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camí s’inicia a les escoles amb l’organització de 
les conferències escolars i continuarà a l’àmbit 
de les comunitats autònomes fins a l’estatal, 
l’europea i la Cimera de la Terra de Rio + 20, el 
juny del 2012. 

Per conèixer de prop l’experiència dels joves 
participants a la CONFINT 2010, es pot veure el 
vídeo Els joves tenim cura del planeta. aquí

Per donar veu als joves i oferir-los la possi-
bilitat de participar en la construcció d’un futur 
sostenible per a les seves comunitats, ciutats, 
regions, països i per al planeta.

Per crear i enfortir espais de debat al cen-
tre escolar sobre els problemes socials i ambi-
entals i prendre consciència que les solucions 
a aquests problemes hauran de ser locals amb 
una visió global.

Per conèixer altres joves de Catalunya i 
d’arreu del món que estan treballant pel com-
promís de caminar cap un món més sostenible.

 
Als centres seleccionats a les trobades terri-

torials se’ls demana que facin un procés de Con-
ferència Escolar que doni a conèixer la Carta In-
ternacional de Responsabilitats i reflexioni sobre 
la seva situació identificant les seves prioritats i 
accions. En aquest procés, els centres també es-
colliran els seus delegats entre joves de 13 i 16 
anys que participaran en trobades posteriors. 
Aquest serà el començament d’un treball que im-
plicarà tota la comunitat educativa: l’alumnat, les 
famílies, el professorat, el personal no docent del 
centre, les entitats i col·lectius del barri, muni-
cipi, etc. Tanmateix, cal tenir en compte que els 
joves són els que lideren el projecte. 

La Conferència Internacional de Joves 
“Tinguem Cura del Planeta” (CONFINT) 
és un procés de participació global impulsat pel 
Govern brasiler, que convida joves de tot el món 
a reflexionar i actuar per millorar el planeta. 
Durant els anys 2009 i 2010, 52 països van par-
ticipar en aquest procés celebrant conferències 
per debatre i consensuar les responsabilitats i 
accions que els joves volien assumir.

Aquest procés va concloure el juny del 2010 
a la Conferència Internacional del Brasil on més 
de 400 joves es van trobar per redactar conjun-
tament la Carta Internacional de Responsabili-
tats “Tinguem Cura del Planeta”, el full de ruta 
dels joves compromesos a construir un món 
més sostenible. A l’Estat espanyol  57 escoles 
d’Aragó, Galícia, el País Basc i Catalunya van 
participar en diferents trobades, i una delegació 
de 8 joves els van representar anant al Brasil.

Durant el curs 2010-2011 es va fer difusió 
als instituts d’arreu de l’Estat, tant de la Carta 
Internacional com de l’experiència dels delegats 
i delegades que van participar a la Conferèn-
cia al Brasil, i es van celebrar diverses trobades 
territorials. En el cas català, aquestes trobades 
es van emmarcar en els fòrums de la Xarxa 
d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya 
(XESC) i en diferents actes d’Agendes 21 esco-
lars. En aquests espais de debat, on van partici-
par  pràcticament tots els centres de secundària 
de la XESC,  es va reflexionar sobre la Carta Inter-
nacional de Responsabilitats i es van seleccionar 
els centres que participaran en la II Conferència 
Catalana, el proper 17 de novembre de 2011.

Ara, al llarg del curs 2011-2012, se celebra-
ran trobades per continuar aquest procés, a 
Catalunya i a l’Estat espanyol, posant en comú 
la reflexió a l’entorn dels nous reptes relacionats 
amb les responsabilitats internacionals que es 
plantegen els diferents centres i compartint 
les actuacions que s’hi porten a terme. Aquest 

Què és? 

Per què?

Qui hi participa?

http://www.scea.cat/documents/CONFINT/Carta_Confint_cat.pdf
http://www.scea.cat/confint.htm
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Com serà el procés?
El resultat integrarà les decisions de tots els 

que han format part del procés des del seu inici, 
des de l’àmbit local al global o internacional i 
des de la participació directa d’un gran nombre 
de joves a la delegació en uns quants amb el su-
port de tots. I en totes les conferències se seguirà 
un esquema semblant; d’una banda, l’intercanvi 
d’experiències i accions, la comunicació amb la 
comunitat, l’elecció de delegats, etc. i, de l’altra, 
la preparació dels objectius proposats, d’àmbit 
més global, per desenvolupar a les conferències 
següents.

El punt de partida de tot el procés és la Con-
ferència Escolar, un espai de participació directa 
dels joves. L’escala local permet als joves tenir 
més capacitat d’acció i integrar en la seva quo-
tidianitat les transformacions que plantegen. 
Alhora és una oportunitat per visualitzar i ana-
litzar les accions que ja estan fent els centres i 
a les que es comprometen. A començament del 
curs 2011-2012 es proposa que cada centre iniciï 
aquest procés de treball a l’entorn de la Carta de 
Responsabilitats, fent una diagnosi de la seva 
situació, prioritzant dues responsabilitats i pro-
posant noves accions per desenvolupar al llarg 
del curs, i designar els seus representants per a la 
Conferència Catalana.

El 17 de novembre de 2011 se celebrarà a 

Barcelona la II Conferència Catalana per com-
partir les accions i intercanviar els nous reptes 
relacionats amb la Carta Internacional, que te-
nen els centres de Catalunya. Alhora es cons-
truiran les propostes de comunicació d’aquestes 
accions adreçades a la comunitat educativa i a la 
societat. D’aquesta trobada s’escollirà la delegació 
catalana que participarà en la Conferència Estatal, 
que es farà a Vitòria els dies 26 i 27 de gener 
de 2012. Allà, els joves de diverses comunitats 
autònomes escoltaran les propostes d’accions i 
les experiències d’altres companys. Redactaran 
una carta adreçada a representants institucio-
nals que portaran a la Conferència Europea on 
s’acabarà de redactar i, finalment, s’entregarà 
a representants polítics europeus que participen 
en diferents òrgans de decisió. A Vitòria els joves 
participants també escolliran els delegats que 
participaran en la Conferència Europea. 

