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La realitat del jovent del municipi es troba en constant canvi pel qual les seues necessitats, 

interessos, demandes i dificultats en termes generals van modificant-se al llarg del temps i amb el 

transcurs d’esdeveniments socials a escala global i local. La joventut és una etapa vital crítica, 

marcada pels canvis lligats a la transició entre la infància i l’edat adulta, on el jovent es veu envaït 

per diferents transformacions a nivell físic, psicològic i social al mateix temps que comença a obrir-se 

per descobrir la realitat fora del niu familiar buscant el seu lloc al món. 

Aquesta etapa vital és clau, ja que el jovent comença a construir la seua identitat, s’endinsa 

en l’aprenentatge relacional i social així com en el desenvolupament personal i professional, fets que 

comporten prendre importants decisions que marquen el seu futur, i probablement, el del conjunt de 

la societat. La gent jove destaca pel seu gran potencial transformador, ple de creativitat, rebel·lia, 

espenta i entusiasme, raó per la qual conforma d’un dels col·lectius més determinants per al futur de 

la societat, i per això es fa necessari ubicar-lo en el centre de l’acció política atorgant-li el valor que 

es mereix. 

La responsabilitat de l’administració pública davant la realitat juvenil és atendre totes les 

necessitats i problemàtiques presents, adaptant-se a la realitat que aquesta viu, adequant les 

polítiques i mesures en matèria de joventut mitjançant actuacions que donen atenció a la seua veu 

i potencien el seu apoderament, impulsant la participació i implicació social en els processos de 

decisió política per la millora de la realitat individual i col·lectiva. 

És per això que es confecciona el Pla Municipal de Joventut 2023-2026 de l’Ajuntament de 

Banyeres de Mariola, impulsat per la Regidoria de Joventut, el qual encarna el compromís social de 

l’administració amb la gent jove del poble. Representa la planificació estratègica de les polítiques i 

les mesures de joventut a través d’un pla d’acció per als pròxims quatre anys. Aquest Pla serà el full 

de ruta per donar resposta a les necessitats de la gent jove de la localitat de forma holística, dotant 

de serveis i recursos de suport i acompanyament en tots els àmbits de la seua vida així com donant 

continuïtat a les mesures efectives ja establertes. La finalitat principal de la implantació del Pla és 

garantir el benestar integral de la gent jove en tots els àmbits de la seua vida, així com afavorir el seu 

desenvolupament personal i professional i facilitar el seu trànsit cap a la vida adulta. 

L’elaboració del Pla està basada en les dades obtingudes al procés de diagnosi i anàlisi de la 

realitat de la gent jove al territori exposades a l’Informe Diagnòstic de la Joventut de Banyeres de 

Mariola (2022). El procediment de la diagnosi va incloure una anàlisi de la població jove a tots els 

nivells i en cada un dels àmbits de la seua vida. Es va seguir un procés de recerca quantitativa i 

qualitativa, destacant el procés participatiu dels Fòrums Joves com a procediment fonamental per 

a la confecció del Pla Municipal de Joventut amb la participació directa del jovent del poble. 



 

El Pla estableix un marc d’intervencions dividides per àmbits que inclouen programes, 

projectes i activitats així com espais i serveis específics dirigits a la població jove. L’execució principal 

serà dirigida i coordinada per la tècnica de Joventut junt amb l’equip tècnic del departament de 

joventut, i per a la seua posada en marxa es comptarà amb la col·laboració de la resta de Regidories 

de l’Ajuntament així com altres organismes externs. Cal esmentar que aquest Pla conforma una guia 

dinàmica, oberta al diàleg i a modificacions al llarg de la seua implementació, i per això s’inclou un 

sistema d’avaluació i seguiment sistematitzat que garanteix la supervisió de tot el procés i la 

possibilitat d’adaptació de les mesures al llarg dels quatre anys d’actuació. 

L’elaboració i implementació del Pla Jove a Banyeres de Mariola es tracta d’una oportunitat 

per poder adaptar les mesures i polítiques de joventut a la realitat de la població jove. Tenint en 

compte que aquesta és la primera vegada que es fa un recull exhaustiu d’informació sobre joventut 

del municipi i es confeccionen polítiques de joventut comptant amb la veu del jovent, es garanteix 

que el seu desenvolupament ajudarà a entendre la realitat que viu la nostra joventut, oferint recursos 

adequats a l’etapa de vida en la qual es troben i així atendre les seues necessitats, problemàtiques i 

interessos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

2.1. JUSTIFICACIÓ_________________________________ 

El ritme accelerat de la societat ha anat marcant un canvi vertiginós de què significa ser 

“jove” avui en dia. Tant les demandes i els interessos com les necessitats i els problemes de la gent 

jove han anat evolucionant a mesura que la societat ha anat avançant, tant a l’àmbit global com 

a l’àmbit local. La complexió de la realitat de Banyeres de Mariola s’ha vist afectada per les 

transformacions socioeconòmiques i culturals que han esdevingut arreu del món i del territori, veient-

se afectada així també la població jove.  

L’efecte de l’aparició de la pandèmia per la COVID-19 lligada a fets com l’empitjorament de 

la Salut Mental de la població jove, la creixent intrusió de les TIC al quotidià juvenil i l’augment de 

l’addicció tecnològica, la pressió social marcada pels ideals d’imatge i els referents socials a través 

de les Xarxes Socials, la insistent permanència de problemàtiques lligades al consum i abús de 

substàncies addictives, l’increment del discurs d’odi i accions violentes als grups d’iguals juvenils, la 

visibilització de la diversitat sexual i identitat de gènere LGTBI+, la visibilització i l’augment dels casos 

de violència de gènere entre joves, l’augment de la població immigrant, la precarietat laboral i la 

dificultat per a l’emancipació, la crisi climàtica i necessitat d’educació ambiental, la incidència de 

l’adultocentrisme, la manca d’implicació i participació jove en l’esfera pública, la carència 

d’educació pel pensament crític, juntament amb les problemàtiques socials (col·lectives i individuals) 

lligades a tots aquests fenòmens, conformen un conglomerat de realitats socials que inevitablement 

transiten les vides del jovent del municipi.  

Des de l’administració pública es fa necessari donar una resposta a les necessitats de la 

població jove per garantir el seu benestar bio-psico-social i facilitar el seu desenvolupament personal 

i professional, donant suport i acompanyant el seu trànsit cap a la vida adulta de la millor manera 

possible. Així és com l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, des de la Regidoria de Joventut, busca 

l’aproximació a la població jove del municipi, oferint un espai d’escolta per atendre les seues 

demandes i donar resposta pràctica a tot el que competisca com a entitat pública.  

Per a fer possible aquesta tasca, és imprescindible la creació d’unes polítiques i mesures de 

joventut adaptades a la vida del jovent a hores d’ara, confeccionant un marc d’actuació que 

marque noves pautes basades en la veu de la joventut del municipi i que aplique metodologies 

apropiades a la realitat que actualment l’envolta. És així com naix l’Informe Diagnòstic de la Joventut 

de Banyeres de Mariola i el Pla Municipal de Joventut de Banyeres de Mariola. El segon document, 

exposat en aquest escrit, es conforma com a un pla estratègic sense precedents que pretén ser 

referent per a la població jove del municipi, apropant la cultura participativa per a la construcció 



 

d’una nova societat més igualitària, compromesa, respectuosa, inclusiva i sostenible, que vetlle per 

la salut biopsicosocial i el benestar de totes les persones i principalment de la gent jove. 

