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1.Introducció
Aquest document és el Pla d’Actuació Anual de l’Ajuntament de Madremanya
en relació les polítiques de joventut municipal. Aquest document està vinculat a
la Fitxa 43 de suport a plans locals i comarcals de joventut i actuacions a
municipis menors de 500 habitants o de 3.000 habitants sense Pla Local de
Joventut.
Així doncs, el document inclou els programes i accions previstes per a aquest
any 2021, d'acord amb la planificació de l'Àrea de Joventut del Consell
Comarcal del Gironès.

2. Programes i accions
El Pla d’Actuació Anual d’aquest any contempla la dinamització d’activitats
de lleure, les accions incloses dins el Projecte Connexions amb l'Institut i la
Consulta Jove 2.0.
La descripció d'aquests programes es pot consultar detalladament a l'apartat
fitxes dels programes d'aquest document que segueixen l'ordre següent:
Fitxa 1- Dinamització d'activitats de lleure
1.1 Casal jove
1. 2 Formacions
1. 3 Sortides en bus de dia i de nit
Fitxa 2- Projecte Connexions amb l'Institut de Celrà
2.1 Dinamització a l’hora del pati
2.2 Activitats dins l’aula
2.3 Corresponsals
2.4 Delegats i delegades a l’institut
2.5 Servei d’acompanyament a l’alumnat de sisè
2.6 Servei Comunitari
2.7 Taller Obert
2.8 Participació a la diada del centre educatiu
Fitxa 3- Consulta jove 2.0
La planificació per l'any 2021 té en compte la situació actual, marcada per una
forta inestabilitat a causa de la Covid-19. Tot i que es preveu aquesta realitat en
el desplegament d’aquests programes i accions, les mesures i restriccions per
a fer-hi front poden variar al llarg dels mesos i, per tant, és possible que en
algun moment determinat s’hagin de fer modificacions o adaptacions a aquest
full de ruta.
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Programa 1. Dinamització d'activitats de lleure
Acció 1.1 – Casal jove
Amb la vinculació per part de l'Ajuntament al casal mancomunat de la Zona
Jove Gironès es busca oferir una activitat de lleure durant el període d’estiu
amb l’objectiu que els i les joves assoleixin uns aprenentatges que n’afavoreixin
l’autonomia i el creixement i desenvolupament personal a partir de noves
vivències i experiències.
Aquest s’oferirà durant el mes de juliol per a nois i noies d’entre 12 i 17 anys,
amb horari de 9 a 13 h (excepte els dies d’excursió que finalitzarà més tard); i
s’hi realitzaran activitats variades que puguin ser d’interès per a aquests:
activitats esportives, dinàmiques d’autoconeixement, de treball en equip o de
reflexió envers diverses problemàtiques actuals. A més, es complementarà
amb sortides diverses i amb altres activitats extraordinàries (sortides a l’entorn
més proper, a la piscina, etc.), sempre i quan sigui possible.
El projecte es realitzarà de manera mancomunada, d’una banda, per tal de ferlo més atractiu de cares al jovent i potenciar l’establiment de vincles i relacions
d’amistat entre nois i noies de diferents municipis i, d’altra banda, amb l’objectiu
de beneficiar-se de les potencialitats i equipaments de cada municipi. En funció
del nombre d’inscrits s’establiran diferents seus, essent ideal que s’estableixin
dos o tres casals, mancomunats i coordinats des del Consell del Comarcal del
Gironès.
Els professionals que desenvoluparan el casal seran els propis de l’Àrea de
Joventut del Consell Comarcal del Gironès, ampliant la plantilla amb altres
professionals subcontractats per empreses, preferiblement del territori.
El cost del casal jove serà d’aproximadament 100 € per a persones dels
municipis de la Zona Jove Gironès i, per a altres nois i noies, de 270 € (la part
que no assumeixen els i les joves, estarà subvencionada per l’Ajuntament).
En el cas de les sortides –generalment mancomunades amb projectes similars
d’altres municipis–, el cost d’aquestes anirà a part (el o la participant pagarà
l’activitat i l’Ajuntament es farà càrrec de l’autobús). Les sortides que es
contempla programar són les mateixes que els darrers anys: Port Aventura (25
€), WaterWorld (12 €), Paintball (22 €) i caiac (18 €).
Acció 1.2 –Formacions de lleure i/o esport
Amb la vinculació per part de l'Ajuntament a la formació de lleure i esport
conjunta amb els municipis vinculats a la Zona jove Gironès es vol poder oferir
un major servei a la joventut del nostre municipi. Està previst realitzar al llarg
del setembre un curs de premonitors/es, destinat a nois i noies d’entre 14 i 16
anys que vulguin començar a adquirir coneixements en relació a la programació
i desenvolupament d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Aquest serà intensiu –amb una durada de tres dies– i gratuït per als nois i
noies de la Zona Jove Gironès; i s’oferirà de manera mancomunada entre
diferents municipis, establint com a seu un espai d’un únic municipi que resulti
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proper a les persones inscrites i que compti amb unes infraestructures
adequades.
Els professionals que desenvoluparan el casal seran els propis de l’Àrea de
Joventut del Consell Comarcal del Gironès, ampliant la plantilla amb altres
professionals subcontractats per empreses, preferiblement del territori, en cas
que sigui necessari.

