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Amb motiu del 15é aniversari de la fundació de l’empresa Culturama SL i coincidint 
amb l’inici de l’any internacional de la joventut, s’ha volgut contribuir a impulsar 
noves iniciatives d’oci per a joves. És per açò que s’ha encetat el premi Culturama a la 
Innovació en matèria de Joventut, amb l'objectiu de premiar experiències innovadores 
que utilitzen i/o fomenten noves tendències d'oci juvenil.

Culturama SL. Gestió i Programació de Serveis Socioculturals ha comptat amb la 
col·laboració del Consorci xarxa Joves.net, la Universitat de València i la Diputació 
Provincial de València i amb el suport de l’associació de professionals de joventut de la 
CV, que han fet possible aquesta primera convocatòria del Premi i per la qual cosa els 
volem transmetre el nostre agraïment.

El que ara teniu a les mans és el resultat d'aquesta primera edició, un Llibre Blanc 
de bones pràctiques en matèria de joventut. En aquestes pàgines trobareu les dues 
iniciatives guanyadores, i a més teniu tot un seguit d'experiències realitzades per 
algunes de les entitats col·laboradores.

Com a resultat de la convocatòria de 2010 el jurat ha atorgat el premi Culturama a la 
Federació CCJJ Don Bosco CV pel seu projecte “Concurs de vídeo curt “Microfilms”,
 i un accèssit a la Mancomunitat de Municipis de la Safor pel seu projecte 
“Trobada de Joves de la Safor”.

Com que aquest premi té un caràcter biennal, la propera convocatòria serà al 2012 i 
esperem la vostra participació.
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Federació CCJJ Don Bosco Comunitat Valenciana. Concurs de vídeo curt “Microfilms”

1 situació anterior al desenvolupament de l’actuació 
Context, punt de partida, qui està donant també resposta a eixa situació i què està fent.

Després d’analitzar l’oferta cultural dirigida als joves de la Comunitat Valenciana, des 
de la Federació CCJJ Don Bosco vam trobar una extensa oferta molt vertebrada de 
programació de cinema, teatre, concerts musicals, exposicions, galeries, museus... 
Diverses activitats de gran riquesa cultural i social que destaquen pel seu caràcter 
popular i accessible a la generalitat dels/de les joves valencians.

No obstant això, totes aquestes activitats culturals com a proposta única, sense 
deixar de posseir un alt contingut d’originalitat i una gran capacitat socialitzadora, 
suposen una concepció de la cultura com un consum de productes elaborats per 
aquells que d’una forma oficial posseeixen la cultura, “els artistes”, i fomenten una 
comunicació unidireccional en la qual el/la jove es converteix en mer espectador de 
clixés culturals. 

Les necessitats que pretén abordar l’activitat de “Microfilms”, dins del programa 
“desenvolupament cultural amb i per als/les joves” transcendeixen a un plànol més 
concret i entronca amb una problemàtica social que s’emmarca dins del camp de la 
intervenció sociocultural. Apostem per una participació activa dels/les joves en els 
processos de creació i expressió. 

Concurs de vídeo curt “Microfilms”
Àrea temàtica / àmbit de l’activitat: Joventut
Entitat / institució: Federació CCJJ Don Bosco Comunitat ValencianaAdreça: C/ Sagunt, 192  C.P.: 46009 Municipi: ValènciaTel.: 96 366 17 89  

Correu electrònic: federacion@don-bosco.org
Lloc web: www.don-bosco.org
Persona de contacte: Raúl Hernández Llorens
Paraules claus: educació en valors, participació juvenil, integració

mailto:federacion%40don-bosco.org?subject=
http://www.don-bosco.org
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Tots, en un moment determinat, poden convertir-se en creadors de cultura des de la 
manipulació del món de la creativitat, des d’accions on la qualitat tècnica no és l’únic 
paràmetre i on paràmetres com expressió i comunicació donen sentit als processos 
d’accés al món de la cultura. Entesa aquesta des d’un concepte de democràcia cultural, 
de participació activa dels individus i des de la multiplicitat d’oportunitats d’accés als 
mitjans per a la creació cultural. 

És des d’aquest últim enfocament des d’on es fonamenta aquest projecte. La Federació 
Don Bosco com a entitat d’Educació en el Temps Lliure, proposa al jove valencià 
una oferta original de foment de la cultura. És per això, que planteja un programa 
d’animació sociocultural que potencia la cultura, no només com un bé compartit de la 
ciutadania sinó a més com un mitjà de realització personal, de promoció integral del/la 
jove i de participació social.

Aquest plantejament, es fa encara més necessari quan ens dirigim a joves amb 
problemàtiques socials de marginació, exclusió social, alt grau de fracàs escolar etc. 
Col·lectius als quals no arriben en grau suficient les polítiques institucionals de foment i 
promoció de la cultura. 

Es tracta en definitiva de plantejar una alternativa a la proposta cultural dirigida als/les 
joves de la Comunitat Valenciana. Alternativa que aposta per una originalitat basada en 
el protagonisme juvenil, l’animació sociocultural, una finalitat educativa afegida i una 
proposta d’àmplia convocatòria que potencia la universalització de la cultura. 

És en aquest camp on vam trobar majors manques i ofertes encara insuficients que 
faciliten l’accés de la societat infantil i juvenil a una cultura veritablement democràtica 
i popularitzada.

2  descripció de l’actuació (eXecució) 
Resumidament: descripció, resum de l’experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, 

metodologia, participació dels/de les usuaris/àries en el projecte. Amb qui s’ha col·laborat per posar en 

marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

El concurs de vídeo curt “Microfilms” és una activitat que es va originar en 2008, i que ha 
suposat una renovació total del programa, per la innovació que ha presentat i, sobretot, 
per les oportunitats que ha donat als i les joves en l’àmbit cultural.

Es tracta d’un concurs oferit a tots els i les joves majors de 14 anys, de totes les entitats 
juvenils de la Federació Don Bosco CV i a tots aquells col⋅legis que s’han volgut sumar a la 
iniciativa. En aquesta activitat, no solament s’ha cercat la realització d’un vídeo, sinó que 
s’ha format aquests/es joves en les arts visuals, en les noves tecnologies, i també en el 
treball en grup, la col⋅laboració, la creativitat artística, etc.
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Per a donar-li aqueixa càrrega de valors que caracteritza totes i cadascuna de les activitats 
de la Federació Don Bosco, cada any s’ha centralitzat en una temàtica específica. Així, 
podem assenyalar que l’any 2009 va estar dedicat al foment i la protecció dels Drets 
Humans, i enguany 2010, s’ha dedicat a l’any europeu “contra la pobresa i l’exclusió social”. 
La següent edició del concurs “Microfilms 2011” s’emmarcarà dins de l’educació en valors.

D’altra banda, volem remarcar la importància del/la jove en la realització de l’activitat, ja 
que des del minut 1, totes i cadascuna de les decisions han sigut presses pels destinataris/
àries, sent els i les voluntaris/àries mers acompanyants. Hem potenciat així la màxima 
participació i implicació dels i les joves en el desenvolupament del projecte. La funció del 
voluntari/ària en aquesta activitat, ha sigut la d’oferir tot l’assessorament tècnic i la de 
realitzar un acompanyament i seguiment a cadascun dels grups participants en l’activitat.

En successius anys, des de la Federació Don Bosco CV es volen proposar noves temàtiques 
socials, així com un suport i foment de la llengua i cultura pròpies, llançant una categoria 
específica de “Microfilms en valencià”.

els objectius de l’activitat han sigut:
 1. Promoure els valors del respecte, la tolerància i la solidaritat i fonaments   
  de la convivència i d’una interacció social positiva, mitjançant el    
  descobriment i la valoració de la diversitat cultural.
 2. Educar des de l’espontaneïtat, la creativitat, i la corresponsabilitat fomentant el  
  treball en grup com un mitjà de promoció personal i de socialització. 
 3. Promoure el desenvolupament d’habilitats socials, així com l’autonomia   
  personal, l’autoestima i el desenvolupament social dels/les destinataris/àries. 
 4. Fomentar una actitud crítica dels/les joves davant la diversitat d’ofertes   
  culturals, perquè siga capaç de descobrir i valorar la riquesa cultural existent  
  enfront de la cultura de l’oci consumista. 
 5. Promoure entre els/les xiquets/es i joves valencians els mitjans de comunicació  
  social, les festes populars, la música i el respecte a la interculturalitat com   
  elements que vertebren la cultura i que contribueixen a l’enriquiment i diversitat. 

La metodologia d’aquest subprograma es basa en l’adequació dels espais, instruments, 
criteris i pautes de treball a les característiques, necessitats i demandes dels/de les joves. 
Les accions i activitats duen a la pràctica els objectius plantejats, afavorint una intervenció 
més efectiva entre els nostres destinataris/àries. 

les diferents fases en les quals ens basem són les següents:
 1. Detecció, anàlisi i estudi de les necessitats.
 2. Planificació de les accions que desenvoluparem.
 3. Execució de les accions planificades sobre la base de l’anàlisi i estudi previ de  
  les demandes i necessitats.
 4. Procés d’avaluació de les accions.
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El contingut tècnic que desenvolupa aquest subprograma “desenvolupament cultural amb 
i per als/les joves”, es defineix i concreta amb les diverses accions, mitjançant les quals 
intentem arribar als objectius proposats i contribuir als objectius generals del programa 
d’integració social de joves, des d’una educació en valors, present en totes les accions 
desenvolupades en aquest subprograma, a fi de garantir un procés d’intervenció educativa 
en els i les participants de les diferents localitats.

 1 Programació d’activitats, promovent també que siguen ells mateixos els qui   
  assumisquen la funció de coordinadors i organitzadors. Protagonisme juvenil.
 2 Dividint els diferents projectes locals en àrees i sectors d’activitat fomentant així
   una oferta diversificada i estructurada per a respondre de forma concreta a   
  les necessitats dels i les participants, permetent-los d’aquesta manera poder  
  escollir l’activitat més gratificant per a ells.
 3 Promovent activitats musicals, de radiofonia, de periodisme, esportives etc.
 4 Realitzant un seguiment personalitzat de cada participant adaptant a cada   
  moment les possibilitats i dificultats de realització de l’activitat a les capacitats  
  reals dels i les participants.
 5 Desenvolupant tallers i sessions formatives que promoguen capacitats artísti  
  ques i tècniques dels i les participants, des d’un ambient normalitzat i positiu.

En relació als i les participants, programa dirigit al col·lectiu jove d’edats compreses entre 
els 14 i 26 anys, que es troben en les diverses situacions de risc social. Les nostres entitats 
locals estan situades en diferents contextos on es troba a joves amb realitats diferents. 

Les característiques detectades en una gran majoria dels i les participants d’aquest 
subprograma són: 
 ⋅ Manques en el desenvolupament d’habilitats socials i en el desenvolupament   
  evolutiu de l’individu.
 ⋅ Dificultats en les relacions interpersonals i en la integració social, i amb el seu  
  grup d’iguals. 
 ⋅ Dificultats davant la resolució de conflictes (saber enfrontar-se a ells mitjançant  
  un plantejament coherent i estructurat, donant resposta al mateix). 
 ⋅ Problemàtiques d’exclusió social: marginació, drogodependències,    
  desestructuració familiar, absentisme escolar, atur, conductes violentes... 
 ⋅ Joves d’ambients i zones marginals i de nivell socioeconòmic medi-baix. 
 ⋅ Problemes associats al consum de drogues i a la falta d’hàbits de vida saludable  
  (com higiene personal). 
 ⋅ Manca de pensament crític i sentit de la participació.

Segons les nostres estimacions, en l’última convocatòria de Microfilms van participar uns 
225 joves de tota la Comunitat Valenciana.

El projecte ha tingut una durada d’un any, tot i que no es tracta d’un projecte finalista, 
sinó que es pretén consolidar com una activitat de continuïtat tots els anys. De cara a 
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la realització de l’activitat en el 2012, des de la Federació Don Bosco hem avançat el 
llançament de la mateixa, perquè els i les joves participants compten amb més temps per 
a poder planificar-se millor, rebre formació específica i comptar amb més moments de 
reunió i coordinació.

 

3   avaluació  
 Ferramentes i indicadors.

El procés d’avaluació s’ha contemplat com una fase dins del desenvolupament del 
programa i es considera un moment important per a la revisió i reflexió sobre la 
consecució dels objectius i el desenvolupament del programa. 

Per al seguiment i control dels projectes que es desenvolupen a nivell local, així com del 
programa general, s’estableixen tres nivells. 

 1 A nivell autonòmic comptem amb un coordinador general del programa, la 
  secretària tècnica i l’equip de finançament. Les avaluacions que es realitzen   
  són periòdiques a través d’informes i avaluacions dels voluntaris/àries i 
  destinataris/àries. En finalitzar el programa es realitza una avaluació entre   
  el coordinador general i els responsables locals, que queda reflectida en la   
  memòria del programa. 
 2 A nivell local es disposa d’un coordinador i un equip de voluntaris/àries, que  
  realitzen avaluacions setmanals i trimestrals. 
 3 Avaluacions puntuals després de les trobades d’àmplia convocatòria   
  i activitats més rellevants, que són realitzades en finalitzar l’activitat per l’equip 
  coordinador i els/les voluntaris/àries que han participat, així com pels   
  destinataris/àries. 

Els criteris de valoració que es prenen en les avaluacions són els següents: 
 · Preparació i adaptació al programa inicial. 
 · Metodologia i tècniques aplicades. 
 · Procés de preparació. 
 · Indicadors d’avaluació. 
 · Valoracions dels/les destinataris/àries. 
 · Grau d’adaptació i consecució dels objectius previstos. 
 

4  situació posterior al desenvolupament de l’actuació 
 Resultats, objectius complits.

Després de 5 anys desenvolupant aquesta activitat, podem fer una avaluació molt 
positiva respecte als resultats obtinguts amb “Microfilms”: S’ha aconseguit consolidar 
una activitat completament nova com a activitat central en les activitats de les entitats 
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locals i de la pròpia Federació Don Bosco, s’han creat diversos grups de formació i 
rodatges de curts, s’ha invertit en materials i recursos per realitzar els curtmetratges, 
s’han consolidat grups de joves interessats/ades per aquesta temàtica, etc.

