QUÈ ÉS EL PROGRAMA 3D?
És un programa que vol fomentar
la cultura de la participació als centres
educatius mitjançant el desenvolupament d’un projecte escollit per l’alumnat
i implantat de manera participativa.
Per mitjà de la persona delegada de classe i amb el suport del tutor o tutora, es
portarà a terme un projecte que implica
que l’alumnat debati, s’organitzi, assumeixi tasques i prengui decisions
de manera conjunta.

Per a més informació, contacteu amb la coordinació
territorial corresponent:
BARCELONA
Carrer de Calàbria, 147. 08015 Barcelona
Tel.: 934 838 386
A/e: joventut.barcelona.tsf@gencat.cat
GIRONA
Plaça Pompeu Fabra, 1. 17002 Girona
Tel.: 872 975 942
A/e: joventut.girona.tsf@gencat.cat

En aquest programa s’entén la participació com el ‘dret i la capacitat de
l’alumnat per incidir i prendre part en
programes, projectes i decisions que
l’afecten, com un procés d’aprenentatge
que va més enllà d’una activitat puntual’.

TARRAGONA
Carrer de Sant Francesc, 3, 1r. 43003 Tarragona
Tel.: 977 920 177
A/e: joventut.tarragona.tsf@gencat.cat

COM ES DESENVOLUPA?

TERRES DE L’EBRE
Carrer de Montcada, 23 (Palau Abària). 43500 Tortosa
Tel.: 977 441 234
A/e: joventut.ebre.tsf@gencat.cat

El programa es desenvolupa en cinc
fases durant tot el curs escolar. Cada
fase consta d’una part més formativa,
que consisteix en una sessió d’una hora
d’assessorament per als tutors i tutores
i una sessió per als delegats i les delegades, i també consta d’una part més
pràctica, a l’aula, on es desenvolupa el
projecte amb la resta de la classe i es
posa en pràctica tot allò que s’aprèn a
les sessions d’assessorament.

LLEIDA
Rambla d'Aragó, 8. 25002 Lleida
Tel.: 973 279 217
A/e: joventut.lleida.tsf@gencat.cat

Els assessoraments que reben els delegats i delegades i el professorat estan
pensats per adquirir eines que després
hauran d’aplicar a l’aula. Es treballarà
d’una manera dinàmica i pràctica, construint el coneixement entre tots, utilitzant
eines de debat grupal, amb material didàctic, i, sobretot, d’una manera amena.
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Quins objectius persegueix?
FASE 1
“Introducció al 3D i a la participació”
Assessorament + Treball a l’aula
(octubre — novembre)

1. Potenciar i reforçar la tasca del delegat o delegada com a interlocutor i dinamitzador de l’aula.
2. Millorar les competències de l’alumnat i del
professorat en coneixements, procediments i
actituds per treballar i organitzar-se a l’aula de
manera participativa.

FASE 2

3. Fomentar el rol actiu de l’alumnat en la presa
de decisions sobre els temes que l’afecten.

“Elecció del projecte”
Assessorament + Treball a l’aula
(novembre — desembre)

4. Millorar i incrementar la qualitat de la participació al centre educatiu.

A qui s’adreça?
FASE 3
“Planificació del projecte participatiu”
Assessorament + Treball a l’aula
(desembre — gener)

S’adreça a tots els centres d’educació secundària
públics i concertats que estan interessats en el
foment de la participació del seu alumnat i en una
educació basada en principis democràtics.

Quins són els requisits?
FASE 4
“Realització del projecte participatiu”
Assessorament + Treball a l’aula
(febrer — març — abril)

FASE 5
“Avaluació i continuïtat”
Assessorament + Treball a l’aula
(maig)
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Implicació i disponibilitat: perquè el projecte es
pugui tirar endavant i la gent jove tingui una
capacitat real de decidir, cal que la direcció del
centre, el professorat i l’alumnat proporcionin una
dedicació mínima. El projecte de participació s’ha
de planificar amb temps per dur-lo a la pràctica.

De quins recursos es disposarà?
— D’una aplicació en línia on fer el seguiment
del programa, on es pot relacionar amb altres
agents que hi participin i disposar dels materials pedagògics necessaris.
— D’una persona especialitzada en participació juvenil que es desplaçarà al centre per formar els
delegats i delegades, i també el professorat.

Què cal tenir en compte?
Per garantir la qualitat dels assessoraments es
demana que les persones participants només
s’inscriguin als cursos que comptin amb la voluntat
i la disponibilitat de dur a la pràctica el programa.
Abans d’iniciar el programa, els tutors i tutores
interessats rebran una sessió informativa per
explicar-ne els detalls i, posteriorment, el centre
confirmarà la seva participació en el Programa 3D.
Els centres que finalitzin el projecte rebran un
certificat de reconeixement de l’Agència Catalana
de la Joventut com a centre d’educació de secundària que ha fomentat la participació de l’alumnat.
Podeu fer les inscripcions a:

http://jove.cat/programa3D

Recursos i coordinació: cal una persona responsable del professorat que coordini la implementació del programa i dels diferents agents.
Aprofitament i continuïtat: s’han d’aprofitar els assessoraments perquè són una part d’un procés
d’aprenentatge que es complementa mitjançant
la pràctica participativa a l’aula i han de servir per
millorar la qualitat participativa del centre.
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