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participar
Decàleg de Participació Infantil



Introducció

A Esplais Catalans pensem que l’esplai no té sentit sense la participació dels 
seus infants i joves, la qual considerem un element clau i imprescindible en 
el projecte educatiu, que fa que l’esplai esdevingui realment una escola de 
ciutadania i un espai de creixement personal.

A Esplais Catalans no entenem la participació només com una consulta, sinó 
com una implicació real de qualsevol persona en un projecte, on tothom és 
escoltat, on totes les aportacions vinguin d’on vinguin són vàlides. Els infants 
i joves, per sentir se part del projecte, han de gaudir d’espais de participació 
real on siguin escoltats, i no només això, sinó espais on vegin que les seves 
aportacions són transformades en fets reals i tangibles. Així doncs, volem 
seguir treballant per fer que la participació dels infants i joves a l’esplai i al seu 
entorn proper sigui cada dia més real, més plena i més transformadora. Perquè 
pensem que només aconseguirem transformar el món amb el compromís i la 
participació de totes les persones que formen part del projecte.



Pensem que l’esplai és on realment s’ha de posar en pràctica aquesta 
participació, i és per això que hem elaborat aquest decàleg, ple de consells 
pràctics, eines i estratègies per millorar i augmentar dia a dia la participació 
a l’esplai.

El decàleg consta de 10 punts que considerem bàsics sobre la participació, i 
dins de cada un d’ells hi trobareu tres apartats:

El títol i el subtítol del tema

Per situar nos i saber de quin aspecte de la participació estem parlant en 
aquell punt.

Per anar-hi pensant

Consisteix en una sèrie de preguntes per reflexionar sobre què fem o no fem 
al nostre esplai. Parem nos un moment i analitzem nos!

Una mica de teoria

Quatre pinzellades per posar fonament sobre allò que estem parlant i trobar 
més sentit a les propostes concretes que vénen després.

Algunes propostes

Propostes i estratègies concretes sobre un tema per posar en pràctica a 
l’esplai. Ull! No són activitats (el banc de recursos n’és ple i també us hi anem 
derivant al llarg del decàleg), sinó més aviat metodologies i/o estratègies per 
posar en pràctica la teoria.

Així doncs, comencem...VOLEM, PODEM, SABEM: PARTICIPEM!!



1.
Un procés llarg 
d’aprenentatge

El primer que hem de tenir en compte és que aprendre 
a participar és un procés que dura molts anys i que,  
de fet, com qualsevol aprenentatge, no s’acaba mai

Per anar-hi pensant

Podem prendre decisions en grup si abans no hem treballat com expressar-
nos o com escoltar-nos?

Els infants expressaran lliurement la seva opinió dins del grup si encara no 
s’hi senten part o no s’hi senten a gust del tot?

Seran igualment escoltades i respectades totes les aportacions si  existeixen 
desigualtats no acceptades dins del grup?

Quines habilitats i capacitats socials i de comunicació té cada infant en cada 
etapa evolutiva?



Una mica de teoria

El fet de participar requereix d’una sèrie d’habilitats personals i dinàmiques 
de grup imprescindibles i inseparables del seu procés d’aprenentatge.

Podríem dir que aprendre a participar és com un continu que va des de la 
part més individual (habilitats i estratègies individuals) a la més col·lectiva 
(estratègies i dinàmiques grupals), i és important respectar el procés de cada 
infant, d’acord amb les seves etapes maduratives, a l’hora de treballar-ho.

En la part més personal, trobem molt lligades amb la participació 
habilitats com l’empatia, l’assertivitat, l’escolta activa, una mirada crítica  
i reflexiva del nostre entorn, i molta creativitat a l’hora de buscar solucions i 
anar més enllà del que ja coneixem.

En el nivell col·lectiu, cal treballar molt la cohesió i la pertinença al grup, la 
resolució de conflictes i la cooperació, per poder crear processos de presa 
de decisions democràtics i/o construir projectes conjunts de transformació 
social que incidiran en el nostre entorn. És imprescindible, també, acceptar la 
diversitat dins del grup com un fet enriquidor i que els infants assumeixin que 
tothom té els mateixos drets i deures dins del grup. Tot això són aspectes que 
es treballen implícitament amb la pròpia convivència, però segur que n’hi ha 
que cal reforçar-los amb intervencions o activitats.

Sense tot això, és segur que la participació no serà o no serà de qualitat.



