
FORMACIÓ 

PER A CONSELLERS I CONSELLERES DE 
DISTRICTE DE BARCELONA EN COMÚ



Objectius de la formació

Generar un 
espai conjunt de 
coneixement que 
afavoreixi la 
pertinença a un equip 
i el seu vincle amb 
l’organització

Adquirir les 
competències 
per a portar a terme 
les funcions i 
tasques pròpies 
dels consellers i 
conselleres de 
districte 

Intercanviar 
coneixements 
i experiències 
entre els consellers 
amb experiència i 
aquells que ho són 
per primera vegada



Coneixements sobre…
» El territori i el seu teixit veïnal i associatiu

» La institució i les seves competències i 
organització al districte

» Els canals de participació ciutadana i els 
mecanismes per apropar-los a la ciutadania

» Els espais de coordinació i articulació 
interna, als districtes, entre els districtes i 
amb grup municipal 

» El programa de BComú i les mesures 
prioritàries per districtes

» El funcionament de BComú, i l’articulació 
amb els espais territorials, sectorials i 
d’altres

Competències
Habilitats per…

» Relacionar-se amb les forces polítiques 
de l’oposició, ciutadania, entitats, 
col·lectius, etc.

» L’escolta, assertivitat, comunicació 
interpersonal

» La prevenció i gestió de conflictes

» Parlar en públic



1

Competències i 
organització dels 

districtes

Estructura de la formació
2

Òrgans, 
processos i 
accions de 
participació 

3
Habilitats 

bàsiques dels 
consellers de 

districte



Sessió 1. Els districtes: actuacions, 
competències i organització (1a part)

Què és un districte i quines competències té · Competències de 
gestió i participació (I)· Estructura política (cartipàs) i òrgans de 
govern (I) · Estructura executiva i òrgans executius (I) · Els 
consellers de districte i la seva relació amb el territori

Sessió 2. Els districtes: actuacions, 
competències i organització (2a part)

Competències de gestió i participació (II) · Estructura política 
(cartipàs) i òrgans de govern (II) · Estructura executiva i òrgans 
executius (II) · Pressupost municipal i districtes · Diagnosi 
territorial per districtes: trets principals i qüestions prioritàries

Sessió 3. Participació ciutadana als 
districtes: òrgans, processos, dinàmiques

Òrgans de participació · Normes de participació ciutadana · 
Accions prioritàries en matèria de participació als districtes

Programa de continguts

Equip docent
● Coordinació de l’equip de consellers
● Membres del Grup Municipal
● Consellers i conselleres de l’anterior mandat
● Experts externs

Sessió 4. Gestió alternativa dels 
conflictes

Tipologia de conflictes: interpersonals, veïnals, etc. · Prevenció i 
gestió alternativa del conflicte · El paper del conseller/a com a 
mediador/a

Sessió 5. Parlar en públic de forma 
assertiva

L'acció verbal i l'acció corporal no verbal · La interacció 
comunicativa: com es genera la cooperació discursiva · Estils 
comunicatius: mecanismes d’assertivitat, empatia i control de les 
emocions

Sessió 6. Eines bàsiques de coordinació, 
gestió i comunicació de l’equip de 
consellers i conselleres
La coordinació amb el grup municipal · La coordinació entre els 
equips de consellers de districtes · La coordinació del GM 
municipal de districte i l’organització · Eines a reforçar la 
coordinació i comunicació interna



Intercanvi 
d’experiències

Suport bibliogràfic 
i audiovisual

Role play i anàlisi 
de casos

Dinàmiques teòric - 
pràctiques

Metodologia



Calendari i lloc de realització

4

18

31

15

29

13

De 17,30 a 20,30 h

Local de Barcelona En Comú
Carrer Marina, 131 bis


