CONCURS PÚBLIC PROJECTES JOVES
QUÈ FARIES PEL TEU POBLE?

JUSTIFICACIÓ
L'eix prioritari del Consell Escolar de Menorca per aquesta etapa és contribuir a
ampliar el temps educatiu no formal de l'adolescència a Menorca tot fomentant la
seva participació en activitats culturals i socials de les associacions dels diferents
pobles. Aquest eix coincideix amb les línies prioritàries de feina de les Regidories
d´Educació dels diferents pobles.

Si està demostrat l´impacte d’un temps educatiu no-formal sobre els resultats
educatius, també ho està la correlació entre classe social i les possibilitats d’accés a
un temps lliure variat. Els joves de famílies acomodades estan culturalment
estimulats, perquè les famílies es poden permetre dur-los de viatge, a espectacles,
etc. 
Els joves de famílies en situació de risc social no tenen les mateixes
oportunitats i en molts cassos es passen l’estiu davant les pantalles!

A aquest fet s’hi ha d’afegir la problemàtica detectada pel Fòrum ETS-Menorca en
relació a la disminució de la participació de la població jove en les diferents entitats
així com la manca de formació en lideratge social. El fet de que hagin de ser els

mateixos joves els que proposin projectes (de manera acompanyada), pot contribuir
a millorar no només la seva implicació sinó que pot generar un procés de canvi en
l’ús del temps lliure en els nostres pobles.

Per tots aquests motius proposam els PROJECTES JOVES: QUÈ FARIES PEL
TEU POBLE?.
OBJECTIUS
● Oferir un ventall més ample d´oportunitats educatives en el temps
no-formal.
● Estimular la participació dels adolescents en la vida cultural, social i
associativa del seu barri o poble
● Formar líders juvenils en compromís cívic i participació ciutadana
● Estrènyer els llaços entre l´educació formal i no-formal
CONVOCANTS

DESTINATARIS

JURAT
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PRESSUPOST
Pressupost total: 1600€
(200€/municipi que
provenen del CEME que
cada Ajuntament
completarà al seu voler)

BAREM
Es valorarà:
1. El nombre de joves al que afecta el projecte
2. El nombre de joves implicats en l’elaboració del projecte.
3. Que el projecte ajudi a crear estructures permanents de participació
ciutadana al poble.
4. Que els proponents ja hagin participat en entitats juvenils, culturals, socials.

5. Que impulsi el voluntariat
6. Que fomenti el coneixement de la vida associativa del poble
7. Que relacioni el temps educatiu formal i no formal
8. Que es fomentin hàbits saludables d’oci.
9. Que els proponents i destinataris siguin grups naturals d’amics
10. Que les activitats que es proposen siguin legals
11. El grau de concreció i viabilitat del projecte
12. Que fomenti l’intercanvi amb joves d’altres països, especialment en el marc
del projecte amb Menorca Britannia.
PARTICIPACIÓ D´INSTITUCIONS I ENTITATS
● Els tècnics de Joventut o bé els monitors dels Casals de Joves municipals
col·laboraran en ajudar a crear nius d’idees. Acompanyaran els grups de
joves que presentin projectes i els ajudaran a desenvolupar-los. Per
exemple, si la idea inicial d’un projecte consisteix en organitzar una festa,
s’intentarà desenvolupar la idea, incloent-hi activitats lúdiques i culturals
paral·leles.
● Els joves que formen la Comissió d’Innovació del CEME presentaran el
projecte als instituts
● Els instituts d’ESO faran arribar la informació a l'alumnat. Opcionalment, en
el marc d’un Projecte d’Aprenentatge Servei, podran ensenyar les passes
per al disseny d’un projecte.
● Les educadores de Serveis Socials ajudaran a detectar joves-objectiu, en
risc social.
REQUISITS
● Presentar memòria d’activitats i rendiment de comptes amb factures.
● Fer difusió a les xarxes socials. Especialment Instagram.
● Anomenar un responsable-coordinador del projecte. Fa el seguiment i
passa comptes (despeses, memòria d’activitats)
● Que les activitats que es proposen siguin legals
● Els comerços presentaran factures a Ajuntament
● Es presentarà a l’ajuntament, i aquest dirà si es pot fer o no
● cada projecte l’ha de presentar alumnes de poble.

EXEMPLES
● Full informatiu del meu poble. Diari Menorca
● DEBATS SOBRE ACTUALITAT MENORCA
● mindfullness, educació emocional per a joves
● Obres de teatre...
● SANT LLUÍS TOT JOVE. CONCURS D´IDEES. Ha guanyat una que fa 1r
Universitat. No tenen on rebre consells per anar a estudiar ESPAVILA'T
(banc, lloguer pis, etc...)
PROCÉS DE SELECCIÓ DELS PROJECTES
Es farà una Assemblea on hi participaran els joves que formen la Comissió
d’Innovació del CEME, oberta a tots els joves que hi vulguin participar.
● Cada grup participant tindrà 2 minuts per presentar la seva proposta.
● 15 minuts de preguntes.
● Diàleg en Assemblea entre els membres del jurat i els participants per
intentar arribar a un consens. Votació final si fa falta.

CRONOGRAMA
Desembre 2017

Reunió Conseller+ Comissió Innovació CEME+ Regidories
d’Educació
Reunió CEME+tècnics per explicar projecte

Gener- Febrer

REVISIÓ DEL PROJECTE I PRESENTACIÓ D’ESMENES
PER PART dels Ajuntaments, la Conselleria i el Plenari del
CEME

Març

Campanya publicitària que s’intensificarà amb les Jornades
Banc d’Oportunitats

Març-Maig

Formació als instituts i als Casals

30 Maig

Termini per presentar propostes

10 Juny

Jurat. Assemblea de selecció.

12 Juny

Comencen els projectes

◆ Ajuntaments. Conveni CIME + Ajuntaments. Cadascú hi posa una part.
L'Ajuntament ho ha de dur a terme + possibilitats de que INJOVE faci
la gestió a proposta del Consell Escolar.

Font emprada
Jove, què faries per Calella?
Convocatòria 2018pdf
document (Bases Calella) per afegir a les nostres bases els aspectes que hi
faltin?
http://www.joventut.calella.cat/projectes/bases-del-pressupost-participatiu-2018/view

