
Segona edició 
7 i 9 d’octubre 

2014 

Formar i capacitar els professionals 
que treballen amb infants i adoles-
cents de la ciutat. 
 
Estimular i facilitar processos de 
participació i la presa de decisions 
de manera consensuada. 
 
Potenciar les habilitats i capacitats 
que permetran enfortir i reforçar 
una societat més democràtica i de-
liberativa. 

Objectius de la formació 
Programa de formació en 

participació infantil per a la 

Xarxa Local de Serveis 

d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència de L’Hospitalet 

“Capacitació de persones 

facilitadores en generació 

de consens i deliberació” 

Primera edició 
2 i 4 de juny  

2014 

Lloc de realització  
 

Centre Cultural  de Bellvitge-Gornal 
Casal Cívic Gornal 

Inscripcions 

La formació consta de una conferència 
i un taller pràctic. Per fer el taller serà 
necessària haver assistit a la confe-
rència. 
 
Es fan dues edicions de la mateixa 
formació: una en horari de matí i una 
altra de tarda. 
 
La capacitat màxima del taller és de 
35 persones. Si el nombre de perso-
nes inscrites en cada edició sobrepas-
sés aquest nombre,  es farà un segon 
taller en la mateixa franja horària de 
matí o de tarda. 
 
A la inscripció cal que establiu l’ordre 
de preferència de l’edició i del taller. 



        PROGRAMA  

 

08’30h.  Acollida i acreditacions 

 

08’45h. Conferència 

 

11’00h. Pausa. 

 

11’30h. Taller Opció A 

 

14’30h. Final de la Jornada 

 

14’30h.  Acollida i acreditacions 

 

14’45h. Conferència 

 

17’00h. Pausa. 

 

17’30h. Taller Opció A 

 

20’30h. Final de la Jornada 

El present i el futur d’una societat s’ha de 
cimentar en el dret de les persones a partici-
par i a decidir sobre tot allò que els afecta. 
Quan parlem del dret de les persones també 
ens estem referint al dret dels infants i ado-
lescents.  
 
Des del Programa Municipal per a la Infàn-
cia i l’Adolescència ja fa uns anys que es 
treballa pel reconeixement d’aquest dret que 
no és més que l’aplicació de l’ordenament 
jurídic vigent. 
 
Per assegurar que els infants i joves esde-
vinguin protagonistes del seu present i futur 
d’una manera activa, cal incorporar dinàmi-
ques i pràctiques de participació orientades 
a l’obtenció de consens per mitjà de proces-
sos de deliberació que permetin una presa 
de decisions grupals de forma consensua-
da.  
 
És per aquesta raó que cal dotar als profes-
sionals de les eines i metodologies necessà-
ries perquè puguin facilitar processos de 
participació basats en el consens i possibili-
tin que els infants i adolescents exerceixin 
els seus drets i s’entrenin en la detecció de 
problemes i presa de decisions de forma 
individual i col·lectiva, proposant temes, 
analitzant-los, defensant-los, argumentant 
pros i contres i reformulant-los per assolir el 
màxim consens possible  

PRIMERA EDICIÓ SEGONA EDICIÓ 

2 de juny de 2014 7 d’octubre de 2014 

Lloc: Centre Cultural de Bellvitge Lloc: Centre Cultural de Bellvitge 

 

08’45h.  Acollida i acreditacions 

 

09’00h.  Taller Opció B 

 

12’00h.  Final de la Jornada 

4 de juny de 2014 

Lloc: Casal Cívic del  Gornal 

9 d’octubre de 2014 

Lloc: Casal Cívic del  Gornal 

15’45h.  Acollida i acreditacions 

 

16’00h.  Taller Opció B 

 

19’00h.  Final de la Jornada 

Presentació 