Les delegacions europees es trobaran a 
Brussel·les el 14, 15 i 16 de maig de 2012 per 
debatre la relació entre les accions que realitzen 
els centres i les propostes per a la construcció 
de territoris sostenibles. Es farà un intercanvi 
cultural de totes les activitats realitzades a tot 
el continent i es consensuarà quina aportació 
fa-ran els joves europeus a la Cimera de la Terra 
de Rio + 20, el juny del 2012.
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És un procés de reflexió i intercanvi entre els joves d’un centre escolar per imaginar i transformar 
el seu entorn. Un procés local que s’emmarca en un procés de participació internacional, on milers 
de centres escolars estaran caminant cap a un mateix objectiu. El procés reconeix el paper del centre 
com un espai viu de construcció social de coneixement que permet la participació democràtica i el 
debat global i local paral·lelament. 

A) PREPARATS I PREPARADES...? COMENCEM!  
Què és 
la Conferència Escolar?

Què hem de preveure 
abans de començar a caminar?

Escollir els joves implicats: 

La Conferència Escolar es pot organitzar de diferents maneres: dedi-
cant-li una hora a la setmana durant el setembre i octubre en una àrea con-
creta, a les hores de tutoria, en una jornada de tot un dia, en un matí, etc. 
Cal tenir en compte que la Conferència Escolar necessita un treball previ 
per a la seva preparació i una comunicació posterior dels resultats. També 
s’ha de considerar que el nombre de joves implicats determinarà el temps 
que s’hi haurà de dedicar. Si es fa entre diverses classes, hi haurà d’haver un 
espai d’intercanvi per posar en comú les diferents decisions.

Hi ha moltes maneres de participar-hi, però el nombre òptim de per-
sones per garantir la qualitat de la participació és, com a mínim, un grup 
de 25 joves. Es pot fer amb la participació, per exemple, dels joves que for-
men part de la Comissió Ambiental del centre, amb un grup classe, amb 
l’alumnat d’una àrea específica, a les tutories o amb tot un nivell escolar.

Decidir el temps que se li dedicarà: 

La conferència és un procés i com a tal requereix un temps i una organització específica. Cada 
centre haurà de trobar la fórmula que s’hi adapti millor per complir els seus objectius.
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Com ho farem?

Coneixent les responsabilitats de la Carta Interna-

cional i relacionant-les amb les accions realitzades 

en el centre escolar.

Implicar-hi la resta de la comunitat educativa.

Prioritzant dues responsabilitats de la Carta i           

proposant dues noves accions relacionades amb cadas-

cuna d’aquestes per desenvolupar-les durant el curs.

Escollint els delegats i les delegades que representaran 
el centre a la Conferència Catalana.

1

2

3

I per fer-ho 
no ens podem oblidar de:

Comunicar el procés de la Conferència Escolar.
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B) PASSOS PER ARRIBAR
Tot seguit es presenten diferents dinàmiques per aconseguir els objectius de la Conferència Escolar 

pas a pas. Per realitzar els diferents passos es proposen dues dinàmiques: la A i la B. Cal que cada centre 
esculli la que consideri més adequada segons el temps que hi dedicarà i les característiques dels partici-
pants. Són propostes que s’han d’escollir i adaptar al context de cada centre. Algunes donen eines per 
aprofundir en el contingut i d’altres ajuden al debat i a la presa de decisions. A més, es presenten alguns 
conceptes clau que s’hauran de tenir en compte i un resum amb els punts clau que s’hauran de decidir i 
retornar a la comissió organitzadora.

Durant la Conferència Internacional del 2010 es va redactar la Carta Interna-
cional de Responsabilitats. El primer pas de la Conferència Escolar és comprendre 
i entendre aquesta carta i relacionar les accions que es desenvolupen en el centre 
amb les responsabilitats de la Carta. 

PAS 1. CONÈIXER les responsabilitats de la Carta 
Internacional i RELACIONAR-LES amb les accions 
realitzades en el centre escolar.  

CARTA INTERNACIONAL DE RESPONSABILITATS Tinguem cura del Planeta  

Nosaltres, la gent jove d’arreu del món i els delegats d’aquesta Conferència Internacional, us convi-
dem a compartir la responsabilitat de tenir cura del Planeta. 

Aquesta Carta, que neix de la unió de 53 països, representa les responsabilitats i accions de diferents 
nacions amb diverses cultures, idiomes i societats. 

Som conscients dels reptes mediambientals als quals s’enfronta el nostre Planeta. Algunes persones 
diuen que la solució són els diners; d’altres que la intel·ligència. Però els diners no importen quan més 
de 400 nens i nenes s’apleguen per ocupar-se de la seva llar. Una llar que ha estat deteriorada en el 
temps i que té un futur insegur i inestable. 

Si volem estar protegits dels canvis mediambientals, nosaltres mateixos hem de dur a terme aquestes 
accions i assumir responsabilitats. 

Si no és ara, quan serà? Si no ho fem nosaltres, qui ho farà?

1. Sensibilitzar i informar a les persones sobre l’ús eficient i responsable de l’aigua, l’energia 
i els recursos biològics i minerals, tot millorant així els nostres propis hàbits de consum com 
també els de tothom. 
 
2. Reduir, amb la finalitat d’aturar, la contaminació de l’aigua, amb el suport i l’acció del 
govern, de les empreses, dels agricultors i d’altres entitats. 

3. Informar i estimular la gent per tal que redueixi les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, 
mitjançant l’ús de totes les energies renovables accessibles i disponibles, comptant amb el su-
port del govern, quan sigui possible, per a accions que tothom pugui posar en pràctica. 
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4. Estimular una agricultura sostenible, conscient i menys impactant socialment i ambien-
talment, sense agrotòxics ni transgènics, promoure l’educació rural per posar en pràctica 
maneres més eficients d’ús de recursos, assegurar la seguretat alimentària i, en alguns paï-
sos, evitar els incendis forestals durant la preparació del camp. 

5. Tenir cura del medi ambient, enfortir i aprofundir els projectes d’educació, invertir en la 
participació dels joves i en les seves capacitats de presa de decisions, informar-los sobre edu-
cació ambiental i transformar comunitats i escoles en comunitats d’aprenentatge i també 
exigir que el medi ambient sigui respectat. 

6. Crear grups ecològics, en escoles i comunitats, que protegeixin, preservin i valorin la bio-
diversitat, tenint cura dels ecosistemes per contribuir a la sostenibilitat de la biosfera, tot 
reduint les deixalles i fent servir els recursos naturals de manera racional. 