Algunes propostes

Infants de 6 a 8 anys 

• Confiança i seguretat en ells mateixos
• Reconèixer els propis sentiments i els dels altres
• Potenciar la creativitat, la imaginació i les diverses formes d’expressió
• Desvetllar la curiositat i l’observació a l’entorn proper.
• Escoltar i començar a tenir en compte les necessitats dels altres a l’hora de 

buscar solucions
• Treballar sentiment de pertinença al grup
• Aprendre a treballar en equip i cooperar amb els altres en petites activitats
• Assumir petites responsabilitats dins del grup (càrrecs)

Infants de 9 a 11 anys

• Ser capaç d’escoltar els altres
• Aprendre a conèixer els propis sentiments i a comunicarlos de manera 

positiva
• Interessar-se pels sentiments dels altres i tenir-los en compte.
• Identificar situacions o problemes i assajar la creació de solucions.
• Desenvolupar responsabilitats concretes en el grup
• Participar en la creació de normes i objectius comuns
• Participar activament en diàlegs i debats del grup
• Ser capaços d’arribar a acords col·lectius i posar-los en pràctica
• Adquirir hàbits bàsics de reunió

Joves de 12 a 14 anys

• Analitzar i valorar les expressions i argumentacions dels demés.
• Ser capaç de respectar els sentiments dels altres
• Identificar les situacions o problemes i posar-hi solucions
• Ser capaç d’exercir l’autocrítica, sobretot a nivell individual.
• Afinar les habilitats comunicatives
• Ser capaç de formular crítiques assertivament
• Prendre decisions de manera autònoma
• Participar en la creació d’activitats conjuntes a mitjà termini.



Joves de 15 a 18

• Saber combinar diferents recursos per a la resolució de situacions o 
problemes dins del grup

• Ser capaç d’exercir l’autocrítica (individual i grupal)
• Manifestar d’una manera adequada els propis sentiments i necessitats i, 

alhora, tenir empatia envers els altres
• Tenir una actitud oberta i flexible davant dels canvis
• Treballar de forma cooperativa i buscar estratègies per implicar tots els 

membres del grup.
• Participar activament en la presa de decisions del grup
• Saber avaluar el funcionament i organització del grup
• Resoldre conflictes a partir del diàleg, negociació i cooperació.
• Responsabilitzar-se de manera autònoma de les tasques assumides



2.
Un dret

innegable
Hem de tenir sempre present que la participació és 
un dret, i com a tal mai pot ser negada com a càstig ni 
donada com a premi.

Per anar-hi pensant

• Alguna vegada hem negat a un infant el seu dret a participar d’alguna 
activitat conjunta o d’algun debat?

• Tenim presents els drets dels infants en el dia a dia de l’esplai?

• Creiem que els respectem tots i totes, i amb tothom per igual? Es realment 
possible això?

• Els infants coneixen el seu dret a la participació? El saben reivindicar quan 
se’ls hi nega?



Una mica de teoria

Els drets són inalienables, és a dir que són inherents a la condició d’ésser humà 
i mai, sota cap concepte, ningú ens els pot negar. A més a més no es poden 
prioritzar, ja que tots són igual d’importants i necessaris per a una vida digne.

Els infants són éssers del present (i no només del futur com se’ls ha considerat 
durant molts anys), complets i amb propi pensament i, per tant, persones que 
han de tenir també accés als seus drets. Són éssers perfectament capaços de 
prendre decisions sobre els temes que els afecten i els interessen, i així ha de ser.

Però no va ser fins a la Convenció dels Drets dels Infants de les Nacions Unides 
(1989) que es va reconèixer als infants com a subjectes dels seus drets i que, 
per tant, se’ls hi van reconèixer drets relacionats amb la participació com:

• Article 12: Dret a la llibertat d’opinió

• Article 13: Dret a la llibertat d’expressió

• Article 14: Dret a la llibertat de pensament

• Article 15: Dret a la llibertat d’associació

• Article 17: Dret a la llibertat d’accés a la informació

• Article 23: Dret dels menors amb discapacitats a participar

• Article 30: Dret dels infants de minories a participar

Algunes propostes

És important donar a conèixer als infants el concepte de dret i els drets que 
tenen, ja que ells en són els principals subjectes i els que els haurien de 
reclamar (d’una forma coherent) sempre que se’ls hi neguin.

A continuació teniu algunes activitats del banc de recursos per treballar els 
drets amb els infants:

• Cursa de relleus a l’arbre dels drets

• Els invisibles d’apropen

• Gimcana dels drets dels infants (de 12 a 14 anys)

• Gimcana dels drets dels infants 2 (de 4 a 8 anys)



• Pallassades sense drets

• Quan no hi ha dret...Què fem?

• Drets del conill

A més a més, també és important reflexionar amb l’equip de monitors i 
monitores sobre com tractem el tema dels drets el dia a dia a l’esplai. Si els 
respectem, si els respectem igual per a tothom, si és possible respectar els 
drets de tothom sense trepitjar-se uns als altres, si entre monitors/es també 
ens respectem els nostres drets, etc.

Una mica de teoria

Els drets són inalienables, és a dir que són inherents a la condició d’ésser humà 
i mai, sota cap concepte, ningú ens els pot negar. A més a més no es poden 
prioritzar, ja que tots són igual d’importants i necessaris per a una vida digne.

Els infants són éssers del present (i no només del futur com se’ls ha considerat 
durant molts anys), complets i amb propi pensament i, per tant, persones que 
han de tenir també accés als seus drets. Són éssers perfectament capaços de 
prendre decisions sobre els temes que els afecten i els interessen, i així ha de ser.

