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ACTIVA
L’ESCOLTA
En què consisteix
la campanya
Activa l’Escolta és una campanya d’Educo
que neix de la necessitat manifestada
per nois i noies de ser escoltats/des i
tinguts/des en compte en temes que els
afecten o els poden afectar, com són el
bullying, l’abandonament escolar, la sostenibilitat mediambiental o la igualtat entre
homes i dones.
Així ho recull la Convenció sobre els
Drets de l’Infant, així ens ho va explicar el
projecte Érase una Voz el 2019, i així se’ns
torna a recordar amb la campanya Activa
l’Escolta 2022.

Davant d’aquest sentiment compartit, des
d’Educo impulsem la campanya Activa
l’Escolta amb la finalitat de promoure
l’escolta activa en els centres educatius,
les famílies, els mitjans de comunicació i
l’esfera política.

Què és
l’escolta activa?
Nois i noies ens recorden que “no és el mateix sentir-hi que escoltar”. Sentir-hi és una
capacitat biològica, però escoltar requereix
atenció, disponibilitat i sensibilitat per poder
conèixer els sentiments, pensaments i inquietuds de les altres persones.
L’escolta activa no és només interessar-nos
pel parer de nois i noies de tant en tant. És
no jutjar-los per la seva edat, ni minimitzar
els seus problemes i idees. És comunicar-se
amb ells i elles de manera propera i tenir en
compte les seves propostes.
Gràcies a una veritable escolta activa...
... potenciem l’autoestima, l’empatia, el
diàleg i la comunicació
… estimulem el llenguatge i el
pensament crític, acurat i creatiu
... contribuïm a la resolució pacífica de
conflictes
… afavorim el camí cap a la igualtat i el
repartiment de poder
... afavorim el treball cooperatiu i
prenem millors decisions
... facilitem una convivència democràtica
i conreem l’amistat i les bones relacions

Com et pots fer
escoltar dissenyant la
teva pròpia campanya

Com posar en marxa la campanya Activa
l’Escolta als centres educatius

ACTIVA L’ESCOLTA
Fases del projecte

El Club de l’Escolta

Aquest curs escolar busquem continuar
promovent la reflexió sobre l’escolta i la
creació de Clubs de l’Escolta per fomentar el diàleg i la participació de nois i
noies, i així poder generar entorns protectors i lliures de violència en què els seus
drets es vegin complerts. També volem
que nois i noies d’entre 11 a 17 anys siguin
protagonistes a l’hora de dissenyar campanyes de mobilització per fer escoltar la
seva veu i aconseguir canvis sobre qüestions que els afecten.

Es crea el Club de l’Escolta
format per alumnat i
professorat (o unes altres

Quins recursos proposem?
■ Guia Didàctica i Kit de l’Escolta,
adreçats a professorat i equips educatius.
■ Organització de trobades virtuals entre
l’alumnat de centres educatius.
■ Test de l’Escolta en format online,
adreçat a l’alumnat, professorat i famílies.

comunitat educativa).

■ Guia per a joves activistes: amb idees
inspiradores per a l’alumnat i el seu entorn
comunitari.

Diagnòstic i anàlisi

■ Cartells, fulls informatius i plataforma
web per compartir idees i notícies amb la
comunitat educativa.

persones adultes de la

Conèixer la situació de
partida del grup participant
i/o de la comunitat
educativa.

Acció
Activitats per
sensibilitzar sobre la
importància de l’escolta
activa i fomentar-la.

Celebració
Compartir i celebrar
els aprenentatges i les
millores aconseguides.

Fase transversal
Avaluació: Conèixer els resultats i els avanços que es van donant
durant el procés.
Motivació i comunicació: Desenvolupament d’accions de motivació i
comunicació sobre “Activa l’Escolta” en la comunitat educativa.

■ Càpsules formatives adreçades a
la comunitat educativa, per promoure
l’escolta activa i la millora de la
convivència escolar.
■ Seguiment i suport al professorat per
part de l’equip tècnic d’Educo.

I tu, escoltes?
Educo és una ONG de cooperació global
per al desenvolupament i l’acció humanitària present en 14 països, que actua des
de fa més de 25 anys a favor dels infants
i en defensa dels seus drets, especialment
del dret a rebre una educació de qualitat.
Des d’Educo Espanya aportem una visió
global de la situació dels infants i actuem
mitjançant accions de recerca, intervenció, incidència política i mobilització de la
ciutadania.
info@activalaescucha.org

www.activalaescucha.org

