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Dades de contacte 

 

Nova: 

Persona de contacte: Dani Duocastella 

Podeu enviar un e-mail a: dani@novact.org  

Truqueu al +34 93 551 47 14  o al 651 34 14 06  

O bé, ens podeu trobar a:  

Plaça Catalunya, núm. 9, 5è-2a (cantonada amb Rambla de Catalunya).  

08002 Barcelona (Catalunya)  

 

 

CEESC: 

Persona de contacte: Antonio Alcantara  

Podeu enviar un e-mail a: antonio.alcantara@ceesc.cat  

Truqueu al 934 521 008   

O bé, ens podeu trobar a:  

C/Aragó 141-143 4a planta 
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1.  Procés Activa’t 

 

-Què és Activa’t?  
 

Activa’t és un procés formatiu que pretèn enfortir les capacitats, la transformació 

personal i l’apoderament de la gent jove amb ganes d’iniciar processos de 

transformació social en entorns comunitaris.   

 

Activa’t no és solament un curs, és un procés d’aprenentatge personal i col·lectiu 

perquè aporta continguts i coneixements amb una visió innovadora i alhora crítica de 

la realitat social. A més, Activa’t ofereix un espai de seguiment i acompanyament 

pràctic per posar en marxa les eines i recursos adquirits al llarg del procés a través del 

disseny i implementació d’actuacions comunitàries.  

 

Aquesta 2a edició d’Activa’t es desenvolupa gràcies al suport de l’ajuntament de 

Barcelona i a l’empenta d’una xarxa d’entitats liderada per Novact i amb el suport del 

Col·legi Educació Social, PDC Barceloneta, Cooperativa Desenvolupament Comunitari, 

Càmeres i Acció, SURT Fundació i Col·legi de Treball Social.  

 

 

-A qui va adreçat? 

A joves residents a la província de Barcelona amb els estudis finalitzats o bé realitzant 

el darrer curs.  Els estudis han d’estar relacionats amb l’àmbit social (educació social, 

pedagogia, treball social, humanitats, sociologia, integració social...). Cal disposar de 

temps per participar en un procés  de formació intensiva i de sessions 

d'acompanyament i seguiment extensives durant 4 mesos per exercitar-se a 

desenvolupar i millorar les  pròpies capacitats i per a dissenyar, elaborar i executar 

propostes innovadores d'actuació comunitària.  

A joves professionals residents a la província de Barcelona d’entre 20 i 35 anys 

(educació social, pedagogia, treball social, humanitats, sociologia, integració social...) 

que estiguin en actiu o bé en cerca de feina (per situació d’inactivitat o millora laboral). 

Cal disposar de temps per participar en un procés  de formació intensiva de caps de 

setmana i de sessions d'acompanyament i seguiment durant 4 mesos per a reforçar 

capacitats i aplicar coneixements i recursos sobre els espais laborals o en nous 

projectes socials.  
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-Per què  t’hi hauries d’apuntar?  

 

Perquè oferim... 

 

1. Competències fonamentals per a desenvolupar accions transformadores amb visió 

comunitària i amb visió EpD (Educació per desenvolupament) (formació teòrico-

pràctica) (febrer i març) 

Aprenentatges i competències sobre gestió de la interculturalitat  i de les minories, 

gestió emocional i grupal, mediació i resolució de conflictes, gestió d’aspectes de 

gènere, estratègies innovadores que fomenten la intel·ligència col·lectiva, visió crítica i 

estratègica global per a identificar problemàtiques socials per actuar amb major criteri, 

reflexions estratégiques sobre el model social actual (economia, democràcia, 

sostenibilitat...), etc.  

2. Eines per dissenyar una proposta d’actuació o intervenció comunitària de forma 

grupal per a mitigar les causes de l’exclusió social  (formació pràctica i vivencial 

orientada al disseny de propostes, adquirir eines de gestió, estructuració de grups, 

etc.)  (abril i maig) 

 

3. Assessorament per posar en marxa en el territori de l’actuació comunitària amb 

incidència social amb el suport i acompanyament d’entitats i persones expertes amb la 

temàtica . (formació personalitzada d’acompanyament)  (juny)  

 

- Qui està impulsant aquesta iniciativa?  