Però no va ser fins a la Convenció dels Drets dels Infants de les Nacions Unides 
(1989) que es va reconèixer als infants com a subjectes dels seus drets i que, per 
tant, se’ls hi van reconèixer drets relacionats amb la participació com:també 
ens respectem els nostres drets, etc.





3.
Un entorn

participatiu
Per educar en la participació, és imprescindible que 
l’entorn també sigui realment participatiu. Els monitors 
i monitores, l’organització de l’esplai, les famílies... 
Fixem-nos en tot!

Per anar-hi pensant

• Considerem que el nostre esplai és un espai de participació real?

• Com prenem les decisions? Com funcionen les assemblees de monitors/es? 
Són realment democràtiques?

• Quin paper i quin grau de participació tenen les famílies a l’esplai sobre els 
temes que els afecten? I els infants? 

• Tothom se sent part important de l’esplai?



Una mica de teoria

Com bé sabem, a participar se n’aprèn participant. L’ «aprendre fent» implica 
reproduir també allò vist i viscut, tendir a imitar aquells que, per a nosaltres, 
són referents. És per això que prenen molta rellevància les diverses formes 
d’organització i participació que tenen lloc dins de l’espai educatiu (en aquest 
cas, l’esplai).

En conseqüència, els monitors i monitores tenen un paper clau en 
l’aprenentatge de la participació, ja que elles són qui decideixen l’organització 
i el funcionament de l’esplai, amb quins espais i quina participació tindrà 
cadascú, a més de ser els i les referents dels infants a l’esplai. 

Per tenir en compte això, cal fixar-se tant en el nivell micro o intern,  que 
engloba aspectes tan importants com les relacions i els rols dins dels equips 
d’educadors, l’organització de l’equip, el funcionament de les assemblees, 
etc.; com en el nivell més macro, que contempla tot el que fa referència a la 
implicació en el territori, el treball en xarxa, la relació amb les famílies i tot el 
que té a veure amb una participació més externa en l’entorn més proper.



La participació, doncs, ha de ser un element transversal, que es palpi en 
l’ambient i en cada activitat que duu a terme l’esplai, per tal de que els infants 
la puguin anar experimentant des de petits i assumint-la com una opció viable 
i molt enriquidora per construir, avançar, innovar...en definitiva, transformar!

Algunes propostes

Idees per construir espais de participació a l’esplai podrien ser:

1.Definir molt bé i de forma reflexionada els espais de coordinació i de 
participació i quines persones hi són presents en cada un d’ells. Hem de 
garantir que tothom pugui participar, alhora que creem espais de participació 
operatius i eficaços. Intentem no caure en el «sempre ho hem fet així...»

2. Fer dinàmiques de grup amb l’equip de monis sobre cohesió, cooperació, 
resolució de conflictes i comunicació, entre d’altres. Una bona relació i 
comunicació sempre afavorirà el procés de presa de decisions i l’arribada al 
consens. 

3. Trobar eines de comunicació fluides i que arribin a tothom (mail, whatsapp... 
Això és cosa de cada esplai).

4. Mecanismes per a fer més participatives les assemblees i/o les reunions de 
monis:

• Planificar molt bé les reunions i enviar l’ordre del dia amb antelació. 
Prendre sempre acta i enviar-la a tothom en un període curt de temps.

• Treballar els temes importants en petits grups perquè tothom hi pugui dir 
la seva sense perdre més temps o sense sentir-se cohibit/da.

• Respectar torns de paraula i parlar-se sempre amb respecte i assertivitat. 

• Utilitzar dinàmiques de dinamització de grups a l’hora de prendre 
decisions. Intercalar-les amb punts més avorrits i informatius. 

• Càrrec de detectar converses paral·leles i aixecar targeta groga.

• Guardar els telèfons mòbils en un calaix abans de començar

• Marcar un temps límit per a les reunions, i uns càrrecs de dinamitzador, 
moderador i secretaria que han de ser rotatius.



5. Participar en esdeveniments del barri o poble, organitzats per altres entitats, 
on els infants puguin veure i palpar tot el moviment social i associatiu que es 
cou al seu entorn, encara que d’entrada no sàpiguen com funciona tot plegat.



4.
La veu de tothom

Una participació democràtica requereix que la veu de 
totes les persones del grup sigui escoltada i tinguda en 
compte per igual.

Per anar-hi pensant

• Dins el grup d’infants i joves, hi ha persones que parlen més i n’hi ha que parlen 
menys? Tenim els rols identificats? I dins de l’equip de monis?

• Hi ha opinions que són més escoltades que d’altres? Per què creiem que passa?

• Utilitzem mecanismes perquè tothom pugui expressar-se, al seu ritme i a la 
seva manera?



Una mica de teoria

Per tal de garantir una participació igualitària per tothom, caldrà tenir en 
compte els següents aspectes:

•  La informació: Cal que tothom disposi de la mateixa informació necessària 
per al procés de presa de decisions o de participació, i a poder ser, al mateix 
moment.

• L’espai: La disposició, les dimensions i 
la quantitat d’estímuls que existeixen a 
l’espai també influiran en la qualitat de 
la participació. Un espai gran, dinàmic i 
ordenat, afavorirà la dinamització del grup 
en petits grups, i la calma necessària per 
afavorir la conversa.

• El temps: És important disposar del temps 
necessari per a prendre cada decisió, tenint 
en compte el nombre de persones que som, 
la complexitat de la decisió, etc. Prendre 
decisions importants en 10 minuts segur 
que mai serà realment participatiu, encara 
que de vegades no tenim més remei.

• Les habilitats i característiques de cadascú: 
Poder expressar-se amb tranquil·litat i 
lliurement és una habilitat que no tothom té 
per igual. Cal que coneguem bé el nostre grup i 
els rols que hi existeixen, per poder dinamitzar 
els debats de manera que tothom tingui el 
seu espai d’expressió, i sense que ningú se 
senti cohibit, forçat o ignorat. Aquesta és 
probablement la part més complicada de 
tractar en un grup divers i, probablement, dins 
l’equip de monitors/es també tenim aquests 
rols i no en som del tot conscients.



• Naturalment, per facilitar el debat tenint en compte les característiques 
de cadascú, com hem comentat en altres punts del decàleg, també és 
imprescindible una bona cohesió de grup i haver treballat la confiança i la 
comunicació dins del grup prèviament.

Algunes propostes

A continuació trobem algunes dinàmiques i mecanismes per poder garantir 
la participació de tothom del grup, independentment de la seva idiosincràsia.

Treball en petits grups

Un grup gran sempre cohibeix més a l’hora de parlar, allarga més el debat i 
sovint no tenim temps d’escoltar a tothom. Si fem treball en petits grups (de 
3 o 4 persones) i després es posa en comú a través d’un portaveu, totes les 
opinions quedaran recollides i seran tingudes en compte a l’hora de prendre 
la decisió final. 

Bústia de propostes o caixa de les emocions

De vegades és molt més fàcil expressar-se si ho fem de forma anònima. Una 
bústia on poder deixar-hi idees escrites, durant el curs o durant les colònies i 
campaments, és una bona eina per aportar idees si no tenim ganes de dir-les 
davant del grup, o si se’ns acudeixen en qualsevol moment del dia. 

Les bústies poden ser de diversos temes: propostes d’activitat, propostes de 
projectes, conflictes que hagin sorgit, emocions (com em sento o com m’he 
sentit avui?), queixes i suggeriments, etc. 

Si fem una bústia d’emocions també ajuda molt a que els infants aprenguin 
a identificar i expressar les seves emocions, un pas indispensable per a 
l’aprenentatge de la participació.

Diverses formes d’expressió

És important oferir diverses formes a l’hora d’expressar-nos, ja que cadascú 
se sentirà més còmode amb una o amb una altra. Podem expressar opinions 
i idees dibuixant, posicionant-nos a un costat o altre d’una línia, establint un 
codi de colors, ballant o fent teatre en petits grups, per exemple. 





5.
Prendre decisions

Hem de tenir clar qui volem que prengui cada decisió i 
per què. És fonamental que la decisió sigui propera als 
infants, la comprenguin i els afecti directament.

Per anar-hi pensant

• Els infants poden decidir sobre tot el que passa a l’esplai? I sobre tot el que 
els afecta?

• Sobre quines coses els deixem decidir al nostre esplai? Creiem que són 
poques, moltes, massa...?

• Quan els animem a decidir sobre alguna cosa, els donem la informació 
necessària? Estan decidint conscientment i amb coneixement sobre temes 
propers al seu dia a dia?



Una mica de teoria

La participació va indiscutiblement lligada al propi entorn i a la pròpia realitat. 
De fet, la participació és l’eina que ens dóna capacitat de decisió sobre tot allò 
que afecta a les nostres vides, i això és així tant amb infants com amb adults. 

Durant la infància, però, cal tenir present que aquesta realitat es veu reduïda 
a certs marcs de referència on es mou l’infant i els quals coneix a la perfecció 
(la família, l’escola, l’esplai...i una mica més grans també el barri o poble on 
viuen). Amb els anys van ampliant els seus nuclis de referència, relacionant-
los entre ells i adquirint una visió més global. Així, amb els joves ja es pot parlar 
d’allò que està passant en altres països, o en altres àmbits de la societat amb 
qui no hi tenim un contacte directe (estaments polítics, econòmics, culturals 
a nivell nacional o internacional, etc.). 

És en aquests marcs de referència propis de cada etapa evolutiva, doncs, on 
podrem engegar processos de presa de decisions amb el grup d’infants o joves, 



sobre temes que coneguin i que els afectin. A més, és vital que, un cop fet el 
procés, en puguin veure certs resultats. Que la seva decisió es transformi en 
realitat. Com més petits són els infants, més immediat i tangible ha de ser 
aquest resultat.

També ens hem d’assegurar que coneguin quines formes de participació 
existeixen en aquest marc de referència. No serà igual, doncs, els espais i les 
maneres de participar a l’esplai que les formes de participació dins la família 
o a la classe de l’escola. 

