
 

 

 
 
 
 
 

 
 
DECIDIM: PARTICIPACIÓ I TECNOLOGIA  
 

El programa vol promoure l’aprenentatge de la participació mitjançant l’ús d’eines 
digitals utilitzant el programari Decidim, creat per l’Ajuntament de Barcelona, com a 
recurs educatiu i de participació als centres de secundària. 

S’inscriu dins de l’aprenentatge basat en projectes i s’ofereix pel curs 2022-2023 a 3 
centres de secundària de la ciutat. 

Inclou formació en participació, la instal·lació i allotjament d’una instància Decidim 
exclusiva pels membres de la comunitat educativa del centre, formació al professorat i 
alumnat en l’administració de la plataforma, i atenció continuada. 

 

 
 
 
 
CONTEXT 
 
Decidim és, un projecte de software lliure per a la participació ciutadana impulsat per 
l’Ajuntament de Barcelona que es va iniciar amb la plataforma decidim.barcelona. 
 
Tècnicament, Decidim és un entorn web produït amb software lliure, amb una llicència AGPL 

v3. El més important però, és que el programari Decidim està pensat i construït per adaptar-se 

a les necessitats de participació de qualsevol administració o organització social i, al tractar-se 

de software lliure, la seva instal·lació és molt assequible. 

Actualment utilitzen el programari Decidim més de 130 organitzacions a tot el món, algunes tan 
diferents com la Generalitat de Catalunya, la Federació d’Escoltisme i Guiatge, l’Ajuntament de 
Mèxic, el Govern de Bèlgica o la Xarxa d’Economia Solidària, entre molts d’altres.  

A QUI S’ADREÇA 

Centres públics 

ETAPA 

3r d’ESO i Grau Mitjà en 
Informàtica i Comunicacions de 
Cicles Formatius  

DURADA 

De novembre a maig 

https://decidim.org/
https://www.decidim.barcelona/
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Fou dissenyat conjuntament amb investigadors de la UOC amb la visió de contribuir, a través 
de la tecnologia, a construir una societat radicalment democràtica on tota persona pugui 
prendre part entre iguals de la vida en comú, un pas clau per avançar cap a una societat més 
igualitària, més justa, i inclusiva; en definitiva, cap a una societat millor per a les persones. 

La participació és un dret fonamental de la ciutadania i dels membres de tota comunitat, segons 
reconeix la Declaració Universal dels Drets Humans.  

Internet i les noves aplicacions tecnològiques són, a dia d’avui, una eina indispensable per 
aprofundir en la presa de decisions democràtica de qualsevol societat; ens permet mantenir-
nos informats, participar encara que no puguem ser presents en la presa de decisions, 
expressar la nostra opinió, establir xarxes de col·laboració amb altres persones i presentar 
iniciatives per a millorar la realitat de la que formem part.  

D’altra banda, la participació en societat i l’exercici de la democràcia en totes les seves 
vessants és un aprenentatge de ciutadania. Tenir consciència de formar part d’una comunitat, 
entre iguals, col·laborar i opinar sobre els temes que ens afecten i contribuir a la seva millora 
és, un aprenentatge ètic que ens posiciona de forma diferent davant la societat i la resolució 
dels conflictes. 

 
 

OBJECTIUS 
 

● Promoure l’aprenentatge de la participació i els valors de comunitat i democràcia 

● Conscienciar sobre la nostra capacitat per influir i prendre part d’una comunitat 

● Aprendre un ús democràtic de la tecnologia 

● Aprendre el funcionament dels mecanismes de participació ciutadana més enllà del 
centre escolar. 

● Conèixer els conceptes de privacitat de dades personals, Drets Digitals, i programari 
lliure, desenvolupar l’esperit crític envers internet i els entorns digitals 

● Fomentar la cohesió i la participació interna de la comunitat del centre 

● Administrar i dotar de contingut la instància Decidim del centre per a promoure la 
participació de tota la comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies). 

 

 
A QUI VA ADREÇAT 
 
Alumnat de 3r, d’ESO i Grau Mitjà en Informàtica i Comunicacions de Cicles Formatius.  

 
DURADA 
 
De novembre a maig. 
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DESCRIPCIÓ 
 

Es tracta d’utilitzar la plataforma Decidim com a eina de presa de decisions de la comunitat 
escolar del centre a través de la creació d’una instància pròpia de Decidim, que permet 
l’aprenentatge en participació digital i democràtica i que és administrada per alumnes de 3r 
d’ESO. 

La plataforma digital Decidim fa possible crear processos participatius, realitzar enquestes, 
votacions, recollir propostes i iniciatives sobre qüestions que afectin a tota la comunitat del 
centre o a una part d’aquesta,  

Proposem implementar al centre participant un d’aquests processos de participació, a triar pel 
centre: 
 
1.- Pressupostos participatius 
 
El centre escolar posa a disposició de l’alumnat una quantitat de diners perquè l’alumnat 
proposi projectes/propostes per a la seva utilització en bé del centre. S’implementen les 
propostes més votades després de campanyes de presentació i difusió protagonitzades pels i 
les alumnes promotores de les propostes. 
 
2.- Propostes i debat d’aula 
 
Amb la dinàmica d’assemblea deliberativa, l’alumnat participant escull els temes que més li 
interessa debatre, es desenvolupen sessions de debat i s’acaben formulant propostes de 
millora envers aquests temes. Les propostes més votades s’eleven després al Consell Escolar 
o equip directiu del centre per a la seva implementació. 
 
3.- Iniciatives de centre  
 
L’alumnat, en petits grups, proposa iniciatives d’accions (propostes, projectes) per implementar 
al centre escolar. Es realitza una campanya per a la recollida de signatures de suport a les 
diferents propostes. La iniciativa que aconsegueix més suports es porta al Consell Escolar i a 
l’equip directiu per a la seva implementació.  

