuda d’un dibuixant, també veí del carrer. «A l’estiu, posàvem les taules al carrer, i
els nens es posaven les bates de l’escola i pintaven les lletres, retallaven paper. Per
Festa Major també fem una obra de teatre, i assagem durant hores... És molt satisfactòria, aquesta unió.»
Al teatre, com a la vida, tots som necessaris
Tota aquesta feina porta al darrere hores i hores de reunió, de discussió, de preparatius que es fan robant temps a la vida personal. Però el resultat és tan satisfactori, que
sempre oblida els mals moments, quan arriba a casa cansada o després d’haver discutit amb algú. «Per què ho faig? Per ser coherent amb mi mateixa. M’agrada la vida
del barri, m’agrada la Festa Major. Si deixem de participar en activitats com aquestes,
desapareixeran els centres socials, les corals, la Festa Major. Si no vull que això passi, algú s’ha d’implicar en aquests projectes. Al final, la societat es beneficiarà de tot
això. És molt més fàcil quedar-se a casa mirant una pel·lícula, però totes aquestes vi-

Si no t’agrada alguna cosa, actua, canvia-la tu mateix. No ens podem quedar a
casa i deixar que tot s’enfonsi.
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vències et formen com a persona. Les meves filles estan aprenent que hi ha gent molt
diversa, i que no han de jutjar ningú pel seu aspecte extern, i que cal prendre’s la molèstia de conèixer les persones per dins». Meritxell també forma part de la coral de
Sant Medir, on canta una de les seves filles, i actualment dóna classes de teatre al
Cercle Catòlic de Sants. Va començar amb dos grups, i s’han ampliat a tres. Ara treballa en un projecte d’escola de teatre, i ensenya els seus alumnes a col·laborar els
uns amb els altres. «Mentre una persona assaja i fa teatre, no pensa en els seus problemes. Als meus alumnes els dic que tots som necessaris al teatre. Per fer aquesta
feina, s’han d’escoltar entre ells, i ajudar-se si es queden en blanc. A la vida és igual.
Si crees lligams amb la gent, això t’aporta riquesa i aprens que la societat funciona a
través de tothom.» Meritxell ha inculcat aquest esperit a les seves filles, i les nenes tenen el seu grup d’amics al carrer, però també es relacionen amb persones de diferents
edats. «Si et despistes, acabes tenint contacte només amb gent que s’assembla a tu,
amb els teus gustos, les teves experiències, la teva edat. I això no aporta riquesa. Que
siguem de diferents generacions no vol dir que no puguem fer activitats junts i tenir un
tracte fantàstic. No hem de deixar que la nostra societat continuï individualitzant-se,
ens hem de recolzar els uns als altres.» Les seves filles han estat educades en la cultu
ra participativa, i ara són elles les que empenyen a l’hora de fer activitats. «Crec que
queixar-se no soluciona res. Si no t’agrada alguna cosa, actua, canvia-la tu mateix:
crea una associació, agrupa’t, demana ajuda... No ens podem quedar a casa i deixar
que tot s’enfonsi.»
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Altres experiències d’intervenció
als instituts
Àngels Piédrola

Nom de l’experiència

COLA-EXTRA I JOVE FORMA’T
Dades de contacte
Centre, entitat o institució

Departament de Joventut de l’Ajuntament de Martorell

Municipi

Martorell

Adreça electrònica de contacte

joventut@martorell.cat

Pàgina web

www.martojove.org

Descripció de l’experiència
Any inicial i any final

2004 (en curs)

Agents promotors o impulsors

Les AMPAS, la comunitat estudiantil i el Departament de
Joventut

Participants implicats

Les AMPAS, la comunitat estudiantil, el Departament
d’Ensenyament i el Departament de Joventut de
l’Ajuntament de Martorell

Tipus de participació

Participació en el disseny, l’execució i l’avaluació del
projecte

Àmbit d’actuació

Entorn

Punt de partida. Com neix l’experiència
El projecte Cola-Extra i la proposta del Jove Forma’t són accions promogudes i coordinades pel Departament de Joventut de l’Ajuntament de Martorell i altres agents socials del municipi; també hi participa el professorat dels instituts i diferents empreses
i entitats que gestionen tota l’activitat. S’ofereixen una sèrie de monogràfics orientats,
per una banda, a la població de Martorell de 12 a 16/18 anys (el Cola-Extra), i, per l’altra, als joves de Martorell (18 a 35 anys, el Jove Forma’t).
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La iniciativa d’implementar aquest projecte va sorgir de la demanda expressada pel
professorat, per les AMPAS i per la comunitat estudiantil, en contacte amb el Departament de Joventut al llarg del 2004. La realitat social actual obliga pares i mares a
complir jornades laborals molt llargues. Els joves, davant d’aquesta situació familiar i
social, es trobaven amb diferents situacions en finalitzar el seu horari acadèmic: quedar-se a casa fent deures, mirar la televisió o entretenir-se amb ordinador, estar al carrer, fer esport, fer reforç escolar. El fet és que les famílies benestants poden donar la
possibilitat d’omplir el temps lliure amb activitats extensives de les competències acadèmiques, mentre que les famílies amb dificultats econòmiques es veuen obligades
a deixar el temps lliure dels seus fills en mans del mateixos joves. Aquesta situació pot
generar desigualtats socials, econòmiques i culturals derivades dels usos del lleure i
del temps lliure del jovent. Com a resposta sorgeix el projecte  Cola-Extra i el Jove
Forma’t en un intent que les activitats formatives fora de l’àmbit escolar i del temps
estrictament acadèmic ajudin a neutralitzar aquestes desigualtats i contribueixin a desenvolupar i continuar el procés educatiu amb caràcter de complementarietat.

Objectius generals de l’experiència
Aquest projecte està emmarcat dins el Programa Pii-Programa d’Intervenció als Instituts, que és un programa transversal que vol dinamitzar la participació juvenil en el
context de l’educació secundària, implementant diverses actuacions dins dels centres
d’ensenyament secundari del municipi. Concretament, els objectius que persegueix
el projecte Cola-Extra són:
Objectiu general

• Garantir una oferta d’educació no formal i formal adaptada a la realitat dels joves i
de qualitat que incideixi en la seva formació.
Objectius específics

• Generar una oferta educativa i de lleure de qualitat que arribi a tots els joves del
municipi.
• Generar propostes per als joves amb necessitats de formació específica per poder
ampliar el seu currículum professional.
• Fomentar activitats extraescolars concretes segons les demandes dels joves, els
agents socials i el projecte educatiu de centre.
• Oferir un espai de lleure que permeti ocupar el temps lliure dels joves amb activitats del seu interès.
• Incidir en l’educació dels valors, les actituds i els hàbits dels joves (creativitat, autoconcepte, tolerància, etc.).
• Aprendre determinades tècniques i eines específiques dins de les propostes d’activitats.
• Incidir en el coneixement i en la integració social dins del municipi.
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Activitats desenvolupades
Les activitats del Cola-Extra es poden encabir en tres grups generals:
• Activitats acadèmiques: informàtica, disseny i multimèdia, manipuladors d’aliments,
curs de monitors, audiovisual, etc.
• Activitats procedimentals: trobar feina, activitats formatives curriculars, tallers de
salut, taller de cinema, etc.
• Activitats expressives i creatives: dansa, teatre, maquillatge, fotografia, etc.
Aquestes activitats estan plantejades per a un públic jove i la programació està establerta per edats, amb un preu assequible per a tothom.
En aquest sentit, dins dels IES, qualsevol alumne a través del seu delegat pot proposar activitats per realitzar en els trimestres estipulats, creant una dinàmica de feedback
que retroalimenti la programació d’iniciatives joves des de tres vessants:
– donar continuïtat a les activitats implementades,
– redefinir-les,
– crear-ne de noves a través de les seves propostes.
Així, a través dels canals de comunicació del projecte (presencials, web, butlletí, etc.)
s’obre la possibilitat als joves d’arreu de fer les seves peticions per al Jove Forma’t.
Per tal de treballar la interacció i la transversalitat entre els diferents projectes, quan
cada trimestre finalitzen els tallers, es mostra el seu resultat en l’activitat del 3 ACUV
(Combinat d’Art i Creació) o bé s’integren en propostes que realitza el Departament
de Joventut, com el Carnaval, la festa major, la fira de primavera, etc.
D’aquesta manera són els mateixos joves els que, conjuntament amb els agents socials i a través de les seves propostes, defineixen els continguts i les temàtiques de
les activitats que s’han de desenvolupar.
El seguiment de les activitats es realitza conjuntament amb tots els agents participants:
AMPAS, empresa gestionadora, entitats, Departament d’Ensenyament i Departament
de Joventut de l’Ajuntament de Martorell.
Es realitza un conveni entre les diferents parts que intervenen en el procés de gestió
de cada un dels cursos i es gestionen, així, tots els tràmits del projecte.
La difusió es porta a terme de forma trimestral i des de tres vessants:
– reunions amb els diferents agents socials participants,
– presentació de les activitats (propaganda en format paper) per les aules dels centres durant l’horari lectiu, conjuntament amb el diari escolar,
– difusió pels canals habituals (butlletí electrònic, plafons informatius, bústies).
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Principals resultats
Les activitats de Cola-Extra i de Jove Forma’t són avaluades en tres nivells i moments:
Avaluació inicial