7. Fomentar el consum adequat i la política de les 5 R (reflexionar, rebutjar, reduir, reutilit-
zar i reciclar) mitjançant la publicitat informativa, adoptar-lo en la vida diària, i constituir 
així societats i estils de vida sostenibles. 

8. Reduir l’ús d’energies impactants, conscienciant i mobilitzant la societat sobre l’ús de 
mitjans de transport ecològics, tot respectant els canvis que aquestes noves actituds por-
taran. 

9. Implementar perspectives i valors ambientals, a fi de millorar el punt de vista de la gent, 
per estimular amb això una ciutadania activa. 

Avui, joves i adults d’arreu del món presents en aquesta Conferència, reconeixem i acceptem que tots 
som i serem responsables de tot el que succeeixi en la nostra estimada Terra. 

Som de diferents països i de diverses cultures i malgrat que estiguem separats per oceans i conti-
nents, tots som un, units per un objectiu comú: tenir cura del Planeta! 

Per això cal la meva ajuda, la vostra i la de tothom. Ens cal actuar ara i començar des de les nostres 
cases, les nostres escoles, perquè tenint-ne cura en tindrem de tota la humanitat i demostrarem que 
l’ésser humà no és el que diu sinó el que fa. 

Uniu-vos a nosaltres!  

Brasília, 10 de juny de 2010

Del llatí responsum, respondre. És la capacitat 

de respondre d’alguna cosa, de garantir l’acompliment 

d’una tasca, el compliment d’un deure, de donar-ne raó . 

Però també és un valor que és en la consciència de la per-

sona i que li permet reflexionar, administrar, orientar 

i valorar les conseqüències dels seus actes.

Responsabilitats

PAS 1
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Propostes per aconseguir-ho

DINÀMICA A. DE LES RESPONSABILITATS A LES ACCIONS.
 A partir de les responsabilitats de la Carta Internacional es pensen quines accions del 
centre hi estan associades:

DINÀMICA B. DE LES ACCIONS A LES RESPONSABILITATS.
A partir de les accions que desenvolupa el centre es pensen quines responsabilitats de la 
Carta Internacional hi estan associades:

•	 Repartir dues o tres responsabilitats de la Carta a cada petit grup (5 o 6 
participants).

•	 Associar les accions que cada petit grup considera que es fan en el centre 
amb cada una de les responsabilitats que els han tocat.

•	 Posar en comú i escriure una llista de totes les accions que es fan i la seva 
relació amb les 9 responsabilitats. 

•	 Penjar el resultat a l’aula o en un espai del centre escolar per fer-lo visible.

•	 Es reparteixen 2 notes adhesives per a cada participant en les quals s’haurà 
d’escriure una acció que s’estigui duent a terme al centre relacionada amb la 
sostenibilitat. 

•	 Posteriorment, en un espai de l’aula es pengen els títols de les responsabilitats 
de la carta. 

•	 Per torns els participants hauran d’enganxar les accions que han escrit en les 
notes adhesives sota la responsabilitat que considerin que s’hi relaciona més.  

•	 Pot donar-se el cas que algunes accions estiguin repetides, en aquest cas 
s’enganxaran totes les notes adhesives que tractin de la mateixa acció juntes.

•	 Quan tothom hagi pogut enganxar les accions sota la responsabilitat que li per-
toca, caldrà unificar i debatre el resultat obtingut. Així doncs, cal fer notar que 
una acció pot ser que estigui en més d’una responsabilitat o que una respon-

• Relacionar les responsabilitats de la Carta Internacional amb les accions del centre:

PAS 1



11

GUIA PAS A PAS

•  Conèixer el significat de les responsabilitats:

DINÀMICA A. CADASCÚ TÉ LES SEVES RESPONSABILITATS.
S’analitzen  els diferents rols dels actors de la societat i es debat sobre les responsabili-
tats de cadascun.  

DINÀMICA B. COMPAREM CARTES NACIONALS.
A partir de la comparació de cartes de diferents països es detecta que les cartes nacio-
nals responen a les necessitats i problemes ambientals de cada país. 

•	 Es presenta una problemàtica ambiental: s’han fet públiques les dades de 
recollida selectiva del municipi i es constata un baix nivell de separació 
de residus, un episodi de sequera molt greu, un alt nivell de contaminació 
atmosfèrica ...

•	 Es divideix el grup en dos: Una part del grup es reparteix els rols dels ac-
tors que interpretaran davant de la problemàtica ambiental i la respon-
sabilitat que han d’assumir. L’altra, els escoltarà i apuntarà les responsabili-
tats que creuen que els són pròpies, segons el paper que hi jugui cadascú.

•	 Els que han escoltat explicaran quines són les responsabilitats que creuen 
que tenen aquests actors. Els que han escenificat els rols, explicaran com 
s’han sentit i si estan d’acord amb les observacions dels companys.

•	 (Possibles actors: els joves, el govern, les empreses, les associacions de 
veïns, altres associacions vinculades al tema escollit...).

•	 Cal escollir dues cartes nacionals, redactades l’any 2010, de dos països  en 
situacions socioeconòmiques i cultures molt diferents. Es poden cercar aquí: 

•	 Cal llegir-les en grups de 5 o 6 persones i anotar les semblances i diferències 
de les dues cartes, responent a les preguntes:

sabilitat no tingui gaires accions. També pot passar que fruit del debat es per-
cebin noves accions que no s’havien previst, en aquest cas s’agafarà una nova 
nota adhesiva i s’inclourà al cartell.

•	 Finalment haurà quedat el mapa de la situació en què es troba el centre res-
pecte de la Carta de Responsabilitats.

PAS 1

http://www.scea.cat/confint_cartes.htm
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Hi ha un acord generalitzat sobre 

l’existència de canvis molt ràpids en el món, 

fruit sobretot de la velocitat creixent de les comuni-

cacions, la visió planetària dels problemes socioambien-

tals, l’increment  de les migracions internacionals o el poder 

dels mercats financers globals. I a tots aquests fenòmens se’ls 

anomena globalització. Però aquestes evidències globals tenen 

un efecte local, i es concreten en pràctiques que s’expressen en la 

quotidianitat dels territoris; totes les comunitats tenen les seves 

problemàtiques locals, però molt sovint aquestes són ocasio-

nades per una mateixa causa global. I la solució dels pro-

blemes globals necessita de la implicació local, de solucions 

aplicades a la realitat local. Per això, una de les pre-

misses del procés de la Conferència Internacional 

és “Pensa globalment i actua localment”.