Programa 2. Projecte Connexions a l'Institut de Celrà
Amb la vinculació per part de l'Ajuntament a la proposta de la Zona jove
Gironès, al Projecte Connexions es pretén col·laborar en l'impuls del programa
des del municipi. El programa inclou diferents accions: dinamització a l’hora del
pati, activitats dins l’aula, delegats i delegades a l’institut, corresponsals, servei
d’acompanyament a l’alumnat de sisè, serveis a la comunitat, taller obert i
participació a la diada del centre educatiu.
Acció 2.1 –Dinamització a l’hora del pati
Durant el curs 2020-2021 la dinamització a l’hora del pati tindrà lloc tots els
dijous lectius de 10.10 a 10.30 h amb un grup i d'11.10 a 11.30 h amb l’altre.
Les mesures i restriccions adoptades pel centre educatiu davant la Covid-19
han obligat a realitzar dues hores del pati, una per l’alumnat de primer cicle
(primer i segon curs) i l’altra per l’alumnat de segon cicle (tercer i quart curs).
En casos puntuals en què es consideri oportú es programaran activitats
dirigides a l’alumnat de Batxillerat, també els dijous de 10.10 a 10.30 h.
La programació d’activitats s’estructura en base a temàtiques diverses però, en
termes generals, són sobre: interculturalitat, salut i benestar, gènere i diversitat
afectivosexual, medi ambient i consum responsable, i territori i cohesió social;
algunes d’aquestes de manera mancomunada.
Acció 2.2 –Activitats dins l’aula
Per a complementar l'acció educativa del centre, des dels ajuntaments vinculats
pel fet que l'alumnat és resident als nostres municipis es realitzen algunes
activitats. Per volum l'Ajuntament de Celrà programa i assumeix les despeses
d'algunes accions. Aquest curs 2020-2021, hi ha programats tallers de rap i
racisme i sobre relació entre iguals (Versembrant), diversitat sexual i de gènere
(Sònia Vivolas). Enguany, també hi ha el projecte de centre sobre sexualitat
que compta amb la col·laboració d'alguns Ajuntaments.
Acció 2.3 –Delegats i delegades a l’institut
Aquest curs, al fer-se impossible la celebració d’una jornada on s’hi aglutina
alumnat i professorat de diferents centres educatius de la comarca del Gironès
de forma presencial, s’ha hagut de replantejar el desenvolupament d’aquesta.
La versió adaptada està dirigida a l'alumnat de 2n d'ESO i se celebrarà el
divendres 26 de febrer. Es connectaran telemàticament en tres grups
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diferenciats, on es trobaran amb alumnat d’altres centres educatius i
professionals que els proposaran activitats.
Acció 2.4 –Corresponsals
De moment la figura del corresponsal encara no s’ha iniciat a l’Institut de Celrà.
En cas que es doni aquesta situació (al nou inici de curs, per exemple), es
valorarà la idoneïtat d’establir aquesta figura.
Acció 2.5 –Servei d’acompanyament a l’alumnat de sisè
Les activitats del servei d’acompanyament s’acordaran amb l'Escola de Bordils i
es definirà a partir de mitjans de curs, en funció del que possibiliti les
restriccions derivades de la Covid-19. Es preveu, però, poder fer en la mesura
del possible una visita de l’alumnat de sisè a l’espai jove i a l'Institut de Celrà.
Acció 2.6 –Serveis a la Comunitat
L'Ajuntament de Madremanya de cara al curs 2021-2022 plantejarà al centre
activitats de voluntariat (10 hores) per tal que l'alumnat de 4t d’ESO del centre
pugui realitzar en el propi municipi.
Acció 2.7 –Taller Obert
L'Ajuntament de Madremanya s'adhereix al conveni amb l'Institut de Celrà i
finança la part proporcional al nombre d’alumnes que assisteixen al centre
educatiu del municipi.
Acció 2.8 –Participació a la diada del centre educatiu
L’Institut de Celrà compta amb la participació de la Zona Jove Gironès per a la
celebració de la diada del centre que es desenvolupa el 26 de gener, on a partir
d’un emblema escollit entre el professorat i l’alumnat (enguany “formem-nos per
transformar”) es preparen activitats i tallers temàtics.