Entitat promotora: Nova – Innovació Social  

Entitat sòcia: Col·legi Educació Social de Catalunya 

Entitats col·laboradores: 

 Càmeres i Acció 

 Col·legi de Treball Social de Catalunya 

 Cooperativa Desenvolupament Comunitari 

 SURT Fundació 

 Pla de desenvolupament Comunitari de la Barceloneta 
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Comptem a un un equip multidisciplinar format per facilitadors/es, acompanyants/es 

i entitats socials que posaran a l’abast coneixements, eines i metodologies per al 

disseny i implementació d’accions comunitàries innovadores: 

-Equip de facilitadors/es  que aporten coneixements, metodologies i eines per 

la interveció social de forma integral i holística  

-Equip d’acompanyament i assessorament  per a dissenyar i implementar 

actuacions comunitàries 

-Entitats socials amb experiència contrastada per a donar suport en la 

implementació de les actuacions dissenyades.   

 

2. Procés formatiu  

 

Tot i que diferenciem el procés formatiu en 2 grups, els continguts i metodologies a 

implementar són molt similars.  

 

En lìnies generals, en aquesta fase es combinaran les exposicions teòriques sobre les 

diferents temàtiques amb dinàmiques participatives i pràctiques. Cada facilitador/a 

adequarà les tècniques i mètodes adients innovadors per tal de combinar, la teoria, la 

reflexió, l’acció orientada a desenvolupar competències partint de l’experiència de les 

persones participants. Les diferents dinàmiques han de permetre una millor 

comprensió i assimilació dels continguts.  

 

 

2.1 Fase intensiva (teòrico-pràctica) 

 

Globalització  i relacions internacionals (8h per grup)  

Es facilitarà continguts i narratives per tenir una visió integral  per identificar quines 

són les causes globals que generen a nivell local efectes no desitjats de drets vulnerats 

i de problemàtiques socials actuals (emergents, cròniques...). És fonamental entendre 

el binomi global-local per a dissenyar les actuacions comunitàries.   

Facilitador/a: Felip Daza  
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Drets humans i de les minories   (8h per grup) 

Amb una visió global-local podrem entendre les situacions de vulneració dels drets 

humans i de les minories, en les múltiples formes que es pot prendre, no només amb 

els drets específics a determinats grups socials, sinó també les formes específiques en 

que poden ser violats i el per què, així com respostes de com fer-hi front.   

Facilitador/a: A determinar 

 

Comunicació social (4h per grup) 

D'una banda es farà aproximació a la realitat mediàtica i de les xarxes des d'un punt de 

vista crític, fer pedagogia mediàtica i introducció a la contrainformació i al periodisme 

social. Dins aquest espai tractaríem també el tema de xarxes socials i altres vies de 

difusió, la seguretat a la xarxa i el ciberactivisme.  Per altra banda, donarem a conèixer 

les possibilitats que ofereix l'audiovisual com a eina d'intervenció social i comunitària, 

aportant coneixements teòrics i pràctics sobre com fer intervenció mitjançant la 

tècnica audiovisual amb col·lectius en risc d'exclusió social: diversitat funcional, salut 

mental, joves, dones, persones sense llar, etc. 

Facilitador/a: Equip de Càmeres i Acció 

 

Economia critica i alternativa (4h per grup) 

Una de les causes de les desigualtats socials i de la precarització social rau en les 

formes d’economia. Per tant, hem d'entendre els mecanismes econòmics actuals i la 

forma en què fallen per proporcionar un context per a la igualtat, la solidaritat, la 

transparència i l'autonomia. Es donarà a conèixer formes més efectives per proposar 

canvis i posar-los en pràctica.  

Facilitador/a: Dani Negro – CIC / XES 

 

Interculturalitat  i migracions  (8h per grup) 

És essencial familiaritzar-se amb la idea de interculturalitat en tots els seus aspectes: 

Des de confrontar els prejudicis, a l'entesa entre les diferents cultures que 

comparteixen espais de proximitat, com a generar nous canals de comunicació entre 

les diferents cultures.  