Aquest Pla permetrà també ampliar la mirada de l’administració sobre la intervenció amb el 

jovent local, fent un procés d’autocrítica constructiva sobre les polítiques i mesures aplicades fins 

aquest moment, focalitzant l’atenció en la realitat que viu la gent jove d’avui en dia i construint 

propostes conjuntes aplicables a curt i llarg termini. 

SITUACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A BANYERES DE 

MARIOLA 

En relació amb la situació de les polítiques de joventut a Banyeres de Mariola, cal destacar 

que la Regidoria de Joventut està donant servei des de l’any 1999, encara que no és fins al 2003 quan 

es construeix el seu principal dispositiu de consecució de les mesures de joventut a la localitat: el 

Centre d’Informació Juvenil “Casal de la Joventut”. Des d’aquest recurs s’han programat, coordinat 

i executat totes les accions dirigides al jovent del municipi fins a l’actualitat, innumerables 

intervencions que han marcat un abans i un després en l’acompliment de les polítiques de joventut 

al territori al llarg de tots aquests anys. 

L'any 2000, amb el “Projecte Casal de la Joventut” per a la creació d’aquest servei, es va fer 

una petita anàlisi de la joventut de la localitat, es van diferenciar una sèrie d’àrees a partir de les que 

intervenir (informació juvenil, laboral, estudi, social i informació diversa) així com diversos serveis a 

oferir des d’aquest espai. Així i tot, la informació reflectida en aquest document és prou breu, limitada 

i ha quedat completament obsoleta perquè no s’adapta a la realitat juvenil d’avui en dia. 

Des de l’any 2003 sí que s’han aplicat ferramentes d’avaluació al llarg dels anys que han 

permés modificar progressivament les programacions de joventut en funció de l’eficiència de les 

activitats, però la metodologia aplicada per al desenvolupament de les programacions no segueix 

una planificació a nivell tècnic des d’un marc formal i normatiu ni tampoc ha comptat amb la 

participació juvenil com a ferramenta de base per prendre les decisions adients al llarg del procés. 

En aquest cas, ressalta la manca d’una línia metodològica formalitzada i actualitzada, que 

siga aprovada pels òrgans de l’administració competents en l’àrea i que compte amb la participació 

juvenil. Fins al moment, el disseny i l’ampliació les polítiques de joventut al municipi no han comptat 

amb la participació i implicació directa de la població jove, ja que en cap moment s’ha realitzat 

una consulta que analitze les necessitats i demandes reals d’aquest grup poblacional. 

És així com es fa completament necessària l’actualització de les polítiques de joventut i la 

confecció del Pla Municipal de Joventut, per a ampliar el mètode de disseny, elaboració, 

implementació i avaluació de les intervencions en matèria de joventut des d’una perspectiva més 



 

formal i directament lligada amb el marc normatiu autonòmic en matèria de joventut. La creació del 

Pla assegurarà la inclusió indispensable de la participació de la gent jove del poble en tot el procés 

de creació de la programació juvenil, garantint la creació d’un servei adaptat a les necessitats i 

demandes reals i actuals. 

MARC NORMATIU  

Existeixen vàries normatives a escala internacional, comunitari, estatal i autonòmic que 

fonamenten la creació del Pla Municipal de Joventut a Banyeres de Mariola1. En aquest cas, es 

destaquen les normatives més actuals i rellevants, com són l’Agenda 2030 per al Desenvolupament 

Sostenible (ONU, internacional), l’Estratègia de la Unió Europea per a la Joventut 2019-2027 (UE, 

comunitària) i l’Estratègia de Joventut 2022-2030 de l’Administració General de l’Estat (INJUVE, 

estatal). Totes tres coincideixen en la necessitat d’establir un nou paradigma teòric i metodològic 

integral per donar suport i assegurar el desenvolupament de la gent jove des de totes les àrees que 

travessen la seua vida donant força a la seua identitat ciutadana des de l’impuls de la participació i 

la inclusió de la seua veu com a factor imprescindible per al procés de presa de decisions per a la 

creació i modificació de les polítiques de joventut.  

Convé ressaltar l’Agenda 2030 i l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible 2030 com a 

base ferma per a la implementació del Pla Municipal de Joventut de Banyeres de Mariola. En aquest 

cas, es prenen els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a referents per establir de 

manera transversal els objectius del pla en cada un dels seus àmbits d’intervenció. És així com la 

posada en pràctica de les línies d’actuació marcades al pla contribuirà a la implementació de 

l’Agenda 2030 i a la consecució dels ODS a l’esfera municipal.  

En l’àmbit de la Generalitat Valenciana, cal destacar que les línies normatives que 

fonamenten essencialment el Pla Municipal de Joventut a la nostra localitat naixen de la iniciativa 

autonòmica engegada arrel l’aprovació de la llei 15/2017 de Polítiques Integrals de Joventut de la 

Generalitat Valenciana de 2017 i de l’Estratègia Valenciana de la Joventut (EVJ) de 2019. Ambdues 

normatives representen el consens autonòmic sobre la responsabilitat d’impulsar la creació de plans 

                                                           
1 Internacionals: Convenció sobre els Drets de l’Infant (1989), Declaració de Lisboa sobre polítiques i programes relatius a la 

joventut (Conferencia Mundial de Ministres de la Joventut, 1998), Convenció iberoamericana de drets dels joves (2005), 

Estratègia del Programa de Nacions Unides per als Desenvolupament de la Joventut 2014-2017, Pla d’Acció OIJ 2016-2021, 

Llibre blanc de les Polítiques de Joventut (OIJ, INAP i Pacte Joventut i Cooperació Espanyola, 2018) i l’Agenda 2030 de la ONU. 

Comunitari: Llibre blanc de la Joventut (Comissió Europea, 2001), Carta europea sobre participació de persones joves en la 

vida local i regional (Congres de Poders Locals i Regionals, 2003), Pacte Europeu per la Joventut (Consell Europeu, 2005), 

Conclusions sobre el Consell i Representats dels Governs sobre el foment del potencial de la gent jove (2016) i l’Estratègia de 

la UE per a la Joventut 2019-2027.  

Estatal: Article 9.2 i 48 de la Constitució Espanyola, Ordre de 20 de setembre de 2000 del Ministeri de Treball i Assumptes socials 

per aplicar el programa comunitari “La Joventut amb Europa”, Estratègia Joventut a Espanya 2020 i l’Estratègia de joventut 

2022-2030 de l’Administració General de l’Estat.  

Autonòmic: Article 49, apartat 25 de la llei 5/1982 de l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat Valenciana, llei 26/2018 de drets 

i garanties de la infància i l’adolescència, llei 15/2017 de Polítiques Integrals de Joventut i l’Estratègia Valenciana de la Joventut 

(2019). 

