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1. La Xarxa Jove
L’objecte de la Llei 15/2017 de polítiques integrals de
joventut és establir un marc normatiu que coordine les
polítiques de joventut, construint la Xarxa Jove, el sistema
públic valencià de serveis a la joventut, donat el seu
caràcter d’interés general per a la Comunitat Valenciana.
La Xarxa Jove, té caràcter de servei públic essencial, perquè
se’n deriven prestacions indispensables per a satisfer les
necessitats bàsiques personals i millorar les condicions de la
qualitat de vida de la joventut.
Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el
que disposa la normativa bàsica de règim local i
l’autonòmica que puga desenvolupar-la, i dins de les seues
possibilitats, i com a part de la Xarxa Jove, tenen atribuïdes
competències en matèria de joventut.
La Xarxa Jove la componen la Generalitat Valenciana, tots
els ajuntaments i les administracions locals de la Comunitat
Valenciana que tinguen entre els seus objectius la intervenció
en joventut (com algunes mancomunitats), i tots els agents que
contribueixen a l’Estratègia Valenciana de Joventut:
les persones joves, el món cívic o associatiu, i els i les
professionals de joventut.
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Objectius:
La coordinació amb totes les
entitats que participen en les
polítiques municipals
d’intervenció amb joves

La coordinació, en l’àmbit
municipal, de totes les
actuacions descentralitzades
de les diferents administracions
i conselleries

El treball coordinat
intermunicipal

Disposarà de:
La Xarxa Valenciana
d’Informació
i Animació Juvenil

La Xarxa Valenciana
d’Oci Educatiu

La Xarxa Valenciana
d’Albergs Juvenils

Les Escoles
d’Animació Juvenil

El Carnet Jove
i altres credencials

El Servei
d’Assessorament i
Recursos Tècnics per
a Municipis
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La Xarxa Jove és, en definitiva, una xarxa de treball que
permet coordinar els recursos dels distints agents
implicats.
Per tant, vosaltres també sou Xarxa Jove!
Per a fomentar aquesta relació i coordinació, l’IVAJ promou
reunions periòdiques entre el personal tècnic de la mateixa
àrea geogràfica. En elles s’informa de les novetats sobre els
recursos i programes que l’IVAJ posa a disposició de la
joventut i del personal tècnic que treballa amb ella. A més, el
seu objectiu principal és ser un espai de trobada on
coordinar les polítiques de joventut de l’àrea, compartir
propostes i necessitats, generar sinérgies, campanyes,
projectes, i facilitar el sorgiment d’iniciatives amb equips de
treball que les sostinguen. Busquen, per tant, el treball
professional en xarxa, que és una manera de sumar recursos,
coneixements i experiència.
Respecte a les vies de comunicació entre el personal
municipal, cada àrea geogràfica utilitza les eines que
considera més pertinents per a l’autonomia i l’enfortiment de
la xarxa professional. Com ara les plataformes de Google
(Drive, Calendar, Group), l’Slack o els grups de Whatsapp
propis.
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2. El servei de suport a la Xarxa Jove
L’IVAJ posa a disposició dels municipis un programa de
suport, per a orientar, acompanyar, avaluar i fer seguiment
a les actuacions municipals i professionals en la seua tasca.
Actualment, el conformen 2 equips:
Equip d’actuació directa en el territori
Consta d’una persona tècnica de suport de referència per a
cada àrea geogràfica i d’una coordinadora per a tot el
territori. La tècnica de suport serà l’encarregada d’atendre al
personal tècnic municipal, fomentar la coordinació i el treball
en xarxa entre tots els agents implicats al territori i fer un
seguiment de les polítiques locals implementades.

Equip d’assistència tècnica a municipis
i mancomunitats
Consta de 3 professionals que assessoren en qüestions
relacionades amb l’elaboració del Pla jove territorial, la
participació juvenil, l’educació en valors (que inclou els
programes de M’importa), el programa d’Alumnat actiu o
Corresponsals.
Assistència tècnica:
suport@xarxajove.info

Ací es disposa de la localització i els contactes
per a províncies:
Coordinació atenció al territori:
coordinacio.lot1@xarxajove.info
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Àrees territorials

València Oest

1

Castelló Sud

Albocàsser, Alcalà de Xivert,
Ares del Maestrat, Atzeneta del Maestrat,
Benafigos, Benassal, Benicarló, Benlloc,
Cabanes, Càlig, Canet lo Roig,
Castell de Cabres, Castellfort, Catí,
Cervera del Maestre, Cinctorres,
les Coves de Vinromà, Culla, Forcall,
Herbers, la Jana, la Mata de Morella,
Morella, Olocau del Rey, Palanques,
Peníscola, la Pobla de Benifassà,
la Pobla de Tornesa, Portell de Morella,
Rossell, la Salzadella, Sant Jordi,
Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis,
San Rafael del Río, la Serratella,
Sierra Engarcerán, Torreblanca, Tírig,
Traiguera, Todolella, la Torre d’En Besora,
la Torre d’En Doménec, les Useres,
Vall d’Alba, Vallibona, Vilafamés,
Vilafranca, Vilanova d’Alcolea,
Vilar de Canes, Villores, Vinaròs,
Vistabella del Maestrat, Xert, Xodos,
Zorita del Maestrazgo

Aín, l’Alcora, Alcudia de Veo,
Alfondeguilla, Algimia de Almonacid,
Almassora, Almedíjar, Almenara,
les Alqueries, Altura, Arañuel, Argelita,
Artana, Ayódar, Azuébar, Barracas, Bejís,
Benafer, Benicàssim, Betxí, Borriana, Borriol,
Castellnovo, Castelló de la Plana,
Castillo de Villamalefa, Caudiel, Chóvar,
Cirat, Cortes de Arenoso, Costur, Espadilla,
Eslida, Fanzara, Figueroles, Fuente la Reina,
Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Geldo,
Higueras, Jérica, la Llosa, Llucena, Ludiente,
Matet, Moncofa, Montán, Montanejos,
Navajas, Nules, Pavías,
Pina de Montalgrao, Onda, Orpesa,
Puebla de Arenoso, Ribesalbes, Sacañet,
Sant Joan de Moró, Segorbe, Soneja,
Sot de Ferrer, Suera, Tales, Teresa, Toga,
Torás, El Toro, Torralba del Pinar, Torrechiva,
la Vall d’Uixó, Vall de Almonacid, Vallat,
Vila-real, la Vilavella, Villahermosa del Río,
Villamalur, Villanueva de Viver, Viver, Xilxes,
Zucaina

castellonord@xarxajove.info

castellosud@xarxajove.info
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2

Ademuz, Alborache, Alcublas, Alpuente,
Andilla, Aras de los Olmos, Ayora,
Benagéber, Benaguasil, Benissanó, Bétera,
Bugarra, Buñol, Calles, Camporrobles,
Casas Altas, Casas Bajas, Casinos,
Castielfabib, Caudete de las Fuentes,
Chelva, Chera, Cheste, Chiva, Chulilla,
Cofrentes, Cortes de Pallás, Domeño,
Dos Aguas, l’Eliana, Fuenterrobles, Gátova,
Gestalgar, Godelleta, Higueruelas, Jalance,
Jarafuel, Llíria, Loriguilla, Losa del Obispo,
Macastre, Marines, Nàquera, Olocau,
Pedralba, la Pobla de Vallbona,
Puebla de San Miguel, Requena,
Riba-roja de Túria,
San Antonio de Benagéber, Serra,
Siete Aguas, Sinarcas, Sot de Chera,
Teresa de Cofrentes, Titaguas, Torrebaja,
Tuéjar, Turís, Utiel, Vallanca,
Venta del Moro, Vilamarxant,
Villar del Arzobispo,
Villargordo del Cabriel, Yátova, La Yesa,
Zarra

Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat,
Albaida, l’Alcúdia de Crespins, Alfarrasí,
Anna, Atzeneta d’Albaida, Barxeta,
Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet,
Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bicorp,
Bocairent, Bolbaite, Bufali, Canals,
Carrícola, Castelló de Rugat, Cerdà, Chella,
Enguera, Estubeny, la Font de la Figuera,
Fontanars dels Alforins, Guadasséquies,
la Granja de la Costera, el Genovés,
Llanera de Ranes, Llocnou d’En Fenollet,
la Llosa de Ranes, Llutxent, Millares,
Moixent, Montaverner, Montesa,
Montitxelvo, Navarrés, Novetlè, l’Olleria,
Ontinyent, Otos, el Palomar, Pinet,
la Pobla del Duc, Quatretonda, Quesa,
Ráfol de Salem, Rotglà i Corberà, Rugat,
Salem, Sempere, Terrateig, Torrella,
Vallada, Vallés, Xàtiva
8

Vinalopó-Segura

vinaloposegura@xarxajove.info
6

Albatera, Algorfa, Algueña, Almoradí, Aspe,
Beneixama, Benejúzar, Benferri, Benijófar,
Biar, Bigastro, Callosa de Segura,
el Camp de Mirra, Cañada, Catral,
Crevillent, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja,
Dolores, Elda, Elx, el Fondó de les Neus,
Formentera del Segura,
Granja de Rocamora,
Guardamar del Segura,
Hondón de los Frailes, Jacarilla,
Monforte del Cid, Monòver,
los Montesinos, Novelda, Orihuela, Petrer,
el Pinós, la Romana, Pilar de la Horadada,
Rafal, Redován, Rojales, Salinas,
San Fulgencio, San Isidro,
San Miguel de Salinas, Santa Pola,
Torrevieja, Villena

L’Alcoià, El Comptat
i L’Alacantí

Les Riberes i La Safor

alcomptat@xarxajove.info

riberessafor@xarxajove.info

Ador, Albalat de la Ribera, Alberic,
Alcàntera de Xúquer, l’Alcúdia, Alfarp,
Alfauir, Algemesí, Alginet, Almiserà,
Almoines, Almussafes,
l’Alqueria de la Comtessa, Alzira, Antella,
Barx, Bellreguard, Beneixida, Beniarjó,
Benicull de Xúquer,
Benifairó de la Valldigna, Benifaió, Beniflá,
Benimodo, Benimuslem, Benirredrà,
Castellonet de la Conquesta, Carcaixent,
Càrcer, Carlet, Castelló, Catadau, Corbera,
Cullera, Cotes, Daimús, l’Énova, Favara,
la Font d’En Carròs, Fortaleny, Gandia,
Gavarda, Guadassuar,
Guardamar de la Safor, Llaurí,
Llocnou de Sant Jeroni, Llombai, Manuel,
Massalavés, Miramar, Montroi, Montserrat,
Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles,
la Pobla Llarga, Polinyà de Xúquer, Potries,
Rafelcofer, Rafelguaraf, Real,
el Real de Gandia, Riola, Ròtova,
Sant Joanet, Sellent, Senyera,
Simat de la Valldigna, Sollana, Sueca,
Sumacàrcer, Tavernes de la Valldigna, Tous,
Vilallonga, Xeraco, Xeresa

comarquescentrals@xarxajove.info
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Comarques Centrals

valenciaoest@xarxajove.info

2

Castelló Nord

4

3

5

6

L’Horta i Camp de Morvedre
hortacamp@xarxajove.info

Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells,
Albalat dels Tarongers, Alboraia, Albuixech,
Alcàsser, Aldaia, Alfara de la Baronia,
Alfara del Patriarca, Alfafar,
Algar de Palancia, Algímia d’Alfara,
Almàssera, Benavites, Benetússer,
Benifairó de les Valls, Beniparrell,
Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Catarroja,
Canet d’En Berenguer, Emperador, Estivella,
Faura, Foios, Gilet, Godella,
Llocnou de la Corona, Massalfassar,
Massamagrell, Massanassa, Meliana,
Manises, Mislata, Moncada, Museros,
Paiporta, Paterna, Petrés, Picanya, Picassent,
la Pobla de Farnals, Puçol,
el Puig de Santa Maria, Quart de les Valls,
Quart de Poblet, Quartell, Rafelbunyol,
Rocafort, Sagunt, Sedaví, Segart, Silla,
Tavernes Blanques, Torrent, Torres Torres,
Vinalesa, Xirivella
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Agost, Agres, Aigües, Alacant,
Alcocer de Planes, Alcoi, Alcoleja, Alfafara,
Almudaina, l’Alqueria d’Asnar, Balones,
Banyeres de Mariola, Benasau, Beniarrés,
Benifallim, Benilloba, Benillup, Benimarfull,
Benimassot, Busot, el Campello, Castalla,
Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes,
Gorga, Ibi, Onil, l’Orxa, Millena,
Muro de Alcoy, Mutxamel, Penàguila,
Planes, Quatretonda, Sant Joan d’Alacant,
Sant Vicent del Raspeig, Tibi, Tollos,
la Torre de les Maçanes, Xixona
9

Les Marines

marines@xarxajove.info
Alcalalí, l’Alfàs del Pi, Altea, l’Atzúbia, Beniarbeig, Beniardá, Benidoleig, Benidorm, Benifato,
Benigembla, Benimantell, Benimeli, Benissa, Bolulla, Callosa d’en Sarrià, Calp, Castell de Castells,
el Castell de Guadalest, Confrides, Dénia, Finestrat, Gata de Gorgos, Llíber, Murla, la Nucia,
Ondara, Orba, Orxeta, Parcent, Pedreguer, Pego, el Poble Nou de Benitatxell, els Poblets, Polop,
el Ràfol d’Almúnia, Relleu, Sagra, Sanet y Negrals, Sella, Senija, Tàrbena, Teulada, Tormos,
la Vall d’Alcalà, la Vall d’Ebo, la Vall de Gallinera, la Vall de Laguar, el Verger, la Vila Joiosa,
Xàbia, Xaló
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La Llei 15/2017
de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, regula els
drets i els deures de les persones joves, els serveis i programes
als quals han de tindre accés, i les competències compartides
entre la Generalitat i l’Administració local, entre altres.

3. Marc normatiu

La Llei 15/2017
de la Generalitat, de polítiques
integrals de joventut

L’Estratègia Valenciana de
Joventut 2019-2023 (EVJ)

L’Estratègia Valenciana de Joventut 2019-2023
(EVJ)
on es descriuen els marcs social, conceptual i ideològic a
partir dels quals es desplega l’estratègia, i es desenvolupen
els objectius i les mesures que caldrà implementar.

EVJ

El Pla concertat de Joventut 2019-2023
(Municipalització de les polítiques integrals de joventut) és
l’eina per a garantir el desenvolupament de les polítiques de
joventut des de la proximitat, i entre altres coses, preveu
subvencions per a la contractació de professionals per part
dels ajuntaments i les mancomunitats.
La ràtio de professionals es determina per la població dels
municipis, de forma que está prevista la subvenció per als
municipis de més de 5.000 habitants i per a les
mancomunitats, que s’encarreguen dels municipis de menys
de 5.000 habitants i de la coordinació de les actuacions
en el seu teritori.

El Pla concertat de Joventut
2019-2023
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4. Competències dels ajuntaments
i de les mancomunitats
(art. 35 de la Llei 15/2017 )
a

b
Supervisar i coordinar els
programes i accions juvenils per
aconseguir els objectius
que establisca l’EVJ

Participar en la planificació de les
polítiques juvenils i impulsar les
actuacions que es duguen a terme
al municipi

g

h

Impulsar activitats de temps lliure
educatiu en la joventut per trencar
dinàmiques de desigualtat

Promoure la creació d’equipaments
i espais públics per a la joventut

j

i
Desenvolupar activitats culturals,
esportives, i d’ocupació del temps
lliure de la joventut

Promoure la implicació de la
societat en la prevenció i resolució
de problemes juvenils i fomentar
el teixit associatiu juvenil

k

l

d

c
Treballar de forma coordinada
amb altres ajuntaments

Realitzar, aprovar i si escau,
modificar el pla municipal de
joventut amb un procediment que
garantisca la participació

e

f

m

Prestar serveis d’informació,
dinamització, formació,
assesorament i orientació i d’oci
educatiu

Vetlar per la formació permanent
dels seus empleats públics que
gestionen polítiques juvenils

Elaborar programes i accions que
faciliten l’autonomia personal de
la joventut i que promoguen hàbits
de vida saludables, solidàries i de
respecte a la diversitat, d’acord
amb la planificació global

16

Donar suport tècnic, econòmic i
formatiu als consells locals de la
joventut com a òrgans de consulta
i participació en el disseny de
polítiques de joventut

Elaborar o col∙laborar amb la
Generalitat en la realització
d’estudis que siguen d’interés
per a la joventut
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5. Actuacions

A més de la plataforma informàtica, l’IVAJ facilita els models
de formularis d’enquestes o entrevistes a utilitzar.

Els ajuntaments i mancomunitats han de realitzar
les actuacions següents:

1. Anàlisi de la realitat, amb els elements
següents:

2. Organització d’un Fòrum Jove, com a eina de
participació mitjançant la qual les administracions públiques i
les persones joves dialoguen i treballen, conjuntament, per a
construir les polítiques públiques territorials i sectorials, i on es
presentaran també els resultats de l’anàlisi de la realitat o de
la revisió i l’actualització de les dades.

•Recopilar les dades necessàries per a l’elaboració 		
del Mapa de recursos i serveis per a joves (entitats, espais,
programes, ajudes i activitats), i la seua inclusió en l’aplicació
informàtica XaVi-Umbraco.

3. Redacció i aprovació del Pla Jove
Es tindran en compte les dades obtingudes i les opinions
aportades durant el procés d’anàlisi de la realitat, en el Fòrum
Jove i en qualsevol altre procés participatiu realitzat.

•Recopilar les dades estadístiques referides a les persones
joves del territori.

Programes de joventut: una vegada aprovat el Pla jove
territorial, i d’acord amb aquest, es duran a terme els següents
programes:

•Fer una enquesta a les persones joves sobre les seues
necessitats, demandes i interessos.

1. Participació i voluntariat

•Fer entrevistes a professionals i/o persones significatives en
l’àmbit de joventut.

•Facilitar el contacte i la col·laboració entre associacions i/o
grups de joves del municipi.

•Presentar els resultats a les diferents entitats professionals i
grups de joves del municipi.

•Realitzar un programa de foment de la participació en
Instituts d’Educació Secundària (IES), centres juvenils,
associacions i grups de joves.

Pla Jove territorial, que inclourà:

18
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•Fomentar una participació més activa de les persones joves
en tots els àmbits.
•Impulsar i promoure la realització de trobades entre les
persones joves i les diferents administracions, amb la finalitat
de trobar un espai de diàleg i de treball conjunt.
•Fer costat al consell local de joventut, o a les associacions o
grups de joves per a la seua creació.
•Col∙laborar amb les entitats de voluntariat.
•Fer campanyes de sensibilització i educació en valors
utilitzant els recursos del programa M’Importa de l’IVAJ i els
que puguen oferir altres administracions i entitats,
especialment les d’àmbit local.
2. Oci educatiu
•Mantindre contacte i coordinar-se amb les entitats i el
personal tècnic que intervinga en aquest àmbit, donar suport a
les seues actuacions i impulsar la participació de les persones
joves.
•Fer costat a les persones joves en l’organització i
implementació d’activitats d’oci educatiu.
•Realitzar activitats d’oci educatiu, de forma continuada, amb
grups de joves.

20

3. Informació juvenil
•Fomentar la participació de les persones joves en la
selecció, elaboració, tractament i difusió de la informació,
especialment mitjançant la realització de programes de 		
corresponsals.
•Detectar les necessitats informatives de les persones joves.
•Col·laborar amb el personal tècnic dels serveis d’informació
juvenil d’altres municipis per a la difusió d’informació sobre
activitats, recursos, serveis i campanyes pròpies o de la
Generalitat dirigides a joves.
•Fer el seguiment, i l’avaluació de les activitats, campanyes,
actuacions i programes que es realitzen, utilitzant els models
que facilite l’IVAJ.
4. Carnet Jove
•Promoure que es conega entre la població jove i facilitar
l’accés.
•Fomentar l’adhesió al Carnet Jove d’entitats i empreses.
5. Bones pràctiques: detectar, fomentar i difondre les
bones pràctiques.

21
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6. Profesionals de joventut
Les persones contractades pels ajuntaments i les
mancomunitats s’integren en el departament de joventut per a
la realització del Pla Jove i dels programes indicats en el punt
anterior i treballen coordinadament amb la resta de persones
del departament, així com d’altres àrees que porten a terme
programes que incideixen en la població jove del territori.
A més:
•Treballen en col·laboració amb el personal tècnic de joventut
d’altres municipis i mancomunitats, amb el personal de suport
a la Xarxa Jove i amb l’IVAJ.
•Participen en les sessions de formació i comunicació i en les
reunions de coordinació que convoque l’IVAJ.
•Fan costat al treball dels diferents serveis de la Generalitat
en el territori, en tots els programes, activitats i campanyes
dirigides a joves i adolescents, o que els afecten.
•S’informen sobre les activitats, recursos, serveis, programes
i convocatòries de la Generalitat que puguen interessar a les
persones joves i assessoren sobre tot això a les persones
responsables de la regidoria competent en matèria de
joventut i a la resta de personal tècnic.
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•Realitzen qualsevol altra funció que tinga com a objectiu
desenvolupar, integrar i coordinar més eficientment les
polítiques públiques de la Comunitat Valenciana que
incideixen en la població jove.
És molt important comptar amb un pressupost assignat
específicament per a l’àrea de joventut. Hi ha subvencions,
com l’Ajuda per a activitats del Programa de Joventut, a les
que l’entitat (ajuntament o mancomunitat) no podrà optar si
no prova que pot avançar els diners necessaris per a la seua
realització. Cal que hi haja un compromís polític per
desenvolupar les polítiques integrals de joventut.
És aconsellable comptar amb un telèfon mòbil professional
ja que la comunicació, tant entre els agents de la Xarxa Jove
com entre els tècnics municipals i la joventut del territori, és
molt intensa. Les Xarxes Socials específiques de joventut del
municipi o la mancomunitat és un element important a
desenvolupar, donada la seua centralitat com a via de
comunicació amb la joventut.
Poder comptar amb un Espai Jove és una de les grans
necessitats que s’observa en els territoris on no es disposa
d’un espai propi.
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7. Recursos

donats d’alta i si hi ha necessitat de
subscriure’n algun altre o fer alguna
modificació en la subscripció,
es pot accedir ací.

7.1. Comunicació
El correu electrònic de Xarxa Jove.
Tots els municipis i mancomunitats de la
Comunitat Valenciana poden sol·licitar el
correu de Xarxa Jove, que serà la via de
comunicació oficial per a tota la Xarxa.
L’adreça està composta pel nom del municipi o
mancomunitat i el domini xarxajove.info; per exemple,
estivella@xarxajove.info o manco.labaronia@xarxajove.info.
Es pot accedir a través del correu electrònic de Xarxa Jove i
amb la contrasenya que facilitarà l’IVAJ.També es pot
configurar per a accedir a través de les plataformes Outlook,
Thunderbird o Gmail, o els telèfons mòbils Android o iOS.
Hi ha disponible una guia de configuració.

El butlletí informatiu de la Xarxa Jove.
És la llista de distribució dels Serveis d’Informació Juvenil.
Arriba via correu electrònic, i amb assumpte [SIJ], tota la i
formació generada pels serveis d’informació juvenil.

Per a subscriure’n algun altre correu cal
dirigir-se a la persona tècnica d’atenció al territori
o a comunicacio@xarxajove.info.

La plataforma e-Formació.
A través d’ella es pot accedir als cursos de
formació que oferix l’IVAJ. Es recomana el
registre amb un correu personal. Ací es poden
consultar les formacions previstes.
IMPORTANT:
Davant la situació actual, cal que totes les persones
responsables de dinamitzar activitats amb joves aporten
declaració responsable de conèixer el Protocol de protecció i
prevenció enfront de la transmissió i el contagi del
SARS-COV-2 per a totes les activitats d’oci educatiu i educació
no formal.

Es pot enviar un missatge a sij@listserv.gva.es que arribarà
a tots els correus de la llista. Els correus de Xarxa Jove estan
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7.2. Dades

7.3. IVAJ

Els Recursos professionals de la Xarxa
Jove.
Són una recopilació estructurada de les eines
necessàries per a planificar, desenvolupar i
avaluar les intervencions amb persones joves.

•Jove Oportunitat - JOOP: programa dissenyat i
organitzat per l’Institut Valencià de la Joventut per a motivar i
orientar a joves d’entre 16 i 21 anys que han
abandonat els estudis.

La plataforma virtual Umbraco es fa servir per a introduir
la informació referent al territori: les entitats (públiques o
privades) que treballen amb la joventut, els espais d’ús o
d’interés per a la joventut, els programes i activitats, les
notícies a les que es vulga donar difusió i les ajudes
impulsades des del territori.
Es pot accedir des de xarxajove.info/umbraco, amb el correu
electrònic de Xarxa Jove.
Manual de gestió

•Carnet Jove: facilita la mobilitat i intercomunicació de les
persones joves, i l’accés a béns i serveis de caràcter social,
cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum,
de transport i semblants. El poden obtindre totes les persones
amb edats compreses entre els 14 i 30 anys, ambdós
inclusivament.
•M’importa: programa de compromís amb els valors que
fan créixer llavors de solidaritat, d’empatia, de tolerància, de
pau, de drets socials i de tantes altres coses que importen a
la gent jove. Es poden trobar recursos educatius en diferents
formats per a poder treballar valors, en l’àmbit de l’educació
no formal.
•Activitats i serveis com a alternatives d’oci i temps
lliure: oferta concertada d’instal·lacions juvenils, camps de
voluntariat, activitats nàutiques...
•Erasmus+/CES: per a afavorir la mobilitat i conèixer altres
cultures i experiències.
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7.5. Enllaços d’interés

7.4. Contactes
Informació 			

info_ivaj@gva.es

Xarxa Jove Castelló 		

ivajcastello@xarxajove.info

Xarxa Jove València 		

ivajvalencia@xarxajove.info

Xarxa Jove Alacant 		

ivajalacant@xarxajove.info

ERASMUS
Erasmus+ 			
Escena Erasmus 		

erasmusplus_joventut@gva.es
escena.erasmus@uv.es

CARNETS
Carnet Jove 			
Carnet d’alberguista
e internacionals 		
INFORMACIÓ JUVENIL
Acreditació de SIJ		
Xarxa Jove i Subvenció

carnetjove_ivaj@gva.es
info_ivaj@gva.es
coordinaciosij@gva.es
xarxajove@gva.es

OCI EDUCATIU
Formació en matèria d’animació juvenil

eaj_ivaj@gva.es

PROGRAMES
JOOP		
		fse_ivaj@gva.es
Instalacions juvenils		
centros_ivaj@gva.es
Exposicions IVAJ
cultura_ivaj@gva.es
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Esperem que la informació
proporcionada siga d’utilitat!
BENVINGUT / BENVINGUDA
A LA XARXA JOVE!