Programa 3. Consulta Jove 2.0
Amb la vinculació per part de l'Ajuntament a la proposta de la Zona jove
Gironès, la Consulta Jove 2.0 es vol apropar un servei especialitzat, dedicat a
la informació, assessorament i acompanyament per a joves que necessiten
assessorament i orientació sobre formació i treball, salut i informació juvenil.
Aquest servei pretén millorar el benestar i facilitar la construcció del projecte de
vida dels i les joves i, per aconseguir-ho, es fa tenint en compte la situació
personal de cada jove i oferint-los un servei de qualitat el més personalitzat
possible.
L’atenció del servei es fa a càrrec dels professionals de joventut del municipi,
que compten amb el suport dels referents amb aquella matèria específica de la
consulta o que fan una derivació a un servei extern en cas que sigui necessari.
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3. Avaluació
L’avaluació dels programes i accions incloses en aquest Pla d’Actuació Anual
es farà de manera continuada en base al criteri d'integralitat (transversalitat i
interinstitucionalitat) i al principi de participació juvenil; i anualment tenint en
compte la transformació i canvi i la qualitat.
Així doncs, l’avaluació d’aquest Pla d’Actuació Anual quedarà recollida, d’una
banda, a la memòria que s’elabora anualment al acabar l’any i, d’altra banda, a
les avaluacions específiques dels programes.

4. Justificació
La justificació es realitzarà d'acord amb els criteris que estableixi la Generalitat
de Catalunya, a través del Consell Comarcal del Gironès. En principi, doncs,
constarà d’una justificació econòmica a través del formulari indicat, la
declaració responsable de l'Ajuntament i la complementació de les fitxes que es
facilitin.

5. Pressupost
A l’apartat es detalla el pressupost previst per a aquest any per dur a terme els
programes i accions que figuren al Pla d’Actuació Anual per aquest any, que
d'acord amb la notificació de pròrroga del Contracte Programa ha de ser del
mateix import que el presentat l'any 2018. És a dir:
Municipi

Pressupost

Atorgat

Pla d’actuació
de joventut

1.000 €

900 €

Relació de despeses
Casal d'estiu, formacions, sortides (segons ràtio participació dels joves)
Despesa mancomunada de les actuacions del Projecte Connexions
(de la qual 101 € es destinen al projecte de centre sobre sexualitat)
Total despeses

538 €
462 €
1.000 €

Relació d'ingressos
Subvenció de la Fitxa 43 del Contracte Programa
Total ingressos

900 €
900 €
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6. Fitxes dels programes
Seguidament s’inclouen les fitxes dels programes que es contemplen al Pla
d’Actuació Anual:

Programa 1

Dinamització d’activitats de lleure

Àmbits

#lleure #esport #autonomia #educació #casaljove #formació
#sortides #borsa #valors #habilitats #participació #cohesió

Objectius

• Conscienciar al jovent en el seu rol d’agents de canvi, a través
de l’educació en el lleure i l’esport.
• Dinamitzar i promoure l’oferta formativa en l’àmbit de lleure i
esport de manera regular (premonitor/a, monitor/a i director/a, curs
d’iniciació de tècnic/a esportiu, càpsules formatives en educació i
lleure).
• Afavorir l’arrelament i el sentiment de pertinença de la població
jove al territori.
• Fomentar sortides mancomunades com a activitats d’oci per
afavorir l’autonomia de la persona en un context d’activitat grupal.
L’educació en el lleure i l’esport tenen un fort potencial per a
treballar diferents valors i habilitats per a la vida (treball en grup,
presa de decisions, comunicació, maneig de la tensió i l’estrès,
etc.).

