GRUP DE TREBALL DE PARTICIPACIÓ INFANTIL DE LES COMAQUES GIRONINES
CINQUENA TROBADA

PROGRAMA
Data: Divendres 4 de desembre de 2020
Horari: de 10 a 12 h
Sessió en línia
Més informació al DECIDIM de la Diputació de Girona
Inscripció: En aquest enllaç
Organització i coordinació del Grup de Treball
Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana de la Diputació de Girona
Objectius
- Fomentar espais de diàleg i intercanvi d’idees
- Reflexionar sobre la importància de la participació dels infants en un context de pandèmia
- Compartir eines innovadores per dinamitzar la participació dels infants i adolescents
Programa
- Benvinguda i espai per compartir novetats i preguntes
- Xerrada “La participació de la infància en un context de pandèmia”. A càrrec de Anna M.
Novella, professora de Teoria i Història de l'Educació de la UB
- Estratègies i eines per a sostenir i cuidar els Consells d'Infants i Adolescents en temps de
pandèmia. A càrrec de Circula Cultura
- Espai per compartir

Destinataris
Equips tècnics de l'Administració local i tot el seu sector públic, especialment aquells que
tenen responsabilitats o interès en els àmbits de participació ciutadana, educació i infància.

Ponents:
- Anna M. Novella. Professora del Departament de Teoria i Història de l'Educació. Facultat
d'Educació de la Universitat de Barcelona. Membre del Grup de Recerca en Educació Moral
(GREM) en el que coordina la línia “Participació, educació i construcció de la ciutadania”.
Té nombroses publicacions sobre participació infantil.
-

Circula Cultura. Cooperativa de treball d'educadores socials que es dedica al disseny,
desenvolupament i avaluació de projectes socioeducatius, comunitaris. Les dues sòcies,
Georgina Dezcallar Quadreny i Vicky Laguía León, amb cinc anys d'experiència en la
promoció d'espais i òrgans de participació d'infants i adolescents ens aproximaran a
diferents formes de dinamitzar en temps de pandèmia.

Dinamització:
Cristina Valls. Sociòloga.

