
Participació i acció. 
Jocs de simulació, taules- debat, propostes d'acció.

JESÚS CANELO, 

PROFESSOR FACULTAT BLANQUERNA – URL

FORMADOR SCEA



Objectius

• Adquirir eines, mètodes i criteris per a millorar la participació activa dins dels 
grups i de les entitats educatives.

Objectiu
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Finalitats

• L'aplicació de metodologies participatives en els processos grupals milloren la

comunicació, l'apropiació i l'apoderament de les persones i dels grups, com a aspecte

l l’ d ió l t ibilit tclau en l’educació per a la sostenibilitat.



Fonaments teòrics (I)

La metodologia participativa és una forma de concebre i abordar els processos 
dʹensenyament aprenentatge i construcció del coneixement. 

• Concep als participants dels processos com a agents actius en la construcció, 
reconstrucció i de‐construcció del coneixement i no com a agents passius, 
simplement receptors.simplement receptors.



Fonaments teòrics (II)

Les principals característiques de la metodologia participativa són: 

• Lúdica: a través del joc s'impulsa l'aprenentatge. 

• Interactiva: es promou el diàleg i la discussió dels participants amb l'objectiu que es confrontin idees, en un 

ambient de respecte i tolerància. 

• Creativa i flexible: no respon a models rígids i autoritaris. 

• Fomenta la consciència grupal: enforteix la cohesió grupal fomentant en els membres del grup un fort 

ti t d tisentiment de pertinença. 

• Estableix el flux pràctica-teoria-pràctica: possibilita la reflexió individual i col·lectiva de la realitat quotidiana 

per tornar-hi amb una pràctica enriquida per la Teoria i la reflexió.per tornar hi amb una pràctica enriquida per la Teoria i la reflexió. 

• Formativa: possibilita la transmissió d'informació però prioritza la formació dels subjectes, promovent el 

pensament crític, l'escolta tolerant, la consciència de si i del seu entorn i el diàleg i el debat respectuós. 



Fonaments teòrics (III)

La metodologia participativa cerca:

• Partir sempre de la realitat i de lʹexperiència dels subjectes, 

• Generar un procés creatiu de reflexió i anàlisi sobre les creences, actituds i 
pràctiques que formen part de la seva realitat i la del seu grup, 

• Per tornar a la realitat amb noves formes dʹactuar‐hi.



Metodologia

• La proposta metodològica ha d’incloure fonaments teòrics, una sèrie d’exercicis i 

propostes pràctiques que ajudin, i  tres indicadors de quallitat.

• 1. clima de confiança; 

• 2. mantenir la motivació; i 

• 3. accedir a la saviesa col·lectiva. 



1. CLIMA DE CONFIANÇA

• Dinàmiques de: 
• Presentació

• Confiança

• Participació

• CooperacióCoope ació

• SUBJECTES i IDENTITAT DE GRUPSU JEC ES i I E I A E G U



1. CLIMA DE CONFIANÇA

• Línia del temps: Què creus que passa en Orbea des que es idea una bici fins després que 
lʹhagis comprat?



1. CLIMA DE CONFIANÇA
Joc de la comunicació

• En rotllanes de 8 persones.

• Ens donem els braços. Tanquem la rotllana.

• Donem instruccions: A dins! A fora! A dreta! A esquerra!

• Primera ronda: dieu el contrari del que jo digui. I feu el que jo digui.

• Segona ronda: dieu el que jo digui. I feu el contrari del que jo digui.



2. MANTENIR LA MOTIVACIÓ

La motivació, composta de necessitats, desitjos, tensions, incomoditats i
expectatives, ens orienta (direcció) a l’acció.

L’interès és el punt de partida per enfocar la motivació.



2. 
MANTEMANTE
NIR LA 
MOTIVA
CIÓ



3. ACCEDIR A LA SAVIESA COL·LECTIVA

• http://cocreable.org/proyectos/

• https://youtu.be/7e5imMXmtK8p y



Línia del temps
• Què acció de curta durada faries tu per millorar que la teva comunitat
d’alumnes millorés la gestió de residus a casa seva i a l’escola?
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Moltes gràcies!!!
Contacte:

jesusCC1@blanquerna.url.edu