Per últim, abans de prendre qualsevol decisió, i encara que els infants coneguin 
bé la seva pròpia realitat, hem de donar tota la informació que tinguem sobre 
el tema en qüestió i assegurar-nos que tothom està comprenent el procés, els 
objectius i les conseqüències de la decisió.

Algunes propostes

Abans de prendre qualsevol decisió important a l’esplai, preguntem-nos:

• A qui afecta aquesta decisió?

• Qui ha de participar en el procés de presa de decisió? 

• Qui té les capacitats per comprendre-la i decidir amb prou consciència 
(malgrat afecti a més persones)?

• Tothom hi ha de participar en el mateix grau? 

• Quina serà la forma o les formes més adequades de prendre la decisió, per 
garantir la participació de totes les persones implicades i en el grau adequat?

• Serà eficaç prendre així aquesta decisió, o requereix de certa urgència?

Això no vol dir que tothom de l’esplai hagi de participar en totes les decisions 
que els afecten. Al  final, indirectament tot afectarà a tothom. Hem de trobar 
l’equilibri entre la màxima participació i la màxima eficàcia. 

Si tenim un Règim de Reglament Intern (RRI) i uns Estatuts  ben reflexionats 
que defineixen bé els espais de participació i la implicació de cada estament 
de l’esplai  (famílies, infants i monis), de ben segur que ens serà més fàcil 
respondre totes aquestes preguntes amb rapidesa i ser el màxim d’eficaços i 
participatius!





6.
Voluntat de
participar

La participació sempre ha de ser voluntària. 
No podem obligar ningú a participar si no vol.

Per anar-hi pensant

• Alguna vegada m’he sentit forçat a parlar o a participar d’alguna activitat? 
Com m’he sentit?

• Alguna vegada hem forçat algú a participar en un debat, un joc, una 
decisió...?

• Què passa quan algú decideix no participar en alguna cosa que l’afecta?

• Per quins motius una persona pot no voler participar?



Una mica de teoria

La participació és un dret i, com a tal, cadascú decideix quan i de quina 
manera en fa ús. Qualsevol persona pot abandonar un procés participatiu 
o una activitat en el moment que vulgui i cregui convenient i, per tant, els 
infants i joves, com a individus de ple dret i del present, també ho poden fer. 

Hi ha diversos motius que poden empènyer a algú a no participar d’un joc o 
a deixar una decisió en mans dels altres: la por a parlar en públic, la por a fer 
el ridícul, la poca confiança en el grup, el desconeixement sobre el tema, la 
convicció de que ell/a no forma part d’aquesta decisió, possibles traumes o 
dificultats relacionats amb aquell tema o activitat en concret, la mandra, la 
poca motivació o identificació amb aquella decisió o fins i tot el cansament a 
determinada hora de la nit, entre molts altres. 

Cap d’aquests motius pot ser víctima d’un judici per part de ningú i és molt 
possible que hi hagi molts aspectes que s’escaparan de les nostres mans i 
amb els quals no hi podrem fer res, així com d’altres segur que els podrem 
prevenir o treballar en altres activitats, si el que volem és afavorir la màxima 
participació del grup.

Naturalment, quan una persona decideix deixar de 
participar de forma conscient, està assumint les 
conseqüències que se’n deriven. Tot i així, cal anar en 
compte i informar bé els infants més petits, que en 
molts casos encara no tenen la capacitat de valorar 
les conseqüències futures de les seves accions.

Algunes propostes

Com hem vist, el més important que hem de fer 
sempre és respectar la voluntat de cadascú 
a l’hora de participar de qualsevol activitat, 
assegurant-nos que té tota la informació 
necessària. 

A partir d’aquí, de ben segur que hi ha 
motius que impedeixen la participació 
que podrem evitar fent un bon treball 
personal i d’equip, sense haver d’arribar 
mai a forçar ningú. 



Com hem vist en l’apartat 1, la participació és fruit d’unes certes condicions 
que s’han de donar en la persona i en el grup i, si aquestes no es donen, es més 
probable que algú no vulgui participar. 

Per tant, com ja hem esmentat en diverses ocasions, és primordial treballar la 
confiança en un mateix o una mateixa, la cohesió del grup i el sentiment de 
pertinença si volem que infants i joves estiguin motivats a participar.

Evidentment, també és interessant veure si la participació no s’està donant 
perquè el tema o l’activitat no són prou properes o de prou interès per a 
l’infant, que també pot passar en moltes ocasions.

En tot cas, quan veiem que algú no vol participar, preguntem-nos «per quin 
motiu?». I aleshores podem entrar a valorar si és un motiu que hauríem pogut 
evitar amb un bon treball de grup o amb una millor planificació de l’activitat, 
o simplement és una decisió personal on no hi podem ni ens toca entrar-
hi. Veiem aquí també la importància d’avaluar de forma reflexiva totes les 
activitats i situacions que es donen a l’esplai.





7.
L’assemblea

L’assemblea és l’espai de decisió grupal per excel·lència, 
però per què sigui eficaç hem de planificar i tenir en 
compte nombrosos aspectes.