 



 

territorials en matèria de joventut per assolir la municipalització de les polítiques de joventut partint de 

la participació imprescindible del jovent. En aquests documents s’especifica una base normativa 

integral i transversal que serveix de directriu per a la confecció i implementació dels plans territorials.  

 Per una banda, llei 15/2017 de Polítiques Integrals de Joventut de la Generalitat Valenciana 

incideix en el respecte i reconeixement de la població jove com a ciutadania de ple dret amb 

necessitats pròpies. Aquesta llei determina  un marc normatiu de suport i acompanyament a la gent 

jove per la consecució de l’apoderament i autonomia personal, prenent el foment de la participació 

juvenil i l’educació en la participació com a eina fonamental del procés de construcció i 

implementació de les polítiques de joventut que afecten la gent jove.  

Aquesta mateixa llei nomena les competències2 de l’administració local en relació a l’EVJ 

d’entre les quals es troba l’elaboració i aprovació del Pla Municipal de Joventut, el qual haurà de 

conjugar una sèrie d’actuacions plurianuals que constituïsquen mesures relacionades a les esferes  

específiques en matèria de joventut fonamentades en la realitat i la veu del jovent de la localitat.   

Per altra banda, L’Estratègia Valenciana de la Joventut (EVJ) és el marc en què es fonamenta 

la planificació de les polítiques de joventut al territori de la Comunitat Valenciana. Conforma una 

guia per a la implementació i coordinació de les mesures, i pauta els fonaments dels plans territorials 

de joventut com a ferramenta per aplicar les polítiques a escala local.  

Es defensa la idea de crear plans específics adaptats a les necessitats singulars de la població 

del territori, amplificant les línies d’actuació i programes juvenils en funció dels àmbits d’intervenció 

relatius a les àrees vitals i recolzant en tot moment la implicació activa de la gent jove al llarg de tot 

el procés de creació. L’EVJ determina també que les actuacions proposades seran coordinades per 

agents socials com l’equip tècnic de joventut municipal, les entitats associatives juvenils, 

l’administració en tots els seus nivells i especialment el jovent del municipi.  

Per facilitar aquesta comesa, la Generalitat Valenciana junt amb l’IVAJ posa en marxa el Pla 

de Finançament Concertat, línia nominativa de subvenció “Xarxa Jove” de suport econòmic per a la 

contractació del personal tècnic que s’encarregarà de l’elaboració i la implementació del Pla Jove 

de la localitat corresponent. A través d’aquestes ajudes es consolida la Xarxa Jove com a sistema 

públic de serveis de prestacions i recursos dedicats a garantir el benestar i la qualitat de vida de la 

joventut valenciana a escala local, comarcal, provincial i autonòmic. 

                                                           
2 Competències dels Ajuntaments: participació en la planificació de les polítiques juvenils autonòmiques, la supervisió i 

coordinació dels programes juvenils municipals, el treball coordinat amb altres ajuntaments, l’elaboració de programes i 

accions d’àmbit municipal (per l’autonomia personal de la joventut, hàbits de vida saludables i actituds responsables, solidàries 

i de respecte a la diversitat), prestar serveis d’informació, dinamització, assessorament i orientació, formació i d’oci educatiu, 

impulsar activitats de temps lliure educatiu, creació d’equipaments i espais públics per a la joventut, desenvolupar activitats 

culturals, esportives i d’ocupació del temps lliure, promoure la participació ciutadana, donar suport als consells locals de 

joventut, elaborar o col·laborar amb l’estudi de la població jove i vetlar per la formació permanent de l’equip tècnic de 

joventut (Llei 15/2017, Polítiques Integrals de Joventut). 



 

2.2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS________________________ 

El pas previ a la planificació de les polítiques i mesures de joventut de la Regidoria de Joventut 

de Banyeres de Mariola es focalitza en determinar els pilars en què es fonamentaran totes les línies 

d’actuació que es proposen, establint les directrius i principis que nodriran el contingut i les 

intervencions per a la consecució dels objectius marcats. La llei 15/2017 de la GVA, l’EVJ i l’Agenda 

2030 serveixen com a font del que es presenta a continuació. 

La MISSIÓ de l’elaboració del Pla Municipal de Joventut de Banyeres de Mariola és aproximar 

i adequar les polítiques de joventut al context específic del col·lectiu juvenil municipal impulsant la 

participació activa del jovent al llarg de tot el procés per a així aconseguir garantir el benestar 

integral de la gent jove de la localitat en totes les àrees de la seua vida, afavorir el seu 

desenvolupament personal i professional així com facilitar el seu trànsit cap a la vida adulta, disposant 

de recursos públics per a aquest fi i assegurant l’accés a totes les persones joves del municipi. 

La VISIÓ del Pla és reivindicar el paper indispensable que té la població jove com a agent 

clau per la transformació de la seua realitat al nostre poble, el valor i el potencial que posseeix la 

seua veu i la seua espenta per accionar un canvi social efectiu. Tanmateix, en aquest Pla es cerca 

defensar el respecte cap figura del jovent considerada com a persona de ple dret amb necessitats 

i demandes específiques que també s’han d’escoltar i tindre en consideració a l’hora de 

desenvolupar les accions dintre de tots els àmbits d’intervenció de l’administració pública. I és per 

això que l’elaboració d’aquest Pla pretén impulsar la cultura participativa en la població jove de 

Banyeres de Mariola i potenciar la implicació del jovent en els processos de decisió per a la confecció 

de les polítiques de joventut. 

Els VALORS que es defensen des de la Regidoria de Joventut i que regeixen les intervencions 

proposades al Pla Municipal de Joventut conjuguen els principis de dignitat i respecte per la vida, la 

interseccionalitat i la perspectiva de gènere, l’autonomia, la llibertat i la responsabilitat individual i 

col·lectiva, el pensament crític, la consciència social i el diàleg constructiu, l'horitzontalitat i la igualtat 

de drets, la cooperació i el sentit de comunitat, prevenció i promoció de la salut integral (bio-psico-

social) individual i col·lectiva, l’educació emocional i l’educació en valors, l’aprenentatge de 

qualitat, la participació activa i la implicació del jovent pel canvi social, el respecte i la cura del medi 

ambient i l’accés igualitari a la informació. 

En aquest cas també s’assumeixen els criteris d’intervenció proposats a l’Estratègia 

Valenciana de la Joventut, destacant la progressió de l’aplicació de les intervencions al llarg del 

temps, col·locant la prioritat en les persones joves i en atendre les seues necessitats, tractant de 

difondre un missatge positiu i realista, donant força a propostes innovadores i bones pràctiques de 



 

joventut, implementant actuacions amb una base diagnòstica prèvia i defensant el dret a la 

incidència de l’equip tècnic de joventut. 

Els principis rectors de la llei 15/2017 de Polítiques Integrals de Joventut de la Generalitat 

Valenciana i l’EVJ també conformen els fonaments de les intervencions proposades al Pla: 

universalitat, integralitat, transversalitat i proximitat, perspectiva de gènere i feminismes, participació, 

cooperació i codecisió, igualtat en la diversitat, solidaritat intergeneracional, inclusió activa i 

efectivitat de drets.  