• Recull d’informació sobre els interessos i les necessitats formatives per tal de dissenyar les activitats pertinents i adaptades a la realitat de l’alumnat dels IES i del
projecte pedagògic de centre.
• Aquesta informació és recollida a partir d’una reunió inicial entre el Departament
de Joventut, les AMPAS, el Departament d’Ensenyament, les empreses gestores i
a través dels i de les delegades de classe dels IES implicats.
Avaluació contínua

• Els diferents monogràfics i tallers per a joves són avaluats trimestralment per tal
d’actualitzar i revisar el bon funcionament de les activitats i el nivell de satisfacció
dels usuaris.
Avaluació final

• Es fa en quatre nivells diferents: usuaris (a través d’un qüestionari), monitors i coordinadors (reunió final), AMPAS (reunió final) i Departament de Joventut.
Aquests processos de recollida d’informació permeten que el Departament de Joventut disposi d’una valoració molt completa sobre el desenvolupament i el funcionament
de les activitats/monogràfics contemplats al Cola-Extra i al Jove Forma’t, així com de
propostes de millora i de modificació de cara als propers trimestres.
Aquesta metodologia de treball seguida al llarg de tot el curs ha permès treballar de
més a prop les demandes dels joves i, sobretot, la implicació de les diferents empreses que gestionen els projectes.
Cal destacar que hi ha hagut un nivell alt de participació en les activitats planificades
des de Joventut, fet que ha motivat treballar en una oferta més àmplia i flexible de monogràfics per a joves. Després de diversos anys de gestió, la resposta cap als tallers
ha estat àmplia i amb bons resultats.
A més, ubicant la proposta als IES i en altres espais juvenils, s’aconsegueix apropar
l’oferta educativa no formal als llocs on hi ha joves de entre 16 i 25 anys, aprofitant les
infraestructures educatives municipals i els circuits de comunicació de la joventut estudiantil i treballadora.
Tot i això, es pretén fer extensible la participació en els monogràfics de la població
jove de fora dels IES, obrint canals de contacte i de viabilitat.
També cal destacar que el treball transversal entre els monogràfics permet dotar-los
de coherència interna i de tècniques pedagògiques innovadores, properes als joves,
que tinguin continuïtat en el temps i que motivin a compartir allò après en les iniciatives socioculturals del municipi.
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A més a més, el projecte contribueix al fet que els centres d’ensenyament no tan sols
siguin vistos com a espais formatius sinó com a equipaments amb capacitat per a
múltiples usos i recursos.
Un altre efecte del projecte és que les activitats del Cola-Extra fomenten l’intercanvi
d’alumnes entre instituts canviant d’espais segons el monogràfic, obrint els IES a tots
els joves del municipi, treballant la cohesió social a partir de l’optimització d’infraestructures, espais i recursos.
Això contribueix a ampliar la concepció tradicional dels centres d’ensenyament secundari, encabint propostes creatives, participatives i formatives en un entorn interactiu,
obert i aglutinador de propostes per a joves.

Aprenentatges i claus de l’èxit
Alguns dels aprenentatges i principals claus d’èxit del projecte són els següents:
• Integrar al màxim tots els agents locals, municipals i supramunicipals, en la confecció de l’activitat.
• Oferir la proposta Cola-Extra dins un programa d’intervenció als IES, en què es desenvolupen moltes activitats adreçades als joves i al mateix IES.
• Tenir als IES una persona de referència que pot dinamitzar la informació i implicarse en la formulació de propostes.
• Tenir un sistema de comunicació efectiu: SMS per a més de 3.000 joves, butlletí
electrònic, difusió en format paper (apunts, agendes, cartells).
• Implicar la comunitat educativa del centre perquè cedeixi espais per a la realització
dels tallers.
• Implicar les AMPAS.
• Fer una proposta trimestral o bimestral amb uns horaris adequats i a uns preus assequibles.
• Oferir propostes de tallers difícils de trobar al municipi, sempre mirant de no fer
competència deslleial a agents que actuïn al municipi.
• Coordinar que la proposta s’ofereixi als tres instituts i es realitzin en diferents IES,
d’aquesta manera diferents alumnes d’altres centres comparteixen espai i activitat.
• Tenir un conveni amb diferents empreses que permetin la confecció de propostes
adreçades a la comunitat jove i el seu públic, amb una fórmula que disminueix el
seu cost i també es contempla el seguiment de la mateixa activitat per part de l’empresa.
• En el moment en què s’ofereix un curs, cal pensar en com rendibilitzar-lo posteriorment, en com el municipi es pot beneficiar de l’aprenentatge aconseguit (per
exemple, Taller de Cinema: gravació del Carnaval de la població i edició d’un material que es retorna a la població participant mitjançant la producció d’un CD i una
presentació oficial).
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• Per abaratir recursos, es pot treballar conjuntament amb entitats i serveis de l’Ajuntament del municipi, fent laboratoris de noves experiències, com per exemple:
– els mateixos músics que toquen en els concerts durant les festes fan classes magistrals als joves músics del municipi durant un dia, i llavors se’ls troben en els
concerts i estableixen complicitat,
– es proposen activitats preventives per als IES de Martorell, CC Fronts.
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Nom de l’experiència

PROCÉS PARTICIPATIU JOVE
Dades de contacte
Centre, entitat o institució

Regidoria de Joventut. Ajuntament de Torelló

Municipi

Torelló

Comarca

Osona

Demarcació

Barcelona

Adreça electrònica de contacte

joventut@ajtorello.cat

Pàgina web

www.torellojove.cat

Descripció de l’experiència
Any inicial i any final

2007-2008

Agents promotors o impulsors

Regidoria de Joventut i Secretaria de Joventut de la
Generalitat de Catalunya

Participants implicats

Regidors de Joventut: Marc Fontserè i Manel Romans
Tècniques de l’Ajuntament de Torelló: Teresa Faja i Maria
Villegas
Tècniques de la Secretaria de Joventut de la Generalitat
de Catalunya: Guiomar Vargas i Adela Casals
Joves: grups de joves no associats de 15 a 20,
de 21 a 25 i de 26 a 39 anys. Joves associats: escoltes,
skater, Deixebles de Sant Feliu, delegats... i joves
nouvinguts

Tipus de participació

Procés participatiu per l’elaboració del II Pla Local de
Joventut

Àmbit d’actuació

Local

Punt de partida. Com neix l’experiència
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Torelló va plantejar l’elaboració del segon
Pla Local de Joventut i el regidor va insistir perquè el procés fos participatiu.
La Regidoria va contactar amb l’equip de foment de la participació juvenil de la Secretaria de Joventut que assessora en el disseny i la implementació de programes de
participació juvenil amb els objectius de:

Altres experiències d’intervenció als instituts  88

• Fomentar la cultura participativa dels joves i l’administració.
• Fomentar la participació dels joves en la construcció de les polítiques públiques
que els afecten.
El procés de participació es va concretar en una jornada que es va desenvolupar el
passat 25 d’octubre de 2008.
Es va desenvolupar un treball previ per concretar diferents aspectes del procés participatiu:
– Els objectius.
– Els agents participants.
– Els diferents regidors i regidores participen en l’elaboració de fitxes que recullen
els continguts sobre els quals es treballarà.
– El procés d’avaluació i els ítems que s’han d’avaluar.
– El calendari.
– El rol de cadascú.
– S’aprova la proposta de col·laboració amb la Secretaria de Joventut.
– Es valoren els recursos tècnics disponibles per a la continuïtat dels grups de treball
un cop finalitzat el procés.
– S’adapten les expectatives del procés als recursos disponibles.

