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INTRODUCCIÓ 

Aquest programa naix de la necessitat per part del Departament de Joventut de 

l'Ajuntament d'Altea de rebre i transmetre tota la informació necessària i d'importància 

als nostres joves, per tal que puguen gaudir de tots els beneficis i, donar-los suport en 

allò que necessiten. 

Per a l'elaboració del programa hem consultat els programes de Corresponsals realitzats 

per altres departaments de Joventut.  

La finalitat principal del mateix és comptar amb el jovent del nostre municipi, que 

accedisquen de forma voluntària i que vulguen ser partícips en l'elaboració d'activitats 

per a joves a més de transmetre la informació necessària entre els seus iguals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONES DESTINATÀRIES DEL PROGRAMA 

Aquest programa està enfocat a la joventut del nostre municipi, en concret a aquella que 

està cursant 3r i 4t d’ESO, que serà la població diana, que tinguen ganes de col·laborar 

amb el departament i que vulguen ser els representants dels seus companys i companyes 

i, a més a més, facen d’intermediaris amb nosaltres.  

Aquestes persones seran les protagonistes i es beneficiaran d’avantatges exclusius de la 

resta de joves del municipi. Rebran el nom de: Corresponsals Juvenils. 

A l’hora de triar-los es tindrà en compte que tinguen les següents característiques: 

 Voluntari/ària:  realitzaran les activitats de manera voluntària no per obligació. 

 Informador/a: Participarà i informarà la resta de jovent de les activitats 

organitzades per la Regidoria de Joventut d’Altea. 

 Proactiu/va: Faran propostes de millora del programa, si fora necessari, i estaran 

implicats amb la joventut.  

 Animador/a: Promourà activitats i difondrà la informació.  

 Extravertit/da: Ha de ser una persona activa i oberta.  

 Haurà de ser organitzat/da per tal de difondre de manera correcta i a temps la 

informació.  

 Per últim, és necessari que siga responsable i conscient de les necessitats i 

obligacions que comporta ser corresponsal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJECTIUS 

 GENERAL:  

o Crear una Xarxa de corresponsals que estiga formada per les mateixes 

persones joves, dins dels IES del municipi d’Altea.  

 ESPECÍFICS:  

o Facilitar informació d’utilitat per a la joventut, per tal que s’empoderen i 

participen activament amb el Departament de Joventut d’Altea. 

o Involucrar a la joventut d’Altea en el canvi.  

o  Arreplegar propostes, i dubtes de les persones joves.  

o Crear un contacte directe amb els IES. 

 

 

AGENTS PARTICIPANTS  

Els i les agents hauran d’estar coordinats/des entre si per tal que el projecte funcione 

correctament. 

Les persones agents seran: 

 

 Els dos IES del municipi. 

 El Personal Tècnic del Departament de Joventut d’Altea. 

o La Tècnica de Joventut 

o El Dinamitzador de Joventut 

 Els/les Corresponsals Juvenils. 

 L’IVAJ 

 

METODOLOGIA DE TREBALL: 

El que es pretén és que el jovent s’involucre i trasllade la informació del Centre Juvenil 

als seus companys i companyes, per tal que els arribe, així com traslladar-nos les 

necessitats, demandes o inquietuds que puguen tindre per a poder-les resoldre, a més de 

possibles suggeriments o millores. Des del departament tractarem de donar-los suport 

amb tot el que necessiten. 



En definitiva, els i les corresponsals seran un pont entre la resta de joventut i 

l’administració.   

S’haurà de seguir uns passos per a poder ser-ho. 

 

REQUISITS 

Per a poder accedir a ser corresponsal, les persones participants hauran d’estar 

matriculats en qualsevol dels dos IES d’Altea, bé puga ser l’Altaia o el Bellaguarda, i 

hauran d’estar cursant tercer o quart d’ESO. 

 

TASQUES DE LES PERSONES CORRESPONSALS  

En aquest cas comentarem quines seran les funcions o tasques que hauran de fer els/les 

agents implicats: 

Els/les Corresponsals: 

 Participar en la formació abans de començar a exercir com a tal.  

 Arreplegar i comunicar al Departament de Joventut les necessitats i/o demandes 

que els propose el jovent.  

 Informar els centres educatius de les activitats que vagen a portar-se a terme. 

 Organitzar i participar en les activitats i/o campanyes que es realitzen des del 

departament i/o IVAJ. 

 Realitzar una memòria amb les tasques que s’han anat fent al llarg del curs.  

 

Personal del Departament de Joventut: 

 Formar als/les corresponsals abans de començar a realitzar les seues funcions.  

 Assessorar els i les corresponsals quan ho necessiten. 

 Donar resposta les necessitats dels i les joves.  

 Organitzar cursos, activitats per al jovent. 

 Avaluar el desenvolupament del projecte.  



Centres Educatius: 

 Col·laborar amb la difusió del projecte.  

 Permetre l’ús de la internet als/les corresponsals, en el cas que no en tinguen, per 

a poder buscar informació i difondre-la. 

 Proporcionar un lloc on puguen guardar la informació que tinguen.  

 Coordinar-se amb el departament i els/les corresponsals.  

 Un professor/a ha de fer la funció de tutor/a dels/les corresponsals per a fer un 

seguiment.  

 

 

CANDIDATURES 

Hauran de presentar: 

 La fitxa de sol·licitud correctament complimentada, en la qual es tindrà en 

compte la protecció de dades personals.  

 DNI original i còpia. 

 Certificat de matriculació de l'IES on cursa els estudis. 

 A triar entre una de les següents propostes: 

o Vídeo presentació explicant qui és i per què hauria de ser corresponsal, 

temps màxim 3 minuts.  

o Àudio explicant qui és i per què hauria de ser corresponsal 

o Una redacció de presentació.  

Lloc de presentació: 

 La documentació necessària s’haurà de portar al Centre Cultural Juvenil o bé 

enviar per correu electrònic a: centrejuvenil@altea.es 

Les persones corresponsals, que resulten elegides, rebran una bonificació de 50 € per a 

comprar llibres, a una llibreria del poble, com a recompensa per la seua feina. 

El personal tècnic de joventut, junt amb el professorat dels IES podran anul·lar la 

recompensa de la bonificació si consideren que algun/a corresponsal no ha complit amb 

el que s’havia compromés. 

mailto:centrejuvenil@altea.es


 

ELECCIÓ DELS I LES CORRESPONSALS 

L’elecció es farà a través de dues fases: 

Per una banda, en la primera fase, l’alumnat aspirant presentarà un vídeo, àudio o 

redacció, on es presentaran i explicaran els motius que els han impulsat a presentar-se 

com a candidats i candidates per a ser corresponsals... Es puntuarà d’1 a 5, sent 1 la 

puntuació mínima i 5 la màxima.  

Per altra banda, en una segona fase, el personal tècnic tindrà en compte i valorarà: 

 Que la persona haja sigut delegada de la seua classe o mediadora... Amb 2 punts. 

 Que tinga algun curs relacionat amb animació juvenil, MAT, DAT, etc. Amb 2 

punts. 

TEMPORALITZACIÓ 

Aquest programa tindrà una durada anual.  

L’exposició del programa es farà a maig, per tal de captar la joventut que vulga 

participar.  

En acabar l’any decidiran si continuen participant. A més, es rebran noves candidatures 

per si hi ha més companys que vulguen participar i formar part del programa de 

corresponsals.  

 

AVALUACIÓ DEL PROGRAMA 

L’avaluació del programa es farà de forma contínua per a veure el desenvolupament del 

mateix i rectificar possibles errors que puguen aparéixer, per poder solucionar-los. 

 

 

 

 



PROTECCIÓ DE DADES 

Pel que respecta al tractament de les dades personals, el Departament de Joventut de 

l’Ajuntament d’Altea, es compromet a protegir les dades de les persones participants, 

tenint en compte la llei: Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 

Dades Personals i garantia dels drets digitals 

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673 

A més a més, hauran de tindre una autorització per escrit i signada pels seus pares/mares 

o tutors/es, com a què estan d’acord les dues parts en participar voluntàriament –en el 

programa de corresponsals del seu municipi–, ja que les persones participants seran 

menors d’edat.   
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