
          
 
 

Estimats amics i estimades amigues 

En nom propi i de la Fundació Institut d’Estudis Polítics, Patronat del 

que soc Presidenta, vos trasllade el nostre interès perquè participeu a 

les darreres Jornades del projecte PARTICIPATIVE DEMOCRACY 3.0, 

que estem organitzant, dins del Programa Europeu ERASMUS PLUS. 

Durant aquest any hem desenvolupat dos trobades prèvies, on s’ha 

realitzat un debat, , entre joves i responsables polítics, socials, sindicals 

i tècnics experts, a l’objecte d’apropar i establir canals de comunicació, 

adients, entre la joventut i els que els seus representants.  

A aquesta tercera trobada, BUILD, que te caràcter constructiu, es 

presentarà un primer disseny d’aplicació (APP) que permeta la 

participació dels joves de forma mes directa en la vida democràtica, a 

partir del anàlisi de la primera trobada amb les propostes de la segona. 

Se farà una proba piloto de la APP per detectar possibles errors o 

mancances i redissenyar-la i millorar-la.  

Obtenint como resultat final del procés una APP, que aprofite com canal 

de participació democràtica dels joves, havent estat dissenyada pels 

mateixos, d’acord a les seues necessitats i interessos 

Us adjuntem el programa de les Jornades. 

Esperem la vostra assistència 

Per a confirmar adreceu-vos al telèfon: 963 841 888, fins al 1 de 

desembre 

Salutacions 

 

València, 26 de novembre de 2015 

 

 

Glòria Marcos Martí 

Presidenta  



          
 

PROGRAMA 3a JORNADA 

 

Dia 3  

10.00  Presentació dels participants  

10.30 Presentació dels documents i materials elaborats en les sessions 

anteriors.  

11.00 Pausa cafè 

11.30 Dinàmica. Anem a posar-nos d’acord en que és  la participació.  

12.00 Conclusions de la dinàmica. 

12.30 Elaborar document de propostes per als regidors de participació.   

13.00 Posada en comú dels grups de treball.  

13.00-16.00 Dinar 

16.00 Presentació dels audiovisuals fets.   

16.30 Grups de treball: Participar en una associació per a què?  

18.00 Conclusions 

Dia 4   

10.00 Presentació del materials y conclusions finals.  

10.30 Pausa café  

11.00 Avaluació del projecte.  

12.00 Cloenda 

 

LLOC: EPA Vicent Ventura 