Els principis de sostenibilitat, justícia social i defensa dels Drets Humans que remarca l’Agenda 

2030 componen així mateix l’eix fonamental del Pla, principis que parteixen dels valors universals i 

democràtics de respecte per la dignitat humana, la justícia social, la igualtat i l’equitat, així com la 

no discriminació per cap condició o característica individual i el respecte per la diversitat cultural o 

d’origen.  Tanmateix, es defensa el reconeixement de la participació activa del jovent en l’àmbit 

local, regional, nacional i europeu és altre principi que també defensa l’Estratègia de la UE per la 

Joventut 2019-2027.  

2.3. COL·LECTIUS DESTINATARIS_____________________ 

La població diana del Pla Municipal de Joventut de Banyeres de Mariola inclou totes les 

persones joves d’entre 12 i 30 anys que resideixen i habiten la localitat. En moltes de les intervencions 

caldrà distingir per franges d’edat lligades a les etapes educatives i vitals del jovent, considerant que 

existeixen diferències clares entre els grups d’edat més pròxims a l’adolescència i els que s’apropen 

més a l’edat adulta: grups de 12 a 15-16 anys, grups de 16-17 als 22-23 anys, i grups de 22-23 anys fins 

als 30 anys. 

Cal esmentar que, de manera transversal, també es proposen actuacions dirigides 

directament o indirectament al teixit associatiu, a mares, pares i tutors/es del jovent, a professionals 

que intervenen amb població jove així com a l’equip de l’administració pública en general i a tota 

la població de Banyeres de Mariola. 

 

 

 

 

 



 



 

En aquest apartat s’exposa de manera resumida el procediment transitat per a l’elaboració 

de l’Informe Diagnòstic de la Joventut de Banyeres de Mariola (2022) així com els resultats i les 

conclusions estretes de tot el procés. L’informe fonamenta els eixos d’intervenció i cadascun dels 

programes, projectes i activitats proposades al Pla Municipal de Joventut, i per això es recomana 

consultar el document complet per tal de profunditzar i entendre el Pla en major mesura. 

3.1. DIAGNÒSTIC I L’ANÀLISI DE LA REALITAT________ 

PROCEDIMENT 

La construcció del Pla Municipal de Joventut es va iniciar el setembre de 2020, amb la 

incorporació de la figura de Tècnica de Joventut a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola 

esdevinguda per la concessió de la subvenció “Xarxa Jove” de suport econòmic per a la 

contractació del personal tècnic a les administracions locals de la Generalitat Valenciana. En aquell 

moment s’inicià el llarg camí cap a la confecció del Pla Municipal de Joventut, començant per 

l’elaboració de l’Informe de Joventut de Banyeres de Mariola amb l’acompanyament, 

assessorament i supervisió de l’equip de suport de la Xarxa Jove de l’IVAJ.    

Aquesta primera etapa engloba la recerca de les dades necessàries per a realitzar la diagnosi 

i l’anàlisi de la realitat del jovent del municipi i del seu entorn, fase imprescindible per a la detecció 

de les problemàtiques, les necessitats, les demandes i els interessos de la població jove que ajudarà 

a  delimitar els paràmetres amb els quals definir les mesures i les línies d’actuació que guien la 

implementació del Pla Municipal de Joventut.  

El primer es tracta de la recerca quantitativa, recollida de dades estadístiques sobre la 

població i la realitat de la joventut als diferents àmbits que afecten la seua vida (educació, treball, 

oci i temps lliure, salut, problemes socials, mobilitat, habitatge i emancipació). Les dades es van 

prendre de diferents òrgans d’estadística així com diferents estudis de la població juvenil a escala 

comarcal, provincial, autonòmic i estatal. També es va comptar amb la col·laboració dels diferents 

departaments de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, els Centres Educatius del municipi i altres 

organismes públics i privats que actuen a la localitat i a la comarca.   

El segon pas correspon amb la recerca qualitativa, efectuada a través de realització 

d’entrevistes i enquestes a la població. Ambdues metodologies cerquen rescatar la realitat de la 



 

gent jove del nostre poble, per determinar les seues potencialitats i interessos, necessitats i  

preocupacions, demandes i problemàtiques des d’una perspectiva àmplia i completa.  

Per una banda, es van realitzar un total de 40 entrevistes a professionals que intervenen 

directament o indirectament amb població jove (personal tècnic i responsables de recursos), 

persones informadores clau i membres d’associacions juvenils. Per altra banda, es van realitzar 384 

enquestes a alumnes d’entre 12 i 18 anys als centres educatius de la població, així com a joves 

d’entre 18 i 30 anys que van emplenar 35 enquestes a través d’una plataforma en línia, sumant un 

total de 419 persones joves enquestades a Banyeres de Mariola.  

CONCLUSIONS  

Seguidament es presenta una síntesi dels resultats de la fase de diagnòstic i anàlisi de la 

realitat, en combinació de les dades obtingudes tant a la recerca quantitativa com a la qualitativa, 

destacant les carències i les necessitats a atendre dintre de cada àrea.  

EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

Els Centres Educatius presents al Municipi acullen al 35 % de la població jove de Banyeres de 

Mariola, de la qual un 9,5 % és alumnat d’origen estranger immigrant de primera generació, dada 

registrada a l’any 2022 i que es troba en procés d’increment. D’aquests percentatges, es calcula que 

aproximadament un 20,5 % de l’alumnat escull el camí dels estudis postobligatoris dins del territori de 

la Comunitat Valenciana. En aquest àmbit es destaca l’augment dels casos d’assetjament escolar i 

ciberassetjament en les aules valencianes. 

Al municipi hi ha un total de 3 centres educatius que intervenen directament amb població 

jove (I.E.S. P. M. Broseta, Colegio Fundación Ribera i Centre F.P.A. Municipal Alfonso Iniesta) oferint 

formació obligatòria, postobligatòria i específica per a persones joves i adultes. A més, hi ha 2 centres 

d’ensenyança musical (Conservatori Elemental de Música de Banyeres de Mariola i l’Agrupació 

Musical “La Nova”). Al “Casal de la Joventut”, des de la Regidoria d’Educació, ofereix reforç educatiu 

per a joves en situació de vulnerabilitat social. També hi ha 2 centres privats que ofereixen reforç 

escolar (Centre Multidisciplinari “Psicoeduca2” i Centre psicoeducatiu “Dàmaris”) així com una 

entitat del Tercer Sector (Creu Roja). El “Casal de la Joventut” també ofereix formació no reglada a 

través del programa “ET FORMES”, com també el centre formatiu “La Academia” on es duen a terme 

diferents cursos de formació no reglada.  