Objectius generals de l’experiència
La definició dels objectius va ser consensuada i assumida pel regidor. Tant la definició
dels objectius com l’avaluació van ser dues parts molt importants del procés.

Objectius del procés participatiu
Objectius generals

• Concretar actuacions i línies generals del que havia de ser el nou Pla Local de Joventut 2008-2011.
• Crear canals de diàleg entre els joves i l’Ajuntament per tal de consensuar les necessitats, propostes i problemàtiques dels joves.
• Crear un treball transversal en polítiques de joventut dins l’Ajuntament.
Objectius específics

• Crear espais on els joves poguessin construir col·lectivament el que serà la política
de joventut en els propers quatre anys.
• Crear espais de participació on els joves poguessin dir la seva sobre els projectes
i on, a més, es treballés conjuntament amb l’equip de govern (consell de joves, assemblea de joves, o grups de treball específics per temes).
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• Posar en marxa el treball transversal per projectes a l’Ajuntament, a l’Àrea de Serveis a la Persona.
• Donar suport i continuïtat a diferents projectes: sida, drogues, skater..., i a nous que
puguin sorgir.

Activitats desenvolupades
Es va formar un grup de joves promotors per dinamitzar la resta de joves del municipi.
La informadora-PIDCES va ser una figura molt important per arribar a molts grups de
joves.
Es va incorporar una empresa per redactar el document del Pla Local de Joventut.
Es van crear grups de discussió en els centres educatius per recollir propostes, necessitats... Es va definir amb els joves quin tipus de jornada volien: els grups de discussió, els àmbits de treball, el grup del concert, el sopar, els llocs per dur a terme les
activitats. També es va concretar la campanya per arribar a la resta de joves del municipi.
Un cop desenvolupada la jornada es van consensuar les propostes sorgides i es van
incorporar al Pla Local de Joventut. També es van fer arribar a l’alcalde.

Principals resultats
Desenvolupar reunions periòdiques amb joves que no tenen vinculacions associatives.
Aconseguir un grup de joves que accepten ser el grup promotor del procés participatiu per elaborar el Pla Local de Joventut.
La creativitat dels joves en el disseny de la campanya de difusió que va arribar a un
nombre important de joves.
L’organització de la jornada.
L’aprovació pel ple de les propostes dels joves a la jornada jove.
La valoració per part de l’Ajuntament del treball realitzat pels joves.

Nivell d’incidència
Els joves coneixen més els projectes i programes que desenvolupa l’Ajuntament.
Es dóna a conèixer el Pla Local de Joventut.
El Pla és viu, es treballa sota aquest paraigua; a més és un material que utilitzen altres
tècnics per realitzar projectes com l’INSERIM, Pla de Barris...
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S’ha fet una mica més de treball transversal.
Algunes eines com el bloc i el facebook van facilitar la continuïtat de la comunicació
amb els joves.
S’ha donat resposta a la majoria de les demandes que van fer els joves.

Aprenentatges i claus de l’èxit
Una persona dinamitzadora externa a l’Ajuntament, en les reunions de l’equip motor
de joves i en la jornada.
El compromís polític del regidor davant dels joves.
Que els joves tenen demandes concretes a fer.
Crear un equip de treball format per persones de diferents administracions.
Treballar a partir d’una metodologia molt definida.
Dedicar el temps necessari en la definició del projecte i consensuar-lo.
El grup promotor eren líders en diferents grups de joves del municipi.
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Nom de l’experiència

PROYECTO CIUDADAN@S
Dades de contacte
Centre, entitat o institució

Ajuntament de Rivas Vaciamadrid

Municipi

Rivas Vaciamadrid

Adreça electrònica de contacte

infanciayjuventud@rivas-vaciamadrid.org

Pàgina web

www.tukeli.org

Descripció de l’experiència
Any inicial i any final

Curs 2004-2005 - encara en funcionament

Agents promotors o impulsors

Ajuntament de Rivas Vaciamadrid

Participants implicats

Alumnat de tots els IES de Rivas Vaciamadrid

Tipus de participació

Participació en els tallers i activitats del projecte

Àmbit d’actuació

Centre - Entorn

Punt de partida. Com neix l’experiència
Des de la participació de la Conselleria d’Infància i Joventut en el programa de suport
municipal als centres educatius es va percebre la necessitat de desenvolupar un model unificat d’actuació educativa que anés més enllà del conjunt de mesures de compensació educativa i que se centrés en un procés formatiu integral d’educació i capacitació civicosocial, que fos paral·lel al procés educatiu curricular-acadèmic que
s’executava a cada centre.
Cal destacar, a més, que el municipi de Rivas Vaciamadrid té un perfil demogràfic i
sociocultural força diferent del de la zona est de la comunitat de Madrid, a la qual pertany, on la població menor de 30 anys representava, al 2007, prop del 45% de la totalitat d’habitants, per sobre de la mitjana regional (36,7%).
El municipi disposa de 26 centres educatius i un total de 12.000 alumnes. D’aquests
26 centres, 5 són instituts de secundària distribuïts per tot el municipi per donar cobertura a tot l’alumnat.
El projecte Ciudadan@s busca la millora de les habilitats sociopersonals i l’entrenament de conductes de compromís cívic i corresponsabilitat social amb tots els joves
dels IES del municipi.

Altres experiències d’intervenció als instituts  92

Objectius generals de l’experiència
Cal diferenciar tres nivells en el plantejament d’objectius:
Destinataris

Proporcionar a l’alumnat dels IES de Rivas Vaciamadrid estímuls i referents formatius
per al desenvolupament de les actituds, els coneixements i les habilitats necessaris per
a la seva integració en el context sociocomunitari del municipi i l’exercici de la seva
plena condició de ciutadania.
Context

Reforçar el paper de les comunitats educatives dels IES de Rivas Vaciamadrid en les
activitats formatives dirigides a la capacitació civicosocial del seu alumnat, implicantles en els processos de planificació, actuació, avaluació i presa de decisions dels centres.
Intern

Operativitzar els recursos i components (materials, humans, tècnics, didàctics, estructurals i logístics) necessaris per implantar un dispositiu d’actuació educativa en els IES
de Rivas Vaciamadrid, per poder dur a terme els processos educatius per a la capacitació civicosocial de l’alumnat en col·laboració amb les seves comunitats educatives.

