
PROGRAMA  DE CORRESPONSALS
JUVENILS EN LA MANCOMUNITAT

DE SERVEIS SOCIALS MARINA BAIXA
I CALLOSA D’EN SARRIÀ.

DEPARTAMENTS DE JOVENTUT DE LA MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS

MARINA BAIXA I AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ.



1. JUSTIFICACIÓ

La Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa i l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià,

des dels seus recients departaments de Joventut volen aconseguir que tota la informació

juvenil, ja no sols de la Mancomunitat o localitat sinò a nivell comarcal arribe a la població

en la que treballen, i per això volem potenciar la participació juvenil a través de la creació

d’aquest programa de Corresponsals Juvenils a la Mancomunitat Marina Baixai Callosa

d’en Sarrià treballant junt a l’IES Rodolfo Llopis de Callosa d’en Sarrià.

Al centre educatiu és on trobem gran part de la població amb la que anem a treballar i són

els que poden aprofitar al màxim els serveis i activitats que anem a oferir.

La informació és un dels factors que més influeix en els nivells d’autonomia i capacitat de

decisió de qualsevol persona, però adquireix una rellevància especial quan es tracta de

joves, ja que travessen una etapa de la vida en la que es prenen les decisions que més

afecten al futur individual de cada persona.

Aconseguir  que  els  joves  de  la  Mancomunitat  Marina  Baixa  tinguen  un  bon  nivell

informatiu i amb igualtat d’oportunitats, és uns dels objectius clau d’aquest projecte.

El Punt Jove és un espai específic d’informació juvenil, situat al municipi de Callosa d’en

Sarrià i a l’IES instal·lat com a “Esplai Jove” on assisteixen la majoria de  joves de la

Mancomunitat.

Volem contar amb la col·laboració dels joves per a poder ser atesos,  açó cobra gran

importància, ja que els estudis sobre fonts informatives dels joves posen de manifest que,

la joventut prefereix estar informada a través dels seus iguals (que el transmissor siga una

altre jove).

Què  volem aconseguir  amb  els  i  les  corresponsals?.  Que  els   joves  siguen  els  que

permeten una connexió directa entre la Mancomunitat (com a lloc d’on eixen les activitats

per a fer en qualsevol dels pobles que integren la Mancomunitat Marina Baixa) i els IES,

un doble procés de circulació de la informació: apropar la informació juvenil als joves i

proporcionar les seues mancances a la Mancomunitat.

L’experiència  d’altres  Centres  Juvenils  desenvolupats  mitjançant  la  col·laboració  de

Corresponsals  en  altres  zones  properes  a  la  Mancomunitat  ha  sigut  valorada  com a



positiva, i així la tècnica de Joventut ho ha fet saber als equips educatius del dos centres

escolars.  Els  corresponsals  no  tenen  cap  relació  laboral  amb  la  Mancomunitat,

simplement són el nexe d’unió dels joves amb les activitats que es proposen. 

2. OBJECTIUS

- Fomentar la participació juvenil.

- Oferir a la joventut la possibilitat de ser ella la que transmeta la informació del seu interés

entre els seus iguals.

- Facilitar l’accés als recursos que ofereix la Mancomunitat.

- Escoltar les demandes dels joves.

- Realitzar les activitats proposades pels joves.

- Difondre en l’IES la informació generada des de la Mancomunitat i pobles limítrofs.

- Ampliar l’oferta d’activitats per als joves.

- Implicar als joves en la realització d’activitats dissenyades per ells mateixos.

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Es tracta d’un programa en el que contem amb la participació juvenil per a dissenyar 

activitats i fer realitat les seues propostes, a més d’escoltar els gustos, mancances i 

inquietuts.

Com que anem a  treballar coordinadament amb l’IES dispondrem d’un espai reservat al 

hall principal amb un panell, on engantarem tota la informació juvenil que oferim des de la 

Mancomunitat, Ajuntaments, IVAJ, diputació… i una bústia per a suggeriments. A més, 

quinzenalment en l’hora del pati, aniran les tècniques de joventut de la Mancomunitat de 

Serveis Socials Marina Baixa i la de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià per a tractar 

temes de formació, acollida de nous membres i presentació d’activitats.

En aquest projecte participaran els següents agents:

- L’IES Rodolfo Llopis de Callosa d’en Sarrià.

- Els alumnes que vulguen formar part d’aquest projecte de corresponsals juvenils.

- Les tècniques de Joventut de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa i la de 

l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià.

- L’equip directiu de l’IES.