Descripció

Accions

En funció de l’edat la participació en aquests àmbits es pot donar
d’una forma o d’una altra (com a beneficiari de projectes que
desenvolupen altres persones o com a professional que programa
directament aquestes accions). És per aquest motiu que s’oferiran
accions variades que puguin donar resposta a les diferents
necessitats i interessos del col•lectiu jove.
1.1 Casal Jove
1.2 Formacions
1.3 Sortides en bus de nit i de dia
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Acció 1.1

Casal Jove

Àmbits

#casaljove #autonomia #educació #lleure #activitats #sortides
#estiu #valors #vivències #experiències #vincles

Objectius

• Realitzar una activitat de lleure a l’estiu amb l’objectiu que els i
les joves assoleixin uns aprenentatges que els acompanyin en el
seu desenvolupament personal.
• Afavorir l’autonomia, el creixement i desenvolupament personal
del o la jove a partir de noves vivències i experiències.
• Potenciar la relació entre els i les participants afavorint
l’establiment de vincles i relacions d’amistat i evitant situacions de
discriminació o marginació.
• Potenciar el paper actiu i participatiu dels i les participants en
l’execució de les activitats.
• Aconseguir que el jovent gaudeixi del casal a partir d’una
programació atractiva d’activitats de caire lúdic.
El Casal Jove s’ofereix durant el mes de juliol i és una proposta
oberta als i les joves del territori.

Descripció

Les propostes socioeducatives que es realitzen a partir d’aquest
són variades i procuren ser d’interès per als i les joves: des
d’activitats esportives fins a dinàmiques d’autoconeixement, de
treball en equip o de reflexió envers problemàtiques actuals. A
més, es complementa amb sortides diverses i amb altres activitats
extraordinàries.
El desenvolupament del Casal Jove podrà ser o bé propi, en cas
que hi hagi un nombre suficient de persones inscrites o bé
mancomunat (en aquest darrer cas l’espai de realització d’aquest
podrà ser variable i no necessàriament al municipi).

Agents
implicats

Professionals de l’Àrea de Joventut, director/a, monitors/es i
participants.

Calendari

Vacances d’estiu (juliol) i, en cas que es consideri necessari,
també es podrà oferir en altres períodes de vacances (Setmana
Santa, Nadal, primera quinzena de setembre, etc.).
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Acció 1.2

Formacions de lleure i esport

Àmbits

#formacions #autonomia #educació #lleure #esports #premonitor/a
#monitor/a #director/a #tècnicesportiu

Objectius

• Capacitar als i les joves per a l’exercici qualificat i l’adquisició de
competències professionals en l’àmbit de l’educació en el lleure i/o
l’esport.
• Apropar les formacions d’educació en el lleure i/o l’esport al
col•lectiu jove (si cal, de forma mancomunada).
• Propiciar el desenvolupament de la responsabilitat, la
corresponsabilitat i la cooperació entre els i les joves.
Les formacions oficials de l’àmbit d’educació en el lleure i l’esport
només es poden oferir des d’escoles i centres autoritzats. Per a
poder programar aquest tipus de formacions es requereix disposar
d’un mínim d’infraestructures i participants; motiu pel que, en cas
que no es puguin programar al propi municipi, es procucarà o bé
mancomunar-la o bé fer difusió de cursos propers al territori.
Algunes de les formacions que es podrien oferir (depenent de la
demanda i l’interès dels i les joves) són les següents:
• Curs de premonitor/a. S’adreça als i les joves d’entre 14 i 17
anys i els prepara per a intervenir de manera educativa en
activitats de lleure infantil i juvenil, donant suport als i les
monitores.

Descripció
• Curs de monitor/a. Dirigit a joves a partir de 18 anys i se’ls
proporcionen eines, coneixements i recursos bàsics per a
planificar, organitzar i executar activitast de lleure infantil i juvenil.
• Curs de director/a. Prepara a l’alumnat per a coordinar equips en
activitats de lleure infantil i juvenil, i així planificar, organitzar,
gestionar i avaluar projectes adreçats a la infància i la joventut.
• Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu (CIATE). Formació destinada a
majors de 16 anys que els prepara per a la dinamització
poliesportiva d’activitats per a menors d’edat.
• Altres formacions complementàries que puguin ser d’utilitat per
als i les joves (per exemple, formació de monitor/a de menjador).
Agents
implicats

Professionals de l’Àrea de Joventut i empreses especialitzades.