Local-global 

PER EXEMPLE
» Al nostre institut s’han organitzat campanyes de conscienciació i sen-

sibilització per fomentar que l’alumnat vingui en bicicleta o en trans-
port públic al centre. També s’ha habilitat un espai al web on tothom 
que vulgui pot anunciar quina ruta seguirà en cotxe o en bicicleta i així 
poder compartir el trajecte.

Aquesta acció la podem relacionar amb les responsabilitats següents: 
la primera (sobre la sensibilització sobre l’ús eficient i responsable de 
l’aigua, l’energia i els recursos biològics i minerals), la cinquena (sobre 
la participació dels joves i la seva capacitat de presa de decisions) i la 
vuitena (sobre la conscienciació sobre mitjans de transport ecològics). 

 - Quines responsabilitats fan referència al mateix tema? 

 - Quines responsabilitats no coincideixen en el tema?

 - Quines problemàtiques socioambientals tenen els dos països?

•	 Cal posar en comú, en plenari, les respostes dels grups i extreure’n conclusions.

PAS 1
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Que les responsabilitats de la Carta Internacional que ja estem assumint des del 
nostre centre escolar són:

El treball que heu realitzat fins aquest moment cal que el recolliu 
aquí per presentar-lo a la II Conferència Catalana.

i les accions que duem a terme per aconseguir-ho són: 

Hem vist:

PAS 1
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Un cop valorat el que “hem fet” i “on som” ara és el moment de mirar cap 
endavant i veure quin camí es vol seguir. Considerar les accions que s’han dut a 
terme donarà una perspectiva temporal al procés i facilitarà la contextualització 
de les decisions que es prenguin. Anem a poc a poc perquè volem arribar lluny, 
per això, s’escolliran dues responsabilitats de la Carta Internacional i es proposa-
ran dues noves accions per cada responsabilitat. Aquestes accions es desenvolu-
paran durant el curs escolar. 

PAS 2. PRIORITZAR dues responsabilitats de la carta i 
PROPOSAR dues noves accions relacionades amb cadascuna 
d’aquestes per desenvolupar durant el curs.

Ho fem cada dia, de vegades les decisions són quotidianes i gairebé les pre-

nem sense prestar-hi atenció, però en d’altres ocasions ens costa més. Si les decisions 

són col·lectives estem parlant d’un procés més complex, ja que a part de les dificultats indi-

viduals per decidir s’hi afegeixen els interessos de cadascú. Les decisions es poden prendre de 

diverses maneres. Una forma és decidir per consens, és a  dir, buscant els acords col·lectius de les 

persones implicades. El consens requereix creativitat, paciència i respecte per part de cadas-

cun dels participants i tot i que és un procés més llarg, finalment és més eficaç. També 

es poden prendre decisions per majoria mitjançant una votació, prèviament 

s’haurà fet un debat sobre la temàtica per assegurar que tothom 

tingui la informació necessària per votar.

Prendre decisions 

DINÀMICA A. COM VOLEM QUE SIGUI EL CENTRE D’AQUÍ A 5 ANYS?
 Per escollir les dues responsabilitats es proposa imaginar el futur del centre a curt ter-
mini. Es prioritzen les responsabilitats que s’haurien d’assumir per arribar a l’escenari de 
futur que es desitja

•	 En petits grups de 5-6 persones s’imaginen un escenari de futur per al centre 
escolar:  Com volem que sigui el centre d’aquí a 5 anys en relació amb la sos-
tenibilitat? Es debat i s’apunten les idees, accions, propostes....

Propostes per aconseguir-ho

• Prioritzar les responsabilitats:
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DINÀMICA B. DECIDIM ELS CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES RESPONSABILITATS.
 Abans d’escollir les dues responsabilitats es proposa debatre quins criteris s’utilitzaran 
per escollir-les. Què és un criteri de selecció? Per exemple, per què s’escull un mateix pro-
ducte, entre diferents marques, quan anem a comprar. Per què s’ha escollit? Quins criteris 
s’han utilitzat? 

•	 En parelles s’anoten els possibles criteris que poden servir per escollir  entre 
unes  responsabilitats o unes altres que haurà d’assumir el centre.

•	 Totes les parelles llegeixen en plenari les seves propostes  i expliquen perquè 
creuen que és important tenir en compte aquell criteri per a la selecció de 
les responsabilitats. 

•	 Anoten els criteris a la pissarra i si n’hi ha algun que es repeteix, es marca per 
visualitzar que una altra parella també l’ha tingut en compte.

•	 En plenari es decideix per consens quins seran els dos criteris per escollir les 
responsabilitats. 

•	 En una taula de doble entrada s’apunten en les columnes els dos criteris i en les 
files les 9 responsabilitats de la Carta Internacional. Individualment es valorarà 
cada responsabilitat, i segons el grau de compliment es puntuarà de l’1 al 5.

•	 Les dues responsabilitats amb més puntuació seran les seleccionades. Si hi ha 
un empat, es pot fer una votació a mà alçada.

•	 En plenari es recullen els diferents escenaris de futur i es consensua un únic 
escenari: Se sintetitzen les idees, reorganitzant-les i relacionant les que més 
s’assemblin.

•	 Un cop l’escenari de futur del centre està dibuixat, de nou en petits grups, 
es respon a la pregunta: Quines responsabilitats de la Carta Internacional 
hauríem d’assumir per fer-ho possible? Cada grup selecciona les dues respon-
sabilitats que incorporen més propostes, accions i idees.

•	 En plenari es posen en comú les responsabilitats escollides i es trien les dues 
que assumirà el centre.