Aquests resultats han portat a la Federació Don Bosco a seguir apostant per la realització 
d’aquesta activitat, amb noves temàtiques i objectius, però mantenint l’essència amb la 
qual es va crear fa 5 anys: el cinema com a eina educativa per als i les joves.

5  valoració de la bona pràctica 
 Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts dèbils (debilitats i amenaces). 

Des de la Federació Don Bosco valorem d’una manera molt positiva aquesta activitat, ja 
que s’ha convertit, en les seues 5 edicions, en un referent per a tots els/les nostres joves. 
S’ha obert un ampli ventall d’oportunitats a l’hora d’educar en valors aquests/es destina-
taris/àries, gràcies a les diferents temàtiques abordades en cadascuna de les edicions.

No obstant açò, no hem de caure en triomfalismes ja que encara és una activitat que 
necessita de molta publicitat i de molta conscienciació i compromís per part dels/les 
joves participants, així com dels i les voluntaris/àries. Si no se segueix fent una promoció 
i una conscienciació del programa, l’activitat pot caure en l’oblit, dins de l’àmplia oferta 
d’activitats que té la joventut.

6 possibilitat per a que l’eXperiència es puGa adaptar o aplicar a altres 
 orGanitZacions i conteXts 

 Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

Aquesta activitat, donada la seua configuració, pot ser exportable a altres entitats, ja 
que en tractar-se de concurs de curts, es pot enfocar de moltes maneres: temàtiques 
diverses, premis, visibilitat on-line, etc.

El fet de poder adaptar la temàtica a cadascuna de les realitats socials de les entitats 
(integració social, immigració, discriminació sexual, etc), fa que es tracte d’una activitat 
fàcilment adaptable als objectius i missió d’altres entitats.
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7 FinanÇament de l’actuació 
 Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost. 

La Federació Don Bosco compta amb una extensa xarxa d’ajudes públiques i privades, 
encaminades a donar continuïtat a tots i cadascun dels projectes, locals i autonòmics, 
que gestionen les nostres entitats. 

D’entre les diverses fonts de finançament amb les quals compta la Federació Don 
Bosco, i que suposen una continuïtat en el temps dels projectes genèrics, podem 
destacar: Ministeri de Sanitat i Polítiques Socials, Institut Valencià de la Joventut, 
Direcció General de Participació Ciutadana, etc. De manera específica, ha estat l’Institut 
Valencià de la Joventut la principal font de finançament externa amb la que ha comptat 
la Federació Don Bosco per a dur endavant aquest projecte.

Per al correcte desenvolupament d’aquesta activitat, s’ha anat invertint, de manera 
gradual, en els centres i associacions locals, per dotar-los de material específic per a 
poder dur a terme el concurs de curts, amb la major eficàcia i eficiència. 

Des de la coordinació autonòmica, la seu central de la Federació també ens hem anat 
equipant per a l’adequada gestió i coordinació, d’aquesta manera fem ús dels diferents 
recursos disponibles que a continuació enumerem: 
 · Material específic tallers. 
 · Material activitats general. 
 · Equips de so. 
 · Instal·lacions cedides i locals preparats. 
 · Mitjans audiovisuals: projectors, TV, vídeo-projectors, vídeos.
 · Equipaments musicals. 
 · Material de jocs i animació. 
 · Biblioteca. 

El programa ha comptat amb un equip de 49 voluntaris/àries, més l’equip coordinador 
autonòmic. 

L’organització dels mateixos es vertebra de la següent manera: 
 · Un equip local de voluntaris/àries que es responsabilitza del desenvolupament  
  dels projectes a nivell local. 
 · Un equip coordinador a nivell autonòmic que es responsabilitza de la   
  coordinació general i el finançament autonòmic. Existeixen a més equips de  
  finançament locals. 

La integració dels i les voluntaris/àries en el treball de l’entitat es realitza des de les 
comissions locals de formació. 
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qualificació o 
experiència

núm. 
total

Funcions Hores setmanals dedicades 
per voluntari/ària

Monitors/es 
en pràctiques

8 Recolzament a activitats 5-8

Monitors/es 
titulats/des

31
Desenvolupament 

d'activitats del programa
10

Animadors/es 
Directors/es

10
Coordinació d'activitats i 

gestió del programa
15

totals 49

8 mÉs inFormació 
Llocs web,… 

La Federació Don Bosco té un lloc web amb el que pot fer una difusió correcta d’aquesta 
activitat, penjar els vídeos participants, les bases per a participar, etc. 
El web és www.don-bosco.org/microfilms.

En aquest web es poden consultar i visualitzar els vídeos d’anteriors anys, així com els 
guanyadors de les diferents edicions del concurs. També es poden votar els vídeos de 
cada any, per obtindre el guardons.

9  inFormació sobre l’entitat/orGanitZació  

nom: Federació CCJJ Don Bosco Comunitat Valenciana   

objectius principals:
La Federació Don Bosco és una xarxa associativa formada per associacions juvenils 
que des del seu ideari, la Proposta Educativa dels Centres Juvenils Salesians, promou 
la participació social dels xiquets, xiquetes i joves de la Comunitat Valenciana, amb 
una opció preferencial per aquells/es en situació de risc d’exclusió social, treballant 
en el camp de la prevenció mitjançant una proposta d’educació en valors a través de 
programes basats en l’animació juvenil, el voluntariat i el protagonisme dels propis 
xiquets, xiquetes i joves en els seus processos formatius.

El principals objectius de la Federació Don Bosco són: 
 a Oferir un servei qualificat de prevenció i educació en el temps lliure, ajudant a  

www.don-bosco.org/microfilms
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  les associacions membres a la promoció integral dels/les joves que participen  
  en elles, segons l’estudi educatiu de Don Bosco i la nostra Proposta Educativa.
 b  Oferir serveis de qualitat a les associacions membres i facilitar els recursos  
  materials, econòmics, tècnics i formatius que necessiten.
 c  Promoure espais de reflexió, conèixer les necessitats, articular l’intercanvi   
  d’inquietuds i experiències entre les associacions per aconseguir els objectius  
  comuns.
 d  Mantenir relacions i ser interlocutor vàlid dels xiquets, xiquetes i joves, amb les  
  entitats i institucions, públiques i privades, relacionades amb l’àmbit de la   
  prevenció, l’educació en el temps lliure, el voluntariat i les polítiques de joventut.
 e  Promoure la creació i integració en la Federació de noves associacions juvenils.
 f  Potenciar l’oferta de programes basats en la intervenció *socioeducativa amb  
  xiquets, xiquetes i joves en situació de risc d’exclusió social, afavorint la   
  qualitat de vida infantil, la integració social de joves, l’educació per a la salut i  
  el foment de l’ocupació juvenil.
 g  Fomentar iniciatives per al desenvolupament cultural, l’educació    
  mediambiental i la promoció de l’esport educatiu.
 h  Promoure l’associacionisme juvenil i el volun tariat des de la sensibilització i  
  l’oferta d’accions formatives de qualitat.
 i  Posar a l’abast dels/les joves la informació i l’ús de les noves tecnologies en   
  qüestions laborals, d’oci i temps lliure, culturals, etc., a través de la xarxa de  
  punt d’informació juvenil de la Federació Don Bosco.
 j  Treballar per una societat lliure, en pau, justa, democràtica i solidària.

àmbit de treball: Infància i joventut, en especial, aquells/es en alt risc d’exclusió social.

núm. de membres: 3454
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Diversos moments de la darrera Trobada joves de La Safor.
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1 SITUACIÓ ANTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ 
Context, punt de partida, qui està donant també resposta a eixa situació i què està fent.

Les activitats dirigides a la informació i dinamització juvenil estaven restringides 
a les poblacions grans com Gandia, o a les poblacions amb Centres d’Informació 
Juvenils municipals com Oliva i Bellreguard. En les poblacions de la resta de comarca, 
majoritàriament no hi havia Punts d’Informació Juvenil.

Diversos factors:
 1 Baix nivell d’informació intermunicipal. La informació que es rebia era   
  d’altres poblacions lluny de la comarca a través principalment de l’IVAJ.
 2 En general, escasa participació juvenil.
 3 Manca d’associacions juvenils.
 4 Pobresa de les polítiques municipals de joventut.
 5 Existència del Cicle Formatiu d’Animació Sociocultural a l’IES Veles e Vents.

Fa uns set anys, a partir d’una iniciativa promoguda per tècnics i responsables polítics 
que dia a dia treballen per la joventut, ens van plantejar la realització d’una trobada 
de joves a fi de fomentar l’associacionisme juvenil i potenciar diferents activitats com 
a alternativa d’oci i temps lliure. Va eixir la I TROBADA DE JOVES DE LA SAFOR a 
Benirredrà. Alhora, es va plantejar d’anar creant una xarxa jove comarcal, “Calaix Jove”.

Trobada joves de La Safor
Àrea temàtica/àmbit de l’activitat: Associacionisme i participació juvenilEntitat/institució: Mancomunitat de municipis de La Safor.Adreça: Av/ República Argentina, 28 C.P.: 46702 Municipi: GandíaTel.: 96 296 50 03   Fax: 96 287 66 07 Correu electrònic: mancsafor_ofi@gva.es

Lloc web: www.mancomunitat-safor.org
Persona de contacte: Andrea Ollero Muñoz
Paraules claus: Xarxa comarcal, associacionisme, participació, art, oci

http://www.mancomunitat-safor.org
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2  descripció de l’actuació (eXecució) 
Resumidament: descripció, resum de l’experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, 

metodologia, participació dels/de les usuaris/àries en el projecte. Amb qui s’ha col·laborat per posar en 

marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

La VII Trobada de Joves de la Safor es va celebrar el 15 de maig de 2010 a Rafelcofer. 
Consisteix en una jornada plena d’activitats dirigides al món juvenil des de les 10:00h 
del dia 15 fins a les 03:00h del dia 16.

Durant una jornada, al matí es realitzaven activitats esportives al poliesportiu 
municipal, vòlei i futbet. Els tallers i fira d’associacions començaven a la vesprada, a 
partir de les 18h fins les 21h. de la nit. A partir de les 11h, van actuar els tres grups 
musicals finalistes del Circuit de Música i es lliuraren els premis.

En totes les edicions hem anat presentant diferents projectes innovadors. En aquesta 
ocasió, dins de l’àmbit de l’oci juvenil, hem apostat per activitats relacionades amb 
el creixement personal i artístic del jove. Amb aquest fi, per primera vegada, s’ha 
organitzat un circuit jove de música, s’ha elaborat un curt promocional i s’ha editat un 
catàleg que recull les obres presentades a l’exposició de Joves Creadors.

En l’organització d’aquest projecte participen els ajuntaments de Rafelcofer, Potries, 
Gandia, Almoines, Palma de Gandia, l’Alqueria de la Comtessa, Oliva, Bellreguard, Real de 
Gandia, Daimús, Ròtova, la Font d’en Carròs, Benirredrà, Simat de la Valldigna i Xeraco. 

Comptem amb la col·laboració de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, IVAJ 
La Safor, Consell dels Joves de Gandia i Gandia Jove, Associació Joves Coferers de 
Rafelcofer i IES Veles e Vents.

objectius generals:
 1 Fomentar l’associacionisme i la participació dels joves en la vida social.
 2 Crear un vincle d’unió entre tots els joves de la comarca.
 3 Fomentar les activitats d’oci alternatiu.
 4 Oferir un espai de trobada i de col·laboració interassociativa entre les   
  associacions de joves de la comarca de la Safor.
 5 Dinamitzar i potenciar el teixit associatiu de la comarca de la Safor.
 6 Optimitzar els recursos existents en matèria de joventut.
 7 Fomentar i coordinar les polítiques de joventut. 

metodologia i desenvolupament del projecte:
Les actuacions d’aquesta Trobada es porten a terme mitjançant una metodologia 
participativa i activa.

Es va realitzar un estudi previ de les associacions i altres col·lectius de joves de la Safor.
Per a l’organització de la Trobada es fan reunions periòdiques de tots els ajuntaments 
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implicats directament, deixant la porta oberta a noves incorporacions.
Els ajuntaments que no participen directament poden col·laborar aportant activitats 
concretes per al dia de la trobada o motivant i facilitant-hi la participació dels seus joves.
Es van crear fitxes d’inscripció i elaboració de les bases per a la participació en diferents 
activitats:
 · Bases de participació en el Circuit de Música de la Safor.
 · Bases “JOVES CREADORS DE LA SAFOR”.
 · Bases de participació en el concurs del cartell de la Trobada.
 · Fitxa d’inscripció per a Tallers de la Trobada.

Per a major operativitat de l’organització, es creen comissions on es treballen els 
diferents aspectes de la trobada que després es posen en comú i es coordinen en les 
reunions periòdiques.

El nivell de participació es pot valorar a dos nivells: la implicació de les diferents 
associacions i col·lectius joves de la comarca i la participació de tot el poble. El dia de 
la trobada tot el poble és un espai dedicat al món juvenil, carrers, casa de la cultura, 
poliesportiu, centre de música,... tots els espais es transformen en espais joves.

La difusió es realitza a través de cartells i díptics, a més de fer ús dels mitjans de
comunicació: TV, premsa i ràdio. Es fan dues rodes de premsa a la seu de la Mancomuni-
tat, per a la presentació del guanyador del cartell i per a la presentació de la Trobada. 
Una iniciativa interessant és fer la difusió mitjançant els corresponsals, joves que 
s’encarreguen dels Punts d’Informació Juvenil als IES, més específicament el de 
Bellreguard i els de Gandia.

Al final de la jornada, a través del taller de premsa realitzat pels alumnes de TASOC 
de l’IES Veles e Vents i pel seu professor es fa una revista de la Trobada. Un document 
imprès on podem veure un resum de tot el ventall d’activitats fetes amb fotos, 
entrevistes etc.