Calendari

Al llarg de l’any.
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Acció 1.3

Sortides en bus de nit i de dia

Àmbits

#sortides #bus #lleure #vivències #valors #cohesió #autonomia
#educació #lleure

Objectius

• Oferir sortides d’altres municipis, especialment els de Zona Jove
Gironès, programades amb bus (de dia i de nit) amb el jovent
per fomentar la cohesió de grup i potenciar els vincles entre els i
les joves i els agents de joventut.
• Mancomunar les sortides amb els Ajuntaments del Gironès i el
Consell Comarcal del Gironès per empoderar la joventut dels
pobles del Gironès, per mancomunar recursos humans, i per
reduir les despeses
tant de l'administració com del propi
participant.
• Apropar els mitjans de transport alternatius al vehicle privat al
jovent.
Durant l’any es realitzen diverses sortides dirigides al jovent del
poble, que són molt variables, segons la demanda.
• Esquiada (gener o febrer)
• PortAventura (juliol)
• Waterworld (juliol)
• Bus nit a les Fires de Sant Narcís a Girona (octubre i novembre)
Aquestes sortides s’organitzen de manera mancomunada amb els
pobles de la Zona Jove Gironès i també amb els de la resta de la
Comarca del Gironès.

Descripció

La tasca dels agents és coordinar-se per a trobar aquelles sortides
que seran més atractives per el jovent del seu municipi,
aconseguint que hi participin, intentant satisfer les demandes i
necessitats de tothom.
Entenem que les sortides, a més a més de resultar atractives i
divertides per als joves, han de suposar una via de coneixement
dels mateixos joves, aprofitant l’activitat per crear un vincle agentjove, ja sigui de dia o de nit, mitjançant el bus o altres tipus de
transport (tren, bicicleta etc..)

Agents
implicats

Àrea de Joventut (professionals de joventut compartits entre
ajuntaments de la Zona Jove Gironès i Consell Comarcal del
Gironès), ajuntaments del Gironès, tècnics i professionals de
joventut locals de la comarca i Consell Comarcal del Gironès i
empreses de serveis.

Calendari

Al llarg de l’any s’organitzen entre 5 i 8 sortides de dia i de nit. A
l’hivern, al gener la sortida a esquiar; a l’estiu, al juliol se sol
organitzar el bus mancomunat per anar al parc aquàtic, a
Portaventura i a la trobada de joves; a la tardor organitzem el bus
de nit a Fires de Girona.
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Programa 2

Connexions amb l’institut

Àmbits

#institut #autonomia #educació #acompanyament #informació
#assessorament #orientació #dinamització

Objectius

• Acompanyar l’alumnat durant la seva trajectòria educativa.
• Intervenir de manera socioeducativa als centres de secundària
per esdevenir un servei de referència per als i les joves.
• Oferir informació, assessorament i orientació en temes d’interès
juvenil.
• Donar a conèixer els recursos de què disposen els i les joves als
diferents municipis en matèries pròpies de les àrees de joventut.
• Complementar l’educació formal reglada amb diferents
programes adreçats a la comunitat educativa.
Des de l’Àrea de Joventut entenem que la trajectòria educativa és
un dels moments clau de la vida d’una persona jove; i concebem
els centres educatius com un espai de formació integral d’aquest
col•lectiu.
La presència de la nostra figura en aquest àmbit és imprescindible
ja que, d’una banda, esdevé un punt aglutinador de diverses
realitats juvenils i, d’altra banda, permet procurar que les
polítiques de joventut tinguin impacte sobre el major nombre de
joves possible.

Descripció
Les accions que oferim des de l’Àrea de Joventut es basteixen
sota el Projecte Connexions; i les propostes pretenen acompanyar
a l’alumnat durant la seva trajectòria educativa i convertir-nos en
un servei de referència per a aquests (oferint-los informació,
assessorament i orientació i complementant l’educació formal
reglada).
La programació s’estableix en coordinació amb el centre educatiu i
s’acorden actuacions adequades per totes les parts implicades
(professionals de joventut, centre educatiu i, sobretot, alumnat).

Accions

2.1 Dinamització a l’hora del pati
2.2 Activitats dins l’aula
2.3 Corresponsals
2.4 Delegats i delegades a l’institut
2.5 Servei d’acompanyament a l’alumnat de sisè
2.6 Servei Comunitari
2.7 Taller Obert
2.8 Participació a la diada del centre educatiu
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Acció 2.1

Dinamització a l’hora del pati

Àmbits

#dinamització #institut #autonomia #educació #acompanyament
#informació #assessorament #orientació #dinamització

Objectius

• Oferir informació, assessorament i orientació en temes d’interès
juvenil.
• Treballar l’educació en valors a través d’intervencions
socioeducatives.
• Fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre els
joves dins i fora de la comunitat educativa.
• Donar a conèixer i promocionar les diferents activitats i serveis
del territori (programació de l’espai jove, municipal, etc.).
A través de la programació d’activitats a l’hora del pati, es pretén
donar resposta als interessos i necessitats dels i les joves.