Activitats desenvolupades
El projecte Ciudadan@s disposa d’un eix que vertebra la intervenció en el centre a través de la realització de tallers en tres línies de treball durant el curs escolar.
Els destinataris del projecte són:
• Col·lectiu prioritari: alumnat dels instituts de secundària del municipi, des de 1r
d’ESO fins a 2n de Batxillerat.
• Col·lectiu secundari: professorat i juntes directives dels IES, pares i mares de l’alumnat, resta de professionals que treballen de manera directa o indirecta amb els i les
adolescents i joves.
Es proposa alinear les activitats formatives entorn de tres eixos o línies d’intervenció,
que, alhora, defineixen tres àmbits d’aprenentatge diferenciats entre si i complementaris al mateix temps, que resumeixen molt bé el projecte:
– Desenvolupament sociopersonal (desenvolupament afectiu-emocional, relacions
col·lectives, habilitats socials bàsiques i treball en equip).
– Identitat i vincle comunitari (processos de construcció de la identitat personal i harmonització d’aquests processos amb la identitat col·lectiva i comunitària del municipi).
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– Orientació i estímul cívic (comportaments de participació social i d’exercici dels
drets i deures com a ciutadania).
Més enllà del procés de formació, el projecte contempla altres activitats complementàries que ajuden a millorar la intervenció en els centres i contribueixen a aconseguir
els resultats programats. Aquestes activitats són:
– Suport i formació de delegats/delegades i líders socials (projectes DICES, Dinamització Integral de Centres d’Educació Secundària).
– Suport i coordinació de les AMPAS.
– Formació per al professorat sobre demandes concretes.
– Creació i dinamització de les antigues associacions d’alumnes.
– Accions de col·laboració entre els IES i els centres d’infància i joventut del municipi.
– Accions per a la instauració del programa Deporte Joven.

Principals resultats
Associades a cada una de les línies, i en funció de l’edat i el moment del grup en el
centre, es planteja un itinerari formatiu en tallers des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat. D’aquesta manera cada jove haurà realitzat, com a resultat del projecte, 18 tallers
formatius en els seus sis anys d’estudi.
La càrrega horària dels educadors es redueix a quatre hores amb l’alumnat per trimestre, en les quals el docent sempre està present. Sempre es manté la mateixa persona
per al grup, de manera que s’opta per un model on hi hagi una persona de referència
en cada centre durant tot el curs escolar.
Aquest treball estableix un nexe de contacte entre la Conselleria i els centres a un nivell més estratègic i referencial, i de manera operativa ajuda els educadors a fer tasques de coordinació amb el professorat i amb el cap d’estudis a l’hora d’organitzar els
horaris i llocs de realització dels tallers, ajudar en l’organització de les activitats en el
centre, reforçar el treball amb determinats docents de cara al treball amb alumnat amb
necessitats especials, aportar idees per al desenvolupament d’un clima de convivència adient, servir d’enllaç amb altres actuacions de la Conselleria, etc.

Aprenentatges i claus de l’èxit
La posada en marxa del projecte ha tingut més avantatges que inconvenients. Algunes de les dificultats han estat les següents:
– Cada centre presenta unes característiques i un ritme diferent, fet que fa necessari un procés d’adaptació a cada una de les realitats. Es treballa amb un calendari
conjunt, però es desenvolupen moltes intervencions i molts suports puntuals en
funció de cada centre, amb nivells d’implicació molt desiguals.
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– Hi ha un nombre de tutors i de professorat que pel seu caràcter temporal en els
centres no acaba d’implicar-se en el projecte.
– Malgrat que a la pràctica la totalitat de l’alumnat valora de manera positiva les intervencions, sempre hi ha un grup reduït d’alumnes que queden a banda dels tallers i de la resta d’actuacions.
En termes generals, el projecte Ciudadan@s avança cap a la seva consolidació en els
IES del municipi, amb una molt bona valoració de tots els seus centres i amb una implicació important en alguns, fet que ha donat lloc a altres iniciatives de treball.
Es comencen a observar alguns comportaments i comentaris en l’alumnat que presenten una relació directa amb les temàtiques treballades en els tallers i amb el treball
amb els educadors de cada centre.
Després d’aquests anys d’implantació experimental, d’expansió a tots els centres i de
millora operativa de les actuacions, es pot afirmar que el projecte és conegut pel conjunt de la comunitat educativa de cada centre i que es compta amb l’educador, el projecte i la Conselleria per al desenvolupament de la totalitat de les actuacions extraescolars o complementàries que es posen en marxa en el centre.
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Nom de l’experiència
16

L’APRENENTATGE SERVEI
Dades de contacte
Centre, entitat o institució

Centre promotor d’APS

Municipi

Provença, 324
08037 Barcelona
Tel. 93 458 87 00

Adreça electrònica de contacte

centre@aprenentatgeservei.cat

Pàgina web

www.aprenentatgeservei.cat

Descripció de l’experiència
Agents promotors o impulsors

Centre educatiu

Participants implicats

Alumnat, professorat

Tipus de participació

Aprenentatge i servei

Àmbit d’actuació

Entorn

Punt de partida. Com neix l’experiència16
Definim l’aprenentatge servei (APS) de la següent manera: «L’aprenentatge servei és
una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un únic projecte ben articulat en el qual els participants aprenen alhora que
treballen en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo». En qualsevol
cas, la introducció de l’APS als centres no hauria de suposar inventar activitats totalment noves començant de zero. La trajectòria educativa del nostre territori és rica en
aquest sentit. Tots coneixem alguna proposta que pretén vincular la tasca educativa i
les necessitats socials de l’entorn. Només cal que mirem al nostre voltant i sabrem
com rescatar-la.
Els projectes d’APS impliquen la realització d’un servei autèntic, partint de necessitats
reals de l’entorn immediat, proper i/o global amb l’objectiu de millorar-lo. Són projectes que parteixen de les capacitats dels participants, que permeten desenvolupar actituds prosocials i que es fonamenten en els principis d’alteritat i reciprocitat. D’aquesta manera, l’APS rebutja accions de caràcter assistencialista; s’espera que els
projectes suposin un impacte formatiu i transformador en els participants, en el clima

16. Extret de Guia de butxaca: Aprenentatge Servei, Centre Promotor d’APS.
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de centre i en l’entorn en el qual s’actua. És per això que exigeixen el treball en xarxa
entre institucions educatives i entitats socials.
Les característiques que hem descrit fins aquí obren múltiples possibilitats a l’hora de
dissenyar projectes d’APS. Davant d’aquesta varietat són cinc els aspectes comuns,
els requisits bàsics per a la implementació de projectes d’APS: l’aprenentatge, el servei, la intencionalitat pedagògica, la participació i la reflexió.
Aprenentatge

En els projectes d’APS resulta imprescindible que hi hagi un aprenentatge sistematitzat que ha d’estar associat al servei que es pretén donar i deixar explícit allò que els
joves aprendran abans, durant i després de la seva realització. Els aprenentatges ajuden a comprendre la realitat, a diagnosticar les necessitats i a realitzar un servei de
qualitat. També a revisar la pròpia acció i a millorar-la en un futur. En la mesura que
sigui possible, és interessant vincular els projectes d’APS amb aprenentatges propis
del currículum. L’APS permet treballar continguts de manera interdisciplinària i potenciar competències transversals.
Servei

Els projectes d’APS impliquen la realització d’un servei autèntic a partir de necessitats
reals de l’entorn immediat, proper i/o global amb l’objectiu de millorar-lo. Són projectes que parteixen de les capacitats dels participants, que permeten desenvolupar actituds prosocials i que es fonamenten en els principis d’alteritat i reciprocitat. D’aquesta manera, l’APS rebutja accions de caràcter assistencialista; s’espera que els
projectes suposin un impacte formatiu i transformador en els participants, en el clima
de centre i en l’entorn en el qual s’actua. És per això que exigeixen el treball en xarxa
entre institucions educatives i entitats socials.
Projecte

En una activitat d’APS també és necessària una clara intencionalitat pedagògica, un
projecte educatiu, planificat i avaluat per part de l’educador. L’aprenentatge no hauria
de quedar tan sols en una pràctica de simulacre, produir-se de manera atzarosa o
confondre’s amb situacions d’aprenentatge espontani. En l’APS el servei ha de ser real
i de qualitat, i ha de permetre extreure la dimensió pedagògica de les accions de servei i de les vivències que se’n deriven. Aquesta és justament una de les principals tasques de l’educador en els projectes d’APS.
Participació activa

Les experiències d’APS han de fonamentar-se en la participació activa i el protagonisme dels nois i noies, més enllà de propostes merament informatives. Aquesta és sens
dubte la base sobre la qual es construeixen els aprenentatges i el que els converteix
en veritablement significatius. Han de ser els joves els que intervinguin en les diferents
fases del projecte, des de la detecció de les necessitats de l’entorn fins al disseny de
propostes de millora. La intensitat que pot adquirir aquest protagonisme ha d’adequarse a la seva edat, a la seva maduresa i a les seves capacitats.
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Reflexió

La implementació correcta dels projectes d’APS suposa la presa de consciència per
part dels participants d’allò que s’està fent en cada moment i de la seva utilitat social.
En l’APS resulta imprescindible reflexionar sobre el procés seguit, els aprenentatges
realitzats i l’impacte del servei. Aquest exercici de reflexió és el que permet integrar
nous aprenentatges, adequar-los al servei i millorar-ne així la qualitat.