Per anar-hi pensant

• Fem assemblees amb els infants a l’esplai? Amb tots els grups d’edat? Per què?

• Les assemblees funcionen i donen els resultats que esperàvem? 

• Amb quina freqüència les fem? Quant duren? El format i la durada són 
adequats al grup i a l’edat?

• Les decisions preses en assemblea es queden allà o es transformen en reals? 

Una mica de teoria

L’assemblea o la reunió de grup és l’espai de decisió més important que tenim, 
un espai de diàleg entre iguals que té un paper clau en l’aprenentatge de la 
participació. A l’assemblea és on els infants posaran en pràctica i seguiran 
aprenent les seves habilitats d’escolta, empatia, expressió, resolució de 
conflictes, respecte, esperit crític, etc.



Si volem realitzar assemblees participatives, però, serà important que tinguem 
en compte elssegüents aspectes a l’hora de planificar-les.

La durada: 
És imprescindible que la durada sigui adequada al grau de maduresa i 
atenció dels participants. Pensem que amb infants petits (de 3 a 8 anys, 
aproximadament) la durada ha de ser d’entre 10 i 20 minuts com a màxim. 
Com més grans, més es podran allargar si el tema és de prou interès. 

L’espai: 
Un espai còmode, agradable i tranquil afavoreix molt la participació. Cadascú 
pot estar en la posició més còmoda per a ell/a, però és important que ens 
veiem tots i totes la cara, per afavorir la comunicació no verbal. 

Establir normes bàsiques: 
Hem d’establir normes de funcionament de l’assemblea conjuntament, que 
siguin acceptades per tothom. 

Paper de l’educador:
Els educadors i les educadores tenim el paper d’incentivar la participació, 
abstenint-se de manipular la decisió encara que no ens agradi. També és 
important mostrar la viabilitat de les propostes perquè els infants no es facin 
il·lusions innecessàries, i vetllar pel bon funcionament de l’assemblea.

Els temes de conversa:
Com hem vist en l’apartat 5, es imprescindible que els temes siguin d’interès 
per als infants, propers i lligats a la seva vida quotidiana. 

La informació prèvia: 
Com més informació prèvia tinguin els participants, més clar tindran l’objectiu 
de l’assemblea i més eficaç serà.

Algunes propostes

• Que els mateixos infants dinamitzin, moderin i recullin acta de l’assemblea 
(amb estratègies adaptades a cada grup d’edat).

• En un format visual gran (mural o paper d’embalar), recollir les aportacions 
fetes i les decisions, de forma gràfica i atractiva, per tal que els infants 



ho puguin veure clar. Deixar-ho penjat a la paret per recordar-nos què ens 
queda per fer, les tasques de cadascú, etc.

• Establir mecanismes per respectar el torn de paraula (aixecar la mà, passar 
un objecte a qui tingui la paraula, etc.)

• Abans de l’assemblea fer una bústia de propostes, opinions o queixes per 
agilitzar la reunió.

• Abans de començar una assemblea hem de deixar molt clar quin és l’objectiu 
concret d’aquella assemblea. Això és important per afavorir l’atenció i la 
motivació dels infants per a aquella reunió. Podrem fer assemblees per 
decidir la disfressa de carnaval, altres per resoldre algun conflicte en el 
grup, una altra per parlar del que volem canviar del nostre barri, etc. 



• Abans i/o al final de cada assemblea, establir un petit ritual rutinari (una 
cançó, un crit de guerra, una dansa) que ens indiqui que anem a començar 
una cosa important.

Petita reflexió:

De vegades ens sembla que si no fem assemblees amb tots els infants no som 
un esplai participatiu, però hem de recordar que la participació és un procés, 
i que no és tant important que amb 4 anys els infants estiguin participant 
en una assemblea, com que estiguem treballant dia a dia totes les habilitats 
necessàries i inherents a la participació, que poc a poc aniran calant dins de 
cada individu i faran que en un futur proper puguem fer assemblees molt més 
interessants i productives.



8.
El projecte

Els projectes vinculats a l’entorn social són una eina 
molt valuosa per dur a terme un procés d’aprenentatge 
vinculat a la participació activa i directa en l’entorn 
més immediat.

Per anar-hi pensant

• Ens hem plantejat realitzar projectes d’intervenció a l’entorn amb els grups de 
joves de l’esplai? I amb els infants?

• Els projectes que hem realitzat, responien als interessos dels infants i joves? I a 
les necessitats de la comunitat?

• On està la línia entre els projectes de cooperació o d’aprenentatge-servei i les 
accions de caritat?

• Quines inquietuds tenen els nostres infants i joves? Quines necessitats 
existeixen al nostre entorn proper?



Una mica de teoria

Els projectes són una eina d’allò més rica en el procés d’aprenentatge de la 
participació. Iniciar un projecte conjunt amb el grup i en relació amb l’entorn 
implica posar en pràctica absolutament totes les habilitats necessàries per a 
la participació. De fet, dissenyar, executar i avaluar l’impacte d’un projecte vol 
dir PARTICIPAR, amb totes les lletres. 