Descripció

Les activitats que es proposaran seran de participació voluntària i
respondran a la voluntat de donar a conèixer la programació dels
diferents espais joves i activitats del municipi, la promoció de la
salut i prevenció de riscos, el foment de la reflexió crítica i la
participació de l’alumnat dins i fora de la comunitat educativa i
l’atenció a les inquietuds, interessos i motivacions dels i les joves.

Agents
implicats

Professionals de l’Àrea de Joventut, altres professionals vinculats
al centre educatiu i alumnat.

Calendari

Curs escolar (una hora del pati a la setmana).
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Acció 2.2

Activitats dins l’aula

Àmbits

#activitats #aula #institut #autonomia #educació #acompanyament
#informació #assessorament #orientació #dinamització

Objectius

• Acompanyar l’alumnat durant la seva trajectòria educativa a
través d’intervencions socioeducatives.
• Prevenir conductes de risc i promoure hàbits i estils de vida
saludables.
• Donar a conèixer i promocionar les diferents activitats i serveis
del territori (d’ocupació juvenil, de salut, etc.).

Descripció

Des de l’Àrea de Joventut, en coordinació amb el centre educatiu i
altres professionals de joventut vinculats a aquest, s’ofereixen
xerrades i tallers a l’alumnat de temàtica diversa que permetin
treballar –de manera progressiva i adaptada a l’edat– l’adquisició
de recursos i habilitats per a la vida (presa de decisions i resolució
de conflictes, comunicació interpersonal, sexualitat, empatia,
gestió de les emocions i sentiments, etc.).
El contingut a treballar dependrà de les necessitats detectades a
cadascun dels grups classe i podran ser desenvolupades tant per
professionals externs especialitzats en la matèria com per
professionals de joventut.

Agents
implicats

Professionals de l’Àrea de Joventut, altres professionals vinculats
al centre educatiu, professorat i alumnat.

Calendari

Curs escolar (en horari de classe, generalment tutories o similars).
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Acció 2.3

Corresponsals

Àmbits

#corresponsals #institut #autonomia #educació #acompanyament
#informació #assessorament #orientació #dinamització

Objectius

• Esdevenir un nexe entre l’alumnat del centre educatiu i els
professionals de l’Àrea de Joventut.
• Fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre
l’alumnat.
• Donar a conèixer i promocionar les diferents activitats i serveis
del territori (programació de l’espai jove, municipal, etc.).

Descripció

S’incentivarà la figura del o la corresponsal, que serà una persona
de contacte i un nexe entre els i les professionals de joventut i
l’alumnat del centre educatiu. Les funcions d’aquest seran les de
transmetre informació a l’alumnat (de les activitats del territori que
es desenvolupen, sortides, etc.); alhora que traslladar informació
provinent de l’alumnat cap als i les professionals de joventut
(propostes d’activitats, suggeriments, etc.).
La figura del o la corresponsal s’escollirà a través de votacions a
l’aula i es comptarà amb una persona per a cada aula;
preferentment amb representació de tots els municipis de l’institut.

Agents
implicats

Professionals de l’Àrea de Joventut, professorat i alumnat.

Calendari

Curs escolar.
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Acció 2.4

Delegats i delegades a l’institut

Àmbits

#delegats/des #institut #autonomia #educació #acompanyament
#informació #assessorament #orientació #dinamització

Objectius

• Orientar i assessorar a l’alumnat en la seva tasca com a delegat
o delegada.
• Proporcionar recursos als i les joves per millorar les seves
habilitats interpersonals i de comunicació, per a la presa de
decisions i el pensament crític i d’afrontament i gestió d’un mateix.
• Fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre els i
les delegades.
• Treballar el desenvolupament personal i social de les persones
joves.
Des del Projecte Connexions es busca la implicació dels i les
delegades, entenent que esdevenen una figura de referència per a
l’alumnat i que cal dotar-los d’eines i estratègies per a que puguin
fer front a aquest càrrec.

Descripció

Els i les delegades de segon i tercer curs participen de la
«Jornada de Delegats i Delegades del Gironès», que es realitza al
mes de febrer i que s’organitza conjuntament amb les diferents
Àrees de Joventut del Gironès. Aquesta diada els permet conèixer
a nois i noies d’altres instituts que desenvolupen les mateixes
funcions i treballar a partir de diferents dinàmiques habilitats que
han de posar en pràctica com a delegats i delegades (posar pau,
fer una assemblea, parlar en públic, gestionar emocions, etc.).
Paral•lelament a les activitats destinades a l’alumnat es programa
una taula rodona amb el professorat sobre qüestions que els
puguin ser d’interès.

Agents
implicats

Professionals de l’Àrea de Joventut, altres professionals de
joventut, professorat i alumnat.

Calendari

Curs escolar (la Jornada de Delegats i Delegades del Gironès es
celebra al febrer, però la preparació i avaluació d’aquesta s’estén
durant tot el segon trimestre).
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Acció 2.5

Servei d’acompanyament a l’alumnat de sisè

Àmbits

#acompanyament #alumnat #sisè #institut #autonomia #educació
#informació #assessorament #orientació #dinamització

Objectius

• Acompanyar a l’alumnat de sisè curs de les escoles en el procés
de canvi de centre educatiu i resoldre’n els seus dubtes i
inquietuds.
• Fomentar que els i les joves dels diferents municipis es coneguin
i estableixin relacions abans de començar l’institut.
• Donar a conèixer els serveis de l’Àrea de Joventut dels municipis
dels i les joves de sisè.
El servei d’acompanyament a l’alumnat de sisè consisteix en
donar la benvinguda als i les joves que el proper curs formaran
part del centre educatiu de secundària de referència. A través
d’aquest es pretén començar a donar a conèixer els serveis de
l’Àrea de Joventut des del moment en què comencen a ser
considerats joves i facilitar-los l’etapa de canvi que
experimentaran.

Descripció

Les activitats que es desenvolupen a partir del projecte es pacten
conjuntament entre els diferents centres educatius i professionals
de joventut i poden ser canviants; però generalment són les
següents:
• Concurs de microrelats. Concurs de relats curts que els i les
joves de sisè curs de cada escola redacten per reflexionar sobre el
canvi que estan a punt de viure.
• Vídeo de presentació del dia a dia. Creació d’un vídeo per part
d’alguns dels alumnes (amb representació de cadascun dels
municipis) on expliquin el seu dia a dia des de van a l’Institut.
• Visita a l’espai jove. Visita de l’alumnat de sisè curs, durant
l’horari lectiu, on hi faran una sèrie d’activitats que els permetran
conèixer el funcionament d’aquest.
• Visita al centre educatiu de secundària. Visita de l’alumnat de
sisè curs, durant l’horari lectiu, al centre educatiu de secundària de
referència.
• Jornada de jocs cooperatius. Celebració d’una jornada de jocs
cooperatius amb l’alumnat i familiars i/o tutors legals d’aquests de
les escoles vinculades a l’institut.

Agents
implicats

Professionals de l’Àrea de Joventut, professorat dels centres
educatius de primària i de secundària de referència, alumnat, i
familiars i/o tutors legals.

Calendari

Curs escolar (durant el març, l’abril i el maig).
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Acció 2.6
Àmbits

Objectius

Servei Comunitari
#serveicomunitari
#acompanyament
#dinamització

#institut
#informació

#autonomia
#assessorament

#educació
#orientació

• Donar a conèixer els recursos, entitats o associacions dels que
disposen els i les joves dels diferents municipis.
• Afavorir una major cohesió social i sentiment de pertinença al
territori.
• Esdevenir un nexe entre el professorat referent dels Servei
Comunitari i els recursos, associacions i entitats del municipi.
El Servei Comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és
una acció educativa inclosa al currículum, que vol promoure que
els i les alumnes experimentin i protagonitzin accions de
compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i
posin el joc el seus coneixements i capacitats al servei de la
comunitat.

Descripció
La realització d’aquestes activitats de voluntariat ha de tenir una
durada de 10 hores i s’ha de desenvolupar fora del centre. La
tasca de l’Àrea de Joventut és la de fer de pont entre les entitats i
associacions dels municipis dels joves i el centre educatiu,
elaborant un catàleg de serveis que l’alumnat pugui consultar i els
permeti escollir on els hi agradaria destinar aquestes hores.
Agents
implicats

Professionals de l’Àrea de Joventut, professorat referent del
projecte del centre educatiu, alumnat i recursos, associacions i
entitats del municipi.

Calendari

Curs escolar.
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Acció 2.7

Taller Obert

Àmbits

#tallerobert #institut #autonomia #educació #acompanyament
#informació #assessorament #orientació #dinamització

Objectius

• Posada en marxa d’un projecte educatiu mancomunat on tinguin
cabuda l’alumnat de primer i segon curs que rebutgen
l’academicisme i presenten dificultats per assistir a classe i
desenvolupar amb normalitat els seus cursos.
• Oferir una alternativa centrada en habilitats de destresa manual
(activitats manipulatives i vivencials) per a l’alumnat que presenti
dificultats amb els estudis que els motivi a finalitzar el curs.
S’estableix un conveni entre els diferents municipis que tenen
alumnat a l’Institut de Celrà, amb l’objectiu de desenvolupar el
projecte Taller Obert, que busca donar suport i recolzament a
l’alumnat de primer i segon curs sense motivació i amb dificultats
per adaptar-se a l’entorn acadèmic.