PAS 2
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PER EXEMPLE
» En el nostre centre fem un taller trimestral sobre “confort i consum ener-

gètic”. Després d’un seguit d’activitats, l’alumnat va escollir com a tema: les 
pro-blemàtiques al voltant de la calefacció. La situació és que quan arriba 
l’hivern, a l’institut, tothom es queixa: hi ha qui considera que a l’aula hi 
fa molt fred, altres en canvi han d’obrir les finestres perquè hi fa una calor 
insuportable. L’alumnat debat si es tracta d’un problema subjectiu o és 
cert que al centre conviuen simultàniament espais amb temperatures ex-
tremes?, també es planteja si és un pro-blema relacionat amb la tipologia 
dels aparells, la seva quantitat, la seva ubicació o la font d’energia.

Ara és el moment de començar la recollida de dades de la situació inicial 
(diagnosi) que posteriorment permeten concretar un llistat de propostes a 
realitzar. El grup analitza cada proposta i decideix quina o quines són les que 
es podran portar a terme a partir de dos criteris: si són més fàcils o difícils de 
realitzar (de vegades el cost econòmic fa que no sigui possible o convenient 
la realització d’alguna) o si són més o menys rellevants per al conjunt de la 
comunitat (es considera si impliquen a més o menys persones del centre).

L’acció és el mitjà, és el COM es farà per aconseguir els ob-

jectius i és la resposta de “Com podem exercir la nostra responsabilitat? 

Què podem fer col·lectivament per transformar aquesta situació? Quina és l’acció 

més estratègica, és a dir, la que té un major impacte positiu, a partir de les pràctiques 

simples que podem realitzar?” No n’hi ha prou a pensar quines responsabilitats s’haurien 

d’assumir. Cal pensar en accions transformadores que permetin assolir les responsabilitats 

proposades per  tenir unes millors condicions de vida.

Perquè les accions siguin realment transformadores, han d’anar més enllà de petits eco 

gestos, com tancar les aixetes o apagar els llums. Per aconseguir  accions amb in-

cidència i assumibles, s’haurà de valorar l’esforç que caldrà fer  i els canvis que 

aquestes accions generaran. Per fer-les realitat prèviament s’hauran de 

programar i definir sobre com i on es duran a terme i el marc 

temporal que es necessitarà.

Accions transformadores

DINÀMICA A. LA PIRÀMIDE DE LES ACCIONS.
 Les propostes individuals d’accions es van sumant, millorant i ampliant a cada pas, fins a 
arribar a dues accions conjuntes per responsabilitat.

•	 Cada petit grup o parella pensa una acció per a cada una de les responsabili-
tats escollides i l’anota en un paper. Poden ser accions noves o accions que 

•  Proposar les accions:

PAS 2
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millorin i ampliïn les que ja s’han fet al centre.

•	 Dos subgrups o parelles s’uneixen, llegeixen les seves propostes d’accions i de-
baten quines de les accions que han pensat són més interessants, assolibles... 
Poden reescriure les que tenien de manera que l’acció resultant sigui la millora 
de les que aportaven les dues parelles. Al final d’aquest procés n’han d’escollir 
una per a cada responsabilitat.

•	 Els grups es van unint i repetint el procés fins a aconseguir tenir 2 accions per 
a cada una de les responsabilitats.

DINÀMICA B. EL TERMÒMETRE: QUÈ ESTEM FENT I QUÈ ENS AGRADARIA FER? 

•	 En petits grups recuperen el resultat de la primera dinàmica que han utilitzat 
per relacionar les  responsabilitats de la Carta Internacional amb les accions 
del centre.  Anoten quines de les accions que fa el centre estan relacionades 
amb les dues responsabilitats prioritzades.

•	 Es proposa, per a cada responsabilitat, una acció que millori les anteriors o 
que sigui totalment innovadora.

•	 Cada grup llegeix les seves frases i s’anoten en un lloc visible per a tots els 
participants.

•	 Per valorar quines accions es prioritzen, els participants se situaran al damunt 
d’una línia imaginària en un espai ample on es puguin moure lliurement. Es lle-
giran les accions d’una en una i els participants s’hauran de posicionar damunt 
d’aquesta línia cap a un extrem si hi estan 100% d’acord o a l’extrem oposat si 
hi estan 100% en contra. Si algun participant hi està parcialment d’acord, se 
situarà al mig.

•	 Es llegeix la primera acció i el grup se situa damunt de l’eix imaginari. Una 
persona que hi estigui en contra haurà d’intentar convèncer als companys de 
l’altra banda, i després una que hi estigui d’acord farà el mateix i finalment es 
demanarà l’opinió d’algú que s’hagi situat al mig. Es torna a llegir la frase, i 
els participants poden canviar d’opinió. Des de fora, una persona apuntarà el 
resultat final.

•	 Es fa el mateix amb la resta d’accions. Les dues accions per a cada responsabi-
litat que hagin obtingut més acord dels participants, i menys en contra, seran 
les accions escollides per desenvolupar-les durant el curs.

PAS 2
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(en les dinàmiques per prioritzar les responsabilitats) Que les raons per selec-
cionar les responsabilitats han estat: 

Que la primera responsabilitat que volem assumir és:

Que la segona responsabilitat que volem assumir és:

  i, per això, realitzarem les accions següents:

   1.

   2.

  i, per això, realitzarem les accions següents:

   1.

   2.

Hem decidit:

PAS 2
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Una de les premisses del procés de la Conferència Internacional és que “el jove 
escull al jove”, és a dir, l’elecció de delegats i delegades que puguin representar-los 
en les conferències següents: la catalana, l’estatal, l’europea i la internacional és 
una tasca que han de realitzar els joves mateixos. Els delegats i les delegades ad-
quireixen un compromís amb tots els joves que hi han confiat perquè els representin 
en les conferències i alhora retornin els resultats obtinguts. 

Per a la selecció de delegats i delegades, prèviament s’ha de reflexionar sobre 
quin és el perfil que haurà de tenir aquesta persona representant; què haurà de 
saber (coneixements), què haurà de saber fer (habilitats) i com haurà de ser (acti-
tuds). Després, cada jove, escollirà quin dels seus companys creu que compleix més 
aquest perfil decidit entre tothom. 

PAS 3. ESCOLLIR els representants del centre en la 
Conferència Catalana.

Incorporar al centre escolar la dimensió 

democràtica en les decisions quotidianes és un repte 

que el procés de la Conferència Internacional empeny a 

afrontar. El procés té elements de democràcia participa-

tiva i directa, sobretot en l’àmbit local i escolar. També 

té elements de democràcia representativa, on un 

nombre determinat de delegats i delegades 

tindran la responsabilitat de representar 

els joves del seu territori.

