
DILLUNS, 17 D’OCTUBRE DE 2022

SISENA  SESSIÓ : CORRESPONSALS JUVENILS

La sessió es portarà a terme en l’ Aula d’Atenció a les familíes de l’IES Rodolfo Llopis

de Callosa d’en Sarrià i serà dinamitzat per les tècniques de Joventut de l’Ajuntament de

Callosa d’en Sarrià i de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa.

La duració serà de 30 minuts  (començant a les 10.40h i finalitzant a les 11.10h durant

l’esplai).

GUIÓ DE LA SESSIÓ

TEMPORALITZACIÓ ACTIVITAT OBSERVACIONS
3 minuts Recepció dels/les participants -

10 minuts Rependre el Punt d’Iformació
Juvenil en l’IES

Deixar establerts els dies i
els corresponsals

responsables per al primer
trimestre.

3 minuts Donar a conèixer l’activitat del
25N a l’IES (Taller de xapes).

Decidir qui fa el cartell i la
informació que ha

d’aparèixer.
7 minuts Projecte Comarcal Ambaixadors

Juvenils
Preguntar si volen formar
part de les presentacions
del projecte a les aules.

7 minuts Primera acció. Reapertuta de la
cantina de l’IES

-



2. REPENDRE EL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL A L’IES.

Objectiu
- Afavorir la comunicació i escolta activa.
- Informar de les novetats en quan a activitats juvenils del

territori i/o comarca i serveis de la GVA.

Desenvolupament

Les dinamitzadores expliquen en que consisteix l’activitat. 
Seria montar la taula amb informació rellevant juvenil, tant 
d’activitats com de serveis (conforme ho feiem abans soles les 
tècniques, ara donem eixa responsabilitat al grup de 
corresponsals).
Serà durant el primer esplai (10.40h a 11.10h)
Tota la informació que volem que estiga en el PIJ el prepararem 
les tècniques i el farem arribar al grup per a que puguen ser ells/
elles els que ho expliquen durant l’apertura del PIJ.
Deixem establerts els dies i els corresponsals responsables per 
al primer trimestre.

Materials -

Conclusió

- El PIJ es portarà a terme cada 2 setmanes (2 vegades al mes).
- Serà els dimecres 26 d’octubre, 09 de novembre i 14 de 
desembre.
- La sessió del dimecres 23 de novembre queda traslladada al 
divendres 25 de novembre, ja que realitzarem durant el mateix 
horari un taller de xapes per a tota la comunitat educativa en 
conmemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones, i el que participaran tots els 
corresponsals.



3. DONAR A CONÉIXER L’ACTIVITAT DEL 25N

Objectius
- Informar al grup de corresponsals de l’activitat que tenim 
preparada per al 25N (Dia Internacional de l’Eliminació de 
la Violència contre les Dones).
- Responsabilitzar als corresponsals en la creació del 
cartell.

Desenvolupament

Donem a conéixer l’activitat.
Abans de l’activitat, necessitem que els corresponsals els 
responsabiltzen de realitzar un cartell on “conviden” a la 
comunitat educativa  a la creació de dibuixos reinvidicatius sobre
el 25N, i ens el fagen arribar a les tècniques per a adaptar-los al 
tamany de les xapes per al taller.

Materials -

Conclusió

- Elegim al responsble que farà el cartell informatiu que 
compartirem a les Xarxes Socials i a l’IES per a difondre 
l’activitat.
- La informació que apareixerà al cartell la preparem les 
tècniques.

4. PROJECTE COMARCAL D’AMBAIXADORS JUVENILS

Objectius - Donar a conéixer el projecte comarcal d’Ambaixadors 
Juvenils creat per l’equip de personal tècnic de la 
Marina Baixa.

Desenvolupament

Les tècniques donem a conéixer el projecte comarcal, explicant 
que es tracta de la continuació del programa de  Corresponsals 
Juvenils, però que està destinat a persones de 18 a 30 anys.
Els expliquem que anem a entrar a les aules dels Cicles 
Formatius de l’IES per a explicar-lo i que si els interessaria 
acompanyar-nos.

Materials -

Conclusió

- Si que volen entrar a les aules per a presentar el nou projecte i 
contar la seua experiència dins del programa de Corresponsals.
- Les tècniques es posaràn en contacte amb el vicedirector de 
l’IES per a que ens planifique els dies i els horaris.



5. PRIMERA ACCIÓ. REAPERTURA DE LA CANTINA DE L’IES.

Objectius
- Participar activament en reformes i millores a l’IES.

Desenvolupament

Durant la Trobada de Corresponsals, el grup va expressar que 
els agradaria fer alguna cosa per a que tornaren a obrir la 
cantina de l’IES (tancada des de 2019).
Les tècniques traem aquest tema perquè ens pareix interessant 
que ells/elles tinguen la iniciativa de fer participació juvenil entre 
iguals.
Abordem diferents maneres de com poder portar-ho avant.

Materials -

Conclusió

- Les tècniques exposaran el tema al vicedirector de l’IES per a 
veure de quina manera ho podem fer.
- Després de parlar amb el vicedirector, s’acorda que aquest 
tema es podria abordar amb el consell de delegats i entre els dos
grups elaborar un escrit per a presentar-lo a l’equip directiu del 
centre.
- El vicedirector ens donarà el dia i hora per a reunir-nos en el 
consell de delegats i nosaltres la traslladarem al grup de 
corresponsals per a abordar la proposta i fer l’escrit per a l’equip 
directiu.
- Les tècniques el dia de la reunió portaran models d’instàncies.