Les tècniques metodològiques del projecte són de dinàmica de grup, participatives i 
ludicofestives que es porten a terme mitjançant les activitats a realitzar: 
 1 Tallers
 2 Jocs
 3 Exhibicions
 4 Vídeofòrum
 5 Circuit de música
 6 Gabinet de Premsa
 7 Teatre: de carrer i monòlegs
 8 Exposició Joves Creadors
 9 Activitats esportives: Vòlei, Pilota valenciana, Pàdel, Escacs, Esgrima...
 10 Rutes culturals
 11 Estands informatius
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participació dels/ de les usuaris/àries en el projecte:
Els destinataris d’aquest projecte són els joves de la comarca de la Safor de 14 a 30 anys.
Aquest col·lectiu posseeix unes característiques que condicionen la intervenció, 
considerarem per a aquest treball el factor edat com a referència centrant-nos en 
allò que anomenem adolescència i edat posterior o joventut. És un objectiu de les 
polítiques de joventut promoure les condicions per a la participació lliure i eficaç en el 
desenvolupament polític, social, econòmic i cultural d’una societat.

Poden participar mitjançant l’aportació d’alguna activitat a la Trobada a través 
d’associa-cions o grups de joves realitzant alguna activitat: taller, esport, estand, etc.

És important la informació i dinamització realitzada dels joves de cada poble des dels 
CIJ o PIJ de referència.

Es potencia de manera especial la participació de la joventut del poble on s’organitza la
Trobada.

recursos:
 1 recursos humans:

Els recursos humans emprats en aquest projecte són, majoritàriament, 
els tècnics de joventut de cada ajuntament participant i que formen la 
comissió organitzadora. La dita comissió es reuneix periòdicament per 
proposar i informar del seguiment dels diferents grups de treball que 
formen l’organització: circuit de música, joves creadors, tallers i exhibicions, 
comunicació, etc.

A més, comptem amb diferents associacions juvenils de cada poble i diverses 
entitats col·laboradores com el Consell de Joves de Gandia, l’oficina IVAJ de la 
comarca i l’IES Veles e Vents de Gandia.

 2 recursos materials:
En aquest projecte, comptem amb els recursos materials dels mateixos 
ajuntaments o entitats col·laboradores com walkies, envelats, tatamis, catifes, 
material d’oficina, material informàtic, tendals, panells...

 3 recursos económics:
Principalment, la nostra font d’ingressos són les quotes que aporten 
els ajuntaments, que en aquesta trobada ha sigut de 500€. No obstant 
això, l’Ajuntament que acull la trobada es fa càrrec de les despeses i la 
infraestructura que està fora de pressupost, com ara la seguretat del dia de la 
trobada, despeses d’infraestructura, neteja de carrers i edificis, etc.
L’IVAJ es fa càrrec dels cartells i díptics de la Trobada.
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temporalització:
La Trobada es realitza durant un dia principalment als mesos d’abril o maig. Els concerts 
de la nit es poden fer un dia abans.

Les reunions de la comissió organitzativa es fan mensualment a partir de setembre. 

Les Trobades són anuals.

 

3  avaluació 
 Ferramentes i indicadors.

Els criteris utilitzats per a l’avaluació dels resultats estan basats en el nivell 
departicipació del joves en les diferents activitats i de l’augment de pobles i entitats 
organitzadores i/o col·laboradores en el projecte.

Els projectes innovadors d’enguany, com són el circuit de música i el catàleg de joves 
creadors, han motivat els joves a trobar formes diferents de passar el seu temps lliure i, 
alhora, a desenvolupar les seues habilitats artístiques.

Com a mostra d’una avaluació positiva del projecte és el fet que, per primera vegada, 
la pròxima trobada de l’any 2011 serà inclosa com a principal projecte de la nova unitat 
d'actuació, Calaix Jove, dins de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

Es realitza una memòria final de projecte.
 

4  situació posterior al desenvolupament de l’actuació 
 Resultats, objectius complits.

Al llarg dels anys, hem evidenciat un increment en la participació juvenil, la creació 
d’associacions juvenils i la posada en funcionament de centres d’informació juvenil a 
tota la comarca. 

Un altre fet que cal assenyalar és la contractació per part dels ajuntaments de TASOCS, 
encara que la majoria són pel salari jove. 

Cada any s’acaba la Trobada sabent quin dels pobles acull la Trobada a l’any següent.
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5  valoració de la bona pràctica 
 Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts dèbils (debilitats i amenaces). 

punts forts:
 1 Aconseguir un grup cohesionat de tècnics i professionals del món juvenil.
 2 Possibilitats de realitzar activitats intermunicipals: viatges a la neu, oci   
  alternatiu...
 3 Intercanvi d'informació fluïda potenciant la participació de la joventut dels   
  diferents pobles en les activitats de cada programa municipal.
 4 Fomentar mitjançant concursos i premis la creació de grups musicals, obres  
  d'art, etc.
 5 Potenciar iniciatives juvenils.
 6 Fomentar la creació de recursos juvenils com ara llar juvenil, CIJ, associacions.
 7 Potenciar la contractació de TASOC. 

punts dèbils:
 1 Falta de suport institucional i de configuració d'una entitat estable amb   
  reconeixement institucional.
 2 La possibilitat de quedar sols en una activitat aïllada d'un projecte de xarxa  
  comarcal.
 3 Ser només un grup de professionals interessats sense influir en les polítiques  
  juvenils realment.
 4 Poca implicació de tots els pobles a nivell de responsables polítics.

6 possibilitat per a que l’eXperiència es puGa adaptar o aplicar a altres 
 orGanitZacions i conteXts 

 Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

Considerem que aquest projecte té un alt nivell d’exportabilitat a qualsevol comarca 
amb els mateixos interessos. Sempre que puga donar-se la coincidència de trobar un 
grup humà que conformen la comissió organitzadora amb un elevat grau de motivació i 
voluntarisme per a treballar conjuntament amb el jove i per al jove.

7 FinanÇament de l’actuació 
 Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost. 

Aquest projecte es finança majoritàriament amb aportacions dels diferents 
ajuntaments que participen en l’organització de la Trobada. Tots ells finançaran per 
parts iguals les despeses que es puguen ocasionar. L’aportació estimada caldrà ser 
aprovada pels diferents plenaris de cada corporació. Això donarà una seguretat al 
finançament del projecte.
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Una altra forma de finançament podran ser les diferents subvencions d’altres 
administracions públiques a les quals puguem accedir. Durant aquest any, el catàleg de 
“Joves creadors” ens l’han subvencionat entitats bancàries.

8 mÉs inFormació 
Llocs web,… 

 Web de la iniciativa:
 La trajectòria pròpia del projecte ha impulsat la creació d’una pàgina web com a  
 forma de difusió i comunicació de totes les activitats que s’organitzen al voltant de  
 la trobada. La seua adreça és: www.calaixjove.com

documents gràfics:
 Tota la informació i la programació de la Trobada queda reflectida en un tríptic,   
 on podem trobar les diferents activitats i visualitzar les diferents associacions que  
 participen amb els seus tallers o exhibició i els diferents projectes que conformen  
 la trobada.
 Es fan cartells per a la Trobada i per al Circuit de Música. Destaquem el catàleg  
 per a l’exposició de les obres d’art amb les obres exposades a la mostra de Joves  
 Creadors: fotografia, escultura i pintura.

 Al final de la trobada, amb la col·laboració del taller de premsa de l’IES Veles e   
 Vents, s'edita una revista on podem trobar allò més interessant de la jornada.

 Per tal d’arribar als joves amb les noves tecnologies, es va rodar un curtmetratge  
 per a donar difusió a la trobada a través de les diferents xarxes socials i es va   
 penjar el vídeo en youtube.

9  inFormació sobre l’entitat/orGanitZació 

nom: Mancomunitat de Municipis de la Safor     

objectius principals: Administració de Serveis a la Comarca de la Safor.

àmbit de treball: Entitat comarcal 

núm. de membres:  El Calaix Jove de la Safor el conformen 15 pobles i 2  entitats 
col·laboradores: Consell Jove i oficina comarcal de l’IVAJ.
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col·laboradors



27

Associació cultural la fàbrica de la llum. INQUIET – Festival de cinema en valencià

1 situació anterior al desenvolupament de l’actuació 
Context, punt de partida, qui està donant també resposta a eixa situació i què està fent.

La posada en marxa de l’Inquiet naix com a resposta al buit trobat per un col·lectiu de 
persones del poble de Picassent a l’àmbit de l’audiovisual en valencià.

2  descripció de l’actuació (eXecució) 
Resumidament: descripció, resum de l’experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, 

metodologia, participació dels/de les usuaris/àries en el projecte. Amb qui s’ha col·laborat per posar en 

marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

L’Inquiet, com a festival jove i avantguardista, ha volgut estar des del seu naixement prop 
de les estructures audiovisuals del cinema, per això sempre ha configurat un ampli ventall 
de seccions diferents amb l’objectiu d’arribar al màxim de persones possibles. 

Les nostres seccions van des dels clàssics llargmetratges, documentals o curts, passen 
pels videoclips en català i els projectes universitaris, fins arribar a les obres realitzades 
per les escoles als seus tallers audiovisuals. Un fum de possibilitats que té l’objectiu 
d’arribar a tot l’audiovisual en valencià i apropar-lo a la màxima quantitat de gent possible. 
Demostrar que realitzar, veure i gaudir del cinema en la nostra llengua ha de ser un acte 
tan quotidià com el consum de la literatura o el teatre en la nostra llengua. 

 INQUIET – Festival de cinema en Valencià

Àrea temàtica / àmbit de l’activitat: Cinema
Entitat / institució: Associació cultural la fàbrica de la llum
Adreça: C/ Jaume I, 15  C.P.: 46220 Municipi: PicassentTel.: 96 123 58 59
Correu electrònic: info@inquiet.org
Lloc web: www.inquiet.org
Persona de contacte: Julio Cànoves 
Paraules claus: cinema, valencià, llengua, cultura, compromís
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3  avaluació 
 Ferramentes i indicadors.

Les ferramentes d’avaluació que tenim per determinar quin és l’èxit de l’esdeveniment 
són el nombre de patrocinadors, el nombre de visites al web, la quantitat d’audiovisuals 
que es presenten en les diferents seccions, el nombre d’entrades venudes, la repercussió 
als mitjans de comunicació. 

4  situació posterior al desenvolupament de l’actuació 
 Resultats, objectius complits.

Pel que fa a les obres presentades, dels 70 audiovisuals de l’any 2005, enguany s’ha 
arribat als 158 entre llargmetratges, curtmetratges, documentals, clips, treballs 
escolars, etc. Fent referència a les xifres d’espectadors, per l’Inquiet han passat enguany 
al voltant dels 10.200 espectadors repartits per les diferents seus. L’Inquiet creix any rere 
any, dóna suport i es converteix en motor de les iniciatives de promoció del cinema i de 
l’audiovisual en valencià. 

L’evolució en xifres d’espectadors i films presentats demostra el bon camí realitzat per 
l’Inquiet.  

espectadors obres presentades

2005 4000 70

2006 8000 105

2007 10000 133

2008 10000 142

2009 9000 153

2010 10200 158

5  valoració de la bona pràctica 
 Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts dèbils (debilitats i amenaces). 

L’Inquiet és sinònim de transgressió, transformació, pluralitat...Un Festival obert a 
totes les persones que tenen alguna cosa a dir, que tenen alguna idea que plasmar 
mitjançant l’audiovisual i sempre apostant per fer-ho en el seu idioma. El Festival 
Inquiet de cinema en valencià ha esdevingut en les quatre edicions d’existència l’única 
referència d’aquest tipus d’esdeveniment en català al nostre món. Un Festival, que 
realitzat des de Picassent i altres seus del País Valencià, s’ha convertit en un punt 
de trobada per a bona part del sector audiovisual en la nostra llengua. Productors, 
directors, gent de la interpretació i totes aquelles persones vinculades al món de 
la gran pantalla s’han trobat des de 2005 a Picassent cada novembre per veure els 
millors films en valencià.
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6 possibilitat per a que l’eXperiència es puGa adaptar o aplicar a altres 
 orGanitZacions i conteXts 

 Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

Per tal de generar una opció d’oci real i alternatiu a un municipi d'aquestes 
característiques, com és l’Inquiet, s’han de donar algunes circumstàncies com són un 
grup de persones amb iniciativa pròpia, estima pel cinema i un decidit caràcter obert 
per impregnar-se de tot i tots els que aporten allò que puga ser susceptible d’incloure’s 
en aquest tipus de festival, diferents participacions, col·laboracions... La dimensió que 
ha abastat l'Inquiet en les seues 6 edicions ha fet que existisquen diverses activitats 
internes dins de l'esdeveniment que funcionen per si mateixes i que són projectes 
exportables a altres situacions. L'Inquiet, des dels seus inicis, ha buscat apropar-
se a tot l'audiovisual possible. Un exemple clarificador és la secció “A corre-cuita”, 
dedicada al món universitari. En aquesta secció, els universitaris han de realitzar un 
curtmetratge en tan sols 15 dies que ha d’estar gravat a Picassent i que ha de seguir 
un lema proposat per l'organització. Una proposta senzilla que activa el dinamisme i la 
participació dels universitaris per poder competir en situacions reals de rodatge.

7 FinanÇament de l’actuació 
 Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost. 

Gràcies a les següents institucions que financen el projecte: als Governs Català, 
Valencià i Balear, a les Universitats, a la Fundació Autor/SGAE, a l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, a Sambori, a Escola Valenciana, a periòdics com El Levante i revistes 
culturals com Silenci, ràdios com Ràdio l’Om, i televisions com Televisió de Catalunya i 
Televisió Valenciana, a Enderrock i Vilaweb, a Els films de la Rambla i Films de l’Orient, 
i com no a l’Ajuntament de Picassent i a la Regidoria de Cultura per fer possible aquest 
projecte, per donar-hi lloc i ser la seu principal del Festival.

8 mÉs inFormació 
Llocs web,… 

http://www.inquiet.org
Facebook: Inquiet Festiv

9  inFormació sobre l’entitat/orGanitZació  

nom: Associació Cultural La Fàbrica de la Llum    
objectius principals: Promoció del cinema en valencià
àmbit de treball: Audiovisual
núm. de membres:  15
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1 situació anterior al desenvolupament de l’actuació 
Context, punt de partida, qui està donant també resposta a eixa situació i què està fent.

