
27  i 28 de Juny 2019
Universitat de València 

(Campus de Tarongers, Càtedra de Participació)



Participant en l’Educació 
Educant en la Participació 

 #joventutactiva 27 de juny de 2019

Programa:

10.00. Benvinguda i presentació de la jornada.
Universitat de València i Institut Valencià de la Joventut- IVAJ

10.15. Dinàmica d’inici
Antonio Moreno, Xarxa Valenciana Creant Futur

10.45. Exposició d’iniciatives d’educació per a la participació 
(format vídeo presentat, per joves)
 Itinerari Creant Futur
 Alumnat actiu
 Corresponsals

11.40. Descans

12.00. Taller “Pintem els nostres projectes d’Ecofeminisme”, 
 Itsaso Palacio Rodríguez i Franches Belenguer Hernández

13.30. Descans dinàmic i dinar 

15.30. Treball en grups i posada en comú
 Grup 1. Què em quede de les altres experiències i com ho adapte a la meua  
 realitat? 
 Grup 2. Implementació de l’itinerari en grans territoris (destinat a personal de  
 l’administració)

16.30. Reptes de futur, què volem per al futur 

17.00. Dinàmica d’acomiadament i cloenda

Formulari 
d’inscripció

https://forms.gle/Aok41GzYr3j3k3jdA


Participant en l’Educació 
Educant en la Participació 

 #joventutactiva 28 de juny de 2019

Programa:

9.30. Benvinguda. 

9.45. Els centres educatius com a institucions, canals i òrgans legítims de 
participació: desacoplaments i friccions. 
A càrrec de:
 Encarna Cuenca, Presidenta Consell Escolar de la C.V.
 Vicent Monroig, Conseller del Consell Municipal de Massamagrell.
 Màrius Josep Fullana i Alfonso, Vicepresident FAMPA Gonzalo Anaya.

10.30. Posant en pràctica la gobernança, iniciatives que superen les vies legitimades. 
A càrrec de centres educatius amb iniciatives de gobernança. 
A càrrec de:
 Marc Brell, AFA Pare Català
 Ana Llorens, Projecte Fent Escola, Fent Cooperativa
 Sarai Fariñas, Projecte “La sostenibilitat al plat” de CERAI
 Maite Bartual, Projecte “Pam a pam” de SETEM P.V.

11.30. Café

12.00. Quins espais hi ha per a la participació de l’alumnat a les nostres Universitats? 
A càrrec d’estudiants de la Universitat. Modera Delegada de estudiants.

13.00. Reptes per avançar en la participació dels actors dins de les pràctiques 
educatives. 
A càrrec de:
 Ana Novella, Professora del Departament de Teoria i Història de l’Educació a  
 la Facultat d’Educació.

Formulari 
d’inscripció

https://forms.gle/Aok41GzYr3j3k3jdA


Per tal d’impulsar la cultura participativa de les persones joves i, així, millorar els sistemes i les 
estructures democràtiques, és necessari dotar de ferramentes i facilitar  les condicions que ho 
possibiliten en igualtat d’oportunitats.

En aquesta jornada s’exposaran, mostraran i aprendrem metodologies i bones pràctiques, per tal 
d’educar els joves en el procés de la participació en espais no formals. 

Destinataris:
 Regidors, regidores, tècniques i tècnics de Joventut i de participació de la província de   
 València.
 Joves d’iniciatives d’educació per a la participació (Itinerari Creant Futur,  Alumnat Actiu,  
 Corresponsals...)
 Alumnes de Treball Social i Educació Social i de TASOCT.
 Personal tècnic de joventut (IVAJ, municipis, mancomunitats, associacions...)

Intervindran i dinamitzaran la Jornada Educant en la participació:
 Antonio Moreno Mejías, membre del col·lectiu d’Educació per a la Partipació CRAC, Sevilla
 Franches Belenguer Hernández, Red Hombre por la Igualdad, Granada
 Itsaso Palacio Rodrigo, coordinadora i dinamitzadora del Bloque de     
 Empoderamiento y Coeducación de Portugaleteko Aisialdi Sarea, i dinamitzadora de la Red  
 Creando Futuro. Participant del grup feminista Lore More i del moviment feminista.
 José Miguel Márquez, director de Área de la Diputación de Granada

Lloc: 
Universitat de València (Campus de Tarongers, sala d’actes de la Facultat de Ciències Socials)
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LA PARTICIPACIÓ EN ELS CONTEXTOS EDUCATIUS FORMALS. HI HA 
ESPAI PER A LA GOBERNANÇA?

La promoció de la gobernança no és quelcom que puga ancorar-se a la determinació d’un marc normatiu 
que la faça possible. Si bé és innegable que el fet de disposar d’una llei de participació pública i bon 
govern, com és el cas del País Valencià, resulta factor fonamental per donar-li cabuda, no n’és su�cient. La 
ciutadania ha d’assumir una cultura de participació en els afers quotidians i a aquesta �ta hi contribueixen 
de manera �agrant, ens diu Joan Subirats, les institucions i les organitzacions. La transformació social que 
ha de suposar la participació ciutadana en la vida política i la consecució de la gobernança passen 
necessàriament per un canvi en les estructures de les institucions i les organitzacions que contribuisca a 
difondre una cultura de la participació entre la ciutadania. 

Els centres educatius, en tant que institucions, poden esdevenir espais idonis per a l’aculturització en la 
participació deliberativa i en la gobernança. La bibliogra�a cientí�ca �ca el focus d’atenció en la 
participació de les famílies i de l’alumnat en les institucions educatives, i assenyala aquesta implicació 
directa com a instrument fonamental per difondre una renovació en les estructures i relacions que pal·lie 
les conseqüències de l’organització verticalitzada que ha caracteritzat històricament els centres educatius. 
Si bé aquest reconeixement es fa palès en la literatura, el nostre context té unes característiques pròpies 
que suposen una demarcació d’això que coneixem com a participació de la comunitat educativa als 
centres educatius. Una canalització excessivament delimitada de les possibilitats de participació a través 
dels òrgans legítims (Consells Escolars de Centre, AMPA); la lectura adultocràtica de la participació que 
expulsa l’alumnat d’ella; una pèrdua del caràcter reivindicatiu inicial de les AMPA que es veuen 
transformades en gestionadores de serveis; la invisibilització de espais de participació destinats a 
joves-adults que seria l’estudiantat universitari... tots ells esdevenen eixos que atravessen les possibilitats 
de participació i gobernança dels agents no professionals de la comunitat educativa als centres. 

La jornada que es proposa servirà per a per�lar el concepte de participació i gobernança aplicada a la vida 
dels centres educatius, així com a delinear un diagnòstic de les possibilitats que el context actual li reserva 
a l’exercici efectiu de la participació; però també es farà un esforç per identi�car propostes creatives i de 
resistència cap a aquestes limitacions provinents de famílies, AMPAs o estudiantat.
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