Encara que als Centres Educatius existeixen departaments d’Orientació Educativa i  

s’implementen diferents programes amb intervencions socioeducatives de diverses temàtiques 

(educació sexual, educació per la salut, prevenció i detecció de TCA, prevenció del tabaquisme, 

alimentació saludable, agricultura ecològica, educació ambiental i convivència), no existeix un 

programa específic per tractar la diversitat i l’educació per la interculturalitat, així com tampoc un 



 

programa ni protocol per prevenir, detectar i intervenir davant l’assetjament escolar ni un programa 

o projecte que tracte l’educació emocional ni habilitats socials en l’alumnat.  

Les persones entrevistades consideren que l’etapa educativa provoca molta angoixa en el 

jovent, raó per la qual l’alumnat es troba en situació de tensió que travessa la seua vida generant en 

molts casos malestar emocional, mental i físic (ansietat i depressió, entre altres síndromes i patologies 

de Salut Mental). També destaquen la presència en augment del discurs d’odi, els casos 

d’assetjament escolar, ciberbullying i de discriminació entre els grups d’iguals a dins de les aules dels 

centres educatius del municipi. Destaquen la necessitat d’implantar un servei d’orientació educativa 

específic des de l’adolescència i programes psicoeducatius per la bona convivència als centres.  

La gent jove enquestada ressalta que inverteix molts esforços per aconseguir assegurar-se un 

present i un futur acadèmic digne lligat als seus interessos i necessitats, però asseguren que això no 

assegura poder trobar l’èxit el dia de demà. Tota aquesta pressió social per l’excel·lència i la 

competició, lligada a les exigències del sistema educatiu present qualificat per ells i elles com “poc 

humà” i gens adaptat a la diversitat de l’alumnat, la falta d’informació que oriente cap al seu 

desenvolupament educatiu, la sensació generalitzada d’incertesa cap al futur, la presència insistent 

de l’assetjament escolar, el ciberbullying, la discriminació i el discurs d’odi a les aules deriva 

directament en la vulneració de la Salut Mental del nostre jovent. 

L’alumnat dels centres educatius reclama la necessitat de rebre cura, suport i 

acompanyament positiu i més empàtic per part de les seues famílies, així com de l’equip del 

professorat, ja que consideren que el tracte generalitzat que es rep no és del tot adequat. Aquesta 

població també demanda un lloc específic on la gent jove puga acudir amb altres companys i 

companyes de classe per estudiar i fer treballs en grup. 

La gent jove major de 18 anys destaca la problemàtica del cost elevat de les matrícules als 

estudis universitaris i la preocupació per no assolir les despeses de la vida d’estudiant, encara que es 

treballe a l’hora. Aquest grup poblacional també destaca les conseqüències de malestar psicosocial 

esdevingut pels processos dins en el món acadèmic. 

ECONOMIA I OCUPACIÓ 

El sector econòmic es troba prou estable en l'àmbit municipal, sobretot al sector serveis i el 

sector industrial. L'any 2022 un 12,8 % de la població jove en edat laboral es trobava contractada en 

empreses del municipi, en la seua majoria amb contractes indefinits a jornada completa. La taxa 

d’atur de la població jove a la localitat és de 5 %, lleugerament més baixa que a les taxes provincials 

i autonòmiques, destacant que 47 persones joves del nostre poble es troben registrades a l’atur. El 

percentatge d’atur és major en domes que en homes. 



 

Les dades a escala comarcal exposen que el salari net mitjà es troba en 903,30 €, destacant 

que el 30 % de la població jove cobra entre 500 € i 999 € mensuals (edats més pròximes als 18 anys) i 

un 28 % rep entre 1.000 € i 1.499 € (edats més pròximes als 30 anys). Els estudis demostren la bretxa 

salarial segueix present entre dones i homes. Tot i això, els ingressos nets mensuals de mitja són 847,60 

€, però el 53 % del jovent entrevistat afirma viure d’ingressos d’altres persones (72 % del nucli familiar) 

i només un 44 % viu dels ingressos propis, dels quals només el 20 % provenint del seu treball habitual. 

Els recursos per a l’àmbit laboral que s’ofereixen des de l’Ajuntament correspon amb 

l’actuació de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) i els programes que des d’aquest 

departament s’apliquen encara que l’EMPUJU és l’únic projecte específic per a gent jove, 

corresponent amb el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, el que representa la carència de 

programes i projectes específics dirigits a millorar l’ocupabilitat de la gent jove. Al territori comarcal 

es compta amb l’oficina de LABORA “Espai Labora” amb el programa “AVALEM JOVES”, el Portal 

d’Ocupació de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat i el Centre Europeu d’Empreses Innovadores. 

Les persones entrevistades relacionen la crisi i el declivi del sistema econòmic global arrel la 

pandèmia per la COVID-19 com causant de la preocupació que regna a la joventut sobre la 

incertesa laboral, la precarietat i la inestabilitat econòmica. Encara que al municipi no hi ha molt 

d’atur, la gent entrevistada afirma que sí que existeix precarietat laboral pel fet que la majoria de 

treballs són poc qualificats, de jornades excessivament extenses i dividides per torns, en molts casos 

el sou no és suficient per a assegurar una vida completament plena i tot això afecta la salut del jovent 

treballador. Aquestes persones proposen la creació d’un servei d’orientació laboral dins i fora dels 

centres educatius. 

El jovent enquestat mostra la seua preocupació pel seu futur i present laboral, destacant la 

precarietat laboral com a la principal problemàtica que pateixen. Les dificultats per aconseguir un 

treball digne i relacionat amb allò que s’ha estudiat així com els inconvenients per assegurar la seua 

emancipació i independència econòmica provoquen molta angoixa en la població jove. Tenint en 

compte que al municipi no es pot accedir a tota classe de treball, una gran part del jovent major 

d’edat expressa la necessitat de buscar una “vida millor” fora del poble o inclús a l’estranger per 

garantir un futur exitós adaptat al seu perfil professional. 

OCI I TEMPS LLIURE 

Les activitats d’oci que més agraden a la població de Banyeres giren entorn de la festa i l’oci 

nocturn. Així i tot, destaca un alt percentatge que dedica el seu temps a diferents aficions, entre les 

quals destaquen la música i els esports com a pràctiques molt arrelades a la nostra població. Per 

desgràcia, dins de l’oci nocturn, recreatiu i festiu destaca un gran problema d’ús, abús i addicció a 

substàncies addictives, principalment l’alcohol, el tabac i el cànnabis, consums totalment arrelats a 

la societat i lligats amb “normalitat” amb les pràctiques festives al nostre poble, tant en població jove 



 

com en població adulta. El consum d’internet també destaca per ocupar gran part del temps lliure 

de la gent jove, el que mostra el nivell d’intrusió d’aquests dispositius i d’aquest “món virtual” a la vida 

del jovent del municipi. 

Des de l’Ajuntament existeixen diversos recursos que intervenen en l’oci i el temps lliure de la 

gent jove. Principalment existeix el centre d’informació juvenil “Casal de la Joventut” i el “Mariola 

Espai Jove”, ambdós coordinats des del departament de joventut. Aquests recursos ofereixen 

informació juvenil, activitats d’oci juvenil de caràcter educatiu, esportiu, artístic/cultural, recreatiu i 

festiu així com oci educatiu, educació en valors, projectes de voluntariat, informació i tramitació del 

Carnet Jove, formació no reglada, viatges, ... d'entre altres. Des de la Regidoria de Cultura i la 

Regidoria d’Esports es proposen vàries intervencions d’oci esportiu i cultural per a tots els públics on 

la gent jove del poble pot acudir i participar també. 