De projectes en podem realitzar amb tots els grups d’edat, sempre que el 
tema a treballar estigui dins dels marcs de referència de l’infant, dels quals 
parlàvem en l’apartat 5, i que la complexitat i la durada del projecte també 
estiguin adaptades a l’etapa evolutiva corresponent. 

La participació a través de l’acció implica que els infants i els joves actuïn en 
el seu context de referència. Pot ser dins de la mateixa entitat, en cooperació 
amb alguna altra entitat del barri, fent un servei a la comunitat o participant 
en processos d’interlocució amb l’administració. La clau és que totes les parts 
implicades s’enduguin alguna cosa valuosa del procés, fugint dels projectes 
purament assistencials o de caritat. 

Sigui quin sigui l’àmbit, la complexitat o la durada del projecte, sempre 
haurem de tenir en compte les següents fases:

1. Anàlisi del grup i anàlisi de l’entorn.

2. Disseny de l’estratègia i definició d’objectius.

3. Desenvolupament de les accions.

4. Avaluació del procés i dels resultats.

Algunes propostes

La proposta evolutiva que ens fan Llopart i Sellarès (2014), en referència a la 
participació a l’entorn és la següent:

Infants de 6 a 8

• Desvetllar la curiositat i l’observació directa de l’entorn més proper.
• Aprendre a trobar per ells/es mateixos/es (amb ajut dels educadors/es) les 

respostes als seus interessos.
• Conèixer la realitat social de l’entorn més proper.



• Conèixer i participar de les festes i costums locals del barri o poble.
• Començar a fer petits accions en l’entorn més proper.

Infants de 9 a 11

• Adquirir mètodes d’observació de la realitat que els permetin comprendre 
la informació.

• Adquirir un concepte global del propi entorn social (barri o poble).
• Establir relacions bàsiques de causalitat entre fenòmens socials.
• Conèixer altres realitats socials i culturals des de la referència quotidiana.
• Dur a terme petits accions vinculades a l’entorn més proper.
• Ser capaços d’anticipar-se a les conseqüències de les pròpies accions.

Joves de 12 a 14

• Construir una mirada crítica sobre el propi entorn.
• Contextualitzar les situacions de l’entorn proper en processos més globals 

i amplis.
• Prendre consciència de la diversitat i les desigualtats socials.
• Interaccionar amb el propi entorn a partir de l’organització d’accions de 

participació.
• Ser conscient de les pròpies accions, allò que les motiva i allò que les genera.
• Començar a incorporar eines per a la planificació a mitjà i llarg termini.

Joves de 15 a 18

• Aprendre a analitzar les problemàtiques socials en què es vol intervenir.
• Identificar i conèixer les causes de les desigualtats socials.
• Ser conscients de la pròpia capacitat d’intervenció i transformació.
• Formar-se una opinió o valoració pròpia.
• Implicar-se activament en projectes que tinguin una repercussió més enllà 

del propi grup.
• Treballar conjuntament amb altres entitats socials.
• Assumir un compromís envers la societat a partir de la participació en 

diferents projectes.





9.
El dia a dia

Més enllà de totes les activitats concretes i projectes que 
puguem proposar per treballar la participació, l’activitat 
quotidiana del dia a dia també ens brinda un munt 
d’oportunitats participatives que val la pena aprofitar.

Per anar-hi pensant

• Els infants i joves assumeixen responsabilitats quotidianes dins l’esplai o 
els campaments, colònies i rutes?

• Normalment deixem estones de temps lliure o tot ho dinamitzem els 
monitors/es?

• Un grup d’infants s’ha organitzat autònomament per construir una cabana 
conjunta durant els campaments i veiem que estan d’allò més concentrats 
i motivats fent-la. Però és l’hora de fer l’activitat que havíem preparat els 
monitors/es... Què fem?

• Escoltem sempre les preocupacions i inquietuds dels nostres infants i joves? 
O de vegades tenim massa feina i no estem per «ximpleries»? 



Una mica de teoria

La convivència amb d’altres persones, per si sola, ens ofereix sempre 
nombroses i valuoses situacions per treballar tot allò que volem, en aquest 
cas, la participació en tots els seus aspectes.

El fet de conviure o treballar en equip ens portarà a organitzar-nos d’alguna 
manera, a comunicar-nos i a resoldre conflictes, a expressar-nos i escoltar 
els demés, a empatitzar amb les emocions dels altres, a prendre decisions 
conjuntament, etc. És per això que l’esplai és un lloc ideal per treballar totes 
aquestes habilitats, perquè la convivència que s’hi dóna i els forts vincles amb 
el grup afavoreixen sens dubte l’aprenentatge de la participació.



Però, per a què aquesta convivència sigui encara més enriquidora, és 
important que els i les educadors/es sapiguem aprofitar totes les situacions 
que s’hi donen per potenciar encara més allò que els infants i joves ja fan de 
forma espontània. Així doncs, hem d’aprofitar sempre preguntes, curiositats, 
iniciatives espontànies o propostes, i canalitzar-les d’alguna manera perquè 
realment l’infant senti que les seves aportacions són tingudes en compte i 
que això, a més a més, enriqueix la vida col·lectiva i l’aprenentatge de tothom. 

