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1. Descripció del projecte

El projecte No et ratllis! forma’t i participa és un recull de programes i
actuacions innovadores organitzades des de l’Àrea de Joventut.
Les polítiques de Joventut aplicades al municipi de Santa Cristina d’Aro es
destaquen per 3 aspectes importants a tenir en compte:
-

Disgregació de la població jove: Degut a les 11 urbanitzacions que tenim al
municipi la meitat dels nostres joves viuen allunyats del centre neuràlgic del
poble. A vegades les actuacions en matèria juvenil han de realitzar-se de
manera descentralitzada per arribar al màxim de població diana.

-

Ocupabilitat juvenil: Molts dels programes que trobem dins del projecte van
encaminats a oferir possibilitats als nostres joves. Si es revisa la diagnosi
del PLJ, es pot observar que és unes de les mancances.

-

Participació Jove: Des de fa més de 10 anys les polítiques de joventut és
fan AMB i PELS Joves, amb l’embrió d’una comissió forta que vol resultar
decisiva, fa que el col·lectiu es sentin més seves les actuacions en matèria
de joventut i hi participin més.

Aquests aspectes juntament amb els objectius generals plantejats al Pla Local
de Joventut formulen el projecte No et ratllis! forma’t i participa!
El projecte “No et ratllis! forma’t i participa”, ha nascut de les necessitats
detectades amb els joves del nostre municipi, i pretén oferir una visió àmplia i global de
tots els eixos de treball ja detallats al Pla Local de Joventut.
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2. Justificació del projecte i relació amb el pla local de joventut
2.a Justificació del projecte

A partir del treball realitzat en els darrers anys, i partint de les línies plantejades
en el Pla Local de Joventut 2016-2019, volem plantejar un nou projecte anual, per a
donar resposta a les necessitats dels nostres joves a partir de polítiques de joventut,
emmarcades dins el pla local.
Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, hem pogut
observar quines necessitats tenen els nostres joves i alhora hem vist a parir del dia a
dia els diferents canvis derivats d’aquestes necessitats. Necessitats que van des una
perspectiva més global; com a joves en vers la societat actual en la que viuen, i alhora
necessitat més concretes, com a joves del municipi de Santa Cristina d’Aro.
Tal i com ja esmentem en el diagnosi de la realitat juvenil, contemplada en el
pla local de joventut, el municipi de Santa Cristina d’Aro, ha experimentat un notable
creixement en els darrers anys; tant a nivell de nombre d’habitants, com d’expansió a
nivell de territori; fet que es veu clarament en el nombre de urbanitzacions en el
municipi
Al ser un municipi de segona línia de costa, ens trobem amb un fort creixement
demogràfic. Moltes persones arriben de nou al municipi, dels quals una part són
immigrants.
També ens trobem amb una forta dispersió dels joves en les diferents
urbanitzacions que té el municipi; actualment 11. Algunes d’elles, són més properes a
municipis veïns que al nostre nucli urbà.
Amb tot això, hem detectat una forta necessitat d’aquests joves a haver-se de
desplaçar per a formar-se i/o inserir-se en el món laboral, per tal de donar resposta a
les seves necessitats i encaminar-se a la vida adulta i plantejar-se el seu futur.
Aquest fet, fa que un franja important d’edats; compresa entre els 18 i els 25
anys, sovint no estiguin en el nostre municipi. A més, la situació demogràfica del
municipi, fa que puguem observar poc sentiment de pertinença, cohesió social i
identitat dels joves envers el Municipi. Un altre factor influent en aquest aspecte, es
que Santa Cristina no disposa de IES propi, la qual cosa, fa que els nostres joves
s’hagi de desplaçar al municipi veí. Aquest fet que facilita una relació entre els joves
dels diferents municipis, i també una forta influència d’aquest envers els nostres joves.
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2.b. Relació amb el pla local de joventut

En aquest moment de canvis, ens plantegem el projecte “No et ratllis! forma’t
i participa” d’una forma global i integradora dels joves, partint d’ells mateixos i
fomentant la participació activa d’aquests. Volem que les polítiques ja existents
continuïn en la mateixa dinàmica, ja que aquestes funcionen i estan consolidades en la
vida diària juvenil del nostre municipi. Però volem fer un pas més, i ampliar així aquest
treball i l’àmbit d’actuació de les polítiques locals de joventut, partint sempre de les
bases del Pla Local de Joventut fonamentat en les directrius del PNCAT. Com també,
donar resposta a les necessitats detectades a nivell comarcal.
El projecte “No et ratllis! forma’t i participa”, ha nascut de les necessitats
detectades amb els joves del nostre municipi, i pretén oferir una visió àmplia i global de
tots els eixos de treball ja detallats al Pla Local de Joventut.
Pretén abarcar diferents àmbits de la vida dels joves intentant donar resposta a
les necessitats d’aquests, amb l’objectiu de facilitar transformació de tots els joves per
tal que tinguin una integració a la societat i poder gaudir de plena autonomia. Amb
l’àrea de joventut com a recurs facilitador d’aquest traspàs de la infància a la vida
adulta, partint de la participació com a eina per a dur a terme les polítiques locals de
joventut.
El projecte " No et ratllis! forma’t i participa” contempla les línies actuals del
nostre Pla Local de Joventut 2016-2017 i als eixos programàtics de l'actual govern en
matèria de joventut, posant èmfasi en la consolidació de l’emancipació dels joves en la
seva totalitat.
En concret, pel què fa al PNJC i al seu pla d'actuació vigent, el projecte " No et
ratllis! forma’t i participa " impulsa com a novetat especialment els principis rectors
d’inclusió, qualitat, participació i integralitat.
Per seguir treballant des d’una altra perspectiva la participació juvenil, per aprofundir
més

en

la

innovació

i

en

la

qualitat
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3. Objectius generals i específics del projecte

Dels diferents objectius estratègics del Pla Local de Joventut de Santa Cristina d’Aro 2016-2019, en el projecte No et ratllis! forma’t i
participa treballarem els següents:

OBJECTIUS PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019.
Establir unes línies d’actuació dirigides a la informació i prevenció de diferents aspectes de salut d'interès per als joves.
Oferir als joves possibles alternatives formatives, per tal que puguin esdevenir autònoms a nivell laboral i acadèmic.
Fomentar la participació dels joves a través d'una política activa de dinamització que, a més de facilitar la seva presència a la vida pública
del municipi, generi espais de relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels interessos juvenils.
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En aquest projecte ens planegem els objectius generals i específics següents:

OBJECTIUS GENERALS PROJECTE NO ET RATLLIS! FORMA’T I OBJECTIUS ESPECÍFICS PROJECTE NO ET RATLLIS! FORMA’T I
PARTICIPA
PARTICIPA
1. Oferir diferents programes i serveis de formació i ocupabilitat

Proporcionar als joves en risc d’exclusió la possibilitat d’accedir al

juvenil per afavorir als joves que actualment es troben en

cursos de formació del Programa de qualificació professional

possible situació de risc d’exclusió social.

inicial ( PFI-PTT).
Donar als joves en situació de risc la possibilitat de formar-se a
nivell teòric i pràctic en el coneixement de diferents oficis. Projecte
Joves per l’ocupació
Millorar l’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral i/o fomentar el
retorn al sistema educatiu dels joves participants als Joves per
l’ocupació, posant a disposició de les persones joves un servei per
combatre el fracàs escolar, mitjançant el projecte IOC.
Incentivar les produccions hortícoles com a rebost dels joves,
fomentar l’autoconsum i l’horticultura ecològica basada en criteris
de sostenibilitat ambiental a través del projecte: “Horts Urbans per
a joves”
Formar els joves en competències bàsiques que els permetin
l’accés al món laboral.
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2. Dotar als joves dels recursos necessaris per a la recerca de

Oferir el Servei Municipal d’Ocupació(SOM) per a tots aquells

feina i formació complementària amb la finalitat que

joves que estan en edat d’accedir al món laboral.

esdevinguin autònoms.

Informar i orientar als joves en la recerca de feina a partir del PIJ i
la Zona Jove.

3. Millorar el coneixement i la informació dels joves en tots els

Assessorar, orientar i derivar als joves referent a les consultes

àmbits de la salut, especialment en la prevenció del consum

relacionades amb els temes de salut.

de tòxics.

Donar continuïtat al Punt Jove de Salut.
Fomentar noves actuacions i/o reciclatge d’aquestes a partir de
les necessitats que es detectin amb els joves.
Dotar als joves d’espai i eines de participació democràtica, dins de

4. Fomentar la participació dels joves en la vida del municipi.

la Zona Jove.
Potenciar la implicació de tots els joves del municipi en el procés
participatiu per reformolar l’assemblea jove i convertir-la en la
Comissió Jove i així participar en la presa de decisions que
afecten al municipi.
5. Proporcionar als joves diferents recursos de informació –
formació – capacitació per a facilitar el procés d’emancipació i
accés a la vida adulta amb la participació com a eina.
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6. Potenciar l’espai de Zona Jove com a espai dinamitzat i actiu

Potenciar la integració i el coneixement dels joves entre ells, els

que doni resposta a les necessitats i inquietuds dels joves; a

valors de convivència i la cohesió de grup, a partir de les diferents

partir d’un espai de trobada i d’atenció integral al jove.

activitats, tallers, xerrades que es realitzin dins l’espai jove com en
altres espais.
Promoure les activitats culturals i de lleure dirigides a la població
juvenil del municipi a partir de la participació i cogestió de les
activitats.
Dotar als joves d’eines i recursos per a co-gestionar les diferents
activitats proposades en l’Assemblea de Joves.
Impulsar la Zona Jove com un espai actiu i creatiu que doni
resposta a les inquietuds dels joves, facilitant la inclusió de tots els
a través d’un dinamitzador.
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4. Descripció de les persones destinatàries

El projecte que teniu a les mans; Zona Jove està pensat per arribar a tots els
joves dins la seva diversitat, ja sigui per edats, interessos i motivacions, necessitats o
de caire cultural.

Ens referim doncs, a edats compreses entre els 14 i 29 anys, continuant
treballant amb els usuaris més joves, i potenciant la participació dels joves més adults.

Està clar que algunes de les activitats estan pensades per uns joves més joves,
per el dia a dia al municipi i per a l’ús de les instal·lacions que tenim. Tot i així, ens
hem proposat arribar a tots els joves, oferint l’espai de la Zona Jove, per obrir les
portes a joves més grans i la dinamització d’aquests, ja sigui per fer les seves
trobades, reunions, etc.
Alguns cursos i activitats de formació, són d’interès per a joves de més edat, ja que
aquests així ho necessiten.
Des de l’Àrea de joventut, propiciarem la política d’igualtat de gènere, intentant
fomentar la participació equitativa, i proporcionant serveis i activitats per a tots els
gustos en les diferents activitats i serveis.
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5. Descripció metodològica

Per tal de dur a terme tots aquest objectius ens plantegem diferents actuacions
relacionades

de

la

PARTICIPACIÓ
INCLUSIÓ
QUALITAT
INNOVACIÓ

INCLUSIÓ
FORMACIÓ HABILITATS PER LA
VIDA

PFI-PTT
JOVES PER L'OCUPACIÓ
HORTS URBANS
PROJECTE IOC

ZONA JOVE
PUNT JOVE DE SALUT
PUNT INFORMACIÓ JUVENIL
CENTRE NEURÀLGIC
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Per tal d’oferir la informació – formació – inclusió dels joves, des de l’àrea de
joventut es treballa a partir de la dinamització per arribar als joves i a les seves
necessitats, podent arribar així a un procés de transformació d’aquests.
Els joves estan informats mitjançant les diferents vies que tenim per arribar a
ells: sms, e-mails, facebook, cartes, cartells i altres xarxes socials.
Els i les joves poden incorporar-se a les comissions d’activitats que siguin del
seu interès; des de l’àrea de joventut es vetllarà per fer arribar la informació a totes les
persones interessades, de motivar la participació i donar suport logístic i tècnic perquè
les comissions puguin desenvolupar les seves tasques. També es tindrà cura
d’acompanyar les persones que es vulguin anar incorporant al procés a fi que se
sentin ben acollides i estiguin ben informades.
Les diferents àrees de l’ajuntament s’encarreguen també de derivar les
persones joves a qui pugui ser d’utilitat als serveis i activitats de l’àrea de joventut (al
Servei d’Orientació Municipal des de Serveis Socials i Promoció Econòmica, al Zona
Jove o a l’Assemblea de Joventut des de l’Institut, etc.)
Tots aquests beneficiaris potencials són informats i convidats a participar de les
activitats tal.

Interinstitucionalitat:
A part de les àrees de l’Ajuntament hi ha altres institucions que estan
directament implicades i fan alguna acció amb o per als joves de forma coordinada
amb l’Àrea de Joventut de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro.
Aquestes institucions són:
-

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro: Coordinació entre les dues àrees per portar a
terme projectes conjunts dirigits al mateix col·lectiu de joves, on el lloc d’actuació
acostuma a ser a l’IES Ridaura,o algun espai de les diferents àrees de joventut.