Les persones entrevistades comparteixen que la joventut busca omplir el seu temps amb 

activitats divertides i entretingudes que corresponguen amb els seus interessos a pesar que la 

sobrecàrrega de les tasques acadèmiques i les activitats extraescolars ocupen la majoria del seu 

temps. La població entrevistada trasllada la urgència per crear un lloc de trobada de la gent jove, 

on es duguen a terme activitats d’oci educatiu i saludable lluny del consum de substàncies addictives 

i d’altres conductes de risc i on es promoga la participació juvenil a través d’activitats d’educació 

no formal i tallers de formació no reglada. Tot i això, també se subratlla la dificultat que té la joventut 

per implicar-se i adherir-se a activitats específiques que s’ofereixen des de l’Ajuntament, 

probablement perquè no s’ajusten a les seues demandes i també per la falta de motivació 

esdevinguda per la sobre estimulació a la qual es veuen exposades, el que porta a cercar un tipus 

d’oci menys “compromés”, relacionat amb la festa i amb ambients d’oci nocturn poc saludables. 

El jovent de Banyeres enquestat es mostra amb disposició i ganes de participar d'activitats 

d’oci, però reclamen que l’oferta accessible al poble és mínima i no sempre es troba adaptada a les 

seues demandes i necessitats. L’oci recreatiu i de consum es troba al centre de les seues vides junt 

amb el consum de les noves tecnologies i els videojocs, seguida per la pràctica d’esports al medi 

urbà i a la natura, i puntualment la participació en activitats d’oci educatiu i de viatges. 

En aquest cas, el principal problema determinat per la gent jove enquestada és l’absència 

d’espais de trobada i oci recreatiu per a joves, llocs d’oci nocturn, llocs d’oci de consum, així com 

més i millors instal·lacions esportives. Tanmateix, es demanda l’ampliació de l’oferta d’oci més 

adaptat als seus interessos i necessitats, a més de l’oferta referent a activitats artístiques i culturals, 

activitats d’educació no formal i formació no reglada en temàtiques interessants, activitats 

d’aventura i activitats a la natura, la música en directe entre altres activitats recreatives i festives. Els 

problemes de consum, abús i addicció a substàncies (alcohol, tabac, cànnabis i altres drogues) i a 

les noves tecnologies (videojocs, Xarxes Socials i jocs d’atzar) es troba prou present a la població jove 



 

del municipi, essencialment perquè ambdós estan totalment normalitzats a la vida social de la 

joventut avui en dia. 

SALUT 

La problemàtica de salut més alarmant actualment en la població jove és l’increment de 

problemes de Salut Mental, tal com destaquen innumerables estudis referents a escala autonòmica 

i estatal realitzats a posteriori de l’aparició de la pandèmia. Els problemes de Salut Mental més 

destacables són “l’ansietat, la depressió, problemes d’autoestima, trastorns de la conducta 

alimentària, addiccions a substàncies i addiccions als jocs en línia” a conseqüència del declivi del 

benestar psicosocial provocat pel sistema capitalista i patriarcal. Cal destacar l’adultocentrisme i la 

falta de comprensió per part del món adult com una de les fonts majors de patiment per part de la 

gent jove. Es detecten diversos factors de risc que determinen el benestar psicosocial del jovent: 

l’edat, el sexe, l’origen i la renta. El factor de protecció més rellevant per prevenir el malestar 

psicoemocional és la presència de vincles relacionals positius i segurs, relacions socials saludables i 

grups de suport propers. 

Els estudis sobre la salut jove constaten també la falta d’educació sexe-afectiva a la població 

jove i la problemàtica de consum i abús de substàncies addictives (alcohol, tabac, cànnabis i altres 

drogues) que repercuteix directament en l’empitjorament de la salut biopsicosocial del jovent. 

A Banyeres de Mariola, exceptuant el servei de l’EEIIA de Serveis socials que atén adolescents 

fins als 18 anys, no existeix cap recurs d’atenció psicològica que puga atendre a aquesta necessitat. 

Al Centre de Salut del municipi està la figura de Psicòleg Infantil que atén una vegada cada dues 

setmanes i al qual només es pot accedir amb derivació del metge de capçalera. Des del Centre de 

Salut s’impulsa el PIES (Programa d’Intervenció en Educació Sexual amb tallers d’educació afectiu-

sexual per alumnat de 1r d’ESO). 

Les persones entrevistades parlen sobre la presència de problemes en els hàbits alimentaris, 

tant per sedentarisme, sobrepés i alimentació poc saludable, com per trastorns de la conducta 

alimentària. També es destaquen els problemes referents a l’abús de l’alcohol i altres substàncies en 

el jovent del municipi com a hàbit totalment relacionat amb el seu temps d’oci, així com es destaca 

el creixent i preocupant abús de les noves tecnologies. 

La joventut enquestada destaca no estar molt preocupada per la seua salut física. No obstant 

sí que demostren preocupació respecte a la seua Salut Mental, ja que gran part de les persones 

entrevistades afirmen sofrir malestar psicològic i problemes emocionals, problemes d’autoestima i 

autoconcepte així com trastorns de la conducta alimentària i dificultats a l’hora de relacionar-se 

socialment de manera saludable, tot això considerant-ho com a conseqüència de l’aparició de la 

pandèmia i la “nova normalitat”. Moltes de les persones enquestades reivindiquen l’accés a un servei 

gratuït d’ajuda psicològica dirigit a l’atenció de totes les persones joves que ho necessiten. 



 

L’addicció a substàncies i a les TIC s’apunta de nou com una problemàtica alarmant que afecta 

directament a l’esfera vital de la salut del jovent. 

PROBLEMES SOCIALS 

Els principals factors d’exclusió social del jovent del municipi, detectats per l’equip de Serveis 

Socials de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola fan referència a la limitació de la mobilitat per 

l’escassetat de línies de transport públic, la mancança d’espais i activitats d’oci i temps lliure per a la 

gent jove, sobre tots els caps de setmana i festius, i la barrera lingüística present que pateixen les 

persones joves nouvingudes. L'any 2021, a l’EEIIA es va atendre a un 15 % de la gent jove d’entre 12 i 

18 anys amb mesures jurídiques de protecció i en situació de vulnerabilitat, sent atesa per motius de 

salut mental i addiccions, qüestions relacionades amb separacions i divorcis, violència de gènere, 

per maltractament físic, maltractament emocional, negligència parental, assetjament i altres 

categories. Cal esmentar també que hi ha 28 persones joves amb diversitat funcional al municipi. El 

21 % de la població que rep la Renta Valenciana d’Inclusió social es tracta de gent jove. 

