CERCLES DE CONEIXEMENT
Fase 2 i 3
del projecte
Títol de la presentació
Alineat a l’esquerra

Guió d’exposició
1. Fase 2: Cercles infants, adolescents i famílies.





Objectius
Cercles a realitzar
Focus d’exploració
Aspectes metodològics

2. Fase 3: Sistematització coneixement total generat i planificació



Objectius
Continguts de treball

3. Calendari fase 2 i 3.
4. Col·laboració del conjunt de membres de la TIAB a la fase 2 i 3.

Síntesi
intercercles

Síntesi
intercercles

1.
Fase 2
Cercles
infants,
adolescents
i famílies

Objectius fase 2

 Donar veu als infants i adolescents, recollint la seva opinió sobre quines
percepcions, valoracions i aspiracions tenen en relació a la seva vida, incorporant
les seves aportacions al procés de coneixement de la realitat impulsat en el marc
d’aquest projecte.
 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.
 Conèixer de primera mà i integrar també al procés de coneixement de la realitat la
percepció de les famílies, en la seva diversitat, sobre la realitat dels infants i
adolescents, i sobre els suports que aquestes necessiten per desenvolupar en les
millors condicions les seves funcions de criança i cura, i de socialització.

Cercles a realitzar fase 2
A
Infants (6-12 anys)

B
Adolescents (13-18 anys)

Criteris configuració: representació equilibrada segons...








Edats en la franja considerada.
Gènere
Territori/barri de residència
Diversitat cultural
Diversitat funcional
Nivell socioeconòmic i cultural família
...

!

C
Famílies fills/es 0-18 anys

Criteris configuració:
representació equilibrada segons...







Pares/mares
Tipologia família
Territori/barri de residència
Diversitat cultural
Nivell socioeconòmic i cultural
...

Importància del procés de captació de participants als cercles

Focus d’exploració fase 2

Infants i adolescents:
La llar
Les coses materials
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...)
 ...









Famílies:
Necessitats dels fills/es
Desitjos i aspiracions dels fills/es
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

Aspectes metodològics fase 2

 Diàleg grupal dirigit en funció dels focus i elements exploratoris definits.
 Iniciativa experimental (estem aprenent! i... tenim limitació de recursos).
 Nombre participants: 15
 Temps de durada: cercles d’infants i adolescents 1.30h i cercle famílies 2h.
 Producte final: relat col·lectiu integrador del conjunt d’aportacions que s’incorporarà a
allò generat per als cercles-xarxa, en el marc de les Jornades (fase 1).

Síntesi
intercercles

Síntesi
intercercles

2.
Fase 3
Sistematització
coneixement
total generat i
planificació

Objectius fase 3
Sistematitzar tot el coneixement generat a la fase 1 i 2 del projecte i fer
retorn als participants.
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 pla
d’acció de la TIAB per al període 2018-2021.
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
Moment A

Moment B

Sistematització
informació

Integració de
tot el material
generat

Moment C
Proposta al plenari i
aprovació

Retorn als
participants

Disseny proposta
del pla d’acció TIAB
2019-2021
2018-21

3. Calendari fases 2 i 3
Maig/Juny

Juliol

Cercles infants,
adolescents i
famílies

Sistematització
informació

Set./Octubre
Integració de
tot el material
generat

Novembre

Proposta al plenari i
aprovació

Retorn als
participants

Disseny proposta
del pla d’acció TIAB
2019-21

4. Col·laboració del conjunt
de membres de la TIAB a la fase 2 i 3
Fase 2:
En la configuració dels cercles d’infants, adolescents i famílies, proposant,
identificant, proposant i motivant a possibles participants.

Fase 3:
En la revisió de la proposta de pla d’acció 2019-2021 que enviarem abans
del plenari i en el debat que esperem es generi en aquest.