-

IES Ridaura: Institut on van la majoria de joves de Santa Cristina, on l’entitat
ACAS, l’Àrea de Joventut de Santa Cristina i la coordinació pedagògica del centre
organitza exposicions, xerrades i obres teatrals entorn a temes de Salut.
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-

ACAS Baix Empordà (Associació Comunitària Anti-Sida): Conveni signat per
promocionar el Punt Jove de Salut mitjançant les accions d’una agent de salut. Es
realitza una reunió coordinació mensual entre els tècnics. Una coordinació general
a l’any per la presentació de la memòria.

-

Ajuntaments del Baix Empordà: a través de la Taula Comarcal Tècnica de
Joventut(EQUIP D’EXCEL·LÈNCIA) s’han impulsat algunes accions conjuntes i
col·laboracions puntuals amb les àrees de joventut d’altres municipis: Castell-Platja
d’Aro, Calonge i Sant Feliu de Guíxols.

-

Secretaria de Joventut: Grups de treball de formació pels tècnics on l’objectiu
principal és que els joves puguin sortir beneficiats. Formacions específiques per
facilitar la feina diària de les tècniques de joventut.

-

Departament de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, on estem
treballant amb diferents comissions, per dur a terme un projecte de prevenció i
suport a la delinqüència juvenil, per a establir un programa de mediació i mesures
reparadores al municipi

-

SIAP JOVE: Grup de treball coordinat per l’UdG per treballar indicadors i que vol
contribuir a l’anàlisi i l’autoavaluació de les polítiques municipals de joventut. Vol
també esdevenir una eina pràctica per detectar mancances i definir línies d’acció a
les persones amb càrrecs polítics i als tècnics municipals en l’àmbit de la joventut.



Espais de coordinació interinstitucionals:

-

Taules de coordinació comarcal.
Institucions Implicades: Àrees de joventut dels Ajuntaments del Baix Empordà i
Àrea de Joventut del Consell Comarcal
Periodicitat: 8 cops l’any

-

Reunions de seguiment amb ACAS sobre el Punt de Salut.
Institucions Implicades: Àrea de Joventut i ACAS
Periodicitat: mensual i una coordinació anual amb la presentació de la memòria.
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-

Comissions tècniques a l’IES.
Institucions Implicades: Àrees de Joventut dels Ajuntaments de Santa Cristina
d’Aro i de Castell-Platja d’Aro i IES Ridaura.
Periodicitat: mensual.

-

Reunions de coordinació amb l’Àrea de Joventut de Platja d’Aro.
Institucions Implicades: Àrees de joventut de Santa Cristina i de Castell-Platja
d’Aro.
Periodicitat: setmanal

-

Xarxa de professionals de Joventut de les Comarques de Girona
Institucions Implicades: Àrees de Joventut d’Ajuntaments de les Comarques de
Girona, Consells Comarcals, Secretaria de Joventut.

-

SIAP JOVE:
Institucions Implicades: Àrees de Joventut de Salt, Figueres, Castell- Platja d’Aro,
Palafrugell, Santa Cristina d’Aro, Celrà, Girona, Coordinació Territorial de Joventut,
Consell

Comarcal

de

la

Garrotxa

Universitat de Girona
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Intedepartementalitat:
Algunes de les àrees que treballen conjuntament amb l’àrea de joventut són:
-

Esports: Accions conjuntes coordinades pel mateix professional. Programes
d’integració mitjançant els esports; futbol sala, activitats de punt jove de salut dins
les entitats esportives, etc.

-

Participació: Accions conjuntes coordinades per la tècnica de participació i el de
joventut. Reformular l’Assemblea de Joves i potenciar noves formes de participació
juvenil.

-

Cultura: Accions conjuntes: Tallers artístics per a joves.

-

Festes: L’Àrea de Festes ha constituït la Comissió de la Festa Major de la qual
formen part els representants de l’Assemblea de Joves i que en coordinació amb
l’Àrea de Joventut organitza el programa juvenil de la Festa Major. L’Assemblea de
Joves amb el suport de l’Àrea de Joventut i l’Àrea de Festes organitza una activitat
dins de la Nit Jove. L’Àrea de Festes organitza la Cavalcada de Reis, celebració
amb molt de ressò al municipi, en col·laboració amb l’Àrea de Joventut, que
s’encarrega de la coordinació dels voluntaris, majoritàriament joves del poble.
L’Àrea de Festes és el referent a l’Ajuntament de les Colles de Carnaval, que són
les entitats del municipi amb més presència juvenil i, donat que no existeixen
entitats pròpiament juvenils al municipi, constitueixen el teixit associatiu bàsic amb
el què treballar des de joventut; en les relacions i amb aquestes entitats també es
realitzen actuacions conjuntes entre les dues àrees.

-

Serveis Socials: Accions per reduir el risc social en determinats col·lectius de joves,
treball coordinat per derivar des de Joventut cap a Serveis Socials casos
individuals i a l’invers. Projectes coordinats conjuntament: Servei d’Orientació
Municipal.

-

Promoció Econòmica: Col·laboració amb el carnet jove per buscar més empreses
del municipi que hi participin i derivació de joves cap al Servei d’Orientació
Municipal.



Existeixen diverses espais de coordinació entre àrees i institucions:
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-

Coordinació àrea de joventut (regidora – tècnic – dinamitzador Zona Jove): es
realitza setmanalment.

-

Coordinació tècnica de joventut i dinamitzador: es realitza setmanalment.

-

Comissió tècnica general per el programa de suport i prevenció a la delinqüència
juvenil (mediació i reparació de danys):
o

Comissió educació: IES, CEIP, Serveis Socials, AMPA’s i policia local.

o

Comissió de recursos: Biblioteca, Agent de Salut, Esports, Punt d’Igualtat,
Promoció econòmica, dinamitzador joventut.

o

Comissió de mediació i reparació de danys: Serveis Socials, policia local i
joventut.
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6. Descripció de les actuacions

Aquest projecte està pensat de tal manera que sigui de fàcil accessibilitat per a
tots els joves de Santa Cristina d’Aro; que poden formar part de l’assemblea de
joventut, i de tots els programes, activitats i serveis que d’aquesta en deriven.

ACTIVITATS:
 Comissió Jove:
S’està reconvertint en una Comissió Jove. Aquesta Comissió convoca diferents
assemblees d’activitats durant l’any, per preparar cadascuna de les activitats.
Aquestes assemblees duren aproximadament 1h i es procuren fer en horari que sigui
viable per els joves, principalment als vespres dels dijous i divendres. Les reunions es
realitzen al Zona Jove o a la Sala de Sessions de l’Ajuntament. En aquestes
assemblees es debaten els principals aspectes organitzatius de cada activitat,
s’acorda el calendari de treball, la distribució de tasques i s’intenta implicar el màxim
de joves a les comissions d’activitats.

 Converses en anglès:
S’ofereixen cursos de converses en anglès, un de nivell bàsic i un de nivell
avançat, cada dimarts i dijous a la Zona Jove. Està adreçat a tots els joves que ja
tinguin un nivell i uns coneixements d’aquesta llengua.
El calendari del curs es regeix pel calendar del curs escolar (de setembre a
juny).
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 Taller de graffities:
Continuant amb la dinamització dels joves, a petició seva, es realitzarà un taller
de graffities al mateix espai de la Zona Jove. Els joves pintaran una paret de la Zona
Jove, de manera totalment lliure, d’aquesta manera es potencia la seva creativitat.
El formador del curs serà un jove del mateix municipi, potenciant-se així les
habilitats d’aquest, reconeixent-lo com a professional d’aquest camp.

 Sortida a l’entorn natural de les Gavarres:
Es realitzarà, com a mínim, una excursió a l’entorn natural de les Gavarres amb
els joves. D’aquesta manera es pretén fomentar l’esport i uns hàbits saludables entre
els joves, a més de conèixer l’entorn natural del municipi.

 Penjada de caixes niu:
Amb les joves es realitzarà una instal·lació de caixes niu als arbres de la pineda del
costat de la Zona Jove, es farà un seguiment i un manteniment d’aquestes caixes.
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 Espai jove dins la festa major:
S’oferirà als joves un espai on, dins la programació de la festa major, aquests
puguin comptar amb una programació d’activitats, concerts i actuacions del seu
interès. Es cogestionarà amb colles de carnaval i altres joves del municipi. Es
realitzaran un parell d’assemblees per organitzar-se i programar-se. De tal manera que
les decisions es prenguin siguin democràticament.

 Cloenda de la Zona Jove:
A partir de la demanda dels joves, i amb aquest mateixos s’està co-organitzant
una nit d’activitats a la piscina municipal. Durant aquesta jornada s’organitzarà un
sopar aprofitant també el que els joves recol·lecten a l’Hort ecològic i els joves que han
participat al curs de DJ faran actuacions en directe per amenitzar el sopar i clausurar la
temporada 2013-2016 de la Zona Jove.

 Activitats diverses a la Zona Jove:
Durant l’any també hi ha la proposta de fer minitallers de les següents matèries:
Photoshop, Curs de maquillatge, Curs de reportatges...

SERVEIS:
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 El Servei d’Orientació Municipal:
Ja fa uns anys que funciona el Servei d’Orientació Municipal, en col·laboració
de l’àrea de joventut i la de Serveis Socials. La ubicació d’aquest és a l’Ajuntament.
L’horari d’atenció al públic serà de 8:00 a 15:00 del matí els dimarts i dijous.
El Servei d’Orientació Municipal és un servei d'informació i auto consulta que té
com a objectiu posar a la disposició de les persones desocupades les eines
necessàries per facilitar la recerca activa de treball. Es parteix de la consideració que
potenciant les capacitats i recursos dels usuaris, es facilita la incorporació i/o
reincorporació al món laboral.
És una bona eina per facilitar l'ús de les noves tecnologies com a mitjà per a la
recerca de feina i poder realitzar consultes d'ofertes, accedir a les borses de treball i al
Servei d'Ocupació de Catalunya, recerca d'informació relacionada amb ocupació,
formació activa, realització del currículum...
El Servei d’Orientació Municipal és un concepte que es concreta en un espai
físic en el qual les persones troben els recursos materials (ordinadors, premsa, etc.) i
humans que els permeten completar el seu itinerari de recerca d'ocupació. Una
vegada han rebut orientació i assessorament, el Servei d’Orientació Municipal es
presenta com un espai on poden continuar treballant el seu itinerari de recerca de
feina fins a completar el seu objectiu final.
D'aquesta manera, aquest espai es converteix en un punt de trobada i
d'intercanvi d'experiències per a les persones aturades. També resta obert a aquells
treballadors/es en actiu que busquen una millora de la seva situació laboral actual. El
Servei d’Orientació Municipal és una actuació que s'emmarca dins del Pacte Territorial
de les Comarques de Girona, i que té el finançament del Departament de Treball i
Indústria i del Fons Social Europeu.
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 Punt d’Informació Juvenil:

1. SITUACIÓ:
El PIJ es troba ubicat dins l’espai de la Zona Jove, al Pavelló Municipal d’Esports.
Zona Esportiva Municipal s/n. al 1r pis. L’espai actual de PIJ, compta amb uns 20
m2. dels 170 m2 que té l’espai de Joventut.

a. EQUIPAMENTS I RECURSOS MATERIALS
El PIJ compta amb una recepció, amb una taulell on s’exposen tríptics i informació
vària, i dues cadires, una prestatgeria (lleixa) on hi ha els recursos en format
paper, fulletons, tríptics, mapes, etc. També té tres plafons de paret, on s’hi penja
la informació rellevant d’ofertes laborals, formació, habitatge, etc.
D’altra banda també es disposa d’un plafó de peu, on hi ha la informació
d’activitats i serveis dirigits als joves; tant a nivell municipal com comarcal i
provincial.
A banda, els joves tenen a la seva disposició diversos ordinadors de consulta, on
poden navegar gratuïtament per Internet en el cas que necessitin informació
específica, etc.
Equipament informàtic:
Ordinadors de consulta per els joves.
Un ordinador de consulta per l’informador.
Una fotocopiadora.
Una impressora.
2 Wc’s per nois i noies.

b. SUPORTS INFORMATIUS I MTIJANS TÈCNICS
A nivell informatiu, l’espai compta amb tres plafons informatiu. Dins IES, també hi
ha un plafó on els joves disposen de la informació més rellevant. Cada dimecres
realitzem PIDCES a IES Ridaura.
També, l’informador juvenil, pot publicitar la informació a la web de joventut
municipal, comarcal i a les diverses xarxes socials.
Pel què fa a suports informatius, el PIJ compte amb una prestatgeria on hi ha
arxivat (en paper) la informació referents als eixos de: formació i ocupació.
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c. ALTRES SERVEIS DINS EQUIPAMENT
Dins de la Zona Jove, podem trobar els següents serveis:
-

Aula Estudi.

-

Espai internet (connexió gratuïta per els joves).

-

Espai de joc: ping-pong, futbolí i billar.

-

Espai de trobada.

-

Projector.

-

Punt Jove de Salut.

2. PRESSUPOST ANUAL I PREVISIÓ FINANÇAMENT
A banda del sou de la informadora juvenil, que ja està contemplat en el contracte
amb l’empresa que gestiona el servei, l’àrea de joventut, té previst destinar el
següent pressupost:
Material fungible: 500€ / anuals
Difusió i publicitat:

1.000 €/ anuals

Material extra o puntual: 300 €/ anuals

3. RELACIÓ NOMINAL, TITULACIÓ I TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE:
La gestió dels servei de PIJ està inclosa en el contracte que es va signar amb
l’empresa que gestiona la Zona Jove.
En aquest moment, la persona encarregada per gestionar el servei de PIJ és una
persona amb la següent titulació:
-

Monitor de lleure.

4. PREVISIÓ ANUAL DE VISITES I CONSULTES REALS
Fent una aproximació de 10 consultes mensuals, amb un total de 110 consultes
anuals.
No podem oblidar-nos de la situació territorial en que es troba Santa Cristina;
municipi petit i ubicat a segona línia de costa, la qual cosa, fa que els joves que
estudien fora (Barcelona, Girona, etc), necessitin tenir un punt on recórrer a buscar
la informació (horaris, serveis que necessitaran,...), per dur a terme el seu projecte
de vida i el pas a l’emancipació. D’altra banda, també és important, per als joves
que viuen a les diferents urbanitzacions (11), tenir un servei com aquest, ja que
facilita la recerca d’informació.
Hem de tenir en compte que moltes de les consultes són de manera informal, amb
preguntes curtes sobre un tema en concret i no generen cap registre.
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 Punt Jove de Salut:
El Punt Jove de Salut és un servei setmanal obert a tota la població adolescent
i jove de Santa Cristina d’Aro amb l’objectiu d’oferir assessorament, i informació sobre
temes que tinguin a veure amb la salut en general.
Els programes que es porten a terme en aquest tipus de servei tenen a veure
amb la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. Les principals estratègies que
s’utilitzen són la comunicació social en salut, l’educació per a la salut i l’ús
d’experiències en l’àmbit lúdic.
Les activitats del programa són diverses, les més directes fan referència a la
consulta personal dels joves que vénen a buscar informació d’algun tipus o bé amb
algun problema en concret. L’espai i el moment d’aquesta entrevista vindrà determinat
de la demanda en concret, per no delimitar espai i temps i així fer que la consulta sigui
còmode i sobretot confidencial.
D’altre banda es treballaran temàtiques concretes al llarg de l’any al Zona Jove,
posant més èmfasi en la difusió específica sobre aquestes temàtiques durant un
període de temps, i realitzant tallers i xerrades, amb una periodicitat mensual,
aproximadament. Entre aquestes temàtiques es dedicarà més temps i esforços a la
prevenció i la reducció de danys del consum abusiu de substàncies tòxiques.

 Dinamització dla Zona Jove:
La Zona Jove es dinamitzarà a partir de personal extern, amb la supervisió i
coordinació de l’àrea de joventut.
Obrirà de dilluns a dijous de 16.30h a 20.30h i els divendres de 16.00h a
20.00h, sempre amb una persona de referència que dinamitzarà l’espai i la
programació de les diferents activitats pensades per als joves i a partir de les seves
demandes.
La dinamització del casal, pretén impulsar diferents tipus d’activitats que arribin
a tot el públic juvenil, d’edats i d’interessos. Potenciant les pròpies capacitats dels
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joves del municipi per a impartir els tallers, xerrades i cursos; ampliant així l’oferta que
fins ara ja existia. Sentint-se seu l’espai.
S’intentarà realitzar les activitats en els espais apropiats; dins o fora del casal,
obrint així les possibilitats i explotant els recursos existents en el municipi.
Les activitats i monogràfics seran proposades a l’inici de curs la comissió jove,
formada pels representants de les joves de Santa Cristina d’Aro, el dinamitzador/a de
la Zona Jove i el tècnic de Joventut. Per norma general, tots els tallers i activitats es
realitzaran de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda.
Comptarà també amb una Sala Polivalent que servirà d’ Espai de Trobada
dinamitzat, amb diferents jocs i entreteniments, d’espai de reunió per les comissions o
els grups de joves que ho sol·licitin, i de sala d’activitats en l’horari en que aquestes es
realitzin.

 SERVEI D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA (SIE) PER A L’ADOLESCÈNCIA EN
RISC
El municipi de Santa Cristina d’Aro estableix un conveni de col·laboració amb
Càrites Diocesana l’any 2016 per donar resposta en termes educatius, als adolescents
amb risc social del municipi.
El Projecte de Reforç Escolar va sorgir de la necessitat detectada tant des de
Serveis Socials com des de l’escola del municipi, com de des l’Àrea de Joventut
d’oferir a diferents adolescents un suport de reforç escolar, per a fer front a diverses
necessitats socials i d’aprenentatge.
Des de l’any 2011, s’ha dut a terme el SIE en la població de Santa Cristina
d’Aro amb la necessitat d’ampliació de les places, any rere any, atenent en l’actualitat
un total de 12 adolescents.
Davant l’actual demanda de nous casos així com la bona resposta dels que ja
formen part d’aquest servei, es considera convenient continuar oferint el servei durant
el proper curs escolar. El SIE de secundària es va començar el curs escolar
2011/2012.
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Es realitza als baixos de la casa del mossèn (rectoria) en unes aules adaptades
que disposen de taules, cadires, material fungible,... i un despatx per entrevistes
individuals amb alumnes i familiars.
El personal que es fa càrrec dels alumnes són titulades en magisteri i persones
voluntàries aptes per aquest tipus de servei. Horari. Dimarts i dijous de 18:45 a 20:30h
Les persones beneficiàries del projecte són aquells adolescents que es troben
en situació de risc social i presenten dificultats de caire educatiu.
El Projecte del Servei d’Intervenció Educativa (SIE) ofereix un espai de reforç
escolar a aquells adolescents que, prèvia derivació del centre educatiu i/o de l’àrea de
serveis socials del municipi i/o Àrea de Joventut, tenen dificultats per seguir el ritme de
les classes i necessiten un suport extern que les seves famílies no poden costejar.
També aquests menors presenten sovint dificultats de relació amb els iguals, aspecte
que també es treballa en aquest servei a través de diferents activitats específiques.
A l’inici del curs escolar la Comissió psicopedagògica del centre educatiu
realitza una proposta dels joves que poden ser susceptibles de formar part del SIE.
Això després és consensuat amb la tècnica del SIE i amb l’àrea de serveis socials del
municipi. Les incorporacions i propostes es poden donar també al llarg del curs
escolar.
Els criteris de selecció al servei estan fixats pel centre educatiu, el personal del
SIE, així com per l’àrea de serveis socials i contemplen, entre altres, aquests aspectes:
-

Infants en etapa escolar amb dificultats d’aprenentatge que segueixen cursos
educatius normalitzats.

-

Infants en risc d’exclusió social i amb dificultats amb l’adquisició d’hàbits i
habilitats socials.

-

Famílies que tinguin escassos recursos econòmics.
Un cop la persona està derivada al servei, la tècnica realitza una entrevista

amb la família per establir els criteris de treball i per posar en comú aspectes que
puguin ser d’interès pel treball que es realitzarà en el servei. Durant el curs escolar la
mestra realitza coordinacions regulars amb el centre escolar i entrevistes amb les
famílies corresponents en cas que es consideri oportú.
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El SIE reforça i treballa els següents aspectes:
-

Adquisició d’hàbits i tècniques d’estudi

-

Reforç de les matèries en les que té més dificultat el menor

-

Millora de la organització en termes educatius (establiment d’horaris, ús de
l’agenda escolar,...)

-

Reforç de les habilitats socials i relacions interpersonals.
El treball es realitza en grups reduïts que realitza mestra i estan supervisats per

aquesta i pels voluntaris que formen part del projecte.
També es realitzen activitats culturals fora e l’horari del SIE com sortides,
excursions, assistència a tallers, entre altres.
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FORMACIÓ:
 PFI-PTT:
S’oferirà als joves que tinguin les necessitats específiques, la possibilitat de
formar-se en dos programes de Qualificació Professional Inicial en
-

Atenció al Públic i vendes.

-

Hosteleria i Restauració.
Aquesta formació es realitzarà de forma conjunta amb municipis propers: CastellPlatja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols.
Aquest programa ofereix la possibilitat de formar-se en una especialització i

alhora d’obtenir el GES, per aquells joves que en el seu moment no ho varen poder
fer.

 Joves per l’ocupació
El projecte Joves per l’ocupació es realitza de forma conjunta entre els Ajuntaments de
Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro i Palafrugell. El programa pretén estimular la
formació i l’aprenentatge de les persones joves que han abandonat el sistema educatiu
mitjançant el seu contracte amb l’empresa. Va adreçat a joves d’ entre 16 i 25 anys en
situació d’atur amb o sense ESO, té un abast comarcal i hi participen en total 30 joves,
dels quals 4 són de Santa Cristina d’Aro. La durada és de 13 mesos (de febrer de
2016 a març de 2016) i les especialitats que es treballaran seran operacions bàsiques
d’hoteleria, restauració i atenció al client. Donada l’experiència de l’any anterior, aquest
any s’ha redefinit el projecte, fent-lo més pràctic i atractiu pels joves. Hi haurà una
formació prèvia en l’ofici de 277 hores (5 hores al dia) i una formació pràctica en
empresa d’un mes de pràctiques no remunerades i 6 mesos de contracte laboral
remunerat. La formació teòrica es va iniciar el mes de gener a Vall-llobrega
Aquest projecte té com a objectiu millorar l’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral i/o
fomentar el retorn al sistema educatiu dels/les joves participants. Consten d’una
formació professionalitzadora necessària per al desenvolupament adequat d’un
determinat lloc de treball i, si escau, d’una formació complementària específica i
vinculada a aquella amb la finalitat d’ajustar-se a les necessitats de les empreses
susceptibles de contractar les persones joves. Es realitzarà també formació destinada
a facilitar l’obtenció del títol de graduat en ESO en el cas de participants que no l’hagin
obtingut.
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El programa Joves per l’ocupació contempla l’adquisició d’experiència professional en
empreses mitjançant ajuts a les empreses que subscriguin contractes de treball amb
joves participants.
Lligant amb aquest projecte des de l’àrea de Joventut oferim la possibilitat de tutoritzar
les persones joves que hi participin per què es puguin treure el graduat en ESO a
través de la IOC

 IOC a la Zona Jove
Des de l’Àrea de Joventut es vol tirar endavant un projecte per combatre el fracàs
escolar i ajudar a les persones joves que no tinguin el graduat en ESO que se’l puguin
treure gràcies a una Tutorització individualitzada. Bàsicament es realitza:
1. Assessorament i ajuda en la inscripció on-line del Graduat Escolar (ESO),
cicles formatius de grau mitjà (CFGM), cicles formatius de grau superior
(CFGS) i curs de preparació de la prova d’accés a cicles formatius.
2. Ajuda, avaluació i suport directe en l’obtenció del Graduat d’Educació
Secundària (GES) i guiatge en la realització de cicles formatius de grau mitjà
(CFGM), cicles formatius de grau superior (CFGS) i curs de preparació de la
prova d’accés a cicles formatius.
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 Horts Urbans
L’activitat pretén justificar la creació d’un servei públic municipal d’hort ecològic al
CEIP Pedralta per a joves del Punt d’Informació Juvenil de Santa Cristina d’Aro.
Finalitat
El servei públic municipal d’hort ecològic té per finalitat la creació d’un espai de gestió
mediambiental que doti als joves d’un nou instrument de participació, que afavoreixi la
construcció de ciutadania, la identitat de poble i la formació en un ofici específic.
L’activitat té un enfocament formatiu i terapèutic que es configura a partir d’uns
principis orientadors: la preocupació per un col·lectiu de joves especialment afectats
per la crisi, l’exaltació de les seves potencialitats, la recuperació de la seves capacitats
com a persones actives, l’enfortiment de la relació dels coneixements humans amb la
natura i la creació d’un model d’agricultura més sostenible i d’autogestió.
Justificació
A través de l’àrea de Joventut, i concretament des del Punt d’Informació Juvenil, es va
detectar l’interès d’un grup de joves de crear, treballar i gaudir d’un hort ecològic.
L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, amb la col·laboració de
l’àrea de Medi Ambient i del CEIP Pedralta té la voluntat d’impulsar la creació d’un hort
ecològic d’uns 100m2 aprox. dins del recinte del CEIP Pedralta.
Objectius
Els objectius de l’àrea de Joventut i de l’àrea de Medi Ambient per a realitzar aquest
projecte són:
-

Recuperar el lligam amb la terra que ens ajuda a conèixer i a comprendre millor
la natura, estimar-la i respectar-la.

-

Integrar el paisatge hortícola dins de l’entorn urbà.

-

Incentivar les produccions hortícoles com a rebost dels joves, fomentar
l’autoconsum i l’horticultura ecològica basada en criteris de sostenibilitat
ambiental.
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-

Fomentar una eina de relació entre el col·lectiu de joves i els alumnes del CEIP
Pedralta, els quals també participaran activament de l’hort a través de
l’observació, l’aprenentatge i de l’assignació de petites tasques i/o funcions.
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La sostenibilitat d’aquest projecte deriva de l’aportació dels recursos econòmics
per part de l’Ajuntament: 58.110,17€, que representa mes de l’ 1% del pressupost
municipal total i més del 3% del pressupost destinat a activitats i despeses corrents,
capítol 2.
Organitzatius: Es compta amb l’estructura administrativa de l’Ajuntament, i les
instal·lacions municipals, especialment la Zona Jove, zona esportiva, i Sales de
Reunions municipals.
Zona Jove, pretén donar resposta a les inquietuds i necessitats de les persones
joves des d’un punt de vista integral, tenint en compte que els aspectes i àmbits que
afecten la vida de la persona ho fan de forma global i no fragmentada.
La participació de la ciutadania jove ajuda a donar forma a aquesta visió
integral, ja que les propostes i demandes són formulades des de la subjectivitat dels
participants, que viuen la realitat de forma complexa i global, i no de forma
compartimentada (per exemple treball i habitatge van intrínsecament lligats des de la
vivència subjectiva), forçant així l’administració a donar respostes amb una lògica
integral a aquestes necessitats .
Per això fem referència a la informació (que tenim a disposició de tots els joves,
referent a les diferents àmbits de la vida), la formació (formal i no formal que fem
arribar a tots als joves, tenint en compte les característiques d’aquests.
Parlem d’una integritat en la que tenim en compte els diferents grups de joves,
les edats, cultures, tradicions, com també el foment de les polítiques d’igualtat en clau
de gènere.
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7. Temporalització

La temporalització d’aquestes activitat previstes pel 2016 és la següent:
Activitats:

2016
Progra

Fases

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

mes
DE

Realització

JOVENTUT

D’ACTIVITATS

ASSEMBLEES

Seguiment
Avaluació

2016
Progra Fases
mes
EN

Disseny

ANGLÈS

CONVERSES

Realització
Seguiment
Avaluació
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2016
Progra Fases

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

ENTORN

LES

SORTIDA:

NATURAL

mes
Disseny

GAVARRES

Realització
Avaluació

2016
Progra

Fases

Disseny

FESTA MAJOR

ESPAI

JOVE:

mes

Realització
Avaluació
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2016
Progra Fases

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

mes

ZONA JOVE

CLOENDA

Disseny
Realització
Avaluació

Serveis

2016
G

F

M

A

Seguimen
t
Coordinac
ió

MUNICIPAL

SERVEI

D’ORIENTACIÓ

Programes Fases

Avaluació
Renovaci
ó conveni
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2016
Progra Fases

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

mes

PUNT JOVE DE SALUT

Seguiment
Coordinació
Renovació
conveni
Agendes
salut IES
Tallers

2016
Progra Fases
mes

Programació

ZONA JOVE

DINAMITZACIÓ

Manteniment

activitats
Dinamització
Coordinació

36

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

2016
Progra

Fases

G

F

M

A

Organització
Signatura
conveni

EDUCATIVA

SERVEI

D’INTERVENCIÓ

mes

Execució
Seguiment

i

coord.

Avaluació
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2016
Progra Fases

G

F

M

A

M

mes
Organització

PIJ

Execució
Avaluació
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Formació

2016
Progra Fases

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

G F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

mes
Organització
Signatura
conveni
Execució

PFI-PTT

Seguiment

i

coord.

Avaluació

2016
Progra Fases

PER

mes
Organització
Signatura
conveni

L’OCUPACIÓ

Execució

JOVES

Seguiment

i

coord.

Avaluació

2016
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Progra Fases

G F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

GREADUAT

mes
Difusió

SERVEI

ESO PER IOC

Inscripcions
Execució
Avaluació

2016
Progra

Fases

G

F

M

A

M

J

mes

HORTS URBANS

Organització
Signatura conveni
Execució
Seguiment i coord.

Avaluació

8. Recursos

L'àrea de Joventut depèn de la seva pròpia regidoria.
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El personal adscrit a l'àrea de Joventut el composen en l’actualitat, un tècnic
(nivell C) a jornada compartida amb Esports. Un dinamitzador - informador juvenil, a
25h setmanals. Aquest és personal extern.

Àrea de Joventut

Regidora

Tècnic/a de
Joventut

Formadors/es
externs

Dinamitzador/a

Estudiant en
practiques
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INFRAESTRUCTURES JOVENTUT
INFRAESTRUCTURES PER A JOVES
Les dependències que es gestionen des l'Àrea de Joventut, estan ubicades al
primer pis del pavelló municipal d’esports, a la zona esportiva.
Es tracta d’un espai total aproximat d’uns 120 m2. Aquest espai es destrueixi en
diferents zones:
-

PIJ: Punt d’informació Juvenil i zona de consulta ràpida, on es disposa de 3 taules
amb els corresponents ordinadors amb connexió gratuïta per als joves a Internet.

-

Aula estudi i Zona Internet: aquesta és una sala tancada amb una capacitat de 13
ordinadors més una taula de treball.

-

Espai Lúdic: aquest espai de butaques i futbolí.

-

Despatx tancat per a reunions, assessorament, etc. En aquest despatx també es
realitzen atencions personals del PIJ i del PJS (Punt Jove de Salut).

-

Cuina per tallers puntuals

Es disposen banys diferenciats per nois i noies, amb dos wc’s a cadascun.

Punt d’Informació Juvenil:
Consisteix en un espai dins la mateixa zona jove, just a l’entrada de l’espai
comptem amb una taula d’atenció al públic, amb les corresponents cadires i un
ordinador per a la professional.
Com ja he comentat, al costat de la taula de consulta hi ha tres ordinadors de
consulta ràpida pels joves que volen fer ells mateixos la recerca d’informació
específica.
A banda, es compta amb un arxivador on es recull tota la informació de
formació / ocupació.
També es disposa d’un parell de plafons on s’hi penja setmanalment informació
laboral i temes d’interès pels propis joves: formació, cursos, beques, sortides i
activitats, etc.
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Zona Jove:
Davant la necessitat detectada de que els joves puguin disposar d'un espai
propi per reunir-se i realitzar activitats es va crear fa 6 anys el Zona Jove. Després de
diferents canvis d’ubicació, actualment l’espai es troba al primer pis del pavelló
municipal d’esports, a la zona esportiva, amb un espai específic delimitat per a Zona
Jove, independentment del pavelló.
En aquest espai setmanalment s'organitzen diversos taller i activitats, i serveix
també d'espai de trobada.
Amb ordinadors connectats a Internet, taules, cadires, jocs de taula, futbolí...
Zona Jove està obert de dilluns a dijous de 16.30h a 20.30h i divendres de
16.00h a 20.00h i compta amb un referent que fa funcions de dinamitzador juvenil.