La democràcia al 
centre escolar

DINÀMICA A. EL PERFIL DEL/DE LA DELEGAT/DA.
 Per escollir els joves que han de representar al centre en la II Conferència Catalana, es 
proposa elaborar un perfil ideal amb les característiques principals que hauria de tenir.

•	 Es dibuixa una silueta de delegat/da a la pissarra que recollirà totes les apor-
tacions que facin els petits grups després d’haver debatut i decidit les qualitats 
que haurien de tenir aquests joves.

Propostes per aconseguir-ho

• Escollir els i les delegades:
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DINÀMICA B. QUÈ FA QUE ALGÚ SIGUI BON REPRESENTANT?
Les qualitats dels/de les delegats/des es debaten a partir de les característiques de per-
sones reals que representen un grup.

•	 Cada petit grup identifica dues o tres persones rellevants i/o famoses, especial-
ment per la seva manera de comunicar, en la societat actual.  

•	 Cada grup exposa les seves propostes i es recullen en un llistat únic totes les 
propostes.

•	 En petit grup es debat sobre quines característiques tenen en comú la majo-
ria de les persones escollides a partir d’algunes preguntes que poden ser com 
aquestes: Què fa que ens interessi el seu discurs? La manera com parla afa-
voreix la comunicació? Per què? Un bon comunicador és un bon representant 
de grup? Per què? Com hauria de ser un representant de grup? Com no hauria 
de ser?...

      Qualitats relacionades amb: 

-  Què ha de saber o quins coneixements ha de tenir (que en el dibuix de 
la pissarra s’anotaran al cap): per exemple, entendre el procés i con-
tingut de les conferències, conèixer problemàtiques socioambientals, 
saber idiomes...

- Què ha de saber fer o quines habilitats ha de tenir (representades a les 
mans): per exemple, saber debatre i argumentar, escoltar i incorporar 
aportacions dels altres, comunicar i utilitzar diferents llenguatges expres-
sius...

- Com ha de ser o quines actituds i valors ha de tenir (simbolitzats en el 
cor): per exemple, ser una persona oberta, saber posar-se al lloc de 
l’altre, ser coherent amb les seves accions, saber treballar en grup...

•	 Una vegada s’han acordat els criteris, cadascú anota en un paper els 2 joves 
que considera que compleixen més bé les qualitats del/de la delegat/da ideal.

•	 Es comptabilitzen els vots. Els 2 primers votats seran els delegats, el 3r i el 4t 
els subdelegats i el 5è i el 6è els suplents.

PAS 3
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•	 Fruit del debat s’ha d’arribar a un consens per decidir quines característiques 
es considera que ha de tenir un bon representant d’un col·lectiu.

•	 Una vegada acordades les característiques, cadascú anota en un paper els 
2 joves que considera que compleixen més bé les qualitats del representant 
ideal.

•	 Es comptabilitzen els vots. Els 2 primers votats seran els delegats, el 3r i el 4t 
els subdelegats i el 5è i el 6è els suplents.

PER EXEMPLE
» El nostre centre participa en el programa d’escoles sostenibles del muni-

cipi i per fer-ho cada any s’escull un delegat de classe que forma part del 
Comitè o Comissió ambiental. La primera decisió que prenen és acordar  
la freqüència, dies i hores de reunió; les maneres de garantir el contacte 
entre ells; qui es farà càrrec del correu electrònic i de la comunicació 
amb la resta de companys i companyes.

A les reunions de la comissió s’expressen opinions, es proposen accions, 
es debaten i es decideix qui, com, per què, quan, amb quins recursos.... 
es duran a terme. Un espai de deliberació i participació real dins i fora 
del centre. 

Aquest curs principalment s’ha organitzat una campanya d’informació 
per reduir el consum energètic del centre i del barri.

PAS 3
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Que els delegats i les delegades del nostre centre escolar per a la Conferència 
Catalana seran: 

Delegat 1 (nom)

Delegat 2 (nom)

Subdelegat 1 (nom)

Subdelegat 1 (nom)

i els suplents seran:

Suplent 1 (nom)

Suplent 2 (nom)

(Data naixement)

(Data naixement)

(Data naixement)

(Data naixement)

(Data naixement)

(Data naixement)

Hem decidit:

PAS 3
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I per fer-ho no ens podem oblidar, en tots els 
passos, que cal: 

IMPLICAR-HI la resta de la comunitat educativa.

Al llarg de tota la Conferència Escolar s’ha de tenir en compte la difusió i la co-
municació de tot el que es va fent, per tal d’implicar, informar, comunicar a la comu-
nitat educativa i fer visible el procés de les conferències.

Per tal d’avançar cap a la consecució de les responsabilitats cal comptar amb tots 
els actors que formen part de l’entorn del centre escolar. Aquests han de prendre 
part en les accions que es decideixen realitzar, ja que són còmplices molt valuosos. 
Per tant, implicar-se, coordinar-se i relacionar-se amb la comunitat educativa serà 
una bona estratègia per arribar a la transformació i al canvi que es desitja.

Els centres educatius són un agent de 

canvi socioambiental en l’àmbit local. La re-

lació amb el seu entorn molt sovint es materia-

litza en projectes i programes que relacionen 

els diferents agents implicats en un mateix 

territori i que cerquen objectius comuns 

per descobrir,  implicar-s’hi i mi-

llorar el lloc on viuen. 

Comunitats i
territoris sostenibles

DINÀMICA. MAPA D’ACTORS O SOCIOGRAMA.
 Per saber quines persones es poden sumar a la Conferència Escolar, es proposa realitzar 
un mapa d’actors. Aquesta tècnica consisteix a fer una fotografia que permeti identificar les 
persones i els col·lectius de la comunitat i que donarà pistes sobre els possibles actors. 

•	 Es fa una pluja d’idees dels actors que podrien relacionar-se amb el projecte.

Propostes per aconseguir-ho

• Detectar els actors:
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•	 En un gràfic es distingeix entre qui pot col·laborar-hi i ajudar a desenvolupar el 
projecte, és a dir, els actors col·laboradors (coordenada x) o qui està relacionat 
i intervé amb l’actuació que es planteja, els actors implicats (coordenada y). 