- L’IVAJ.



Tots estos agents tenen adherides unes sèrie de tasques i funcions:

IES:

- Recolzar als alumnes corresponsals col·laborant amb la difusió del servei.

- Facilitar un espai visible per a instal·lar el panell d’informació juvenil.

- Facilitar un espai on es puga guardar la informació i material.

- Coordinar-se amb el personal tècnic i corresponsals.

- Deixar l’ús d’Internet als corresponsals com material d’oficina, telèfon, fotocopiadora…

- Incloure les activitats dels corresponsals dins del marc de les activitats escolar i 

extraescolars del centre.

- Designar una persona del centre que realitze la tasca de tutor/a de l’alumnat 

corresponsals, com pot ser, l’orientador/a del centre o un/a professor/a que tinga prou 

contacte amb els alumnes: que tindrà com a finalitat col·laborar en el seguiment i 

avaluació del projecte.

Corresponsals:

- Mantindre el punt d’informació actiu.

- Reunir-se almenys una hora a la setmana.

- Elaborar mitjans de difisió d’informació: Xarxes Socials, llistes de difusió, grups de 

WhatsApp…

-Participar de la formació que s’oferisca des de la Mancomunitat en quan a voluntariat i 

dinamització.

- Participar en campanyes i projectes juvenils de qualsevol àmbit administratiu.

- Informar a les tècniques de joventut les demandes, inquietuds i necessitats dels seus 

iguals.

- Elaborar propostes d’activitats per a desenvolupar-les tant dins del centre com als 

municipis.

- Mantindre contacte amb els delegats/des per a informar de totes les activitats que es 

estan al seu abast.

- Presentar una memòria final d’actuacions.



Tècnica de Joventut:

- Assessorar tècnicament i acompanyar els i les corresponsals en tot el que necessiten.

- Donar resposta a les demandes de la joventut.

- Ser un canal d’informació i documentació de la informació a penjar en el panell de l’IES.

- Crear campanyes de difusió de xarxa d’informació.

- Organitzar i dinamitzar cursos i jornades de formació.

- Avaluar periòdicament el projecte.

Equip directiu de l’IES:

- Donar suport als alumnes corresponsals.

- Incloure en les seues actuacions les idees dels joves.

IVAJ:

- Donar suport tècnic i econòmic.

- Garantir mitjans i mecanismes per a realitzar estudis i informes sobre la situació de la 

joventut.

- Treballar de forma coordinada amb els Ajuntaments i Mancomunitats.

4. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS

Els i les corresponsals han de ser alumnes dels IES esmentats anteriorment i estar 

cursant el segon cicle de l’ESO, batxillerat o Cicle Formatiu. 

Els alumnes interessats han de tenir disponibilitat  horària de 4 hores setmanals per a 

desenvolupar correctament la seua tasca i haurà de firmar un compromís de les tasques a

exercir.



5. ELECCIÓ DE CORRESPONSALS

Les tècniques de Joventut de la Mancomunitat i l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià fan 

una presentació i unes dinàmiques de grup en totes les aules de 3r i 4t d’ESO. Allí mateix,

pregunten si hi ha interessats i interessades. Donem les fitxes d’inscripció al programa als 

interessats i interessades.

Anem un dia a l’esplai jove, i arrepleguem les inscripcions.

Com que són menys de 10 participants els que realment captem no fem procés de 

selecció com a tal, sinò que convoquem la primera reunió i començar a treballar el dijous 

19 de maig.

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

- Fitxa d’inscripció (adjunta) en un altre document.

7. LLOC DE PRESENTACIÓ

Tota la documentació l’arrepleguem en la primera reunió de corresponsals juvenils.

8. PREMI DE MOTIVACIÓ

Si el/la jove corresponsal ha desenvolupat correctament totes les seues tasques al llarg 

del curs escolar tindrà com a premi la prioritat en la realització de les activitats locals o 

comarcals, formació, acreditació de les funcions desempenyades com a corresponsals.

9. FORMACIÓ DELS CORRESPONSALS

És necesari que una vegada tinguem triats als corresponsals els formem en matèria de

participació, voluntariat, valors i oci educatiu. Aquesta formació serà extraescolar, i tindrà

lloc el dijous de vesprada o en cap de setmana.

10. PÉRDUA DE LA CONDICIÓ DE CORRESPONSAL

La persona elegida pot perdre la seua condició de corresponsal sinò complix en les seues

tasques: no assisteix a les reunions sense justificació, mostra desinterés en les propostes

o no s’implica en el projecte.


