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La FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, presenta l’I tu, què opines?,
un projecte de participació infantil i juvenil que pretén recollir les opinions dels infants més vulnerables de la nostra
societat i que té com a finalitat fer efectiu el dret a la participació activa i democràtica i a ser escoltats, amb
l’objectiu final de recollir les opinions dels infants per detectar les seves necessitats així com les seves propostes i
reflexions. Aquest projecte neix del ferm compromís que la FEDAIA té amb els infants i adolescents que són atesos
en els seus serveis: compromís que ve de la mà de la cultura de la qualitat de les entitats del tercer sector que
agrupa i representa.
Som la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats d’infància, joves i famílies en situació de risc social o desemparament.
Nascuda l’any 1996, està formada per més de 85 entitats que atenen a més de 35.000 infants i 19.000 famílies a través de serveis en l’àmbit
de l’acció social, l’educació, la formació prelaboral i l’atenció a les famílies.

Entre molts d’altres, les entitats de la FEDAIA ofereixen serveis com:
centres d’acollida residencial i familiar, adopció, pisos assistits, punts de trobada, maternals,
centres oberts, serveis de teràpia, UECs i PQPI.
Cerquem avançar en els drets de la infància i l’adolescència, tant a nivell personal, social com polític, garantint la seva qualitat de vida,
especialment dels més vulnerables. El dret de l’infant a participar i dir la seva és un dret reconegut per la Convenció dels Drets dels Infants
i també per la Llei dels Drets i Oportunitats de la infància i l’adolescència aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 12 de maig
del 2010.
La FEDAIA, creient que cal fer efectiu aquest dret, aposta per aquest projecte didàctic i pedagògic que pretén posar a la pràctica el
dret a la participació, oferint eines per desenvolupar-lo, alhora que dota als infants d’un apropament a la Llei dels Drets i les Oportunitats
de la infància i l’adolescència, que els protegeix i empara, i en la que s’emmarca el projecte.

Per què un projecte de participació infantil?
La Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència i la Convenció sobre els Drets de l’Infant reconeixen els infants i adolescents
com a persones de ple dret i expressen la voluntat d’integrar, en una sola línia d’actuació, les estratègies i les accions dels principals
departaments i sectors implicats en la prestació de serveis. No obstant això, des de la FEDAIA creiem que amb el reconeixement dels
drets no n’hi ha prou, sinó que cal aprendre a exercir-los. És per aquest motiu que proposem el projecte I tu, què opines?, amb la intenció
que els nostres infants i adolescents analitzin i diguin “la seva” sobre tot allò que els afecta.
La FEDAIA va iniciar aquest projecte l’any 2008 conscient del fet que, sense escoltar les veus dels infants als quals atén i sense conèixer
els seus desitjos o necessitats, difícilment podria avançar en el camí de millorar els seus serveis. Des de la FEDAIA decidim apostar per la
participació dels infants i adolescents que es troben en situació de risc social o en desemparament. Perquè escoltar la seva veu és una
necessitat per aprendre i per a que facin propostes de millora. La seva opinió i per tant la seva veu, ha de ser escoltada; la seva participació
els ha d’involucrar en la detecció de les seves necessitats i desitjos per tal de que entre tots aconseguim un futur millor per a la infància.

Digitalització del projecte: s'amplia de manera significativa l'accés al projecte i es facilita
la seva implementació
Creació del Blog "I tu, què opines?" www.ituqueopines.cat

Obertura del projecte més enllà de les entitats membres de la federació
Fomentar i enriquir la participació ciutadana com a eina de transformació social

Participació dels infants i adolescents de la FEDAIA
Marc general de participació: la pobresa infantil
Aprovació Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

Presentació del projecte
Presentació de l'Avantprojecte de llei dels Drets i Oportunitats de la Infància i
l'Adolescència; Aportacions al Pla Director de la Infància

L’I tu, què opines? és, doncs, un projecte pioner que vol fer participar, en una primera etapa, els infants més desfavorits, aquells que solen
tenir menys possibilitats de fer valer la seva veu, però amb voluntat d’estendre's molt més enllà. És un projecte que contempla tota la
infància i en el qual hi poden prendre part totes aquelles organitzacions que pensin que la cultura de la participació ha de ser present
en el si del disseny dels seus serveis.
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Projecte dividit en
tres franges d’edat

Per poder posar a disposició de tota la ciutadania i fomentar així com enriquir la participació ciutadana
com a eina de transformació social, l’any 2012 s’ha digitalitzat el projecte; d’aquesta manera, s’ha fet un
pas endavant en l’accessibilitat al mateix, optimitzant i facilitant-ne la seva utilització. Amb el CD que
s’adjunta, es presenta doncs el mateix projecte iniciat al 2009, però actualitzat i en format interactiu.

Al CD s’hi troben eines, activitats i dinàmiques
per a que professionals i infants, aprenguin
a participar en tots els àmbits de la seva vida
i a transformar la realitat social.

Guia didàctica: I tu, què opines?

3-7 anys

8-12 anys

13-18 anys

El projecte, que té la seva concreció en la guia didàctica, s’estructura al voltant de deu eixos temàtics, uns més globals i altres més
específics, que tenen com a referent alguns dels articles de la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència i àmbits
clau d’actuació del Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya. Aquests deu eixos són els següents:

Els meus drets i deures

7

6

La meva llar

El meu centre educatiu

10 eixos

1

La meva ciutat, el meu barri

Qui em pot donar suport?

2

8

Els centres i espais

Els suports a la meva emancipació

10

9

3

El meu entorn, segur

La meva relació amb els altres

Com em diverteixo en el meu temps
lliure?

4
5

Cada eix temàtic correspon a una unitat didàctica, i per tal que el conjunt del projecte sigui amè i engrescador, es proposen diverses
activitats, variades, participatives i entretingudes, tot combinant diferents tècniques de treball: dramatitzacions, jocs, col·loquis, treball
en grups, dibuix, sortides, elaboració d’un còmic, confecció de la lletra per un rap, enquestes, fotografies, etc.

-

La unitat bàsica general: l’auca dels drets i deures, que inclou els conceptes bàsics dels deu eixos temàtics, és la
unitat que recull informació genèrica, però no entra específicament a tractar cap temàtica en concret. És l’opció
ràpida, a mode de “tastet”.

Atenent a la diversitat de centres/serveis i necessitats dels infants i adolescents que hi participin, la proposta ofereix la possibilitat de
treballar en diferents nivells d’implicació. Així, podran optar per fer, ja sigui a nivell individual o col·lectiu:

-

Deu unitats didàctiques, que corresponen a cada un dels deu eixos, per treballar més a fons els continguts. Els
professionals podran adaptar la manera de desenvolupar o plantejar aquests eixos i tractar-los de forma diferent
segons els infants i adolescents amb els quals hagin de treballar i segons les oportunitats o necessitats d’aquests.
També podran escollir les activitats proposades en cada una de les unitats didàctiques o deixar-ne de banda
alguna, si, pel motiu que sigui, no els sembla factible o adient o d’interès treballar-la.

EL BAGUL VIATGER

La participació en el projecte no implica necessàriament haver de fer ús del bagul; no obstant això,
animem a aquells/es qui per espai puguin disposar-hi, que ens ho facin saber i li farem arribar tots els
materials necessaris per a participar del projecte i dur a terme les activitats proposades.

El bagul pedagògic, on hi trobem aquells materials necessaris per
a dur a terme totes les activitats que es proposen a la guia didàctica.

