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1. Idees clau

 La TIAB és una estructura al servei d’un projecte col·lectiu amb llarga
trajectòria i capacitat transformadora.

 Per actuar de forma eficaç i transformadora necessitem conèixer i comprendre
la realitat.

 El capital més important que tenim com a xarxa és el nostre coneixement i
l’hem de compartir i gestionar adequadament.l’hem de compartir i gestionar adequadament.

Quantes més i més diverses mirades fem confluir en el coneixement de la
realitat, més ric serà aquest.

 La gestió del coneixement ha de ser un exercici permanent, donat que la
realitat és molt canviant i complexa.

 Actuar col·lectivament sobre realitats complexes, ens exigeix a la xarxa
creativitat i estratègia.



2. Objectiu general

Generar coneixement compartit sobre la realitat dels
infants i adolescents de la ciutat, per millorar les
respostes que la xarxa oferim a aquest col·lectiu.
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3. Fases

FASE 1:

Cercles-xarxa
intercercles

intercercles
Cercles-xarxa

(Jornades)



Objectius fase 1

Posar en valor, intercanviar i aprofitar al màxim tot el saber
pràctic que tenim els diferents membres de la xarxa.

Construir un relat comú i un marc de referència compartitConstruir un relat comú i un marc de referència compartit
en el qual fonamentar el treball conjunt.

Identificar aspectes en els quals cal que la xarxa continuem
explorant i aprofundint.



Focus 
d’exploració

A B
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FOCUS EXPLORATORI
NECESSITATS

Focus d’exploració fase 2

Focus 
exploratori

Focus 
exploratori

NECESSITATS

1

2

Sessió 2 Jornades (27 d’abril)

ESPAI 1: de 9.30 a 11h ESPAI 2: de 11.30 a 13h

exploratori
RESPOSTES

2



Criteris de configuració 
dels cercles-xarxa



DIÀLEG DIRIGIT i orientat, 
en funció dels focus exploratoris seleccionats.

L’exercici del diàleg comporta
l’intercanvi i contrast de mirades, experiències, opinions..., 

a partir de la direcció de preguntes clau i inspiradores,
i amb l’objectiu final de consensuar un relat comú.

Metodologia

i amb l’objectiu final de consensuar un relat comú.
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i famílies



Objectiu fase 2

 Conèixer de primera mà i integrar al procés de coneixement
de la realitat la percepció dels infants, adolescents i de les
seves famílies sobre allò que necessiten i volen, i sobre com
valoren les respostes i els suport que reben.

 Donar visibilitat social a les opinions dels infants i
adolescents i sensibilitzar a la ciutadania sobre la
importància de que les respostes que es donen a aquest
col·lectiu no tinguin només en compte la lògica dels adults.



Cercles infants, adolescents i famílies

Continguts de treball
fase 2

Infants 
6-12 anys

Adolescents 
13-18 anys

Famílies amb fills/es 
0-18 anys



Focus d’exploració fase 2

Infants i adolescents:

 La llar
 Les coses materials
 Les relacions

Famílies:

 Necessitats dels fills/es
 Desitjos i aspiracions dels fills/es
 Principals dificultats criança i educació dels fills/es Les relacions

 El barri i la ciutat
 La salut
 L’escola/Institut – l’educació
 L’organització del temps
 La satisfacció personal (com se sent amb ell 

mateix, com se sent tractat, què desitgen, 
quines oportunitats perceben que tenen...)

 ...

 Principals dificultats criança i educació dels fills/es
 Principals fonts de satisfacció vinculada a la 
 funció parental.
 Valoració dels suports que reben (entorn 

comunitari, institucions...)
 Altres suports que necessitarien.
 Visió del futur dels fills/es
 ...

Revisar aquest guió a partir del material generat per als 3 cercles-xarxa, en el marc de les Jornades



Síntesi 
intercercles

Síntesi 
intercercles

3. Fases
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coneixementintercercles

intercercles

coneixement
total generat i 

planificació



Objectius fase 3

Sistematitzar tot el coneixement generat a la fase 1 i 2 del projecte.

Identificar les línies prioritàries d’acció que s’hauria de plantejar la TIAB a
tres anys vista.

Dissenyar una proposta, en base a tot el coneixement generat, de plaDissenyar una proposta, en base a tot el coneixement generat, de pla
d’acció de la TIAB per al període 2019-2021.

Presentar i consensuar aquesta proposta d’acció en el marc del plenari de
la TIAB.

Aconseguir que tothom s’apropiï del pla d’acció de la TIAB i es senti el
màxim de coresponsable en el seu desenvolupament.



Continguts de treball
fase 3

Sistematització coneixement total generat i planificació

A B
C

2019-2021



4. Calendari

Cercles infants, 
adolescents i 

famílies

Sistematització

informació
Integració de 

tot el material 
generat 

Proposta al plenari i 
aprovació

Maig/Juny Juliol Set./Octubre

Novembre

Cercles-xarxa

Abril

Retorn als 
participants

Disseny proposta 
del pla d’acció TIAB 

2019-21