Objectius generals de l’experiència
La definició d’APS presentada es fonamenta en alguns principis pedagògics que emmarquen el conjunt de la proposta. En aquest sentit, es parteix d’una concepció de
l’aprenentatge basada en l’exploració, l’acció i la reflexió per destacar l’aplicabilitat i
la utilitat del coneixement. A més, l’APS entén que l’educació en valors suposa partir
de situacions problemàtiques i afrontar els reptes des de l’experiència directa, a través de les eines que ens brinda la intel·ligència moral i l’ajuda de la cultura moral. Finalment, l’APS parteix de la idea que l’educació per a la ciutadania ha d’estar basada
en la participació activa, responsable, cooperativa i solidària que pretén contribuir a
la millora de la qualitat de vida de la societat.
En aquest marc, aprofundir en les principals característiques dels projectes d’APS revela el vertader potencial pedagògic de l’APS, i també obre davant nostre múltiples
possibilitats per a la seva concreció/implementació.
En aquest sentit, podem dir que l’APS suposa:
• Un projecte educatiu amb utilitat social. L’APS ha de detectar i actuar sobre necessitats reals de la comunitat.
• Un mètode per a l’educació formal i no formal, per a totes les edats, i que ha de
disposar de temps i espai precís. L’APS ha d’emmarcar-se en l’estructura organitzativa de treball de les institucions educatives de manera flexible i adaptada a cada
situació.
• Un servei per aprendre i col·laborar en el marc de reciprocitat. En l’APS totes les
parts implicades reben alguna cosa valuosa, i així s’eviten pràctiques de caràcter
assistencialista.
• Un procés d’adquisició de coneixements i competències per a la vida. L’APS ha
de posar en joc objectius pedagògics, continguts curriculars i competències aplicables pròpies de la institució en la qual es desenvolupa de manera conscient, planificada i sistemàtica.
• Un mètode de pedagogia activa i reflexiva. L’APS s’inspira en una pedagogia basada en l’experiència, la participació activa, la interdisciplinarietat, el treball en equip
i el paper essencial de la reflexió.
• Un treball en xarxa que coordini les institucions educatives i les entitats socials
que intervenen en la realitat. L’APS obre i projecta les institucions educatives a
l’entorn social, promou el partenariat i permet el treball en xarxa.
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• Un impacte formatiu i transformador. L’APS incideix directament en el desenvolupament de les diferents persones participants, les institucions implicades i l’entorn
social en el qual es desenvolupa.

Activitats desenvolupades
Tal com passa amb els aprenentatges, l’APS ofereix diferents possibilitats en relació
amb els serveis que s’han de realitzar. En aquest sentit, cal destacar la importància
que les institucions educatives s’obrin a l’entorn i treballin conjuntament amb les entitats socials, que són les que, en definitiva, poden oferir més fàcilment tasques de servei concretes per tal que els joves s’impliquin.
Tant les entitats socials com els possibles serveis que s’han de realitzar directament
en l’entorn poden classificar-se segons diferents àmbits temàtics. A continuació, revisem quins són aquests àmbits, les tasques de servei concretes que es desprenen de
cadascun i algunes experiències que permeten exemplificar projectes d’APS en cada
cas. Aquests mateixos exemples serveixen també per visualitzar alguns dels principals
elements dels projectes d’APS que fins ara s’han descrit.
Àmbit: medi ambient
Definició

Projectes orientats a la cura, la conservació i l’educació
mediambiental

Possibles tasques
de servei

Promoció de l’estalvi energètic
Reducció de residus i reciclatge
Conservació/neteja de l’entorn
Prevenció de sorolls
Protecció de la fauna o flora
Traçat d’itineraris

Exemple
L’ecoauditoria a l’aula

És una activitat en la qual col·laboren el Centre Mediambiental
l’Arrel, l’Ajuntament de Sant Joan Despí i algunes escoles
d’aquesta població. El projecte està dirigit a alumnes de
cicle superior de primària i pretén identificar la problemàtica
ambiental de cada centre educatiu i implicar els nens i les
nenes en la planificació i posada en marxa d’accions que
repercuteixin en la millora mediambiental del seu entorn més
proper: l’escola i el barri.
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Àmbit: promoció de la salut
Definició

Projectes de prevenció i millora en l’àmbit de la salut

Possibles tasques
de servei

Sensibilització de missatges de salut
Promoció d’hàbits saludables
Ajuda a persones malaltes
Recollida de fons per a causes de salut
Denúncia de condicions de vida dolentes

Exemple

A «Farmaconsells», alumnes del cicle formatiu de grau mitjà
de Farmàcia de l’Escola Solc Nou de Barcelona preparen i
imparteixen tallers sobre temes sanitaris dirigits a alumnes
d’altres cicles i oberts a persones d’altres entorns (altres
escoles, centres de la tercera edat i immigrants) als quals
resulten útils aquests aprenentatges.

Àmbit: intercanvi generacional
Definició

Projectes que pretenen apropar col·lectius de diferents edats
amb l’objectiu de facilitar el coneixement mutu i l’intercanvi de
coneixements, sabers i habilitats - Recuperació de la història
local

Possibles tasques
de servei

Intercanvi, ajuda mútua, banc del temps
Cooperació en projectes comuns
Promoció d’activitats intergeneracionals
Foment d’activitats de vida familiar

Exemple
Joves i recuperació de la
memòria històrica

És el títol d’una experiència d’alumnes de 4t d’ESO de dos
instituts de Terrassa –IES Nicolau Copèrnic i IES Montserrat
Roig– que a partir de la classe d’Història Contemporània
col·laboren amb el Centre d’Estudis Històrics de la Ciutat.
La col·laboració consisteix a registrar testimonis orals sobre
la dictadura franquista seguint les pautes que marquen els
historiadors encarregats de la feina, estudiar-los i dipositar-los a
l’Arxiu Històric Comarcal.
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Àmbit: ajuda pròxima a altres persones
Definició

Projectes d’ajuda directa a persones que poden necessitar-la

Possibles tasques
de servei

Persones amb disminucions físiques
Persones amb disminucions psíquiques
Persones malaltes
Víctimes d’abusos o violència
Persones amb problemes d’addiccions
Persones en situació de soledat o aïllament
Persones amb dificultats socioeconòmiques
Immigrants

Exemple
Aprenem tots
en l’intercanvi

És un projecte dirigit als alumnes de Batxillerat que pretén
donar resposta a les necessitats dels usuaris de la Fundació
Hospitalitat. A través d’aquest projecte els alumnes s’impliquen
en l’acompanyament i la participació en activitats amb persones
discapacitades, alhora que reforcen continguts i valors propis
del currículum del centre.