Fer partícips els infants de la vida del grup al màxim possible vol dir 
implicar-los en totes les tasques i activitats quotidianes de manera activa, 
fer-los responsables en la mesura adequada de les normes establertes i del 
funcionament del grup. Aquesta responsabilitat ha de ser gradual fins  arribar 
a un nivell d’autonomia i d’autogestió molt elevat o gairebé total en els grups 
de joves.

Algunes propostes

1. Escoltar amb atenció i dedicació allò que ens puguin explicar els infants

En qualsevol moment ens estaran volent expressar inquietuds, incomoditats, 
coses que els preocupen, idees brillants, iniciatives pròpies o propostes pel 
grup, que pot ser que siguin de molt valor per a la seva vida i pel  seu procés 
d’aprenentatge i el del grup. 

De vegades no podem o no sabem incorporar les propostes i inquietuds dels 
infants al dia a dia, de vegades no tenim temps d’escoltar-los, o no volem que 
la nostra programació es vegi modificada ni un pèl perquè hem estat hores i 
hores planificant-la.... Però val la pena parar-se un moment i pensar-hi. 

2. Estones de temps lliure 

El temps lliure és indispensable, ja que és el moment en què els infants 
actuen impulsats pels seus interessos i motivacions, per la seva curiositat 
i imaginació. És quan poden sortir a explorar un entorn que segur que els 
hi generarà noves preguntes, quan poden parlar amb els seus companys, 
organitzar-se per jugar a algun joc... En definitiva, posar en pràctica la seva 
autonomia. Del temps lliure en poden sortir activitats, jocs i propostes molt 
interessants que els monitors/es hem de, si més no, tenir en compte!



3. Assumir responsabilitats dins del grup 

Organitzar-se per càrrecs o assumir petites tasques en coherència amb les 
possibilitats de cadascú també és participar en la vida col·lectiva i fa que 
els infants vagin adquirint responsabilitats, s’organitzin i assumeixin un 
compromís cada vegada més elevat amb el grup i amb l’esplai.

Anar a comprar el menjar d’una sortida, portar el berenar un dissabte, netejar 
la sala, cuinar els àpats en una excursió, servir-los,  preparar activitats pel 
grup o per altres grups de l’esplai, encarregar-se de fer fotografies, buscar el 
transport per una ruta, etc. 



10.
Escala de la
participació

Existeixen molts graus de participació i és necessari 
prendre consciència del punt en què ens trobem 
en cada moment per seguir avançant cap a una 
participació de qualitat.

Per anar-hi pensant

• Què és i què no és participació? 

• De qui surten normalment les propostes o les iniciatives que s’acaben duent 
a terme?

• Consultar els infants sobre un tema és fer-los participar?

• Anar a votar és participar? Anar a una trobada d’infants d’Esplac és participar? 



Una mica de teoria

Els autors Jaume Trilla i Anna Novella classifiquen de la següent manera les 
diverses formes de participació en la infància:

Participació simple: 

l’infant és espectador, desenvolupa una acció que prèviament ha estat 
dissenyada per l’adult. En un primer moment aquesta fórmula li permet formar-
se en les metodologies participatives i assumir responsabilitats i autonomia.

Participació consultiva: 

L’infant opina sobre allò que és part implicada. 

Participació projectiva: 

l’infant forma part del projecte i s’implica de forma activa en totes les fases 
del procés.

Metaparticipació: 

els infants són els que demanen, exigeixen i creen nous espais i mecanismes 
participatius.

Com veiem, hi ha diferents graus de participació i, per tant, participar vol dir 
moltes coses, però cal que siguem sempre conscients de en quin grau estem 
deixant que l’infant participi i tendir sempre cap a la màxima participació.

Naturalment, aquesta escala també té molt a veure amb el procés gradual 
d’aprenentatge de la participació que segueix un grup o un individu. Entenem, 
doncs, que serà impossible començar la casa per la teulada i esperar que els 
infants demanin participar si abans no han viscut experiències participatives 
de tot tipus. 

Algunes propostes

Us proposem fer una revisió d’algunes accions i/o activitats que feu a l’esplai 
i analitzar en quin esglaó de l’escala participativa es troben. 

Per exemple, podem agafar les activitats d’un trimestre en un grup d’edat o 
les dinàmiques que hem fet a les diverses assemblees de monitors/es i omplir 



la següent taula:

Això simplement ens servirà per ser conscients del punt en què ens trobem. A 
partir d’aquí, podem anar-hi pensant sempre que ens proposem realitzar una 
activitat i intentar anar evolucionant, sobretot a mesura que pugem de grup 
d’edat. Amb un grup de petits potser ja ens està bé fer participació consultiva 
per començar, però potser amb un grup de joves ja es podran començar a 
veure indicis de «metaparticipació». 

Activitat o 
dinàmica

Grup d’edat
Qui l’ha 

proposada?
Qui hi ha 

participat?

En quin grau 
de l’escala 
creiem que 
es troba?
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