Al departament de joventut sempre hem tingut 
una imatge de gent alternativa, hippy, una mica 
progre, que no representa a la norma de la 
joventut. Està clar que els nostres valors no són 
els majoritaris socialment, però el nostre públic 
pensem que sí que cal que siga tota la població.

Un dels valors principals dels joves és la imatge, 
i juntament amb això la roba. El consum de roba 
genera diferències socials i de classe, és per açò 
que decidim jugar amb aquest tema: la MODA.   

Presentem una jornada de bescanvi o intercanvi 
de roba on volem donar una imatge fashion 
al mateix temps que intentem demostrar que 
les coses poden ser d’una altra manera, més 
solidàries i més responsables. 

Silla Fashion Day
Àrea temàtica / àmbit de l’activitat: Consum
Entitat / institució: Ajuntament de Silla
Adreça: Av. Alacant, 63  C.P.: 46460 Municipi: SillaTel.: 96 120 00 29   Fax: 96 121 07 31
Correu electrònic: joventut@silla.es
Lloc web: www.sillacultural.com
Persona de contacte: Susanna i Pau
Paraules claus: intercanvi, sostenibilitat, reciclatge, robaneta, participació.

mailto:joventut%40silla.es?subject=
http://www.sillacultural.com
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2  descripció de l’actuació (eXecució) 
Resumidament: descripció, resum de l’experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, 

metodologia, participació dels/de les usuaris/àries en el projecte. Amb qui s’ha col·laborat per posar en 

marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

Aquest intercanvi de roba té com objectius:
 · Donar una imatge moderna i dinàmica del servei de Joventut.
 · Fomentar el valor de l'intercanvi front al consumisme.
 · Sensibilitzar al voltant del comerç just i la campanya mundial de roba neta. 

L'objectiu principal de la recollida de roba usada és fomentar la creació d’un mercat jove 
i solidari basat en l'intercanvi. Tos els participants sortiran guanyant, ja que alhora que 
renoven l'armari, donen un nou aire a peces que ja no s'utilitzen amb la satisfacció de no 
gastar un sol euro.

La publicitat es va fer el més fashion possible, amb la imatge de dos xiques joves del 
poble, açò ens assegurà la participació de la quadrilla d’aquestes xiques.

la difusió s'ha fet per les següents vies:
 virtuals:
  Llocs web de l'ajuntament, tant el de joventut com el del propi ajuntament.
  Facebook de la Nau Jove.
  Tuenti de la Nau Jove.
 paper:
  Pòsters i flyers per tots els llocs joves del poble, instituts, biblioteques, bars,  
   cafeteries, poliesportiu, falles...
 personalment:
  Als instituts mitjançant els corresponsals i punts joves.
  A les associacions i usuaris de la Nau Jove.
  A les Escoles Taller i cursos de foment de l'ocupació. 

la nau jove
Porta a La Nau Jove la roba que ja no vulgues, et donarem un xec el qual podràs 
bescanviar per una altra peça de roba a la Silla Fashion Day
Eres jove? participa a la “Silla Fashion Day”.
Porta a La Nau Jove la roba que ja no vulgues, et donarem un xec el qual podràs 
bescanviar per una altra peça de roba a la Silla Fashion Day .

normes de participació a silla Fashion day
 · La recollida de roba i la inscripció als tallers serà de l’1 al 28 de Març a La   
  Nau Jove.
 · Els xecs sols poden utilitzar-se l’1 d'abril.
 · Si participes fent una donació podràs portar un acompanyant a Silla Fashion Day.
 · A Silla Fashion Day tu manes. Però ja saps, ens reservem el dret de no agafar  
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  aquella roba que considerem que no reuneix les condicions necessàries per  
  participar. Busquem moda jove, de tendència i amb personalitat així que no   
  ens portes roba amb: 
   · Publicitat 
   · Bruta o trencada 
   · I tampoc roba interior, infantil o sabates.
 · Ens reservem el dret de guardar la roba sobrant per a una altra edició o fer  
  una  donació a una ONG.

es donarà informació de la campanya de roba neta de setem:
 Curs de personal Shopper 31/03/2011
 Silla Fashion Day: 1/04/2011 de 18 a 21 h.
 Taller d'auto maquillatge 1/04/2011
 

3  avaluació 
 Ferramentes i indicadors.

L’avaluació de l’activitat ha sigut tot un èxit, pel que fa als indicadors quantitatius, el 
nombre de participants va ser superior a 100 joves (50 inscrits més 50 acompanyants), i 
el nombre de roba que es va bescanviar fou de 200 peces aproximadament. 

La part qualitativa de l'avaluació fou també molt positiva ja que tots els enquestats 
personalment el dia de la Fashion Day valoraren positivament aspectes com la iniciativa, 
l’organització i l’entorn on es va realitzar l’activitat (La Nau Jove reconvertida en una 
tenda de roba jove i moderna). 
 

4  situació posterior al desenvolupament de l’actuació 
 Resultats, objectius complits.

Encara que no podrem controlar un canvi en els hàbits de consum de la gent jove, sí que 
hem aconseguit:
 · El coneixement de la campanya de roba neta amb la difusió dels problemes  
  que genera el sandblasting o sorrejat.
 · Canviar la percepció del nostre centre de cara als joves de la població.  
 · Que els joves valoren l’intercanvi com una  alternativa a la societat de consum. 
 · La participació de gent que habitualment no participa en activitats de la regidoria.
 · Promoció del centre juvenil i de la regidoria, no sols pel boca en boca sinó   
  pels mitjans de comunicació.
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5  valoració de la bona pràctica 
 Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts dèbils (debilitats i amenaces). 

debilitats amenaces:

· No és possible repetir l’activitat moltes 
vegades al llarg de l’any ja que els 
joves no disposen de tanta roba per 
bescanviar.

· De vegades tota la roba que ens porten 
no és vàlida, ja que hi ha gent que pot 
portar roba que no està en òptimes 
condicions. 

· Que les botiges de roba del municipi 
pensen que realitzem una competència 
deslleial.

Fortaleses: oportunitats:

· Encara que sols té una edició, degut 
a l’èxit de participació i al ressò que 
se n’ha fet a diversos mitjans de 
comunicació com Canal 9 o el diari Avui 
+ El punt, l’activitat està consolidada.

· El fet de poder comptar amb la imatge 
de joves del poble per fer tota la 
publicitat, fa que millore la imatge del 
centre juvenil i de l’activitat.

· La bona experiència que han viscut els 
joves que han participat fa d'açò una 
fortalesa.

· El fet que la roba que no es canvie siga 
destinada a una ONG fa que la gent 
s’anime més a participar perquè sap 
que de segur la seua roba tindrà un ús.

· Cada temporada (estiu, hivern, 
primavera i tardor) és una oportunitat 
per a realitzar l’activitat.

· Fashion Day dóna l’oportunitat als joves 
de conèixer les accions que fan ONG’s 
com Setem.

· Conjuntament amb l’activitat es poden 
fer tallers i cursos relacionats amb el 
tema del reciclatge de roba.

· Fashion Day també dóna l’oportunitat 
de participar als comerços locals, 
promocionant així el comerç local.

· La crisi econòmica dóna l’oportunitat 
de fer activitats basades en l’intercanvi.

· La participació de gent que 
habitualment no participa en activitats 
de la regidoria.

· Donar una imatge moderna i actual 
dels nostres centres.
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6 possibilitat per a que l’eXperiència es puGa adaptar o aplicar a altres 
 orGanitZacions i conteXts 

 Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

És molt fàcil de fer a qualsevol lloc, heu de gastar-vos allò que pugueu, el més impor-
tant és comunicar als joves que poden ca nviar roba d'una manera glamurosa, ja que 
aquell vocabulari de bescanvis els sembla una mica hippy i per tant una mica desfasat.  

7 FinanÇament de l’actuació 
 Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost. 

 L'activitat té un pressupost aproximat de 750€, en concepte de materials per penjar la   
 roba, cursos i publicitat. 

 Els recursos humans són els propis: un equip de 4 treballadors, més la participació de  
 SETEM amb dues persones per tal de difondre la campanya de roba neta. 

8 mÉs inFormació 
Llocs web,… 

www.sillacultural.com
http://www.setemcv.org/ 
http://www.setemcv.org/ 
http://www.rtvv.es/va/enconnexio/connexio-Cap_13_454884509.html  (al minut 28 
aproximadament)

9  inFormació sobre l’entitat/orGanitZació  

nom: Nau Jove de Silla (Ajuntament de Silla)
    
objectius principals:
L'article 48 de la constitució espanyola: Els 
poders públics promouran la participació lliure 
i eficaç de la joventut en el desenvolupament 
polític, social,  econòmic i cultural. 

àmbit de treball: Joventut

núm. de membres:  4 

http://www.sillacultural.com
http://www.setemcv.org/ 
http://www.setemcv.org/
http://www.rtvv.es/va/enconnexio/connexio-Cap_13_454884509.html 
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1 SITUACIÓ ANTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ 
Context, punt de partida, qui està donant també resposta a eixa situació i què està fent.

Donat que la participació dels joves dels municipis no estava sent connectada, i vist que 
la dinàmica de cada municipi del consorci propiciava que els joves de cadascun d’ells 
participaren de forma activa en les activitats programades, es va plantejar el treball 
en xarxa de tots els joves que feien una col·laboració estreta amb els departaments 
de joventut, difonent la informació dels programes o activitats planificades, o fent 
dinamització de pati als seus IES per tal de sensibilitzar i motivar els companys a 
participar.

Considerem de vital importància tindre en compte unes consideracions prèvies en 
relació als diferents elements protagonistes del programa:

En relació als Centres de Secundària
 · És l’espai de relació i socialització bàsic.
 · Necessitat del “nostre propi” espai.
 · La mediació escolar ha de ser una eina fonamental del nostre treball:   
  Escolten millor els iguals.
 · Hem d’educar en habilitats socials.
 · No existeixen estructures associatives.
 · Necessitat de nous perfils professionals: TASOC, Educadors Socials...etc. 

Corresponsals juvenils

Àrea temàtica / àmbit de l’activitat: Joventut, participació i treball en xarxa. Entitat / institució: Consorci Joves.net
Adreça:  C/ Ramón y Cajal, 1 C.P.: 46900 Municipi: TorrentTel.: 96 159 98 00   Fax: 96 159 98 10
Correu electrònic: joves@joves.net
Lloc web: www.joves.net
Persona de contacte: José Ángel Poveda Valencia (Tècnic Comissió Corresponsals Juvenils. Tel. 96 150 23 43)
Paraules claus: estudiants, participació, informació, mediació, dinamització

mailto:joves%40joves.net?subject=
http://www.joves.net
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en relació als centres juvenils
 · Descentralització dels Centres d’Informació Juvenil.
 · Formalització de les nostres relacions amb els Centres d’Educació Secundària.

en relació al perfil i funcions del corresponsal
 · Perfil que ens interessa:
  · Alumnat de 3r, 4t ESO i 1r Batxillerat.
  ·  Participatiu, responsable i amb habilitats socials.
  ·  Es tindrà en compte positivament ser nouvingut o discapacitat.
  ·  Es tindrà en compte negativament ser repetidor.

 · Funcions del corresponsal:
  · Mantindre actualitzats els Punts d’Informació Juvenil i butlletins digitals.
  · Recollir i difondre informació en diferents direccions: centres-cijs,   
   alumnat-centres, alumnat-cijs...etc
  · Detectar demandes i inquietuds juvenils.
  · Participar en les reunions de coordinació.
  · Participar en les activitats, trobades i jornades formatives programades.
 

2  descripció de l’actuació (eXecució) 
Resumidament: descripció, resum de l’experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, 

metodologia, participació dels/de les usuaris/àries en el projecte. Amb qui s’ha col·laborat per posar en 

marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

objectius Generals
 · Apropar els Serveis d’Informació Juvenils (SIJ) als centres educatius.
 · Crear una xarxa de corresponsals.

objectius específics
 · Fomentar la figura de l’estudiant participatiu com a  part activa del   
  desenvolupament i millora dels centres.
 · Potenciar el coneixement mutu, la coordinació i la fluïdesa d’intercanvi de   
  la informació entre els centres juvenils, els equips docents i l’alumnat de   
  secundària.

metodoloGia i orGanitZació

metodologia
 a  elaboració tècnica de la idea del projecte, objectius que es volen   
  aconseguir, metodologia que es planteja de forma inicial, activitats bàsiques  
  a desenvolupar, etc.

  Per a aquesta fase és essencial la participació i vistiplau de professionals i   
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  agents com poden ser:
   · Equip Tècnic de joventut.
   · Equip Psicopedagògic Municipal.
   
  Una vegada consolidat el projecte, és necessària l’aprovació i recolzament   
  de la Regidoria competent, inicialment les de Joventut i Educació.
 
 b contacte amb els centres d’educació secundària, sondeig de l’interès   
  per part de la junta directiva del centre, claustre de professors/es i   
  consell escolar per posar en marxa un projecte d’aquesta tipologia.
  
  És important el treball a les tutories durant el curs escolar, i el treball diari de  
  reconeixement del tutor/a de cada grup.
 
 c creació dels grups de corresponsals.
  
  Als serveis de PUNT JOVES.NET han de treballar en equip els alumnes   
  amb un dinamitzador o educador del Departament de Joventut.
   
  Serà necessària, com a mínim, una reunió mensual de supervisió del grup,   
  de les tasques fetes i de planificació. Aquesta reunió es planteja fora   
  d’horari escolar, com a propostes podem pensar en:
   ·  Moment del pati.
   ·  A l’hora del dinar, fent-se un entrepà.
   ·  Dimecres a la vesprada.
  
  Inicialment seran necessàries unes sessions d’informació i sensibilització a  
  les tutories dels Instituts d’Educació Secundària.
 
  Una vegada realitzades les sessions d’informació es detallarà el llistat   
  d’alumnat que forma part del Projecte de corresponsals per poder informar  
  al claustre de professors i al consell escolar per tal que els professors   
  i professores, així com la resta de la comunitat educativa puguen participar,  
  recolzar i fomentar la tasca dels corresponsals.

