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OPINEN MEMBRES DE LA COMISSIÓ QUE HA ELABORAT LA PROPOSTA EDUCATIVA “ÀGORA” 

Participar... per a què?

18 E L M O N O F R À F I C

“ÀGORA”, UNA PROPOSTA EDUCATIVA PER A LA PARTICIPACIÓ

REDACCIÓ
La participació implica prendre 
part, sentir-se part i implicar-se; 
és a dir, aprendre a coresponsa-
bilitzar-se de la vida col·lectiva. 
Aquest procés d’aprenentatge 
de la participació ha de tenir en 
compte diferents àmbits: l’autono-
mia personal, l’autogestió grupal 
i el compromís social.
I com es pot fer per generar pro-
cessos d’aprenentatge participatius 
amb els infants tenint en compte 

La piràmide de la participació: 
un marc de referència

aquests àmbits? Perquè...tots els 
mecanismes són factibles per a 
totes les edats?
L’autonomia, l’autogestió i el 
compromís social impliquen dife-
rents nivells de desenvolupament 
de la persona i diferents graus de 
responsabilitat que s’adquireixen 
de manera gradual. 

Crèixer participant
La piràmide de la participació, que 
es pot trobar a la proposta educati-

va Àgora (www.esplai.org/agora), 
aporta diferents mecanismes i un 
marc de referència per articular 
els processos d’aprenentatge par-
ticipatius amb els infants de les 
diferents edats. Encara que aquest 
marc de referència pot variar en 
funció de les característiques del 
grup i de l’infant en concret.
En aquest sentit, quan es treballa 
amb els infants de 3 a 6 anys, cal 
tenir en compte que és el moment 
en què l’infant comença a gaudir 

de les relacions amb els altres i 
a fruir amb petites cotes d’auto-
nomia.
Més endavant, dels 6 als 8 anys, 
l’infant comença a deslligar-se de 
la família i busca referents dins el 
grup. És el moment de practicar 
l’organització de petits grups, co-
missions senzilles, etc.
En aquest moment, els infants 
poden haver assolit un cert grau 
d’autonomia i dels 8 als 12 anys 
el grup comença a prendre més 

força. Per això, és un bon mo-
ment per intensificar el treball en 
equips, per donar més autonomia 
i responsabilitats que en l’etapa 
anterior.
Dels 12 als 16 anys, el fort senti-
ment de grup d’adolescents i joves 
derivarà cap a una major consci-
ència col·lectiva. La maduresa del 
grup, juntament amb l’experiència 
acumulada al llarg dels anys, de-
terminarà la capacitat per autoges-
tionar-se.

Susagna Escardíbul
Àrea Educativa i Social
Fundació Catalana de l’Esplai 

“Fa uns anys vaig tenir una con-
versa amb un jove molt revelado-
ra. M’explicava que havien tingut 
un problema a classe, però que 
ningú no s’havia atrevit a donar la 
seva opinió per trobar solucions. 
Vaig preguntar-li per què. I molt 
sorprès em va respondre que allò 
no era l’esplai, que habitualment la 
gent passava del grup i que no par-
ticipaven. Ben segur que no podem 
generalitzar però és cert que parlis 
amb qui parlis que hagi tingut una 
experiència d’esplai et dirà que 
un dels principals valors que s’hi 
aprèn és a participar. Participar per 
avançar, per transformar, per can-
viar, per millorar, per aprendre les 
regles del joc democràtic, per, en 
definitiva, aprendre a conviure-hi 
plegats. Fem que l’esplai sigui un 
grisol d’experiències riques en par-
ticipació perquè els nostres infants 
sàpiguen fer un bon ús de la seva 
veu, dins i fora de l’esplai.”

Laura Crespo
Coordinadora àrea educativa 
i social
Club Infantil i Juvenil 
Bellvitge 

“Per a sentir-se protagonista, per 
col.laborar amb els altres, per a 
compartir, per implicar-se, per dir 
la nostra, ...per a tantes coses!
Participar ens ensenya a escoltar, 
a opinar, a compartir, a acceptar 
que no tothom pensa i actua com 
nosaltres, a responsabilitzar-nos. 
Només per aprendre totes aques-
tes coses ja val la pena participar... 
i per poder ser part activa en la 
construcció de quelcom conjunta-
ment amb altres persones i poder 

intervenir en la transformació i mi-
llora de la nostra comunitat!”

Laura Capitán
Coordinadora pedagògica
Esplai Pingüí 

“Participar per comprometre’s en 
un projecte que va més enllà de
la satisfacció personal. Participar 
per sentir-se actiu, per sentir-se 
viu, per créixer com a persona, 
tant si ets un infant com un jove 
o un adult. 
Participar per treballar en grup, 
per dialogar, per aprendre a ac-
ceptar les opinions dels altres, per 
assumir responsabilitats, per a una 
infinitat de coses...
Participar per deixar l’actitud pas-
siva i les queixes de banda i tenir 
opció a opinar i triar.” 

Silvia Fernández
Coordinadora pedagògica i 
responsable de joves
Esplai Sanfeliu-Sant Ildefons

“Participar per sentir que formes 
part d’un projecte comú, global, 
quan participes t’estàs implicant 
i estàs generant canvis, en el teu 
entorn, en tu mateix...  Participar 
t’ensenya a assumir responsabili-
tats, et fa créixer com a persona, et 
fa tenir una visió crítica de les coses 
i et proporciona un aprenentatge 
compartit amb altres persones.” 

Mireia Garcia
Coordinadora pedagògica
Esplai Espurnes

 “Participar per dir la teva, per sen-

tir-te escoltat  i que t’escoltin. Per 
no ser un ninot de la societat en 
què vivim, per fer petites transfor-
macions i accions socials, i deixar 
de queixar-nos. 
Participació com a forma de vida, 
per entendre que hi ha altres opi-
nions diferents a les nostres que 
hem de respectar i escoltar, per 
sentir-nos membres actius i parti-
cipatius d’allò que ens envolta, per 
conviure...” 

Laura Terradas
Tècnica de seguiment
Federació Catalana de 
l’Esplai 

“Ser part i prendre part dels pro-
cessos socioeducatius dels quals 
som protagonistes ens permet, i 

La comissió pedagògica que va elaborar la proposta “Àgora” durant el curs passat
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permet als infants i joves apren-
dre des de la seves experiències 
i adquirir habilitats que generen 
autonomia personal i col.lectiva.
En aquest sentit, la participació 
és clau per tal de generar l’auto-
nomia suficient i l’autogestió tant 
dels processos d’aprenentatge com 
dels projectes individuals i col.lec-
tius que s’emprenen. D’aquesta 
manera, ens convertim en subjec-
tes actius de la nostra vida, de les 
relacions que establim i de l’orga-
nització de la nostra comunitat, tot 
transformant-la. 

Com que a participar se n’aprèn 
participant, és molt important que 
en els diferents espais educatius de 
les nostres vides, com ara l’esplai, 
incorporem una visió participativa 
de l’educació.”