Àmbit: cooperació
Definició

Projectes per a la sensibilització i la defensa de drets humans,
causes solidàries i humanitàries d’abast ampli i a nivell
internacional

Possibles tasques
de servei

Drets humans/drets de la infància
Pau, desarmament
Antiracisme
Cooperació internacional
Emergències i socors internacionals
Igualtat de gènere

Exemple
Les veus dels sense veu

És una iniciativa dirigida als alumnes del primer cicle d’ESO
dels salesians de Mataró en col·laboració amb la Fundació 3r
Món-Mataró. A través d’aquesta activitat, els alumnes preparen
un concert en el qual s’interpreten cançons elaborades per ells
mateixos que tracten sobre el tema del Comerç Just, que és el
tema que es treballa des de la campanya solidària que es porta
a terme al llarg del segon trimestre del curs.
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Principals resultats
Si l’APS és una activitat que té sentit en el si de qualsevol centre o institució educativa
és perquè una de les seves principals aportacions és la millora dels objectius pedagògics que es proposen. L’APS dota de més qualitat els aprenentatges aportant-los
utilitat directa, donant sentit al projecte institucional, fent possible el treball interdisciplinari, i augmentant el rendiment i la motivació dels alumnes cap als continguts acadèmics. L’APS no tan sols permet innovar metodològicament, sinó que també afavoreix una autèntica educació integral.
Quan intentem concretar això en els diferents àmbits educatius, l’APS ha de permetre
desenvolupar els continguts establerts en cada cas. En aquest sentit, des de l’àmbit
de l’educació formal, l’APS aporta la possibilitat de treballar continguts propis del currículum escolar. D’aquesta manera, l’APS no resulta una tasca suplementària que s’ha
de realitzar, sinó una metodologia innovadora i integradora que permet treballar continguts propis de cada curs de manera transversal. Recuperem un dels exemples que
utilitzàvem al començament per visualitzar aquest fet.
De la mateixa manera, en l’àmbit de l’educació no formal, els projectes d’APS també
permeten desenvolupar aprenentatges diversificats. Acostumen a ser aprenentatges
relacionats amb l’ideari de la institució, que incideixen de manera especial en la formació d’actituds i valors dels seus participants. De nou, un altre dels exemples inicials
serveix per posar al descobert la varietat i riquesa d’aprenentatges en un projecte
d’APS.
Però potser el que resulta més interessant de l’APS és que els seus aprenentatges no
queden relegats únicament a continguts sinó que permeten el desenvolupament de
competències i integren d’aquesta manera capacitats, habilitats, coneixements i valors que es mobilitzen per resoldre situacions reals de manera eficaç. A través dels
projectes d’APS es desenvolupen múltiples competències que cal tenir en compte des
de les institucions d’educació formal i no formal. Una manera habitual d’organitzar-les
pot ser partir dels quatre pilars de l’educació de l’Informe Delors.
Aprendre a conèixer

• Prendre consciència, analitzar i comprendre reptes o problemes socials concrets,
accions polítiques i actituds governamentals, les seves causes i conseqüències.
• Conèixer la complexitat i riquesa del context comunitari: associacions i persones
compromeses en la transformació social.
• Competències relatives al desenvolupament del pensament crític: mantenir una actitud curiosa davant una realitat complexa i canviant, analitzar i sintetitzar informació, reflexionar, prendre decisions, rebutjar prejudicis preconcebuts...
Aprendre a fer

• Competències relatives a la realització de projectes: planificar, organitzar, gestionar, difondre, avaluar...
• Competències específiques del servei que es realitza.
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• Competències i habilitats professionals.
• Posar al servei de la comunitat aficions i capacitats individuals.
Aprendre a ser

• Autoconeixement i autoestima.
• Autonomia personal.
• Compromís i responsabilitat.
• Esforç i constància.
• Eficàcia personal.
• Tolerància a la frustració, resiliència.
Aprendre a conviure

• Comunicació i expressió.
• Perspectiva social i empatia.
• Treball en equip i les capacitats que suposa: dialogar, pactar, cedir, exigir...
• Resolució de conflictes.
• Sentiment de pertinença a la comunitat.
• Prosocialitat i hàbits de convivència: comprensió, amabilitat, paciència, generositat, solidaritat...
• Compromís, responsabilitat i participació en la comunitat i en qüestions públiques.

Aprenentatges i claus de l’èxit
Al llarg del text han anat apareixent diversos motius pels quals l’APS resulta una proposta educativa a tenir en compte en el panorama pedagògic actual. A continuació,
intentarem destacar alguns dels motius que considerem més rellevants.
En relació amb els participants
– Representa, de manera directa, un benefici mutu i recíproc entre qui realitza i qui
rep el servei.
– Motiva cap a l’aprenentatge, que és vivencial, crític i significatiu.
– Dota els més joves d’un paper protagonista i útil tant en els centres educatius com
en la societat i els en retorna una imatge positiva.
En relació amb la institució educativa
– Afavoreix el desenvolupament acadèmic, cívic, ètic, personal, social i professional
del jovent i augmenta el seu rendiment educatiu.
– Supera propostes educatives i metodològiques tradicionals.
– Millora el clima social de la institució educativa.
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En relació amb les entitats socials
– Aporta visibilitat a l’entitat social i la seva missió.
– Permet treballar conjuntament i de manera coordinada amb altres agents de la comunitat per a la millora de la societat.
– Contribueix al fet que sigui socialment responsable i, en un futur, es comprometi el
jovent amb causes solidàries.
En relació amb la comunitat
– Potencia el treball en xarxa entre les institucions educatives i les entitats socials.
– Potencia el territori com a escenari pedagògic, protagonista i destinatari de les accions educatives, i no tan sols com a recurs didàctic.
– Reforça el teixit associatiu del territori.
En relació amb l’àmbit polític
– Augmenta la comprensió de la política i les activitats governamentals.
– Afavoreix l’exercici de la ciutadania i la responsabilitat ciutadana.
– Representa una proposta sostenible, perquè aprofita recursos i unifica esforços per
donar resposta a les necessitats educatives i socials d’un territori.
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Nom de l’experiència

ANTENA INFORMATIVA DEL CIPAJ
Dades de contacte
Centre, entitat o institució

CIPAJ de l’Ajuntament de Saragossa

Municipi

Saragossa

Adreça electrònica de contacte

cipaj@zaragoza.es

Pàgina web

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/
info_antenas2.htm#proyecto

Descripció de l’experiència
Agents promotors o impulsors

CIPAJ de l’Ajuntament de Saragossa

Participants implicats

Centres educatius de secundària, centres de formació
municipal i centres d’estudis universitaris

Tipus de participació

Implicació dels joves en la difusió i gestió de la informació
referent al municipi amb els joves del seu centre educatiu

Àmbit d’actuació

Centres educatius i municipi

Punt de partida. Com neix l’experiència
Les antenes informatives del CIPAJ és un dels projectes de descentralització informativa que ofereix el Servei de Joventut, en el qual un o una jove del mateix centre s’implica en la labor d’informació. Per participar en la convocatòria és necessari que els
centres interessats remetin al CIPAJ el formulari de sol·licitud i que un o una estudiant
del curs 2010-2011 es presenti a antenes informatives, en el termini i les condicions
recollides a les bases de la convocatòria.