  Es faran sessions de formació i treball bàsic amb el grup de joves voluntaris.

  El treball voluntari dels participants constarà de les següents tasques bàsiques:
   · Reunió mensual.
   · Reunió extraordinària per tractar qualsevol tema específic.
   · Treball a les tutories.
   · Treball de dinamització al pati.
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  Espai i recursos
   ·  És necessari poder comptar amb un espai que siga suficient com a   
    magatzem d’informació i material.
   ·  Taules, cadires, etc.
   · Material informàtic: correu electrònic, Internet, impressora,   
    ordinador (millor portàtil).
 
 d  Funcionament dels Grups de corresponsals
  Una vegada creat el grup de joves (i resta de personal interessat de la   
  comunitat educativa) es treballarà amb ells la difusió del servei estudiantil,   
  lloc i horaris de trobada, funcions del servei, objectius, activitats.
  
  Dinàmiques de promoció del grup al pati.
 
 activitats
  El treball i activitats diàries en el grup de corresponsals serà el següent:
  De forma ordinària:
   · Reunió de coordinació el primer dia de mes.
    · Planificació d’activitat del mes:
    · Dia de la SIDA
    · Dia de la dona.
    · Etc.
   · Participació i dinamització del pati amb informació.
   · Es faran torns entre els joves voluntaris per a ocupar el moment del  
    pati 2  dies a la setmana a triar per ells
  De forma extraordinària:
   ·  Reunions per tractar campanyes o informació específiques segons   
    moments de l’any.
   ·  Berenars
   ·  Eixides i trobades amb altres joves d’altres municipis.

 altres aspectes
  Es contempla recompensar la tasca realitzada pels joves que treballen de   
  forma constant durant tot el curs escolar amb:
   · Carnet d’alberguista juvenil, familiar, etc.
   · Carnet internacional.
   · Samarretes ajuntament.
   · Gorres.
   · Bandoleres.
   · Carnet piscina municipal.
   · Etc.

  Totes les recompenses llistades no es donaran a conèixer als joves per tal de  
  no fomentar una participació condicionada pel premi i reforç material directe.
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 exemple d’activitat generada pel projecte:
 concurs “el tuenti al meu institut pels drets Humans”
 1  Concurs i temàtica
  El concurs “El tuenti al meu institut pels drets humans” consisteix en la 
  creació i difusió d’un esdeveniment en la xarxa social tuenti que done a   
  conèixer la declaració universal dels drets humans.

 2 Participants
  Podrà participar tot l’alumnat que participe activament als projectes que,   
  des dels Centres Juvenils de la xarxa joves.net, s’organitzen als c   
  entres de secundària.

 3  Format i presentació
  Es crearà un esdeveniment en la xarxa social Tuenti que haurà de complir els  
  requisits següents:
   · Donar a conèixer un o més drets de la declaració universal dels Drets  
    Humans a partir d’una acció concreta.
   · L’esdeveniment ha de ser una acció realitzable per part dels futurs   
    participants.
   · Haurà de tindre almenys títol, descripció, data, hora i imatge pròpia.

 4  Jurat
  El jurat estarà format per representants públics del consorci joves.net,  
  personal tècnic de joventut, docents dels centres de secundària, antics   
  alumnes i representants del moviment estudiantil i l’ONG “Movimiento contra  
  la intolerancia”. 

  Es valoraran els següents aspectes:
   · La creativitat, originalitat i el missatge transmès a l’esdeveniment.
   · El realisme de la seua posada en marxa.
   · El número total de participants aconseguits.

 5  Premi
  S’estableix un únic premi:
   ·  Primer: Un ordinador portàtil tipus Netbook
   ·  Mencions especials a tots aquells esdeveniments participants que el  
    jurat considere.

  Es realitzarà un acte públic al qual es lliurarà el premi a l’alumne/a   
  guanyador/a, i es donarà a conèixer l’esdeveniment guanyador per tal   
  d’organitzar el seu desenvolupament al total d’instituts dels municipis   
  membres de joves.net.

 6  Promoció dels esdeveniments Tuenti 
  Els 22 municipis membres del consorci promocionaran l’esdeveniment   
  guanyador als seus centres de secundària.
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El projecte s’ha de desenvolupar en 3 fases: prèvia, inicial, i de desenvolupament:

temporalització accions

Fase prèvia

Gener - abril 1 Contacte amb departaments municipals, equips directius, 
gabinets psicopedagògics i altres entitats implicades 
buscant col·laboracions.

2 Elaboració d’un document recopilatori i explicatiu de les 
intervencions programades. 

Maig 3 Presentació del document a equips directius, tutors/es i 
persones de referència als centres educatius.

4 Aprovació del projecte per part del Consell Escolar.

Fase inicial

Juny - agost 5 Elaboració de les bases que regulen la figura del 
corresponsal, definint perfil, procés de selecció, calendari i 
funcions a realitzar.

Segona quinzena
setembre-primera
quinzena octubre

6  Publicació i difusió de les bases als Consells Escolars, 
AMPAs, Associacions Juvenils, Tutors. Antics corresponsals 
i delegats i subdelegats.

Segona quinzena
octubre

7 Selecció de corresponsals a partir de la Fitxa de dades, 
entrevista personal, supòsit pràctic i referències del centre.

Novembre 8 Presentació política del projecte i trobada d’antics i nous 
corresponsals a un institut de la xarxa.

Fase de desenvolupament

Novembre 9 Incorporació dels corresponsals a l’equip de joventut.

Novembre 10 Sessió de formació bàsica per a corresponsals.

Novembre a juny 11 Supervisió tècnica, assessorament i orientació al 
corresponsal.

12 Programació d’activitats:
a  Visites a tutories.
b  Activitats al pati.

Maig -Juny 13 Reunions d’Avaluació i Jornada de Cap de Setmana a un 
alberg juvenil.
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3  avaluació 
 Ferramentes i indicadors.

Sistema d’avaluació.
 · Reunions amb els joves corresponsals.
 · Reunió de la comissió de tècnics i tècniques del consorci.
 · Reunions amb els professors o professores dels joves o caps d’estudis dels instituts.
 · Llistats que quantifiquen els participants.
 · Memòries d’activitats conjuntes.

Criteris/indicadors de valoració.
 · Quantitat de menors que demanen formar part del grup de corresponsals.
 · Quantitat de pobles del consorci que se sumen al programa.
 · Quantitat de participants o llistats com a corresponsals.
 · Recolzament per part dels equips directius dels Instituts de Secundària.

4  situació posterior al desenvolupament de l’actuació 
 Resultats, objectius complits.

Hem augmentat el número de municipis del consorci que s’han sumat a les activitats 
(trobades de joves, reunions, concursos, etc) que s’han programat des de la Comissió de 
Corresponsals.

Als municipis que formem part de la Comissió de Corresponsals, el número de joves 
que volen ser corresponsals ha augmentat de forma considerable.

Hi ha pobles que han aconseguit que els mateixos joves corresponsals estiguen 
inicialment motivats per a constituir una associació d’alumnes.

Al mateix temps, hi ha pobles que han aconseguit tindre un número de joves actius per 
a participar a les activitats del mateix ajuntament, Joc Solidari, Festa de la Primavera, 
Horta Neta, Oci Nocturn, Mercat Solidari, Dia sense cotxe, Cases de Joventut, etc.

5  valoració de la bona pràctica 
 Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts dèbils (debilitats i amenaces). 

Podem considerar com a punts forts:
 · El treball en xarxa que inicialment compartim els 5 o 6 tècnics del Consorci.
 · El treball en xarxa dels joves que participen al programa i que es trasllada a  
  la seua vida privada.
 · El foment de la participació des de joves de 13 anys.
 · El recolzament en la majoria de municipis dels 



42

llibre blanc de pràctiques innovadores en matèria de joventut 

Podem considerar com a debilitats:
 · Les diferents realitats tècniques i polítiques dels pobles del Consorci.
 · Importància de generar acceptacions positives per part dels equips directius  
  dels centres educatius.
 · Importància del treball en horari extraescolar en els joves per tal de fomentar  
  la motivació.
 · Realitats econòmiques de cada municipi i recursos limitats del Consorci.
 

6 possibilitat per a que l’eXperiència es puGa adaptar o aplicar a altres 
 orGanitZacions i conteXts 

 Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

Pot dur-se a terme en qualsevol municipi o realitat ja que podem enfocar el projecte de 
dues formes:
 · Interès voluntari dels joves.
 · Corresponsalies becades per part de l’Ajuntament.

Tot dependrà de:
 · Acceptació Política.
 · Implicació Tècnica.
 · Acceptació i implicació dels IES.
 · Motivació i dinamització dels joves.
 

7 FinanÇament de l’actuació 
 Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost. 

Campanya que per al curs 2010 – 2011 té pressupostats 5000 €. Tots els diners de la 
Xarxa Joves.NET. 

8 mÉs inFormació 
Llocs web,… 

www.joves.net 

http://www.joves.net
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9  inFormació sobre l’entitat/orGanitZació 

nom: Consorci Xarxa Joves.net      

objectius principals: Joves.net és un consorci per a la gestió i l’administració de 
la xarxa JOVES.net de recursos d’informació i participació dels joves, compost en 
l’actualitat per 22 municipis de la Comunitat Valenciana.

JOVES.net és un punt de trobada i difusió de les iniciatives públiques i privades a favor 
de la integració social i professional dels i les joves en l’estat Espanyol mitjançant la 
informació, encara que l’àmbit preferent d’actuació és la Comunitat Valenciana.

JOVES.net promou un fòrum de participació i intercanvi d’informació i experiències per 
als professionals dels serveis públics i privats d’informació juvenil. La llista JOVES.net 
es defineix com una xarxa de professionals i institucions que treballen per als joves i 
que utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació per a fer més efectiu el 
treball.

Joves.net pretén:
 ·  Abaratir costos en la producció de materials millorant-ne la qualitat.
 ·  Promocionar els Centres Juvenils. 
 ·  Servir de punt de partida per al desenvolupament d’actuacions locals en
  matèria de joventut.
 · Oferir periòdicament informació senzilla, clara i útil als i les joves sobre els
  seus drets i deures fonamentals.
 ·  Unir esforços en la recerca d’informació per dotar els centres juvenils
  d’una base de dades documental comuna.
 ·  Facilitar formació específica al personal tècnic.

àmbit de treball: els i les joves que formen part dels municipis integrants del Consorci

núm. de membres: 22 municipis de la Comunitat Valenciana
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1 situació anterior al desenvolupament de l’actuació 
Context, punt de partida, qui està donant també resposta a eixa situació i què està fent.

Tradicionalment ha existit una col·laboració entre l’Ajuntament de Mislata, des 
de diferents departaments com ara joventut, cultura, educació... i els centres 
d’ensenyament secundari del municipi. El treball de la UPCCA (Unitat de Prevenció 
Comunitària i Conductes Addictives) per una banda i per l’altra la necessitat d’ordenar 
i sistematitzar les intervencions dels Centres Joves en els instituts van provocar la 
definició d’un Programa que hem denominat VALORACCIÓ. 

2  descripció de l’actuació (eXecució) 
Resumidament: descripció, resum de l’experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, 

metodologia, participació dels/de les usuaris/àries en el projecte. Amb qui s’ha col·laborat per posar en 

marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

Un any més, tant la Regidoria de Joventut com la Unitat de Prevenció Comunitària 
i de Conductes Addictives junt amb la Regidoria d’Educació, realitzen un esforç 
de coordinació per a presentar als instituts d’Educació Secundària i de Formació 
Professional un programa d’actuació conjunt, que facilite al professorat una visió 
global de les activitats educatives municipals oferides per als adolescents i joves en 
edat escolar.

Valoracció

Àrea temàtica / àmbit de l’activitat: Promoció de valors prosocials que fomenten el desenvolupament personal de l’alumnat i els previnguen de comportaments de risc social.
Entitat / institució: Ajuntament de Mislata – Regidories de Joventut i EducacióAdreça: C/ Major, 36  C.P.: 46920 Municipi: MislataTel.: 96 399 03 40   Fax: 96 399 03 44 

Correu electrònic: info@mislatajove.org
Lloc web: www.valoraccio.org – www.mislatajove.org
Persona de contacte: Rosa Cuartero - Lourdes Alapont
Paraules claus: salut, convivència, medi ambient, igualtat, diversitat.

mailto:info%40mislatajove.org?subject=
http://www.valoraccio.org
www.mislatajove.org
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L’objectiu d’aquest programa que hem anomenat “valoracció” és la promoció de valors 
prosocials que fomenten el desenvolupament personal de l’alumnat i els previnguen de 
comportaments de risc social (problemes de consum de drogues, violència en els seus 
diferents àmbits, racisme i xenofòbia, etc.) i promocione hàbits com ara la sostenibilitat o 
invite a la reflexió sobre elements clau de la nostra societat: la immigració, el respecte a 
la diversitat cultural, sexual, de gènere... el canvi climàtic, la pobresa...

La proposta educativa per als propers anys té un caràcter longitudinal de manera 
que es treballaran tres aspectes de l’educació en valors des de 1r a 4t d’ESO i 1r de 
Batxiller. Amb la finalitat d’augmentar l’impacte de les activitats, cada trimestre del 
curs escolar es centrarà en un dels valors que proposem a continuació, de manera que 
totes les classes de 1er a 4t de l’ESO i 1r de Batxiller tindran programades activitats que 
treballaran el mateix valor.

Els eixos temàtics són els següents:
 1 Educació per a la salut: prevenció de les drogodependències i educació   
  afectivosexual 
 2 Educació mediambiental        
 3 Promoció de la solidaritat i la igualtat     

Les accions tenen formats molt diversos: exposicions dinamitzades per monitors/es, 
recursos (textos, cartells, documentals...) que poden ser treballats pels docents dels 
centres o per personal aliè al centre (en ocasions per l’equip tècnic dels Centres Joves 
o de la UPCCA o d’entitats especialitzades), tallers diversos, activitats d’animació a la 
lectura (que aborda transversalment els eixos esmentats), música, jocs, excursions i 
visites externes, films amb les corresponents propostes didàctiques...