•	 S’analitzen quines relacions hi ha en aquest mapa social d’actors; més fortes o 
més febles, positives o de conflicte, si encara no han establert relació... 

•	 Segons la posició de cada actor i el tipus d’acció, es decidirà per quin o quins 
actors començar: si tenen bona relació amb el centre, si tenen capacitat 
d’aglutinar més gent, si hi estan molt implicats, etc.

•	 Al llarg del procés, aquest mapa anirà variant. Es pot anar modificant a mesura 
que avanci per veure els canvis que s’han produït després de realitzar les ac-
cions programades.

- Un possible mapa d’actors sobre una acció de millora al parc del costat del 
centre escolar podria ser aquest:

Col·laboradors i afins al centre escolar

Bona 
relació

Mala
relació

Associació 
de veíns 

Usuaris/àries
del Parc

Alumnat

AMPA

Professorat

Famílies

Quiosc

Tècnics de 
l’ajuntament

Entitat
sociocultural

Personal
no docent

Im
pl

ic
at

s 
en

 la
 t

em
àt

ic
a

I PER FER-HO NO ENS PODEM OBLIDAR...



25

GUIA PAS A PAS

Està formada pels membres del centre educatiu  (profes-

sorat, alumnat, personal no docent, monitors), per la família 

(pares, mares, germans, àvies,...) i per les institucions (el teixit 

associatiu, el districte, els veïns i les veïnes). Un element clau de l’èxit 

d’una iniciativa participativa és el nombre de persones que hi donen 

suport i es creuen el projecte que es vol emprendre. La partici-

pació i el compromís d’altres persones i grups enriquiran el 

projecte i faran que la base on recolzar-se sigui més 

sòlida i s’obtinguin millors resultats.

La comunitat
educativa

DINÀMICA. ACTIVITATS PER IMPLICAR-LOS-HI. 
 Un cop ja s’han detectat els actors de la comunitat educativa, s’hauran de pensar es-
tratègies i activitats per convidar-los a participar en el procés. 

•	 En grups, es reparteixen els actors prioritaris que s’han seleccionat anterior-
ment i es pensen per a cada actor tres possibles accions per implicar-los-hi: 

• Implicar-hi els actors:

-   Una acció que informi dels objectius del projecte.

-   Una  altra que generi debat.

-   Una tercera acció que permeti als actors donar la seva opinió i decidir. 

 Caldrà programar què es farà (descripció de l’acció), qui ho farà (persones res-
ponsables de fer-ho) i quan es farà (en el calendari de les accions programa-
des) en cada cas.

•	 En plenari es posen en comú les diferents propostes i es complementen si és 
necessari.

I PER FER-HO NO ENS PODEM OBLIDAR...
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PER EXEMPLE
» En el nostre centre hem realitzat diverses accions per potenciar el 

procés de la Conferència Escolar, com per exemple organitzar un de-
bat amb les famílies sobre una problemàtica concreta de l’entorn o 
del centre. També hem fet una conferència amb un expert sobre una 
de les responsabilitats prioritzades i hem convidat a les entitats del 
barri mitjançant uns cartells. Alhora ens hem trobat amb els represen-
tants polítics per explicar el debat i l’acció que s’està fent al centre i 
convidar-los perquè, des de la seva posició de polític, facin la mateixa 
reflexió que estan fent els joves. 

Que volem implicar de la nostra comunitat educativa els actors següents i per 
això farem les accions següents:

ACTORS ACCIONS

Hem decidit:

I PER FER-HO NO ENS PODEM OBLIDAR...



27

GUIA PAS A PAS

COMUNICAR el procés de la Conferència Escolar
Comunicar el procés és imprescindible perquè aquest prengui una altra dimensió 

i permeti arribar a d’altres actors que s’hi vulguin implicar. S’ha de tenir en compte 
que la comunicació ha de ser abans, durant i després de les conferències per fer un 
retorn a les persones que han estat informades prèviament o que hi han participat. 
Ho podem fer de moltes maneres, mitjançant la revista i la cartellera del centre, 
amb eines 2.0, obres de teatre, cartells, etc.

És un concepte brasiler que uneix l’educació amb 

la comunicació i defensa el dret dels individus a produir 

informacions i comunicació. Les persones llegeixen el diari, 

escolten la ràdio, miren la televisió, però també poden crear diaris, 

programes de ràdio o de televisió. Aquesta eina d’intervenció social 

i d’acció política permet aprendre a fer una lectura crítica de la 

informació que es rep i alhora fer una producció col·lectiva que es 

vulgui fer pública. A la Conferència Internacional de Joves del 

2010 es va treballar amb aquesta eina, i els joves van poder 

participar en tallers sobre ràdio, fanzine, publicitat, 

cobertura periodística...

L’educomunicació

I PER FER-HO NO ENS PODEM OBLIDAR...



28

GUIA PAS A PAS

DINÀMICA. FEM UNA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ.
 La comunicació es pot centrar en tot el procés o en el desenvolupament d’una de les 
accions. S’ha de tenir en compte que hi haurà una comunicació dins del centre i una altra 
del centre cap a l’exterior. En tots dos casos es pot fer una acció comunicativa concreta 
(penjar un cartell a la cartellera del centre, posar al web una notícia, passar per les 
classes a explicar-ho d’una manera original, fer un díptic informatiu per a les famílies, 
botigues...) o es poden fer diverses accions comunicatives, emmarcades en una campa-
nya de comunicació que haurà de respondre a:

•	 Què volem aconseguir?

•	 A qui va adreçada la campanya de comunicació?

•	 Quin missatge volem transmetre?

•	 Quins recursos utilitzarem?

•	 Quines accions?

•	 Com avaluar el resultat de la campanya?

Propostes per aconseguir-ho

• Comunicar-ho dins i fora del centre:

PER EXEMPLE
» Al nostre centre hem fet una campanya de comunicació per millorar la 

recollida selectiva de la fracció orgànica a l’escola, a casa i al barri. Per 
això hem utilitzat diferents recursos comunicatius, segons el públic al 
qual ens adreçàvem; per sensibilitzar els companys del centre i nosaltres 
mateixos sobre la importància de reciclar l’orgànica, hem dibuixat uns 
murals amb lemes per motivar a l’alumnat i hem dissenyat uns cartells a 
l’aula d’informàtica per penjar dins i fora del centre. A final de curs, com a 
culminació estel·lar, vam representar l’obra de teatre sobre l’arribada del 
nou contenidor marró al barri, davant de les famílies i del veïnat.  Acom-
panyant aquestes accions comunicatives, hem instal·lat un compostador 
al centre, i cubells per recollir l’orgànica en diferents espais del centre. 