Facilitador/a: A determinar 
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Perspectiva de Gènere  (8h per grup) 

Ens permet entendre com les diferències de gènere afecten en tots els aspectes de la 

societat en formes que a vegades poden ser molt difícils de detectar a causa d'estar 

tan arrelat el patriarcat en la nostra cultura.  

L’objectiu general de l’acció formativa és aportar eines per poder introduir i reforçar la 

perspectiva de gènere en l’acció social i comunitària. De forma més concreta, la 

formació també donarà resposta als següents objectius específics: 1)Donar un marc 

conceptual bàsic sobre el sistema de sexe/gènere, 2)Facilitar mecanismes 

d’identificació i detecció de possibles desigualtats de gènere a l’àmbit comunitari, 

3)Conèixer les principals eines i estratègies pera la incorporació de la perspectiva de 

gènere al treball comunitari i/o grupal i 4)Promoure les competències transversals de 

l’alumnat. 

Facilitador/a: A determinar 

 

Mediació i gestió de conflictes  (8h per grup) 

S’ofereix un marc teòric dins del qual entendre les causes i les dinàmiques dels 

conflictes i també eines pràctiques per a una resolució satisfactòria. 

Facilitador/a: A determinar  

 

+ Espais d’intercooperació entre grup 1 i 2 i espais de disseny de propostes inicials i 

gestió de grup  

Facilitadors/es: Roger Romero, Tatiana Sibilia i Arnau Bàguena 

 

Si vols més informació de les càpsules (competències, continguts, estratègies, 

metodologies, etc.) pots enviar un mail a dani@novact.org   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dani@novact.org
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2.2 Fase de disseny i acompanyament  

 

Comunicació, relacions interpersonals i Sociocracia (18h grup 1; 12h grup 2) 

La  comunicació integrada ens permet reconèixer els patrons de dominació en el 

nostre llenguatge a través d'un procés de presa de consciència ens ofereix eines 

pràctiques per construir un nou paradigma sociocultural. 

La Sociocracia és un model de gestió i organització que ofereix estructures molt 

concretes i precises per afavorir el desenvolupament de Processos de treball 

transparents, eficients, inclusives, horitzontals i eficaços en grups i organitzacions.  

Facilitador/a: Tatiana Sibilia 

 

Visites a experiències (4h per grup)  

Es faran visites a entitats socials que promoguin el treball en favor de la inclusió social 

des d’una visió transformadora amb incidència social. 

 

Espai de disseny d’actuació (estructural/ cohesió de grup) (en funció de les necessitats 

del grup) 

Els espais de disseny de projecte, són espais de coneixença i cohesió del grup. També 

són espais d’aprenentatge de treball en equip, mitjançant la vivència participativa. 

Alhora que també es treballa la creativitat, la generació d’idees, la motivació i 

l’autonomia del grup.  

Facilitador/a: Depèn àmbit escollit  

 

Assessorament i suport extern per la posada en marxa de les actuacions (en funció de 

les necessitats del grup) 

Es comptarà amb el suport extern d’entitats col·laboradores que facilitaran la posada 

en marxa d’actuacions.  

Facilitador/a: Depèn àmbit escollit 
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Comunicació i TIC (en funció de les necessitats del grup) 

La comunicació i projecció exterior de les actuacions és fonamental per donar a 

conèixer allò que estem fent, volem fer, tot fent visible les accions. Per tant, hi haurà 

suport en web i xarxes orientades a l’actuació.  

Facilitador/a: A determinar 

 

Si vols més informació de les càpsules (competències, continguts, estratègies, 

metodologies, etc.) pots enviar un mail a dani@novact.org   

 

 

2.3 Fase d’implementació d’actuacions 

 

Les actuacions es poden desenvolupar de diferents formes i tipus:  

Segons el tipus d’actuació: 

-Investigació, recerca, análisis social (ha d’incloure presentació pública sobre allò investigat) 

-Acció comunitària  

-Acció de sensibilització social  / d’incidència política 

 

Segons el públic  a qui s’adreça l’actuació:  

-Dirigida a la població en general – actuació de conscienciació, sensibilització, incidència 

política vers una problemàtica social (crònica, emergent, etc.)  

-Dirigida a un col·lectiu en risc social amb el suport d’una entitat que treballi en el territori  

-Dirigida a entitats socials, agents econòmics, veïns...  

 

Segons el grau d’autonomia: 

-Amb una major suport per part de les entitats col·laboradores (acompanyament i 

assessorament). Aquestes reben més suport i tutorització per part d’entitats col·laboradores 

dins el marc de la pròpia entitat  

-Amb una major autonomia, solament amb l’acompanyament de l’equip Activa’t i amb el 

suport puntual d’alguna entitat amb qui es pot desenvolupar alguna actuació puntual. 

mailto:dani@nova.cat
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Important! Requisits mínims de l‘actuació: ha d’anar de tenir visió comunitària i d’educació pel 

desenvolupament (EpD – local-global) i alhora anar més enllà de la visió assistencialista. Cal 

elaborar propostes innovadores que tinguin impacte sobre una necessitat social i/o 

problemàtica social (vulneració de drets, etc.) identificada en un territori.  

 

En aquesta fase es donaran eines per: 

-Treball en grup (estructural/ cohesió de grup) (en funció de les necessitats del grup) 

-Suport tècnic i econòmic per la posada en marxa de les actuacions  (en funció de les 

necessitats del grup) 

Si vols més informació d’aquesta fase pots enviar un mail a dani@novact.org   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dani@nova.cat
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3. Horaris i dates  

Grup A  joves acabats de llicenciar o en últim any 

Grup B professionals:  

1. Fase de formació  

A Grup de 9.30h a 14h dilluns, dimecres i divendres  

B Grup de 16h a 20h divendres i de 9.30h a 18.30h dissabtes        

I Inter Sessió intercooperació ambdós grups 
 

        Febrer Fase formativa  
   

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
8 9 10 11 12 13 14 

 
15 16 17 18 19 20 21 

 
22 23 24 25 26 27 28 

 
29         

  

 
              

Març Fase formativa    
  

 
          

  

 
  1 2 3 4 5 6 

 
7 8 9 10 11 12 13 

 
14 15 16 17 18 19 20 

 
21 22 23 24 25 26 27 

 
28 29 30 31   

  

 
          

  

 
          

  Abril Fase formativa 
  

 
        1 2 3 

 

Grup A  joves acabats de llicenciar o en últim any 

 

- Entre setmana:  5 setmanes de 3 sessions de 4,5h cada setmana + 1 dissabte (del 22 de 

febrer al 1 d’abril). Total: 67 hores 

 

Grup B professionals:  

- Caps de setmana: 6 divendres de 4h i 4 dissabtes de 8h (del 19 de febrer al 1 d’abril). Total: 

60 hores  

 

 

 

 



Programa formatiu Activa’t 

 
13 

2. Fase de disseny 

A Grups joves de 9.30h a 14h dilluns i dimecres 
 B Grups prof. de 9.30h a 14h divendres tarda o dissabte tot el dia       

 
Abril Fase disseny actuació 

  

 
        1 2 3 

 
4 5 6 7 8 9 10 

 
11 12 13 14 15 16 17 

 
18 19 20 21 22 23 24 

 
25 26 27 28 29 30   

 
              

Maig 

Fase de disseny de l'actuació + 
elaboració proposta d'acció, 
projecte, etc. 

       
1 

 
2 3 4 5 6 7 8 

 
9 10 11 12 13 14 15 

 
16 17 18 19 20 21 22 

 
23 24 25 26 27 28 29 

 
30 31           

 

Grup A  joves acabats de llicenciar o en últim any 

- Entre setmana:  8 setmanes de 2 sessions de 4,5h cada setmana  (del 4 d’abril 25 de maig). 

Total: 72 hores 

 

Grup B professionals:  

- Caps de setmana: 9 setmanes.  5 divendres de 4h i  4 dissabtes de 8h (del 9 d’abril al 4 de 

juny).  

Total: 41 hores  
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3. Fase implementació 

Juny Fase implementació actuació  

   
1 2 3 4 5 

 
6 7 8 9 10 11 12 

 
13 14 15 16 17 18 19 

 
20 21 22 23 24 25 26 

 
27 28 29 30       

                

Juliol         1 2 3 

  4 5 6 7 8 9 10 

  11 12 13 14 15 16 17 

  18 19 20         

 

Es preveu un mínim de 4 hores setmanals d’acompanyament i seguiment. Entre el 6 de juny i 

el 7 de juliol. Del 8 al 20 de juliol es farà l’avaluació final.  

*Les hores dedicades aniran en funció de l’actuació dissenyada i el tipus de suport necessari. 

Veure detall del calendari amb el seus continguts al document >>> Proposta calendari 

actualitzat  

 

A on ho farem? 

Grup A – Centre Cívic Barceloneta  

Centre Cívic la Barceloneta 

C/ Conreria, 1-9 

Districte: Ciutat Vella 

Telèfon: 93 256 33 00 

Web: ccivics.bcn.cat/barceloneta 

 

Com arribar-hi:  
Metro: L1 Arc de triomf 
Bus: 6,10,54,42,141 

http://ccivics.bcn.cat/barceloneta
http://ccivics.bcn.cat/barceloneta
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Grup B- Local de Nova - Innovació Social  

Plaça Catalunya, núm. 9, 5è-2a (cantonada amb Rambla de Catalunya).  

 

 

Si vols més informació del calendari pots enviar un mail a dani@nova.cat  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dani@nova.cat
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4. Procés d’inscripció 

Per a participar en aquest procés cal complir els següents requisits: 

1. Tenir entre 20 i 35 anys, ambdues incloses. 

2. Residir en un municipi de l’AMB.  

3. Tenir estudis finalitzats o estar en el darrer any del curs 

4. Mostrar  motivació i interès en participar en una formació interactiva orientada a la 

generació d’actuacions comunitàries. 

5. Disposar de temps per a participar en tot el procés.  

Si compleixes tots els requisits, et pots pre-inscriure en el formulari del següent enllaç:  

http://services.codeeta.com/widget/v3/54374? 

Inversió: 

El 80% del procés està finançat per l’ajuntament de Barcelona. Per tant, cal la teva 

aportació per poder acabar de fer realitat aquest curs. Per fer viable el procés cal que 

abonis una petita quantitat de 65€. 

Període de pre-incripcions: Del 4 al 31 de gener.  

En aquest període cal pagar el 50% de l’import (32,5€) via transfarència bancària: 

Num de compte: ES10 2100 0900 9102 1180 3400 

Import: 32,5€ 

Concepte: Activa’t  

En cas de superar el nombre d’inscrits màxim (20 per grup), entre l’1 i el 12 de febrer 

es confirmarà via mail la selecció definitiva de persones participants al procés.  

L’altra 50% de l’import caldrà abonar-lo com a molt tard durant la primera setmana de 

formació. En cas de no estar seleccionat, es retornarà la primera part abonada.  

Al finalitzar cada fase, s’atorgaran certificats a les persones que hagin participat més 

d’un 70% a les sessions.  

*En funció del nombre d’inscrits, es becarà una part de les inscripcions segons renda, 

situació laboral i social. (anotar a observacions la voluntat de ser becat i els motius).  

 

Si vols més informació sobre temes d’inscripció pots enviar un mail a dani@novact.org  

 

http://services.codeeta.com/widget/v3/54374
mailto:dani@novact.
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Edició anterior  Activa’t 

 

Entre el 15 de setembre de 2014 i el 22 de juny de 2015 es va implementar la primera 

edició Activa’t. Es fa oferir un itinerari formatiu innovador per afavorir la transformació 

personal, les capacitats i l'apoderament dels joves entre 20 i 30 anys en situació d’atur.  

Van participar un total de 64 joves (36 noies i 28 nois) de l’Àmbit Metropolità de 

Barcelona  han pres part en aquesta fase a través de diversos grups de formació. En el 

Grup A han participat 15 joves, en el Grup B també 15, en el Grup C 10 joves i 

finalment en el Grup D 24 joves.  Els participants ha realitzat una avaluació de la 

implementació del model formatiu d'aquesta primera fase de sessions intensives, 

valorant-ho molt positivament. 

Les sessions intensives desenvolupades al llarg del procés formatiu es van orientar al 

foment de la ciutadania activa a través de diversos mòduls com són visió de gènere, 

comunicació i relacions interpersonals, moviments socials i models alternatius, 

realització audiovisual, xarxes socials, etc. Aquest procés va permetre fomentar la 

participació social i cívica d'un grup de joves per facilitar el disseny i implementació 

d'iniciatives socialment transformadores que activin a les persones en els seus entorns 

comunitaris. 

 

A nivell general, les càpsules formatives es van valorar molt positivament: el contingut 

treballat, les eines proposades, la metodologia utilitzada i la utilitat de tot això per 

augmentar les capacitats personals i col·lectives. 

Com a resultat d’aquesta fase,  es van impulsar 4 projectes de canvi social  

La Figuera Coop  

 

Un projecte en la localitat de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) a 20 km de 

Barcelona que promou un model de consum responsable, ecològic vinculat al territori, 

afavorint així la producció agrícola local i l'enfortiment d'una xarxa de grups de consumidors i 

productors locals 

 

Web:  https://www.facebook.com/lafigueracoop  

Mail de contacte: lafigueracoop@gmail.com  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lafigueracoop
mailto:lafigueracoop@gmail.com
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Projecta’t 2.0, connectant amb emocions  

 

Ofereix tallers que responen a les diferents necessitats de les persones, mitjançant activitats 

lúdiques adaptades a les diferents edats a la província de Barcelona. La base que mou aquests 

tallers és la comunicació empàtica, la intel·ligència emocional i la resolució de conflictes.  

L’objectiu és promoure les capacitats pròpies que tenen les persones des d'una perspectiva 

integrada-sistèmica que afavoreixin la comunicació a través de les emocions i el llenguatge 

noviolent.  

 Comunicació empàtica  

 Intel·ligència emocional 

 Resolució de conflictes 

 

 

Web:  http://tallersprojectat.blogspot.com.es/ 

Mail de contacte:   projectat2.0@gmail.com  

 

 

Ruta Garbí - La Barraca 2.0 

 

Formem part d'un projecte que neix amb l'objectiu de difondre i recaptar tota la informació 

possible dins del marc de l'activisme social. Inspirats en la Barraca en la qual va participar 

Garcia Lorca, distribuïm documentació i tallers de diversos col·lectius socials autogestionats, 

alhora que visitem diferents llocs per conèixer les seves realitats. Viatgem per allà per on ens 

vulguin rebre, estenent el treball recol·lectat i recopilant les iniciatives, projectes i 

problemàtiques vàries que esdevenen als pobles i ciutats pels quals passarem. Fem confluir 

diferents visions i realitats de diferents llocs, generant així un debat transversal on puguin 

crear-se noves sinergies i col·laboracions. No busquem cap tipus d'adoctrinament, busquem 

obrir escletxes de debat en els murs d'aquesta societat, d'aquest sistema que tracta d'imposar-

nos com hem de pensar, sentir i relacionar-nos. 

 

Web:  https://labarraca2punto0.wordpress.com/  

Mail de contacte: labarraca2punto0@riseup.net   
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Associació Romesco 

 

Romesco aposta per mirar a l'adolescent donis d'una perspectiva més integral, acompanyant-

ho en el seu procés de desenvolupament, no solament a nivell intel·lectual, sinó posant més 

èmfasi a nivell emocional i relacional. A més creiem en l'aprenentatge mitjançant l'experiència, 

empoderant als joves en competències pràctiques útils per a la seva trajectòria professional.  

 

Web: https://associacioromesco.wordpress.com/  

Mail de contacte: associacioromesco@gmail.com  

 

 

Imatges: 

Grup A: 
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Grup B: 

 

 

 

 

Grup C: 
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Grup D: 

 

 