En definitiva es tracta d’un ampli ventall d’intervencions que recopilem des de l’Ajunta-
ment (en ocasions de producció pròpia i en altres buscant en entitats externes que 
ofereixen productes especialitzats que considerem adients) i que oferim als centres 
educatius per a que siguen incorporats a la seua programació de curs. Per a poder 
fer-ho correctament, cada any, quan està acabant el curs (a l’inici de l’estiu) es fa 
una valoració amb els equips directius del desenvolupament de les intervencions i es 
revisen les línies i objectius del programa per a definir les accions del curs següent. 
En setembre, a partir del treball d’avaluació i millora fet en juny/juliol, es realitza la 
presentació del catàleg d’intervencions, així cada centre educatiu incorpora aquelles que 
considera més convenients.

Tota aquesta feina es fa amb la col·laboració del personal del PMIE, Programa Municipal 
d’Integració Educativa, que suposa que tres professionals donen suport en els mateixos 
centres educatius a aquells joves que tenen més dificultats en el seu procés de socialització. 
A més de l’ajuda que presten en el desplegament de les activitats de VALORACCIÓ, són 
una peça clau en dos accions més que s’integren en VALORACCIÓ: per una banda les dinà- 
miques grupals amb els xics i xiques amb major grau de conflictivitat (que denominem 
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ENCUENTRA), i per l’altra les intervencions personalitzades amb joves que han estat objecte 
d’alguna sanció que implique expulsió del centre educatiu (llur denominació és VIVÈNCIA). 
 
 

3  avaluació 
 Ferramentes i indicadors.

Dos són els nivells que cal observar per a tindre uns indicadors que ens ajuden a 
avaluar l’impacte de VALORACCIÓ: per una banda el professorat i per una altra els i les 
joves estudiants. Quantitativament ens fixem en el número d’intervencions, de grups, de 
joves i professors que han participat en les distintes intervencions. Des del punt de vista 
qualitatiu podem mirar les reaccions dels destinataris, siguen els i les joves o els i les 
docents i, especialment, les valoracions que fa el professorat que pot veure, una vegada 
s’ha fet una de les accions, l’impacte, el record i la influència que ha pogut tindre en els i 
les joves, individualment o com a grup. 

4  situació posterior al desenvolupament de l’actuació 
 Resultats, objectius complits.

El desplegament de VALORACCIÓ suposa la realització de desenes d’activitats als 
centres educatius que, globalment, són un complement important per a l’itinerari 
acadèmic estricte dels i les joves que, d’aquesta manera, amb les intervencions 
d’educació no formal realitzades dins del marc físic dels instituts, per tant de 
l’ensenyament reglat, incorporen a la seua formació elements relacionats amb els 
valors, habilitats i actituds que hem agrupat en els tres eixos: Educació per a la salut: 
prevenció de les drogodependències i educació afectivosexual, Educació mediambiental 
i Promoció de la solidaritat i la igualtat.

5  valoració de la bona pràctica 
 Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts dèbils (debilitats i amenaces). 

punts forts
 · Coordinació entre departaments municipals i entre aquests i els Centres Educatius.
 · Planificar amb antelació les intervencions.
 · Integrar accions d’educació no formal (específicament valors i habilitats) dins  
  del marc dels IES com a complement a la formació acadèmica.

punts dèbils
 · Canvis en la planificació prevista que evidencien falta de previsió malgrat la  
  programació prèvia.
 · No es valora suficientment per part d’alguns centres i docents l’esforç que es realitza.
 · No es considera important per part d’alguns centres i docents l’educació no formal.
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6 possibilitat per a que l’eXperiència es puGa adaptar o aplicar a altres 
 orGanitZacions i conteXts 

 Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

La coordinació i la planificació són fonamentals per a fer efectives les intervencions de 
les polítiques de joventut, en qualsevol municipi i en qualsevol context. D’altra banda és 
gairebé imprescindible la col·laboració entre qui fa programes d’intervenció per a joves 
des dels Ajuntaments i els centres educatius de cada municipi doncs és en eixe espai 
on se concentren la pràctica totalitat dels i les joves en eixes etapes d’edat. Les aliances 
entre agents (serveis municipals de joventut i docents dels IES) que intervenen en el 
desenvolupament dels i les joves és bàsica. 

7 FinanÇament de l’actuació 
 Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost. 

A més del personal que dedica l’Ajuntament, tant des de la UPCCA com des dels Cen-
tres Joves, es dediquen recursos al finançament de les distintes accions i intervencions 
que es programen cada curs. Podríem agrupar les despeses i recursos en tres blocs:
 · recursos propis, de personal, material... en unes ocasions exclusius (de   
  l’Ajuntament de Mislata) i en altres compartits (per exemple materials de les  
  campanyes de la xarxa JOVES.net)
 · recursos externs que adquirim: bé mitjançant la compra d’una acció o servei  
  a una empresa, un o una professional o entitat social especialitzada
 · recursos externs gratuïts: que ofereixen distintes organitzacions socials,   
  institucions públiques o les obres socials de les entitats financeres.
 

8 mÉs inFormació 
Llocs web,… 

www.valoraccio.org 
www.mislatajove.org 

9  inFormació sobre l’entitat/orGanitZació  

nom: Centres Joves de Mislata – UPCCA – Ajuntament de Mislata  

objectius principals: promoure el desenvolupament personal dels i de les joves, 
fomentar la convivència i incrementar la seua participació social. Es tracta de millorar 
la qualitat de vida i el benestar de la gent jove mitjançant una àmplia oferta d’activitats, 
serveis, formació, informació i recursos.
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àmbit de treball: Joves de més de 12 anys, que estudien, treballen o estan aturats o 
aturades. També són usuaris i usuàries dels Centres Juvenils els i les professionals 
que treballen amb joves (animadors/es, educadors/es, mestres, informadors/es, 
professors/es etc.), associacions de joves del poble o qualsevol grup de persones que 
proposen activitats d’interès per als joves. Els centres joves ofereixen informació, 
formació, activitats d’animació i recursos per a la gent jove. També disposem d’un equip 
d’animació que programa i realitza tota mena d’activitats i campanyes. Els centres joves 
són, a més a més, espais oberts per a l’ús dels grups juvenils, igualment disposen de 
documentació interessant per a les associacions.
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1 situació anterior al desenvolupament de l’actuació 
Context, punt de partida, qui està donant també resposta a eixa situació i què està fent.

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una intervenció que aborde el fracàs 
escolar atenent aquells nivells que l’ensenyament i l’escola no acaben de cobrir: noves 
formes de col·laboració entre professionals (professorat, educadors socials, serveis 
socials, orientadors), intervenció extraordinària mitjançant orientació i informació 
a l’alumne sobre totes les opcions formatives existents, recolzament mitjançant 
professorat de reforç, intervenció familiar i compromís amb la societat. 
 
Aquells canvis que tenen en compte tots els factors responsables del fracàs i que es 
mantenen al llarg dels anys (l’experiència de “Jovempleo” en el programa és de 4 anys), 
i que no compten sols com a criteri de valoració el progrés dels alumnes sinó també la 
intervenció amb la família, tenen més probabilitats de tindre èxit. 
 

Projecte en marxa

Àrea temàtica / àmbit de l’activitat: Educació / Serveis SocialsEntitat / institució: Ajuntament de Sagunt – Regidoria de JoventutAdreça:  C/ Vent de Marinada, s/n  C.P.: 46520 Municipi: SaguntTel.: 96 268 34 39      Fax: 96 269 06 67   Correu electrònic: Joventut@aytosagunto.es
Lloc web: www.sagunt.es
Persona de contacte: Nieves López, Cristina Santacruz,  Miguel Ángel Martín, Rafael Tortajada, Esther Márquez
Paraules claus: abandó; recuperació; orientació; sistema educatiu

mailto:joventut%40aytosagunto.es?subject=
http://www.sagunt.es
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2  descripció de l’actuació (eXecució) 
Resumidament: descripció, resum de l’experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, 

metodologia, participació dels/de les usuaris/àries en el projecte. Amb qui s’ha col·laborat per posar en 

marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

El programa es divideix en dues fases, clarament delimitades en el temps i any escolar. 

Fase primera:   “prova d’accÉs cFGm”

La primera fase té l’objectiu d’orientar i recolzar als alumnes en la realització de 
la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. És per aquesta raó, i degut a la 
imminència de la mateixa prova (finals de maig) que aquesta fase començarà a principis 
de febrer.

Les etapes d’aquesta primera fase són:
 
 1  RECOLLIDA DE DADES DE L’ALUMNAT QUE PRESENTE EL PERFIL   
  ANTERIORMENT ESMENTAT.
  Cada centre educatiu entregarà als educadors socials de l’Ajuntament de   
  Sagunt el llistat dels alumnes que presenten les característiques determinants
 
 2    REUNIÓ INFORMATIVA.
  Es convocarà a una reunió a pares/mares i alumnat on s’explicaran els   
  continguts, les fases, els objectius i els professionals involucrats en el Programa.
  
  En finalitzar la mateixa, es citarà als alumnes interessats en ser orientats per  
  a la següent fase: Sessió grupal d’Autoconeixement.
  
  Responsables:  Jovempleo.

 3 SESSIÓ GRUPAL D’AUTOCONEIXEMENT.
  Emplenament de qüestionaris d’autoconeixement amb la finalitat de   
  conscienciar l’alumne de la importància de conèixer les seues aptituds,   
  preferències, interessos i coneixements teòrics i pràctics per a una correcta  
  elecció vocacional. A més, l’alumnat ha d’aconseguir una imatge de si mateix  
  que facilite el seu desenvolupament personal, treballant l’autoestima i un   
  concepte constructiu de si mateix.

  Es realitzaran dues sessions grupals d’autoconeixement d’una hora de   
  durada (Aquesta sessió està subjecta a possibles modificacions en funció de  
  la quantitat d’alumnes)

  Responsable: Jovempleo.
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  4    SESSIONS INDIVIDUALS D’ORIENTACIÓ.
  Una vegada analitzats els qüestionaris d’autoconeixement, l’orientador   
  concertarà una entrevista individual amb cada alumne per tal de definir el seu  
  objectiu professional, i en base al mateix poder realitzar itineraris formatius  
  individuals a cada alumne.

  Per tal de preparar aquesta prova l’alumnat adscrit al programa que reunisca  
  els requisits pot participar en les classes de recolzament que l’Ajuntament de  
  Sagunt organitza.

  Responsable: Jovempleo

  5   CLASSES DE RECOLZAMENT.
  L’ajuntament posa a disposició dels alumnes adscrits al programa   
  d’orientació “En Marxa” classes de recolzament per a la preparació de   
  la prova d’accés. Els grups seran dirigits per professorat que impartirà   
  classes de les matèries de ciències (matemàtiques/ciències naturals) i lletres  
  (llengua/geografia i història) respectivament.  

  Es durà a terme una selecció d’alumnes. 

  Seguiment d’alumnes.  
  Després de realitzar la prova d’accés, es procedeix al seguiment d’alumnes. 
   Alumnes que superen la prova d’accés: se’ls ofereix ajuda per a realitzar  
   la matrícula al Cicle Formatiu de Grau Mitjà i se’ls ofereix qualsevol   
   informació que es considere necessària per a la realització del cicle   
   formatiu seleccionat.
   Alumnes que no superen la prova d’accés: se’ls cita per a una segona   
   sessió d’orientació.

Fase seGona: “itineraris Formatius i/o laborals”

Recollida de dades.
Cada centre educatiu lliurarà un llistat dels alumnes que presenten les característiques 
següents:
 · Alumnes que hagen complit els 16 anys i no hagen finalitzat l’ESO i sí la seua  
  permanència a l’IES .
 · Sessions d’orientació individual.
 · Es reprenen les sessions d’orientació individual per als alumnes:
 · Derivats del centre educatiu.
 · Alumnat que no ha superat la prova d’accés a CFGM.
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3  avaluació 
 Ferramentes i indicadors.

Després d’orientar tots els alumnes es procedirà al seguiment dels mateixos, per tal de 
conèixer llur situació:
 · Alumnes que superaren la prova d’accés: confirmar matriculació i   
  començament del curs.
 · Alumnes que no superaren la prova d’accés: confirmar la realització d’algun  
  tipus de formació o que es troben en fase de recerca de treball.
 · Alumnes que no superaren l’ESO i no es presentaren a la prova d’accés:   
  confirmar la realització d’algun tipus de formació o que es troben en fase de  
  recerca activa de treball.
 

4  situació posterior al desenvolupament de l’actuació 
 Resultats, objectius complits.

Pel que fa a la prova, la majoria dels anys sol aprovar l’accés prop del 80% dels nostres 
30 alumnes. 

5  valoració de la bona pràctica 
 Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts dèbils (debilitats i amenaces). 

Respecte als que passen per les classes, és vital la selecció i que tinguen present 
l’oportunitat que se’ls brinda.

Amb la conjuntura econòmica favorable és més senzill orientar cap al món laboral joves 
sense cap qualificació. En aquests moments és molt més complex. 
 

6 possibilitat per a que l’eXperiència es puGa adaptar o aplicar a altres 
 orGanitZacions i conteXts 

 Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions. 

Aquesta activitat es pot extrapolar a qualsevol municipi mitjà amb una taxa mínima 
d’abandonament escolar en l’ESO.
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7 FinanÇament de l’actuació 
 Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost. 

Finançament: Ajuntament de Sagunt - Regidories d’Ensenyament i Joventut.

recursos materials: Dues aules.

recursos i humans: Educadora Social, orientadora Sociolaboral, dos docents (àrea 
llengua i matemàtiques).

8 mÉs inFormació 
Llocs web,… 

www.saguntjove.es
www.aytosagunto.es

9  inFormació sobre l’entitat/orGanitZació  

nom: Ajuntament de Sagunt – Regidoria de Joventut 

objectius principals:  
 ·  Oferir serveis als joves de Sagunt que promoguen una ciutadania activa, crítica i  
  solidària.
 · Fomentar la participació juvenil. 

núm. de membres:   
 2  Tècnics de Joventut
 1  Informadora Juvenil
 3  Personal subaltern
 2  Docents
 1  Psicòloga a temps parcial 
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1 situació anterior al desenvolupament de l’actuació 
Context, punt de partida, qui està donant també resposta a eixa situació i què està fent.