Punt Jove de Salut:
Ubicat dins l'espai Zona Jove, funciona quinzenalment els dimarts de 18.00 a
20.00h, amb una agent de salut de referència. Es comparteix el despatx amb el PIJ, ja
que aquests funcionen en dies diferents.

Instal·lacions esportives:
El fet d’estar ubicats a la zona esportiva facilita l’ús de les instal·lacions i espais
a l’aire lliure per a activitats puntuals;
Setmanalment, fem ús de la pista del pavelló per a jugar futbol sala. Depenent
de les activitats, comptem també amb una pista exterior, una pineda i la pista de skate.
En referència a l’espai, es possible que es dugui a terme un altre canvi
d’ubicació de la Zona Jove i les instal·lacions juvenils, encara per a determinar.
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DESPESES:
DESPESES

DESPESES D'ACTIVITATS
DESPESES
Concepte

Import
3.000,00 €

Conveni Càritas. (SIE)Servei d'Intervenció Educativa

500,00 €

Cloenda estiu casal de joves
Formador converses anglès

1.080,00 €

Formador curs de disseny gràfic

1.800,00 €

Material Local

600,00 €

Material difusió. Cartelleria

800,00 €

Obra de teatre a l'IES Ridaura

600,00 €
950,00 €
220,00 €
500,00 €
24.000,00 €
3.000,00 €
600,00 €
1.980,00 €

Formador taller de reportatges
Material taller de grafittis
Curs de percussió
Servei de dinamització juvenil del Local de Joves.
Conveni ACAS. Per la dinamització de les activitats del Punt Jove de Salut.
Projecte PQPI(Programes de Qualificació Professional Inicial). Cost per 2 alumnes.
Joves per l'ocupació. Cost per 4 alumnes.

750,00 €

Material Curs Horticultura ecològica

40.380,00 €

Subtotal despeses activitats

DESPESES DE PERSONAL DEL
PROJECTE
DESPESES

Categoria professional
Coordinador d'Esports i Joventut. Nivell C

Funcions
Tècnic

Cost total
(sou brut +
cost patronal)
35.460,34 €

35.460,34 €

Subtotal despeses personal

TOTAL DESPESES

Dedicació
Temps
(%)
50%

Cost
17.730,17 €

17.730,17 €

Ingressos previstos de la DGJ

Despeses d'activitats

40.380,00 €

16.152,00 €

Despeses de personal

17.730,17 €

7.092,07 €

TOTAL

58.110,17 €

23.244,07 €
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INGRESSOS

RESUM FONTS DE FINANÇAMENT
DGJ
Inscripcions curs de percussió
Inscripcions curs de disseny gràfic
Inscripcions converses anglès

Import
23.244,07 €
400,00 €
200,00 €
450,00 €

Subtotal ingressos externs

24.294,07 €

FONTS PRÒPIES

33.816,10 €

TOTAL

58.110,17 €
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9- Mecanismes de difusió del projecte

La informació respecte el projecte, així com dels seus serveis i activitats, es
farà partint mitjançant les diferents vies que tenim:
 Noves tecnologies:
-

Web de joventut: www.santacristina.net/joventut / https://bejove.wordpress.com/

-

Facebook

-

Twitter

-

Whatsapp
 Correu ordinari: mitjançant cartes postals
 Cartells, díptics, tríptics i varis.
 Base de dades de joves del municipi:
-

SMS

-

E-mails.

 Publicacions:
-

Butlletí trimestral

-

Agenda mensual

 Programa de ràdio. Properament es facilitarà als joves cristinencs un espai dins
la programació de Ràdio Santa Cristina.
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10. Disseny d’avaluació del projecte

L’avaluació serà continua, en les coordinacions setmanals, quinzenals i
mensuals amb els diferents agents implicats, al igual que amb els mateixos joves.
ACTIVITAT
Què avaluem?
En finalitzar qualsevol activitat hi haurà un avaluació de: (Què avaluem)
Organització i funcionament
Espai, durada
Realització d’aquesta activitat i/o servei.
Qui avalua?
Aquesta valoració es farà per part dels assistents, dels realitzadors de l’activitat
i programa i també dels tècnics.
Per part tècnica i política, hi haurà una avaluació tant quantitativa com a nivell
qualitatiu.
A finals d’any, es realitzarà una avaluació general del projectes i dels
programes i serveis inclosos en aquest.
I la metodologia serà:
-

Mitjançant qüestionari / enquesta de grau de satisfacció; per escrit o de forma
verbal al finalitzar l’activitat.

-

Observació dels professionals i tècnics.

-

Bústia de suggeriments i pluja d’idees.

PROCÉS
Hi haurà una valoració de tot el procés d’avaluació a nivell de:
-

Tècnics i polítics

-

Joves del municipi.
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Un exemple d’avaluació seria el següent:

OBJECTIU
GENERAL

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Establir unes línies d’actuació
dirigides a la informació i
prevenció de diferents aspectes
de salut d'interès per als joves.

DE RESULTAT
Oferir assessorament als
joves de 15 a 29 anys al
punt
de
referència
setmanal per a consultes
relacionades
amb
els
aspectes de la salut.

DE PROCÉS

AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS
DE RESULTAT
DE PROCÉS
Quantitatiu
Qualitatiu
Quantitatiu
I
C
I
C
I
C
El Punt Jove Potenciació
de Salut.
del
Servei
d'Assessora
ment

Arribar a un mínim de 15 Organitzar i col·laborar en
joves en les campanyes diferents campanyes sobre Nombre
de prevenció anuals.
prevenció.
joves

de Participació
de 15 joves
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Àmbit
d’intervenció
dels serveis
que
es
disposa

Qualitatiu
I
C

Que el 70%
dels usuaris
dels serveis
siguin joves
entre 12 i 29
anys

Àmbit
Que el 70% Conveni de 1 conveni de
d’intervenció dels usuaris col·laboració col·laboració
del servei
dels serveis amb ACAS
amb ACAS
siguin joves
entre 14 i 18
anys

Grau
de
satisfacció
dels tècnics
que
coordinen el
servei

Valoració
mitjana de 3
en
una
escala de 5