És important remarcar que la violència de gènere també es troba present a la població jove 

del nostre poble, ja que l'any 2021 es van detectar 2 casos de xiques entre 18 i 21 que han sigut ateses 

per l’EEIIA, xifra representativa tenint en compte la dificultat generalitzada per denunciar aquest tipus 

de problemàtiques. A la Comunitat Valenciana a 2022 es van comptabilitzar 309 víctimes de violència 

masclista menors d’edat (132 a la província d’Alacant) i 13.032 víctimes d’entre 18 i 30 anys (5.929 a 

la província d’Alacant). 

L’Ajuntament de Banyeres de Mariola compta amb un equip de Serveis Socials molt complet 

compost per una administrativa, dues treballadores socials, dues educadores socials i una psicòloga. 

Dins d’aquest equip es troba l’EEIIA (Equip Específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència, 

format per una de les educadores socials i la psicòloga) el qual ofereix atenció psicològica i 

socioeducativa a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat o de conflicte, incloent-hi 

joves d’entre 12 i 18 anys (també acullen casos derivats dels Centres Educatius). Des de Serveis Socials 

es gestionen prestacions econòmiques de diferents tipus, s’ofereix un servei d’orientació laboral i 

orientació i assessorament legal per a residents internacionals. Existeix també el TAPIS, tallers 

prelaborals dirigits a la prevenció i inserció social del jovent amb diversitat funcional. Així i tot, es 

remarca que a causa de l’estigma que existeix socialment referent als Serveis Socials, hi ha gran part 

de la població que no acudeix i a causa d'això, hi ha certes problemàtiques que no es detecten 

directament. 

Al municipi també hi ha entitats del Tercer Sector que intervenen amb la població en situació 

de vulnerabilitat, Creu Roja i Càritas, i també hi ha associacions que actuen i col·laboren en el 

benestar de certs col·lectius de la població (persones amb diversitat funcional, persones amb 

alzheimer, persones amb càncer, entre altres). 



 

La població entrevistada considera que el jovent busca l’acceptació social i del seu grup 

d’iguals el que en molts casos representa seguir patrons de comportament de risc, ja que el sentit 

d’identitat es veu distorsionat per les Xarxes Socials i els referents socials que hi ha avui en dia sobre 

l’èxit i la “normalitat”. Es detecta també la intrusió del discurs d’odi de forma submergida en alguns 

grups juvenils del municipi i la consegüent aparició d’assetjament, discriminació racial i classista així 

com certes conductes antisocials (discriminació per origen nacional o ètnic, edat, diversitat funcional 

o neurodivergències, idioma, religió o creences, sexe, gènere, identitat de gènere, orientació sexual 

i altres característiques personals). La falta d’integració de la població migrant en la població en 

general també és altra dada destacada i en el cas de la població jove, hi ha un gran percentatge 

que pateix discriminació. Una altra de les problemàtiques a destacar és l’augment de detecció de 

casos de relacions tòxiques i masclistes en població adolescent. 

Les persones joves enquestades destaquen tindre dificultats a l’hora de mantenir la relació 

amb les seues famílies, ja que reclamen no rebre prou valor per part de mares i pares. Demanden ser 

escoltades, considerades, valorades i acceptades per ser qui són, i sobretot que siguen reconegudes 

pel seu potencial. La gent jove també mostra dificultats a l’hora de construir vincles d’amistat i de 

parella saludables, així com amb la resta dels grups d’iguals (denuncien casos d’assetjament escolar, 

discriminació, racisme, xenofòbia, gordofòbia i altres violències). Molta gent entrevistada comenta 

sentir pressió social per acomplir amb els canons i paràmetres del que s’ha de ser, per encaixar en la 

idiosincràsia sociocultural del municipi i en la societat en general. Cal destacar en aquest punt una 

necessitat destacada pel jovent: fomentar la solidaritat i la creació de xarxes de suport, i una 

demanda explícita de la gent jove: realització de xarrades de sensibilització sobre diversitat als 

Centres Educatius i visibilització dels problemes socials. 

HABITATGE I EMANCIPACIÓ 

Segons demostren els estudis en matèria d’emancipació jove a l’esfera estatal, autonòmica i 

comarcal, la joventut té molta dificultat per aconseguir emancipar-se del seu nucli familiar, i les 

poques persones que ho aconsegueixen ho fan quasi als 30 anys. Les raons que impedeixen 

l’emancipació estan relacionades amb la crisi estructural, que esdevé en l’augment de la taxa de 

l’atur juvenil lligada a la contractació temporal i precària, junt amb les condicions inhumanes del 

sistema immobiliari i la situació de vulnerabilitat econòmica que porta a l’exclusió residencial. La 

majoria de la gent jove viu compartint casa amb altres persones, siga la seua família, amistats o 

companys i companyes. El jovent que afirma no poder emancipar-se ho justifica amb raons com no 

poder sostenir econòmicament un habitatge per ingressos insuficients, patir inestabilitat laboral i falta 

d’ingressos. 

Tant les persones entrevistades com les joves enquestades comenten que la problemàtica 

quant als processos d’emancipació de la gent jove és una realitat a destacar. A causa de la baixa 



 

oferta d’habitatges a Banyeres de Mariola, junt amb els elevats preus del lloguer i les situacions de 

precarietat laboral lligades a la recent crisi, la majoria de la població juvenil ha de viure a la 

residència familiar inclús a edats pròximes als 30 anys i en la majoria dels casos trobar-se en situació 

de dependència econòmica i material amb les mares i els pares, el que pot portar a problemes de 

convivència, sensació de limitació de l’espai privat i la llibertat, entre altres dificultats personals i intra-

familiars. 

MOBILITAT 

Els serveis de mobilitat als quals té accés la població de Banyeres de Mariola són escassos i 

amb poca disponibilitat. La majoria de les empreses de mobilitat ofereixen servei en horaris molt 

limitats i a més, no estan disponibles en els moments de temps lliure de la joventut que repercuteix en 

la sensació d’aïllament del jovent, sobre tot a l’hora d’accedir a activitats d’oci o consum en altres 

municipis. A més, per lo general aquestos serveis de mobilitat són cars i tampoc tenen descompte 

per a la població jove. No existeixen ajudes a la mobilitat específiques per a gent jove, ni tan sols per 

a estudiants, sobre tot en la línia d’Alcoi. Destaquen en aquest cas les iniciatives personals que des 

de fa molts anys formen petites xarxes no formalitzades de col·laboració en la mobilitat, ajudant-se 

entre elles compartint viatge amb un mateix cotxe i dividint les despeses.  

Tenint en compte la joventut que no posseeix llicència per conduir o el seu propi automòbil o 

motocicleta (per qüestions d’edat, materials o financeres) la majoria depèn de familiars o amistats 

que disposen d’aquests bens per poder mobilitzar-se a les poblacions veïnes ja siga per qüestions 

d’oci, d’estudis o de feina, el que es relaciona amb l’aïllament que pateix la gent jove en aquestes 

situacions. Distintivament es troba el cas de la gent jove que s’ha de mobilitzar a la ciutat on està 

estudiant o on es troba vivint mentre cursa els estudis postobligatoris, que es veu pràcticament 

obligada a recórrer a l’ús del cotxe particular o compartir el viatge amb altres persones. Això també 

és degut a que la comunicació en transport públic entre Banyeres i les estacions ferroviàries no 

existeix, el que és un problema tenint en compte que un gran nombre de la població jove es troba 

vivint i estudiant en ciutats com València, Alacant i Castelló. Aquesta problemàtica també ressalta 

en la població que estudia i treballa en Alcoi, que per norma general acaba depenent del vehicle 

per mobilitzar-se entre el nostre municipi i la capital de la comarca.  