Xirivella és un municipi de L'Horta Sud amb una població de prop de 32.000 habitants, 
dels quals aproximadament un 15% són persones immigrants. Pel que fa a la població 
adolescent, el 18% de la mateixa és d’origen immigrant.

Cal considerar que moltes d’aquestes persones arriben a Espanya en edat adolescent 
i, tal com apunta Funes, J. (1999), “no sols aterren en un entorn desconegut i amb 
escasses ferramentes per a un arrelament ràpid, també han de descobrir i assumir 
formes de ser estranyes, fins ara, al seu entorn (els personatges de la seua edat no 
semblen ser iguals a ells, es dediquen a ser adolescents, cosa que no era habitual als 
seus llocs d’origen, cosa no prevista per les seues pròpies famílies)”.

En aquest context, els IES es converteixen en el seu principal espai de socialització ja 
que la majoria arriba en edat d’escolarització obligatòria. No obstant això, en ocasions 
es produeixen dificultats d’adaptació provocades per les actituds i comportaments 
discriminatoris que s’enregistren, el desconeixement de la llengua d’acollida, el xoc 
cultural, o la desinformació sobre les oportunitats que els ofereix el nou entorn.  

Per la seua banda, els Centres Joves de Xirivella constitueixen una referència en el 
desenvolupament de propostes d’oci adreçades al públic adolescent i jove del municipi, 

Mediació intercultural amb adolescents en contexts d’oci i temps lliureÀrea temàtica / àmbit de l’activitat: Convivència interculturalEntitat / institució: Centres Joves de Xirivella - Ajuntament de XirivellaAdreça: C/ Llevant U.D., S/N C.P.: 46950 Municipi: XirivellaTel.: 96 383 25 79
Correu electrònic: info@xirivellajove.es
Lloc web: www.xirivellajove.es
Persona de contacte: Adela Mollá
Paraules claus: adolescents, mediació, interculturalitat, dinamització de grups de joves, participació

mailto:info%40xirivellajove.es?subject=
http://www.xirivellajove.es
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i tenen un important paper com espai per a la convivència i la relació intercultural. 
Són també nexe d’unió entre la població jove i altres recursos i serveis municipals, 
en especial els de caràcter sociocultural, per la qual cosa poden oferir un millor 
coneixement dels mateixos.

Facilitar l’accés a aquests recursos està en l’origen d’aquesta iniciativa que pretenia 
ajudar els i les adolescents d’origen immigrant a superar les especials dificultats que 
suposa la integració en un nou context.
 

2  descripció de l’actuació (eXecució) 
Resumidament: descripció, resum de l’experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, 

metodologia, participació dels/de les usuaris/àries en el projecte. Amb qui s’ha col·laborat per posar en 

marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

totHom és un projecte de mediació intercultural, promogut pels Centres Joves de 
Xirivella, que pretén facilitar l’accés dels i les adolescents d’origen estranger als 
recursos socioculturals de caràcter públic existents al municipi, al mateix temps que 
desenvolupar relacions de convivència intercultural aprofitant les oportunitats que 
ofereixen per a tal cosa les accions d’oci i temps lliure ofertades en aquest àmbit. 

El projecte s’inicià l’any 2008 amb accions adreçades en la major part a la població 
adolescent, que s’estructuren bàsicament en tres nivells d’intervenció:

 Accés als recursos socioculturals:
  · Edició de materials informatius i traducció a diferents idiomes. Mapa del  
   municipi al que s’especifica ubicació i utilitat dels recursos socioculturals  
   disponibles.
  · Xerrades informatives amb 1r de l’ESO per tal de donar a conèixer les   
   activitats i recursos per a adolescents i joves. 
  · Col·laboració amb els serveis d’orientació dels IES per tal de dur a   
   terme accions d’acollida i acompanyament d’adolescents nouvinguts (en  
   qualsevol moment del curs escolar). 

 Desenvolupament de relacions de convivència intercultural:
  · Dinàmiques de sensibilització positiva entorn del fenomen migratori i la  
   participació intercultural (4t ESO).
  · Punts de trobada intercultural. Espais de debat orientats a conèixer la   
   percepció dels i les joves d’origen immigrant sobre processos de relació i  
   participació amb la societat d’acollida.
  · Fòrum de reflexió intercultural amb professorat dels IES de Xirivella.
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 Promoció de la participació:
  · Creació de grups mixts entorn de centres d’interès: Grup estable de   
   Break-Dance
  · Acompanyament en accions d’oci en medi obert: per tal de facilitar la   
   presència de joves immigrants en activitats organitzades a    
   nivell municipal o comarcal.

En l’actualitat, a més d’aquestes accions hem desenvolupat noves iniciatives 
encaminades a donar resposta a les demandes dels i les joves d’origen immigrant 
majors de 17 anys, i promoure la seua participació.
 · Adaptació dels recursos informatius (educació, treball, associacionisme, etc;).
 · Creació d’un espai de trobada i promoció cultural a la Fira de Xirivella.
 · Implicació com a dinamitzadors en el projecte d’intercanvi lingüístic “No me  
  tires de la lengua”
 
 

3  avaluació 
 Ferramentes i indicadors.

Per tal de mesurar l’impacte i resultats del projecte s’han utilitzat diferents ferramentes 
d’avaluació com ara: reunions de seguiment de l’equip tècnic, qüestionaris d’avaluació 
de les diferents accions, recollida sistemàtica de dades de participació, recompte del 
material informatiu distribuït o sondeigs d’opinió entre les persones destinatàries de 
les iniciatives.

Pel que fa als indicadors, aquests són alguns dels considerats en cada nivell 
d’intervenció per a la valoració de resultat i qualitat:

Accés als recursos socioculturals
 · Quantitat de mapes Tothom distribuïts, punts de distribució i serveis   
  municipals implicats.
 · Valoració de la utilitat del material per personal tècnic i persones   
  destinatàries.
 · Quantitat d’adolescents d’origen immigrant usuària dels recursos   
  socioculturals del municipi.
 · Quantitat de sessions informatives realitzades als IES i quantitat d’alumnat   
  participant.
 · Quantitat d’accions d’acollida personalitzada realitzades.
 · Presència d’adolescents d’origen immigrant als Centres Joves de Xirivella.

Desenvolupament de relacions de convivència intercultural
 · Quantitat d’activitats de sensibilització positiva realitzades als centres   
  educatius i volum de participants.
 · Demanda d’iniciatives d’interculturalitat per part dels centres educatius i   
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  valoració del grau de satisfacció sobre la seua execució.
 · Quantitat d’accions d’interacció cultural generades i volum de participants.
 · Implicació del personal docent en la promoció d’iniciatives de trobada   
  intercultural.

Promoció de la participació
 · Percentatge d’adolescents d’origen immigrant que participa a les accions   
  d’oci programades.
 · Creació i grau de permanència dels grups mixts d’interès.
 · Quantitat de joves d’origen immigrant implicats en el desenvolupament   
  d’activitats d’intercanvi cultural i grau de participació.
 · Increment en la demanda al Servei d’Informació per part de joves d’origen   
  immigrant.
 

4  situació posterior al desenvolupament de l’actuació 
 Resultats, objectius complits.

La valoració global del projecte és altament positiva. Destaca el notable increment dels i 
les adolescents i joves d’origen immigrant en la dinàmica quotidiana dels Centres Joves 
de Xirivella i en les activitats que des d’aquestos es promouen.

Altres resultats significatius són:
 · Inici d’un procés informal d’acollida amb adolescents nouvinguts al municipi,  
  en col·laboració amb els equips orientadors dels IES.
 · Evolució dels recursos i serveis de joventut per tal de donar resposta a la nova  
  realitat social del municipi.
 · Establiment de relacions estables de col·laboració amb entitats del municipi  
  i la comarca: IES, Centre  Comarcal de Serveis Interculturals, Escola d’Adults,  
  serveis municipals, etc.
 · Participació dels i les joves d’origen immigrant en la planificació dels   
  projectes i iniciatives als quals intervenen (espais de trobada, intercanvi   
  lingüístic, etc.).

5  valoració de la bona pràctica 
 Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts dèbils (debilitats i amenaces). 

punts forts:
 · Col·laboració amb entitats especialitzades en la intervenció intercultural (CCSI).
 · Resposta i implicació de la població d’origen immigrant en les iniciatives   
  desenvolupades.
 · Relació amb centres d’educació secundària del municipi.
 · Afavorir la interacció i convivència entre joves autòctons i immigrants.
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 · Utilitat del material elaborat (Mapa Tothom) per al nostre servei i altres   
  recursos municipals.

punts dèbils:
 · Absència d’un Pla Local d’Immigració que integre les diferents iniciatives,   
  genere recursos i promoga sinergies entre els diversos agents implicats.
 · Resistències en la població autòctona que dificulten els processos   
  d’integració.
 · Necessitat de formació especialitzada de l’equip tècnic per tal de millorar   
  el coneixement sobre la realitat socio-jurídica de la població immigrada i   
  especials necessitats de la mateixa.

6 possibilitat per a que l’eXperiència es puGa adaptar o aplicar a altres 
 orGanitZacions i conteXts 

 Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

En aquells municipis amb significativa presència de població d’origen immigrant, es fa 
necessària la incorporació de la perspectiva intercultural en la gestió de la informació 
i dinamització per tal de donar resposta a les demandes de la nova realitat socio-
demogràfica.

Per a tal cosa, és important comptar amb el suport de recursos  generats per diferents 
entitats i organismes, municipals o supramunicipals, especialitzats en la intervenció 
amb població immigrant.

7 FinanÇament de l’actuació 
 Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost. 

Ajuntament de Xirivella.

Centre Comarcal de Serveis Interculturals (recursos humans i materials en accions 
de sensibilització).

8 mÉs inFormació 
Llocs web,… 

www.xirivellajove.es 
Espai jove: 96 133 22 35
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9  inFormació sobre l’entitat/orGanitZació 

nom:  Centres Joves de Xirivella - Ajuntament de Xirivella    
  
objectius principals:
 · Dissenyar, programar i gestionar les polítiques de Joventut del municipi. 

 ·  Facilitar als i les joves la informació, documentació i assessorament   
  necessaris per a desenvolupar les seues iniciatives i exercir els seus drets. 

 · Desenvolupar alternatives d’oci i temps lliure per a adolescents mitjançant una  
  oferta estable d’activitats que servisca de recurs per a la prevenció de riscs i   
  promoga relacions de convivència.

 · Fomentar la participació dels i les joves en tots els àmbits socials, a través de  
  l’impuls de l’associacionisme i iniciatives promogudes per grups de joves.

àmbit de treball: Joventut
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1 situació anterior al desenvolupament de l’actuació 
Context, punt de partida, qui està donant també resposta a eixa situació i què està fent.

1 La Informació Juvenil, tal com ha estat treballada fins ara, ha deixat de tindre   
 el sentit que li hem donat a la Comunitat Valenciana. L’aparició de les   
 anomenades, en el seu moment, Noves Tecnologies i el seu ús, sobre tot per   
 part de la joventut, configura un nou escenari on la informació la subministra   
 Google (o Viquipèdia, o...), el paper comença a destorbar perquè perd actualitat   
 quasi en l’imprimir-lo i el que es va quedant com a necessari és l’assessorament  
 de qualitat. 

2 Per altra banda, el cost dels serveis especialitzats és difícil de ser sostenibles   
 dins dels pressupostos que es mouen en una regidoria de joventut. 

3 I, durant els últims anys, s’han consolidat assessories en quasi tots els   
 departaments dels ajuntaments: Unitats de Prevenció Comunitàries, Serveis   
 Especialitzats d’Atenció a la Família, Promoció Econòmica, Oficines del   
 Consumidor, Cases de la Dona...
 

Oficina d'emancipació juvenil
Àrea temàtica / àmbit de l’activitat: Joventut
Entitat / institució: Ajuntament de Quart de Poblet
Adreça: C/ De la torreta, 1 C.P.: 467930 Municipi: Quart de PobletTel.: 96 153 14 59 Fax: 96 152 34 60 
Correu electrònic: joventut@quartdepoblet.org
Lloc web: www.quartjove.es
Persona de contacte: Jesús Martí
Paraules claus: Emancipació, Treball, Mobilitat, Voluntariat, Salut.

mailto:joventut%40quartdepoblet.org?subject=
http://www.quartjove.es
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2  descripció de l’actuació (eXecució) 
Resumidament: descripció, resum de l’experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, 

metodologia, participació dels/de les usuaris/àries en el projecte. Amb qui s’ha col·laborat per posar en 

marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

Un espai compost per un conjunt de serveis i d'assessories especialitzades, pensat 
perquè les persones joves troben orientació i assessorament en el seu camí cap a 
l'autonomia personal, laboral i professional.

Els serveis de l'oficina són:
 · Servei d'Orientació Laboral.
 · Servei de Promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat.
 · Servei de Mobilitat Europea.
 · Servei d'Informació Juvenil.
 · Assessoria de Creació d’Ocupació.
 · Assessoria de Vida Saludable.
 · Assessoria de Drets Laborals.
 · Assessoria d'Igualtat.
 · Assessoria de Consum Jove.
 · Programa de formació per a l'emancipació.
 · Punt d'accés lliure a Internet i WIFI.

4 punts fonamentals per al seu funcionament:
 · Cita prèvia per als serveis i assessories, es garanteix l’atenció personalitzada  
  i el posterior seguiment de cada atenció.
 · Formació per a l’emancipació, en format de tallers, xerrades i cursos,   
  que donen les eines necessàries per a aconseguir el seu objectiu particular.  
  Aquest programa de formació per a l’emancipació es realitza tant a l’oficina  
  com als instituts i altres espais juvenils.
 · Presència en les xarxes socials, utilitzant el llenguatge de la gent jove i   
  facilitant la comunicació i la difusió de la informació.
 · Prestació d’alguns dels assessoraments mitjançant un conveni de   
  col·laboració amb altres serveis municipals: Casa de la Dona, UPC, OMIC, etc. 
 