Objectius generals de l’experiència
El projecte d’antenes informatives forma part del projecte de descentralització informativa del CIPAJ i persegueix els següents objectius:
• Facilitar l’accés dels serveis que ofereix el CIPAJ als diferents llocs on hi ha el jovent i arribar als diferents sectors i trams d’edat de la població juvenil, als diferents
barris de la ciutat.
• Recaptar la informació de les activitats que s’organitzen per al jovent, des dels diferents centres i barris de la ciutat.
• Potenciar la participació del mateix jovent en el tractament dels serveis d’informació.
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Activitats desenvolupades
Cada curs es forma un equip d’antenes del CIPAJ, que seran els o les protagonistes
en el teu centre d’estudi, els qui informaran els companys i les companyes de tot el
que els interessa.
Per tal d’esdevenir Antena, els o les joves han de lliurar una sol·licitud i un projecte al
CIPAJ. Les Antenes del CIPAJ són joves que cada any són seleccionats per informar
els seus companys/es sobre tots aquells temes que els interessin: activitats, concursos, assessories per a joves, carnets per viatjar, ocupació, habitatge i recursos en general.
Aquesta tasca d’informació es realitza gestionant un punt informatiu en un dels
centres als quals es dirigeix la convocatòria. Es pot participar de forma individual
o en equip; s’han de reunir els requisits i cal presentar la sol·licitud, en el termini
fixat, juntament amb un projecte en el qual s’explica com es pretén realitzar aquesta tasca.
Els centres interessats a tenir aquest servei han de remetre al CIPAJ, durant el mes de
juny, el formulari de sol·licitud, en el qual es recullen: les dades del centre i de la persona designada com a tutor/a de l’Antena i la disponibilitat d’utilitzar alguns recursos
per a la ubicació de l’Antena Informativa.
Què ofereix el CIPAJ als centres que participen en el projecte

• Difusió a la ciutat dels centres en els quals s’ofereixi el servei d’una Antena Informativa.
• Atenció a les necessitats específiques d’informació dels educadors i les educadores i personal del centre.
• Col·laboració en la difusió dels esdeveniments i les activitats que organitzi el centre a través dels seus canals habituals (El Boletín del CIPAJ, mitjans de comunicació, etc.) i de la Xarxa Ciutadana d’Informació Juvenil.
• També posa a disposició dels centres, de forma completament gratuïta, els diferents serveis i recursos del CIPAJ, com visites didàctiques per a grups, les assessories per a joves (psicològica, sexològica, jurídica i d’estudis), els dossiers informatius o les publicacions pròpies.
Què ofereix el CIPAJ a les antenes informatives

• La quantitat de 550 euros en concepte de beca als o les joves que siguin seleccio
nats com a titulars d’una Antena del CIPAJ.
• Dotar cada Antena Informativa amb material i documentació necessaris per realitzar la seva tasca en cada centre.
• Facilitar recursos d’imatge i difusió als o a les joves que gestionen les antenes informatives.
• Disposar setmanalment d’informació d’actualitat per a la gestió del tauler informatiu i per poder respondre les consultes puguin plantejar els companys i les companyes.
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• Seleccionar i elaborar materials de consulta que responguin a les demandes d’informació del jovent.
• Assessorar el jovent que gestiona una Antena Informativa, tant des del CIPAJ com
des dels diferents projectes municipals que se situïn en el mateix centre, de tots els
aspectes que tinguin a veure amb la tasca d’informador/a i funcions que desenvolupa una Antena Informativa.
• Desenvolupar un programa de formació, específic per al projecte d’antenes informatives, en el qual es tindran en compte les habilitats necessàries per realitzar la
tasca d’informació i el coneixement dels recursos de la ciutat d’especial interès per
a la joventut.
• Coordinar el projecte per establir una línia d’actuació comuna i facilitar el contacte
i la col·laboració entre el jovent que participa en el projecte.
• Valorar i realitzar el seguiment del procés d’implantació del projecte i de les necessitats o demandes ateses pel servei d’Antena Informativa, mitjançant visites al centre, contacte amb els tutors i les tutores i facilitant instruments de recollida de dades i d’avaluació del projecte.
• Tenir en compte el jovent que col·labora en el projecte d’antenes informatives a l’hora de facilitar la seva participació en esdeveniments o actes que promogui amb caràcter general el Servei de Joventut.
Quins han de ser els compromisos dels centres amb Antena Informativa

• Designar una persona del centre que realitzi la labor de tutor/a del jove o la jove que
gestiona l’Antena Informativa i de suport i seguiment del seu funcionament.
• Cedir un tauler informatiu per a ús exclusiu de l’Antena del CIPAJ, situat en un lloc
ben visible per al jovent usuari del centre.
• Facilitar un lloc en el qual l’Antena Informativa pugui gestionar la informació i guardar els materials facilitats pel CIPAJ.
• Posar a la disposició de l’Antena un lloc fix on pugui atendre personalment, durant
dues hores a la setmana, les demandes informatives dels seus companys i les seves companyes i del personal del centre.
• Col·laborar en el procés d’avaluació del servei, contestant els qüestionaris que elabori el CIPAJ.
• Donar suport a l’Antena del CIPAJ en la difusió de la informació juvenil.
• Permetre l’ús de determinats recursos del centre, sota la supervisió de la persona
responsable, que facilitin les tasques de gestió de l’Antena Informativa: material
d’oficina, telèfon, fotocopiadora, ordinador i Internet.
El jovent seleccionat només podrà ser titular d’una Antena Informativa, d’un dels centres als quals es dirigeix la convocatòria.
Es poden presentar de forma individual o formant un petit equip de tres estudiants
com a màxim, però només hi haurà un titular de l’Antena Informativa, amb el qual l’Ajuntament establirà la relació amb caràcter general: pagament de la beca, responsabilitat
de la gestió, etc. Els col·laboradors i les col·laboradores podran participar en les reunions i sessions de formació i presentar-se com a titulars en altres convocatòries.
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L’experiència de col·laborar com a corresponsal del CIPAJ resulta especialment interessant per a l’alumnat que cursarà 4t de l’ESO o 1r de batxillerat, i pot ser difícil de
compatibilitzar per els qui cursaran 2n de batxillerat, pel grau d’esforç que requereix
aquest curs.

Principals resultats
L’any 2002 es va dur a terme una enquesta per conèixer els resultats del projecte de
les Antenes del CIAJ, i algunes de les principals conclusions van ser les següents:
• El 39,3% dels enquestats coneixen l’Antena Informativa del seu centre.
• La majoria dels enquestats (un 77,6%) van conèixer l’Antena Informativa pel butlletí del CIPAJ, per amics/gues i companys/es i pel tauler del punt informatiu.
• Els enquestats que coneixen l’Antena valoren la satisfacció general amb un 56 de
mitjana sobre 99 punts. D’ells, un 50,9% han consultat alguna vegada el tauler informatiu de l’Antena.
• L’aspecte més ben valorat del tauler informatiu és l’actualització de la informació, i
el menys ben valorat és la borsa d’activitats per al jovent.
• Un 14,2% han demanat informació al corresponsal de l’Antena del CIPAJ en el seu
centre.
• L’aspecte més ben valorat de la informació sol·licitada al corresponsal és el tracte
rebut, i el pitjor, l’adequació de l’horari d’atenció.
• Les tasques més sol·licitades a l’Antena Informativa han estat donar a conèixer el
CIPAJ, participar en activitats i utilitzar serveis per a joves, i les menys sol·licitades
han estat contactar amb gent o associacions. Els temes més buscats pels usuaris
són: esport, activitats a l’aire lliure, concursos, cursos, activitats culturals, viatges i
turisme. Els menys buscats són: habitatge, oposicions, subvencions, associacionisme i salut. Els temes sobre els quals mostren més interès els enquestats són:
esports, viatges i turisme, ocupació, activitats a l’aire lliure i beques. I els menys interessants són: associacionisme, educació, oposicions, habitatge i salut. Els serveis més coneguts del CIPAJ són: revista El Boletín del CIPAJ, centre d’informació
del CIPAJ i web www.cipaj.org. I els menys coneguts són: atenció telefònica, consulta per correu electrònic i assessories per a joves.
• Els serveis més utilitzats són: revista El Boletín del CIPAJ i centre d’informació del
CIPAJ. Els serveis menys utilitzats són: consultes per correu electrònic, atenció telefònica i assessories.
• Els tres serveis més ben valorats pels  enquestats han estat: revista El Boletín del
CIPAJ, assessories i web del CIPAJ. I els tres menys ben valorats: atenció telefònica, consulta per correu electrònic i informació oferta en ràdio, premsa o televisió.
Un 11,4% dels enquestats fan suggeriments de millores.
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Aprenentatges i claus de l’èxit
Dins de l’enquesta abans esmentada, alguns dels suggeriments i propostes de millora del jovent van ser:
• Les antenes informatives permeten fer arribar la informació als centres de secundària i a altres espais juvenils.
• Aquest projecte permet implicar els centres i el jovent, tots els agents implicats tenen obligacions i responsabilitats, cap d’ells no és només consumidor. Això contribueix al seu èxit.
• Les antenes informatives és un projecte d’informació entre iguals, en el qual els
agents informatius són els o les joves que informen els seus companys i companyes.
• El projecte permet la comunicació i el feedback amb els i les joves i incorporar la
seva opinió i experiència sobre la informació i els serveis oferts.
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Participació juvenil als centres d’educació de secundària
Arostegui, J. «La participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje». A: «Asociacionismo estudiantil y participación de los estudiantes» (monogràfic).
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núm. 2 (2000), p. 55-69. São Paulo.
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Sellarès, A. (coord.) Participació secundària. Estudi sobre la participació de l’alumnat
als centres de secundària a Barcelona. Barcelona: Consell Jove de Barcelona, 2003.
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de l’àmbit de la gestió i l’organització. Barcelona: Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya, 2001.
Hoyuelos, A. «La participación de las familias en la sociedad a través de la escuela».
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Secretaria Consell Escolar Municipal BCN. «Treball en comú. El model de participació
dels consells escolars municipals i de districte de Barcelona». A: Barcelona Educació,
núm. 45. Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, 2005.
Secretaria Consell Escolar Municipal BCN. «L’activitat dels nous consells escolars municipals de districte». A: Consells Escolars Municipals de Districte, núm. 4. Barcelona, 2003.
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Principals federacions i associacions d’estudiants
Les associacions d’alumnes es regulen pel decret 197/1987, del 19 de maig, DOGC
núm. 854 del 19 de juny. Actualment, dins del moviment estudiantil del nostre país,
existeixen diferents organitzacions. Totes amb un perfil ideològic propi, defensen el
model d’una escola pública laica i de qualitat. Amb tot, la varietat en els àmbits de treball, serveis i activitats que ofereixen als estudiants és àmplia.
A continuació es descriuen els principals sindicats d’estudiants i se’n donen les dades
de contacte.

AEFP. Associació d’Estudiants de Formació Professional
És la primera associació d’estudiants de formació professional. A més de la defensa
d’un model educatiu públic, laic i de qualitat, se centra en la reivindicació dels drets
dels estudiants de la formació professional.
Junta de Comerç 26, baixos. 08001 Barcelona
Tel. 652 16 97 70
aefp@aefpcat.net
www.aefpcat.net

AEP. Associació d’Estudiants Progressistes
L’AEP és l’associació d’estudiants que té com a prioritats l’assoliment d’un ensenyament veritablement públic, la millora de les condicions d’estudi en els centres, i el
foment d’activitats socioculturals que potencien un pensament crític. L’Associació
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d’Estudiants Progressistes agrupa estudiants d’esquerres de les diferents universitats
i centres de tot Catalunya.
Riera d’Escuder 42. 08028 Barcelona
Tel. 93 491 42 02
aep@aep.cat
www.aep.cat

AJEC. Associació de Joves Estudiants de Catalunya
L’AJEC neix amb l’objectiu de defensar els drets dels estudiants i l’educació pública.
Realitza la seva tasca des d’una visió plural, progressista, democràtica, federal i d’esquerres. Les principals activitats que realitzen són: la promoció de l’associacionisme
estudiantil, la formació de representants escolars, i la coordinació sindical a escala
nacional, tant en universitats com en instituts.
Junta de Comerç 26, baixos. 08001 Barcelona
Tel. 93 318 51 08
ajec@ajec.cat
www.ajec.cat

EA. Estudiants en Acció
Es defineix com un sindicat d’estudiants nacionalment català i progressista que comparteix un model d’educació pública, gratuïta, laica, catalana i de qualitat, i un model
d’organització i acció estudiantil basat en la defensa de les condicions de vida i estudi.
El seu marc d’actuació són els Països Catalans, tant en universitats com en instituts.
Av. Diagonal 690. Facultat d’Econòmiques. Ed. Principal. 08034 Barcelona
Tel. 93 402 93 46
estudiants@estudiantsenaccio.cat
www.estudiantsenaccio.cat

FNEC. Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
Defensa un model d’universitat oberta al país, catalana, lliure, pública, moderna, activa, jove i amb compromís. Exerceix la representació als òrgans de govern de la universitat i estimula els estudiants perquè participin de forma activa en tots aquells afers
que puguin contribuir a la millora de la seva educació.
Provença 209, 1r 1a. 08008 Barcelona
Tel. 93 454 61 74
fnec@fnec.org
www.fnec.cat
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SE. Sindicat d’Estudiants
El Sindicat d’Estudiants es defineix com una organització combativa d’esquerres que
serveix d’instrument als estudiants de fills i filles de treballadors i treballadores en
lluita. Vincula i uneix els instituts amb la universitat, s’organitza democràticament i
s’orienta al moviment obrer, internacionalista i anticapitalista.
Reina Amàlia 6, baixos esquerra. 08001 Barcelona
Tel. 93 329 89 21
www.sindicatodeestudiantes.net

SEPC. Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans és l’organització estudiantil de l’esquerra independentista, nascuda arran de la fusió d’Alternativa Estel i la CEPC. El SEPC
treballa amb la voluntat d’esdevenir una eina per als estudiants dels Països Catalans,
per a la seva formació i autoorganització, i per a la presa de consciència dels seus
drets. Els seus eixos de reivindicació són l’ensenyament públic, popular, català, antipatriarcal i de qualitat.
Santa Carolina 56, baixos 3a. 08025 Barcelona
Tel. 93 347 79 13
info@sepc.cat
www.sepc.cat
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Els continguts d’aquest llibre han estat elaborats i consensuats amb la participació de
diferents tècnics i experts en l’àmbit de joventut i la intervenció social.
Ramon Albornà
Llicenciat en Psicopedagogia, diplomat en Magisteri i educador social. Ha estat responsable del SIAJ de la Mancomunitat de Municipis Penedès-Garraf i actualment és
tècnic de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona.
Lourdes Bohé
Diplomada en Gestió i Administració Pública. Ha treballat en l’àmbit de la informació
juvenil durant deu anys, primer realitzant tasques d’informadora i posteriorment com
a cap del Servei d’Informació i Assessorament per a Joves (SIAJ) de la Mancomunitat
Penedès-Garraf. Actualment treballa en l’àrea de la comunicació i la millora organitzativa a l’administració pública.
Núria Galán
Diplomada en Educació Social. Ha estat presidenta del CISEC (Centre d’Informació i
Recursos a l’Estudiant de Catalunya) i responsable directa dels projectes d’informació
i dinamització juvenil. Presidenta del Consell de la Joventut de Barcelona del 2007
al 2009.
Eduard Inglada
Coordinador pedagògic de l’IES Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès, des del curs
2003-2004 fins al curs 2006-2007. Actualment, professor de Tecnologia del mateix
institut i formador de professors de Tecnologia.
Neus Macías
Llicenciada en Periodisme per la UB. Col·laboradora de la revista local Delta Llobregat, el Prat Ràdio i la revista municipal de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Actualment du a terme tasques periodístiques per a la Fundació Politècnica de Catalunya.
Olga Madrid
Llicenciada en Periodisme. Experta en polítiques de joventut i tècnica de l’Oficina del
Pla Jove de la Diputació de Barcelona, ha estat responsable del PIDCES.
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Àngels Piédrola
Politòloga especialitzada en temes de joventut i participació. Ha coordinat l’avaluació
del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2000-2010 i l’elaboració del PNJCat 20102020, des de la Secretaria de Joventut. Ha estat coordinadora de l’àrea d’estudis de
Tercer Sector, Participació i Joventut de Projectes Socials (Fundació Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull) i directora de la Recerca-acció sobre participació juvenil als centres de secundària de Catalunya, entre d’altres estudis en l’àmbit de la joventut i la
participació.
Maria Villegas
Diplomada en Educació Social i postgrau en gènere i igualtat. Treballa en temes de
joves i dones a l’Ajuntament de Torelló.
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