 

El programa consta de les següents fases (les dates poden estar subjectes a lleugeres 
variacions):   

Fase 0 : Inscripcions   

Fase 1 : Del 1/11/2022 al 20/12/2022. Període de formació al professorat i formació als 
grups classe participants.  

Fase 2 : De gener a febrer de 2023: Realització del taller de processos participatius, i 
posterior presentació del Decidim del centre i de les campanyes específiques 
relacionades amb cada procés.  

Fase 3: Fase de realització dels processos, administració i moderació dels mateixos. 
Anàlisi de dades de participació i d’elecció de propostes. Creació d’un grup motor a 
cada grup classe per a continuar amb l’administració de la instància Decidim. 

Fase 4: Presentació del resultat dels processos realitzats i avaluació del projecte.  
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L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició dels centres: 

 L’allotjament (hosting) de la instància Decidim. 

 La formació al professorat de 4 hores de durada. 

 El material pedagògic específic per als aprenentatges d’administració i de nivell usuària. 

 12 Sessions de formació als grups classe participants. Aquestes sessions de formació 
s’han de complementar amb el treball del grup classe entre les sessions. Es concretarà 
el calendari específic amb cada centre.  

 Seguiment i acompanyament en l’administració dels processos participatius  

 

Hi ha dos nivells d’implicació en el projecte: 

 

Alumnat:  

 

 Se’ls ofereix una formació per a ser administradors de la plataforma. Això consisteix en 
accedir al panell d’administrador i realitzar un aprenentatge sobre com es dissenya un 
procés participatiu, una assemblea o una consulta i com administrar-ne la participació: 
moderar debats, respondre a propostes, ordenar-les, redactar textos, realitzar imatges, 
etc. 

 Un cop els processos participatius estiguin oberts, els alumnes de 3r s’encarregaran de 
la moderació i administració dels processos, amb tot el que això implica. També en 
realitzaran el tancament i l’anàlisi de les propostes, suports i dades recollides. Es crearà 
un grup motor d’alumnat per a gestionar la instància Decidim el següent curs i se’n farà 
seguiment. 

 

Professorat i comunitat educativa del centre: 

 

 Es realitza una formació específica oberta a tot el professorat del centre de 4 hores de 
durada. 

 Se’ls convida a conèixer i participar de la instància Decidim del centre. 

 Es realitza una coordinació amb el Consell Escolar del centre perquè cap estament 
quedi al marge de la participació a través del Decidim. 
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FORMACIÓ ASSOCIADA  
 

4 hores de formació al professorat en 2 o 4 sessions. 

Mòdul 1: Què és un procés de participació, els òrgans de participació, les consultes i 
les iniciatives ciutadanes. 

Mòdul 2: Democràcia, tecnologia, política, privacitat a la xarxa i drets digitals 

Mpodul 3: Com funciona el Decidim. El Panell d’administració de la plataforma. 

Mòdul 4: Espais i components del Decidim 

 

Contingut de les sessions a l’alumnat: 

 

Sessió 1: Què és un procés de participació, els òrgans de participació, les consultes i les 
iniciatives ciutadanes.  

Sessió 2: Els pressupostos participatius, l’assemblea deliberativa, la iniciativa  

Sessió 3: Introducció al programari lliure, la privacitat de dades i els drets digitals.  

Sessió 4: Com funciona el Decidim. El Panell d’administració de la plataforma.  

Sessió 5: Com crear un procés de participació al Decidim, Espais i Components  

Sessió 6: Taller de creació de processos 

Sessió 7: Taller de creació de processos 

Sessió 8: Taller de creació de processos 

Sessió 9: Taller de creació de processos 

Sessió 10: Taller de creació de processos 

Sessió 11: Comunicar la participació 

Sessió 12: Comunicar la participació 

 

Inclou el treball pràctic de dissenyar un procés participatiu, i l’aprenentatge sobre l’administració 
del Decidim del centre. 

 

 

QUINS BENEFICIS APORTA PARTICIPAR? 
 
Professorat 

 La formació en la utilització de la instància Decidim és oberta a tot el professorat del 
centre.  

 Formació en privacitat a la xarxa i drets digitals,  participació ciutadana i processos 
democràtics. 
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Alumnat 3r d’ESO: 

 Formació en participació i ús d’eines digitals per a la democràcia, privacitat a la xarxa i 
drets digitals 

 Potenciació de visió analítica i crítica d’Internet i les xarxes. 

 Aprenentatge cooperatiu basat en projectes i en l’entorn. 

 Creació de processos participatius que es portin a terme al centre. 

 Formació d’un grup motor per a seguir treballant amb el Decidim del centre 

 
 

QUÈ SE N’ESPERA 
 

● Contribuir a l’aprenentatge de la participació com a eina dels joves cap a la ciutadania. 

● Contribuir que alumnes, professorat i famílies coneguin eines de participació digital. 

● Contribuir al coneixement del funcionament d’eines de software lliure. 

● Es desenvolupi l’esperit crític envers l’ús d’internet i els drets digitals. 

 

MÉS INFORMACIÓ 
 
Web Decidim 
https://decidim.org/ 
 
Vídeo Decidim 
https://www.youtube.com/watch?v=f6JMgJAQ2tc 
 
Web Decidim.barcelona 
https://www.decidim.barcelona/ 

 

 

CONTACTE 
 
Susana Navarro 

Consorci d'Educació de Barcelona 

snavarro.ceb@gencat.cat 

 
 

https://decidim.org/
https://www.youtube.com/watch?v=f6JMgJAQ2tc
https://www.decidim.barcelona/
mailto:snavarro.ceb@gencat.cat