 

3  avaluació 
 Ferramentes i indicadors.

Sistema d’avaluació.
 · Reunions de l’equip d’assessors.
 · Fitxes personals de seguiment 
 · Enquestes de satisfacció dels serveis.
 · Registre de persones usuàries.
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Criteris/indicadors de valoració.
 · Quantitat d’admiradors al Facebook.
 · Quantitat de persones usuàries de les assessories i dels cursos i tallers.
 · Quantitat de persones joves que utilitzen la informació: viatges a Europa,   
  voluntariats europeus, estudis, treballs aconseguits...
 · Quantitat de persones joves que utilitzen l’oficina d’emancipació.

4  situació posterior al desenvolupament de l’actuació 
 Resultats, objectius complits.

· S’ha notat un augment de joves als altres serveis municipals d’assessorament.
· S’ha detectat un major coneixement dels recursos municipals.
· Ha millorat la coordinació dels serveis municipals, han aparegut nous espais de   
 col·laboració i s’han posat en marxa nous projectes comuns.
· Ha augmentat considerablement l’ús dels serveis de l’Oficina d’Emancipació.
 

5  valoració de la bona pràctica 
 Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts dèbils (debilitats i amenaces). 

Podem considerar com a punt forts:
 · El treball anterior com a Centre d’Informació Juvenil. La seua presència com  
  a referent per a la joventut de cada localitat.
 · L’aplicació de la metodologia del treball en xarxa.
 · El baix cost de la proposta, ja que parteix, de principi, de recursos ja existents.
 · El fer arribar a la gent jove del municipi tots els recursos junts, presentant-  
  los, i, en alguns casos, descobrint-los les possibilitats que tenen al seu abast. 
 · Per tant, també, la integralitat de la proposta, el jove vist des de totes les   
  perspectives.

Podem considerar com a debilitats:
 · La poca tradició del concepte emancipació dins de les polítiques juvenils a la  
  Comunitat Valenciana.
 · La falta general d’infraestructures i recursos a les que encaminar a la gent jove.
 · La poca interacció dels serveis municipals d’alguns ajuntaments.
 · La quasi nul·la relació entre les entitats que interactuen amb els joves en un  
  mateix territori.
 · L’emancipació deu estar integrada en un plantejament més ampli   
  d’apoderament juvenil que va des de l’educació en les denominades habilitats  
  socials fins al foment del voluntariat i la participació, sense el qual queda   
  coixa. Entenem com Apoderament el conjunt de capacitats que possibiliten la  
  llibertat de la persona jove per a decidir i desenvolupar lliure i conscientment  
  la seua vida, així com la seua participació i influència en la comunitat social 
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de la qual forma part. Si no es treballa i desenvolupa aquest concepte, el procés cap a 
l’emancipació plena queda buit.
 

6 possibilitat per a que l’eXperiència es puGa adaptar o aplicar a altres 
 orGanitZacions i conteXts 

 Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

· L’experiència és transferible sempre que es tinga voluntat política perquè sols   
 suposa un nou enfocament dels Centres d’Informació Juvenil (infraestructura   
 molt estesa a tota la Comunitat Valenciana), i una coordinació dels recursos   
 locals ja en funcionament.
· Es poden suplir algunes carències establint aliances amb altres entitats que   
 intervenen en el mateix territori o compartint despeses amb entitats properes a   
 les mateixes necessitats.
· Evidentment, com en tota decisió política, es tracta de prioritzar quines   
 necessitats dels joves cal atendre: l’emancipació, l’oci...   

7 FinanÇament de l’actuació 
 Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost. 

Es demanen dues subvencions anuals per a tot el programa de joventut a la Diputació 
de València i a l’IVAJ que cobreixen el 2% de la despesa. L’ajuntament assumeix la resta. 

8 mÉs inFormació 
Llocs web,… 

www.quartjove.es
www.quartdepoblet.es 
http://quartjove.wordpress.com/
 

9  inFormació sobre l’entitat/orGanitZació  

nom: QUART JOVE. Ajuntament de Quart de Poblet    

objectius principals: Servei públic

núm. de membres: 6. 

http://www.quartjove.es
http://www.quartdepoblet.es 
http://quartjove.wordpress.com
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1 situació anterior al desenvolupament de l’actuació 
Context, punt de partida, qui està donant també resposta a eixa situació i què està fent.

L’activitat musical a la Universitat de València està marcada des de fa anys per l’activitat 
dels seus diferents centres culturals (La Nau, Botànic, Col·legis Majors). La participació 
de grups de música formada per joves universitaris s’ha desenvolupat sense una 
estructura o convocatòria reglada o estructurada.
 

2  descripció de l’actuació (eXecució) 
Resumidament: descripció, resum de l’experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, 

metodologia, participació dels/de les usuaris/àries en el projecte. Amb qui s’ha col·laborat per posar en 

marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

La Borsa Pop-Rock de la Universitat de València té com a objectiu censar els grups 
musicals formats per membres de la comunitat universitària per tal de dinamitzar 
la seua activitat en el marc de les programacions de difusió i formació musical de la 
Universitat de València. 

Borsa POP- ROCK de la Universitat de València
Àrea temàtica / àmbit de l’activitat: Música
Entitat / institució: CADE i Delegació d’estudiants de la Universitat de ValènciaAdreça: CADE, AULARI III, Menéndez Pelayo s/n  
C.P.: 46010 Municipi: Valencia
Tel.: 96 386 47 71
Correu electrònic: cade@uv.es
Lloc web: www.uv.es/cade
Persona de contacte: Rosalía Font Matilla, Gonzalo Montiel RoigParaules claus: Música, Pop Rock, Universitat, Dinamització cultural

mailto:cade%40uv.es?subject=
http://www.uv.es/cade
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La Borsa Pop-Rock de la Universitat de València té com a objectius específics:
 a  Col·laborar en la promoció, dinamització i impuls de l’activitat dels grups de  
  música pop-rock a la Universitat de València.
 b  Servir de recurs per a la publicitat i difusió de les formacions musicals de
  pop, rock i folk que compten amb membres de la Universitat de València.
 c  Facilitar la gestió dels programes de dinamització cultural i sociocultural   
  que  la Universitat de València engegue en l’àmbit de la  música i, més en   
  concret, facilitar la selecció dels grups que participaran al llarg de cada curs  
  a la programació amateur-universitària de l’auditori montaner del col·legi  
  major lluís vives. 

El procés d’inscripció i admissió serà gestionat pel Centre d’Assessorament i 
Dinamització d’Estudiants-CADE amb els criteris i procediments establerts en aquestes 
bases d’inscripció.

Seran admesos aquells grups i solistes la producció dels quals puga ser adscrita 
estilísticament dins del pop, rock, folk i música electrònica o qualsevol altra definició 
estilística del que es puga denominar música popular contemporània i en qualsevol de 
les seues diferents vessants i evolucions estilístiques i musicals actuals.

L’objectiu d’aquesta borsa és donar difusió a les formacions de música descrites en el 
punt 3 formades per membres de la comunitat universitària de la Universitat de València. 
Podran inscriure-s’hi solistes o grups la formació dels quals estiga composta almenys 
per un estudiant o estudianta, professor o professora, personal d’administració i serveis 
o participants en el programa de La Nau Gran de la Universitat de València.

Per a fer la inscripció a la borsa serà necessari disposar d’un repertori propi que faça 
possible la seua reproducció o execució en directe durant almenys trenta minuts.

El termini d’inscripció per a cada curs acadèmic s’obrirà l’1 d’octubre i es mantindrà 
obert al llarg del curs. La borsa tindrà una vigència d’un curs acadèmic i els grups 
interessats hauran de renovar anualment la seua inscripció.  

El procés d’inscripció a la Borsa Pop-Rock de la UV es realitzarà a través del formulari 
on-line ENTREU (Entorn de Tramitació Electrònica de la Universitat: 
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp?idForm=CADE_10POP#enlaceidfo
rm) de la Universitat de València.

El formulari ha de ser emplenat per la persona representant de la formació musical 
que, en tot cas, haurà de ser un dels membres de la formació amb vinculació amb 
la comunitat universitària. Una vegada complimentat el formulari, aquest podrà ser 
registrat de manera virtual amb l’usuari i contrasenya del compte d’usuari de la 
Universitat de València del sol·licitant o bé caldrà imprimir-lo i s’haurà de presentar, 
degudament signat, per registre d’entrada adreçat al CADE.
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El formulari de sol·licitud haurà de contindre les dades de la formació musical, de 
la persona que la represente i dels membres de la formació musical amb indicació 
dels que formen part de la comunitat de la Universitat de València. Així mateix, caldrà 
indicar:
 ·  Fitxa artística: nom artístic de la formació; nom, cognoms, adreça de correu  
  electrònic i postal del representant de la formació; descripció de l’estil   
  musical; nombre de components; nom, cognoms i breu currículum de   
  cadascun dels components amb indicació dels que tenen vinculació amb   
  la Universitat de València, indicant quina n’és la vinculació; trajectòria i/o   
  currículum (data de creació, concerts en directe realitzats, discos publicats…);  
  repertori actual (títol de les composicions, autoria de lletra, música i duració);  
  llengua o llengües en què s’interpreten les composicions; enllaç on-line   
  (myspace o similar) on es puga accedir al repertori actual de la formació.
 
 · Fitxa tècnica: formació instrumental, necessitats específiques per a la   
  interpretació en directe i requisits tècnics generals. 

 · Amb posterioritat al procés d’inscripció el CADE establirà, a través del seu   
  lloc web, un termini perquè les formacions musicals que reunisquen els   
  requisits per a la seua admissió a la borsa aporten les maquetes o discos  
  editats, en cas de disposar-ne, així com una declaració de pertinença de   
  cadascun dels membres que s’haja inclòs en la formació musical.

El CADE podrà sol·licitar documentació complementària que acredite el currículum 
de la formació o que identifique els seus membres. La inscripció de les formacions 
musicals a la Borsa Pop-Rock de la UV tindrà les següents condicions i requisits:
 a  La inscripció es realitzarà sempre a petició dels interessats.

 b  Una vegada tramitada la sol·licitud d’inscripció, el CADE comprovarà   
  el compliment dels requisits establerts i procedirà a la inclusió de les dades  
  de la formació a la Borsa Pop-Rock de la UV.

 c  La Universitat de València, a través del CADE, podrà realitzar les verificacions  
  que considere oportunes sobre la vigència de les dades de les formacions   
  musicals i requerir documentació o informació complementària.

 d  La baixa d’una formació en la borsa es farà en el cas que el CADE constate   
  la inactivitat o dissolució de la formació o a petició del representant de la   
  formació musical.

 d  La inscripció a la borsa no suposa cap relació contractual o laboral de les   
  formacions musicals o dels seus membres amb la Universitat de València.
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 e  Els membres de les formacions artístiques, en l’exercici de la seua activitat  
  musical, respondran personalment i solidàriament de les obligacions que   
  puguen generar davant de tercers.

 f  Les dades facilitades per les formacions musicals seran fetes públiques a   
  l’efecte de difusió i publicitat d’aquestes i de les activitats que desenvolupen  
  en el marc de la Universitat de València.

 g  La Borsa Pop-Rock de la UV és pública i la seua gestió i difusió es realitzarà  
  d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de   
  Dades de Caràcter Personal, així com la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de  
  Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment   
  Administratiu Comú.
 
 

3  avaluació 
 Ferramentes i indicadors.

Quantitat de grups inscrits.
Públic assistent als concerts.
Quantitat de consultes de la Borsa al nostre web.
Quantitat de demandes de contactes amb els grups per a la seua difusió.
 

4  situació posterior al desenvolupament de l’actuació 
 Resultats, objectius complits.

38 grups inscrits a la Borsa 
http://www.uv.es/cade/v/dinamitzacio/11/bpr011/BorsaPopRock3132011.htm

Cicle de concerts “Tocar al Vives” 
http://www.uv.es/cade/v/dinamitzacio/11/bpr11/tocaralvives.pdf 

Oberta de manera permanent la inscripció de grups a la Borsa Pop-Rock de la 
Universitat de València 
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp?idForm=CADE_10POP#enlaceidform 

5  valoració de la bona pràctica 
 Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts dèbils (debilitats i amenaces). 

Bona resposta dels grups.
Pendent d’avaluar la realització dels concerts.
En vies d’edició d’un CD conjunt amb tots els grups participants a Tocar al Vives.

http://www.uv.es/cade/v/dinamitzacio/11/bpr011/BorsaPopRock3132011.htm
http://www.uv.es/cade/v/dinamitzacio/11/bpr11/tocaralvives.pdf
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp?idForm=CADE_10POP#enlaceidform
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6 possibilitat per a que l’eXperiència es puGa adaptar o aplicar a altres 
 orGanitZacions i conteXts 

 Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

Considerem que el més important de l’experiència és el fet que el programa faça 
possible:
 a La selecció de grups per a actuar en espais de difusió cultural de la Universitat.
 b La creació d’un programa per a conèixer de manera permanent els grups   
  musicals universitaris que treballen a la institució.
 

7 FinanÇament de l’actuació 
 Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost. 

CADE.
Col·legi Major Lluís Vives.
 

8 mÉs inFormació 
Llocs web,… 

http://www.uv.es/cade 
http://www.uv.es/cade/v/dinamitzacio/indexbpr.html  

9  inFormació sobre l’entitat/orGanitZació  

nom: CADE    

objectius principals:
El centre d'assessorament i dinamització de les estudiantes i els estudiants 
(cade) és una unitat destinada a promoure la participació, prestar serveis de suport 
i dinamitzar la vida sociocultural dels estudiants i les estudiantes. Gestiona serveis 
socioculturals adreçats als estudiants i dinamitza l'activitat de les associacions, dels 
grups i dels col·lectius d'estudiants de la Universitat de València. D'altra banda, s'hi 
acompleix una tasca d'assessorament personal dels universitaris.

àmbit de treball: Universitari

 

http://www.uv.es/cade
http://www.uv.es/cade/v/dinamitzacio/indexbpr.html
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La teua bona práctica







Col·labora: Amb el suport de:

Organitza:


