
 
 

PIES Participació social als Instituts de Marianao 

Dades generals: 

Fundació Marianao 

Baix Llobregat 

Marta Osiàs 

joventut@marianao.net 

 

Dades de l’experiència: 

El projecte de formació juvenil en participació està dirigit a joves dels instituts del Barri 

Marianao, que estan cursant 3r i 4t d'ESO i té la finalitat de ser un primer contacte amb la 

participació juvenil i el desenvolupament de la comunitat, donant l'oportunitat als joves 

perquè prenguin la paraula sobre un anàlisi de la seva realitat més propera i facin una acció 

concreta per la millora d'aquesta.  

L'acció formativa es realitza a les classes de tutoria en el segon trimestre del curs, al que 

anomenem "Crèdits de participació a l'institut", i s'estructura en una part teòrica i una altra 

pràctica, aquesta està realitzada per tècnics de la Fundació Marianao i gestionada 

conjuntament amb l'INS Marianao, institut situat al barri de la nostra entitat. L'experiència 

acaba amb concreció i l'aplicació d'una pràctica de millora d'algun aspecte del seu institut. 

Entenem que la promoció de la participació ha de ser una opció que arribi a tots els 

adolescents de la nostra comunitat, que s'integri com un element més del sistema educatiu. 

Per això, un dels elements de valor d'aquest projecte està en que impacta a qualsevol perfil 

d'adolescent en aquesta edat, sense discriminació de cap tipus.  

Un altre aspecte a destacar és el fet que aquesta és una proposta formativa que té la intenció 

de ser el primer pas d'un procés més llarg, que culminarà amb la constitució de col·lectius 

juvenils associats que regularment impulsin activitats de millora del seu entorn. Entenem per 

tant aquesta experiència com una "llavor" que té la missió de fer despertar els habits 



 
 
d'autodecisió i empoderament, així com la motivació per a passar a cursos de nivell superior 

que s'imparteixen posteriorment a l'entitat. És essencial potenciar el protagonisme del grup 

per que el procés participatiu sigui real. Per tant, el temps de planificació, les decisions sobre 

els interessos del grup, són elements que han de dependre exclusivament d'ells, si bé el tècnic 

referent pot adoptar un paper d'orientador.  

Un tret metodològic fonamental és el respecte de la tècnica a les decisions del col·lectiu 

vinculades al projecte. És essencial que el grup de joves tingui total llibertat a l'hora d'escollir 

el camí del seu col·lectiu i l'orientació de la seva acció de millora, i en cap cas pot ser 

qüestionada ni valorada pels referents.  

El propi procés formatiu provoca que el context i les seves necessitats mesurin d'idoneïtat de 

la idea que escullen i la seva adequació. D'aquesta manera els joves es senten protagonistes 

del procés i s'involucren del tot en el procés. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

- Participació i desenvolupament comunitari 

- Detecció de necessitats 

- Organització i gestió dels grups 

- Organització de tallers i lligues esportives 

- Competències transversals com el treball en equip, les habilitats comunicatives, etc. 

Descripció del servei:  

En aquesta edició, els joves han decidit impulsar una experiència de festa cultural i esportiva al 

seu institut autogesionada per ells, aprofitant la diada de Sant Jordi. L'activitat ha comptat 

amb més de 20 tallers diferents que han ofertat a la resta de companys de l'INS, i dues lligues 

esportives. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 12-14 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: 1 gener 2012 

Data de finalització del projecte: 22 juny 2012 

Entitats que participen a l'experiència: INS Marianao, Pla de desenvolupament comunitari 

de Marianao 

Dades de contacte: 



 
 
Adreça: C/Girona, 30 

Població: Sant Boi de Llobregat 

Comarca: Baix Llobregat 

Telèfon: 936303062 

Correu electrònic: joventut@marianao.net 

 