Descripció

L’alumnat que es tindrà en compte per accedir al projecte serà
aquell que, o bé no aconsegueixi completar les sessions diàries de
classe sense provocar disrupcions importants que alterin el normal
funcionament del centre i que manifestin una gran distància
competencial respecte al nivell del seu curs, o bé que s’aconselli
aplicar una metodologia més pràctica i/o centrada en habilitats de
destresa manual.
Es combina formació del Taller Obert amb la de l’aula ordinària, i
es desenvolupa un Pla Individualitzat (PI) amb cadascun dels i les
alumnes, on s’hi determinen els principals aprenentatges i
competències que s’hi treballaran i els criteris d’avaluació que se li
aplicaran.
La contractació del servei de Taller Obert es farà per part de
l’Institut de Celrà i aquest liquidarà a l’Ajuntament de Sant Julià de
Ramis l’import corresponent (proporcional al nombre d’alumnes
del municipi que assisteixen al centre educatiu).

Agents
implicats

Professionals de l’Àrea de Joventut, professorat del centre
educatiu, alumnat i comissió de seguiment creada a l’efecte.

Calendari

Curs escolar.

19

Acció 2.8

Participació a la diada del centre educatiu

Àmbits

#institut #autonomia #educació #acompanyament #informació
#assessorament #orientació #dinamització

Objectius

• Treballar el desenvolupament personal i social de les persones
joves a través d’activitats durant la diada del centre educatiu.
• Donar a conèixer la figura dels professionals de joventut entre
l’alumnat i el professorat del centre educatiu i crear sinergies amb
aquests.
• Col•laborar en la programació i dinamització d’activitats d’una
iniciativa de la que hi participen els diferents agents del centre
educatiu.
L’Institut de Celrà –fins ara centre educatiu de secundària de
referència de l’alumnat de Medinyà– desenvolupa una diada cada
curs, amb un emblema que orienta les activitats que es realitzen al
llarg d’aquesta jornada.

Descripció

Des de l’Àrea de Joventut es col•labora a la diada programant i
dinamitzant activitats per a l’alumnat de la temàtica escollida;
aconseguint així, d’una banda, donar-nos a conèixer entre els i les
joves i el professorat del centre i, d’altra banda, participar d’una
activitat conjunta que permeti enfortir la relació amb tots els agents
d’aquest.
La temàtica de la diada és variable cada curs i, per tant, les
activitats que s’ofereixen tant per part del centre educatiu com per
part de l’equip de professionals de joventut també.

Agents
implicats

Professionals de l’Àrea de Joventut, professorat del centre
educatiu i alumnat.

Calendari

Variable, una data propera al final de curs.
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Acció 10.4

Àmbits

Objectius

Consulta jove 2.0
#consultajove #virtual #orientació
#acompanyament #serveis #joventut

#assessorament

#suport

• Orientar, assessorar, donar suport i acompanyar en els
processos vitals de les persones joves, treballant per la igualtat
d’oportunitats.
• Crear un espai professional de referència per els i les joves
(presencial o virtual) en temes juvenils.
• Enfortir i visibilitzar la xarxa de professionals i la cartera de
serveis per tal de millorar el servei.
• Fomentar el desenvolupament personal, l’autonomia i la
participació social de les persones joves.
La consulta és un servei especialitzat, dedicat a la informació,
assessorament i acompanyament per a joves que necessiten
orientació sobre estudis, salut, feina, habitatge, participació, o
qualsevol altre àmbit.

Descripció

Aquest servei pretén millorar el benestar i facilitar la construcció
del projecte de vida dels i les joves. Per aconseguir-ho és
imprescindible tenir en compte la situació personal de cada jove, i
oferir-los-hi així un servei de qualitat i el més personalitzat
possible.
L’atenció del servei serà a càrrec dels professionals de joventut
del municipi que comptaran amb el suport dels referents amb
aquella matèria específica de la consulta o faran una derivació a
un servei extern en cas que sigui necessari.

Agents
implicats

Professionals de l’Àrea de Joventut, altres professionals vinculats
a joventut i joves.

Calendari

Durant tot l’any.
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