I PER FER-HO NO ENS PODEM OBLIDAR...
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DINÀMICA. PREPAREM LA CONFERÈNCIA CATALANA.
 La Conferència Catalana serà una oportunitat per comunicar i compartir les experiències 
amb altres centres de Catalunya. Es proposa l’elaboració d’un pòster per a la presentació 
del procés a la resta de centres educatius i la preparació d’una intervenció de 30 segons 
per a un vídeo que crearem conjuntament a la Conferència. Tots aquests materials també 
serviran per comunicar el procés a escala estatal i internacional! 

• Comunicar-ho a la Conferència Catalana:

Que per comunicar a la resta de joves el procés que hem fet, de la forma més 
creativa possible, elaborarem un pòster que presentarem a la II Conferència 
Catalana. Per cada pas farem una fotografia i pensarem una frase que expo-
sarem al cartell. I, també, que participarem en el vídeo que es farà a la Con-
ferència Catalana. Per això, prepararem una intervenció de 30 segons sobre el 
nostre procés

Hem decidit:

I PER FER-HO NO ENS PODEM OBLIDAR...
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COM HO FAREM? LA CONFERÈNCIA ESCOLAR
A)PREPARATS I PREPARADES… COMENCEM!

La Conferència Escolar és un procés de reflexió i intercanvi entre els joves d’un 
centre escolar per imaginar i transformar el seu entorn.

Què hem de preveure abans de caminar?

	 •	Decidir	el	temps	que	se	li	dedicarà

	 •	Escollir	els	joves	implicats

B)PASSOS PER ARRIBAR-HI:

PAS 1. Conèixer les responsabilitats de la Carta Internacional i relacionar-les 
amb les que s’estan assumint des del centre escolar.  

 Relacionar les responsabilitats de la Carta Internacional:

  Dinàmica A. De les responsabilitats a les accions.

  Dinàmica B. De les accions a les responsabilitats.

 Conèixer el significat de les responsabilitats:

  Dinàmica A. Cadascú té les seves responsabilitats.

  Dinàmica B. Comparem les Cartes Nacionals.

PAS 2. Prioritzar dues responsabilitats de la Carta i  proposar dues accions rela-
cionades amb cadascuna d’aquestes per desenvolupar-les durant el curs.

 Prioritzar les responsabilitats:

  Dinàmica A. Com volem que sigui el nostre centre d’aquí 5 anys?

  Dinàmica B. Decidim els criteris de selecció de les responsabilitats.
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 Proposar les accions:

  Dinàmica A. La piràmide de les accions.

  Dinàmica B. El termòmetre: què estem fent i què ens agradaria fer?

PAS 3. Escollir els representants del centre per a la Conferència Catalana.

 Escollir els i les delegades:

  Dinàmica A. El perfil del/de la delegat/da.

  Dinàmica B. Què fa que algú sigui bon representant?

I per fer-ho no ens podem oblidar, en tots el passos, que cal:

Implicar-hi la resta de la comunitat educativa.

 Detectar els actors:

  Dinàmica. Mapa d’actors o sociograma.

 Implicar-hi els actors:

  Dinàmica. Activitats per implicar-los-hi.

Comunicar el procés de la Conferència Escolar. 

 Comunicar-ho dins i fora del centre:

  Dinàmica. Fem una campanya de comunicació.

 Comunicar-ho a la II Conferència Catalana:

  Dinàmica. Preparem la Conferència Catalana.

C) DATES A TENIR EN COMPTE:

	 •	23 de setembre: data límit per inscriure’s a la CONFINT
	 •	23 de setembre - 10 novembre: Conferències escolars
	 •	10 de novembre: data límit per enviar l’Annex “Hem vist i hem decidit” i el  
   pòster a la comissió organitzadora (confintcat@gmail.com) 
	 •	17 de novembre: II Conferència Catalana  (Barcelona)
	 •	26 - 27 de gener: Conferència Estatal (Vitòria)
	 •	14 - 16 de maig: Conferència Europea (Brussel·les)
	 •	4 - 6 de juny: Cimera de la Terra Rio + 20 (Rio de Janeiro) 
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Que les responsabilitats de la Carta Internacional que ja estem assumint des del 
nostre centre escolar són:

En aquest punt es recull el treball que ha fet el nostre centre durant la 
Conferència Escolar i que volem presentar a la II Conferència Catalana. 

i les accions que duem a terme per aconseguir-ho són: 

Hem vist:

HEM VIST I HEM DECIDIT:

(en les dinàmiques per prioritzar les responsabilitats) Que la raó per seleccionar 
les responsabilitats ha estat: 

Que la primera responsabilitat que volem assumir és:

  i, per això, realitzarem les accions següents:

   1.

   2.

  i, per això, realitzarem les accions següents:

   1.

   2.

Hem decidit:

Que la segona responsabilitat que volem assumir és:
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Que els delegats i les delegades del nostre centre escolar per a la Conferència 
Catalana seran: 

Delegat 1 (nom)

Delegat 2 (nom)

Subdelegat 1 (nom)

Subdelegat 1 (nom)

i els suplents seran:

Suplent 1 (nom)

Suplent 2 (nom)

(Data naixement)

(Data naixement)

(Data naixement)

(Data naixement)

(Data naixement)

(Data naixement)

Hem decidit:

Que volem implicar de la nostra comunitat educativa els actors següents i per 
això farem les accions següents:

ACTORS ACCIONS

Hem decidit:

Que per comunicar a la resta de joves el procés que hem fet, de la forma més 
creativa possible, elaborarem un pòster que presentarem a la II Conferència 
Catalana. Per cada pas farem una fotografia i pensarem una frase que expo-
sarem al cartell. I, també, que participarem en el vídeo que es farà a la Con-
ferència Catalana. Per això, prepararem una intervenció de 30 segons sobre el 
nostre procés.

Hem decidit:
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