
CURS PRESENCIAL
Tècniques per a la dinamització de 
processos participatius en medi ambient

Preus:
Membres del COAMB a l'atur               105 €
 
Membres del COAMB                           150 €
 
Altres                                                     210 €  

Amb aquesta nova formació de l’Escola de Formació del COAMB, volem oferir-vos una aproximació
pràctica a com enfocar processos participatius en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat, i
com facilitar espais de participació i processos deliberatius relacionats amb temes
ambientals.
La formació està enfocada a donar a conèixer eines i tècniques concretes així com a aprofundir en el
rol de la persona facilitadora i/o moderadora d’un procés participatiu i com aquesta pot afrontar les
diverses situacions en què es pot trobar. 
La formació és presencial amb una durada de 12 hores, distribuïdes en 4 sessions.
Durant les sessions hi haurà exposició de continguts però principalment es treballarà de forma
pràctica, fomentant el debat grupal i fent ús de les tècniques participatives exposades durant el propi
curs. En aquest sentit, els alumnes seran protagonistes de la seva formació, i interactuaran entre ells
per generar coneixements a partir del debat, permetent una experiència més vivencial i fent la
formació més profitosa.  
Al llarg del curs també es presentaran casos pràctics de processos participatius en temes
ambientals (urbanisme, paisatge, espais naturals, residus...).

ORGANITZA:

Dimarts 5, 12, 19 i 26
de novembre 

Inscriu-te!

De 17 a 20 h

LLOC DE REALITZACIÓ
 

Seu del COAMB. C/ Muntaner, 81, 6è 1a
(Barcelona). 

Com arribar-hi?
 Metro L1 (Universitat), L5 (Hospital Clínic).

 

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=25221
https://www.coamb.cat/


PROGRAMA DE CONTINGUTS

- Què entenem per participació? 
- Govern obert, transparència i qualitat

democràtica
- Coproducció de polítiques públiques

- Marc legal de la participació 
- El sentit de la participació en temes

ambientals 
- Claus teòriques de la participació 

 
Dinàmica a la pràctica: Pluja d’idees. Què

podem esperar de la participació?
 

Dimarts 5 de novembre

- Processos participatius i moments participatius. 
- Agents implicats i identificació dels destinataris:

mapes de relacions i sociogrames.
- Les fases d’un procés participatiu. 

- Devolució de resultats, 
retorn i rendició de comptes.

- Avaluació de la participació. 
 

Cas pràctic: Espai natural protegit: Reserva
Marina balena franca de Brasil. A càrrec de

Deisiane Delfino.
Dinàmica a la pràctica: Fem un sociograma.

 
Dimarts 12 de novembre

- Tertúlia – debat amb dues experiències de
participació de temàtiques i escales diferents.

 
Cas pràctic: Paisatge: Catàleg de Paisatge

del Penedès, Carta del Paisatge del Lluçanès.
A càrrec d'Irene Navarro.

 
Cas pràctic: Residus: Pendent de confirmació.

 
- Exercici pràctic: Disseny d’un procés i/o

preparació d’una sessió amb un grup.
- Debat i resum dels aprenentatges assolits.

 
Dinàmica a la pràctica: Avaluació.

 
Dimarts 26 de novembre

- Tipus d’eines al nostre abast: enquestes,
entrevistes i tallers. 

- Tècniques bàsiques per dinamitzar tallers. 
- Característiques i rols de la persona

facilitadora.
- Com gestionar un grup: prevenció i gestió de

conflictes, moderació, consens...
- Aspectes logístics: convocatòria, disposició

de l’espai, materials...
 

Cas pràctic: Urbanisme: experiència de
les places de Granollers i altres. A càrrec de 

 Raons públiques.
Dinàmica a la pràctica: World cafè.

 
Dimarts 19 de novembre

PONENTS 
Coordinació de continguts i ponent principal: 

Xavi Sabaté (Espai TReS).

Sessió 2: 
La participació com a procés

Sessió 1: Introducció,
Conceptes clau de participació en

medi ambient:

Sessió 3: Eines de participació i el
paper de la persona facilitadora

Sessió 4: 
Taller de tancament

Inscriu-te!Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09

CERTIFICAT
Els alumnes que assisteixin al 80 % de les hores

lectives del curs obtindran un certificat
d'assistència.

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=25221

