
Xarxa comunitària per la millora del benestar 
d’infants i adolescents  dels barris de la Marina. 
Treballem considerant 5 “P” 
 
• Protecció 
• Prevenció 
• Provisió de serveis 
• Promoció 
• Participació 
 

Moderador
Notas de la presentación
PROTECCIÓPrevencióProvisió de serveisPromocióParticipació



Projecte per impulsar la participació 
 

 d’infants  i adolescents a la Marina 



Què ens proposem? 
 

➔ Conèixer quina és, actualment, la participació d’infants i 
adolescents dels barris de la Marina a diferents àmbits,com són: a 
les escoles i instituts, al lleure (esplais), als mitjans de comunicació, 
als  clubs esportius, als serveis i equipaments, a les entitats, a les 
famílies... 

➔ Fer propostes i promoure accions estables adreçades a augmentar 
les oportunitats, el nivell i l’abast de la participació dels nens/es i 
adolescents de la Marina 

 

 



Per què? 
 

➔Infants i adolescents són part del veïnat i tenen el dret de prendre part 
en els assumptes que els afecten 
➔Educar en la participació és fomentar l’esperit crític i constructiu, 
apropant-nos a una societat més justa. 
➔Les persones adultes necessitem de les seves opinions i aportacions si 
volem millorar els barris i els serveis 



Què hem fet fins ara? 
 

Amb la col.laboració dels equips directius dels centres educatius públics 
del barri, hem enquestat: 
 104 mestres 
 1422 infants i adolescents de 3 a 16 anys  
 304 pares i mares 
Hem recollit els resultats de cadascuna de las mirades i les hem integrat 
en un informe global. 



podeu consultar l’informe a  
 

www.tiaflm.org 



Què hem fet fins ara? 
 

Hem publicat un Suplement extraordinari 
TIAF Info al mes de juny per retornar 
resultats a les famílies (infants, adolescents 
i adults) que van participar aportant dades 



Què hem fet fins ara? 
 

Una tertúlia a la ràdio en directe en la qual 
nens i nenes compartien reflexions sobre 
temes que havien triat prèviament. 
Hi van participar les escoles: 
 Can Clos 
 Bàrkeno 
 SEAT 
 Ramon Casas 



Què hem fet fins ara? 
 

Estem treballant amb monitors/es dels esplais del barri i la 
Taula d’Esports de la Marina per continuar aportant dades i 
ampliar la mirada del projecte 



Algunes conclusions  
Les famílies i els mestres  
● Creuen que es pot millorar la participació als centres educatius i a les 

famílies 
● Volen millorar la seva formació per promoure una major participació 

dels infants i adolescents 
● Manifesten una idea de participació molt dirigida que no potencia prou 

les capacitats d’infants i adolescents i sovint s’associa participació amb 
col.laboració en tasques domèstiques 



Algunes conclusions  
Infants i adolescents: 
● Volen opinar i participar més sobre tot allò que els afecta 
● Reconeixen que se’ls demana la seva opinió a la família sobretot i a 

l’escola 
● Valoren positivament quan se’ls hi demana l’opinió 
● Desconeixen quins mecanismes de participació tenen i consideren que 

només són accessibles per la gent adulta. 



Algunes actuacions 
 

● Creació d’un GT mestres sobre Participació infants i 
adolescents: 

que elaborarà el programa de formació per al proper 
curs  
prepararà la I Trobada de mestres de la Marina 
● Impuls d’un grup de nois i noies del barri que siguin 

codissenyadors, validadors i promotors del projecte 
entre els seus iguals i ens ajudin a definir de manera 
adequada el full de ruta i la forma de comunicar-ho 

 



Algunes actuacions 
 

● amb un grup de nois i noies dels dos instituts de 
secundària del barri, organitzar una trobada de 
delegats/ades de centre i altre alumnat interessat per a 
debatre sobre el paper dels mateixos/es en els centres 
educatius, els consells escolars i el que considerin 



Algunes actuacions 
 

● Presentar el projecte a la CdS del CdB i convidar-la a fer 
també una reflexió i sobre com aquest òrgan de 
participació de barri podria incloure les aportacions del 
veïnat més petit de manera regular. 

Es va acordar fer una sessió monogràfica i traslladar al 
Consell de Barri les propostes que sorgeixin (inicis 
octubre) 



Si voleu implicar-vos en aquest projecte, seguir la 
seva evolució i/o fer aportacions, podeu contactar 

amb la TIAF en el correu  
 

tiaflm.coordinació@gmail.com 
Tel. TIAF: 611 09 62 68 

 

Gràcies per l’atenció! 
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