Les persones entrevistades i la gent jove enquestada destaca la mancança d’un servei de 

transport adaptat a les necessitats del jovent, pel que es demana l’ampliació horària i de destins i la 

incorporació de descomptes per a la gent jove, així com ampliar les connexions amb les Universitats 

i oferir serveis de transport a festes o festivals o altre tipus d’activitats d’oci recreatiu.  

 

 



 

MEDI AMBIENT 

Cal dir que arrel la recerca quantitativa es va decidir extraure la temàtica de “MEDI 

AMBIENT” com un àmbit rellevant sobre el qual intervenir. Encara que aquesta àrea no es va 

avaluar individualment a l’anàlisi de dades estadístiques, va ser seleccionada i introduïda al procés 

participatiu per ser nomenada en innumerables ocasions per part del jovent a les enquestes 

realitzades. 

Les persones entrevistades remarquen la urgència de fomentar l’educació ambiental en les 

persones més joves. Encara que es considera que hi ha una part de la població juvenil del municipi 

que sí que té consciència ambiental i es preocupa per la cura del medi ambient, hi ha altra part 

del jovent que mostra dificultats per cuidar i mantenir els espais verds (urbans i naturals) en general. 

És per això que una part del jovent entrevistat expressa amb contundència la necessitat de 

proposar intervencions específiques en la temàtica com la realització de campanyes i tallers de 

sensibilització així com potenciar la participació en projectes de voluntariat ambiental. 

El jovent enquestat, per la seua banda, afirma la necessitat d’ampliar les activitats sobre 

conscienciació cap a la cura del Medi Ambient, ja que un alt percentatge es preocupa pel 

desenvolupament de la crisi climàtica i les seues conseqüències en el nostre entorn. A més, hi ha 

molta gent jove interessada en la realització i participació d’activitats al medi natural i que tinguen 

com a objectiu aprendre a cuidar millor de la natura i gaudir d’ella. 

3.2. PROCÉS PARTICIPATIU_________________________ 

A posteriori de la diagnosi i anàlisi de la realitat es du a terme la segona etapa del procés, la 

qual incorpora la metodologia participativa a través de la realització dels Fòrums Joves. Els fòrums 

són unes jornades de trobada i debat entre joves de Banyeres de Mariola on es treballa sobre les 

dades i les problemàtiques recollides a la diagnosi per construir conjuntament propostes de canvi i 

millora de les polítiques i mesures de joventut al municipi. En 2021 i 2022 es van celebrar un total de 

quatre fòrums (tres presencials i un en-línia), dos dirigits a la població jove d’entre 12 i 17 anys i altres 

dos per al jovent d’entre 18 i 30 anys, comptant amb un total de 29 persones participants.  

En aquests fòrums es va presentar el procediment del Pla Jove, es va fer una devolució sobre 

els resultats de la diagnosi i prenent-los com a base, es van dur a terme dinàmiques grupals per a 

crear debat entre les persones assistents i així elaborar propostes de manera col·lectiva sobre les 

temàtiques més rellevants. Els temes tractats van ser els que més interessaven a la joventut 

participant, tenint en compte les diferències del focus d’interés segons l’etapa vital en què la persona 

es troba. El procés viscut als fòrums joves va ser molt nodridor i fructífer perquè el jovent assistent va 

participar de forma activa, motivada i creativa, permetent que en tots els casos es moguera el debat 



 

entre totes les parts participants i es construïren conjuntament excel·lents propostes per atendre a les 

necessitats detectades. 

Ací es presenta una relació de les propostes nascudes dels Fòrums Joves dividides pels àmbits 

temàtics tractats al diagnòstic i anàlisi de la realitat, especificant el codi i el nom corresponent així 

com el grup d’edat del que va sorgir la proposta. 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

Proposta 1-E: “Programa d’activitats extraescolars” (proposta del jovent entre 12 i 18 anys) 

Proposta 2-E: “Reforç escolar” (proposta del jovent entre 12 i 17 anys) 

Proposta 3-E: “Sales d’estudi” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

Proposta 4-E: “Sales de pràctica” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

Proposta 5-E: “Sales d’assaig musical” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

Proposta 6-E: “Millora de la biblioteca” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

Proposta 7-E: “Servei d’orientació educativa” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

TREBALL 

Proposta 1-T: “Orientació Laboral” (proposta del jovent entre 12 i 17 anys) 

OCI I TEMPS LLIURE 

Proposta 1-O: “Nou Mariola Espai Jove” (proposta del jovent entre 12 i 17 anys) 

Proposta 2-O: “Cinema Jove” (proposta del jovent entre 12 i 17 anys) 

Proposta 3-O: “Concerts Joves” (proposta del jovent entre 12 i 17 anys) 

Proposta 4-O: “Caps de setmana a la natura” (proposta del jovent entre 12 i 17 anys) 

Proposta 5-O: “Viatges temàtics” (proposta del jovent entre 12 i 17 anys) 

Proposta 6-O: “Transport a concerts i festes” (proposta del jovent entre 12 i 17 anys) 

Proposta 7-O: “Festa sense alcohol” (proposta del jovent entre 12 i 17 anys) 

Proposta 8-O: “Trobada/aplec de joves” (proposta del jovent entre 12 i 17 anys) 

Proposta 9-O: “Voluntariat” (proposta del jovent entre 12 i 17 anys) 

Proposta 10-O: “Millora d’espais” (proposta del jovent entre 12 i 17 anys) 

Proposta 11-O: “Exposicions d’artistes locals” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

Proposta 12-O: “Millora del Skate Park” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

Proposta 13-O: “Art i cultura en viu” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 



 

SALUT 

Proposta 1-S: “Tallers d’autoestima i emocions” (proposta del jovent entre 12 i 17 anys) 

Proposta 2-S: “Salut Mental i Emocional” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

Proposta 3-S: “Addiccions a substàncies” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

Proposta 4-S: “Contra les addiccions a les noves tecnologies” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

Proposta 5-S: “Sexe-afectiu” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

Proposta 6-S: “Activitats físiques/esportives” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

Proposta 7-S: “Moviment” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

Proposta 8-S: “Alimentació saludable” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

MOBILITAT 

Proposta 1-M: “Millora de Transport” (proposta del jovent entre 12 i 17 anys) 

MEDI AMBIENT 

Proposta 1-M: “Conscienciació ambiental” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

PARTICIPACIÓ JUVENIL 

Proposta 1-P: “Implicació social” (proposta del jovent entre 18 i 30 anys) 

 

Una vegada realitzats els fòrums joves, s’organitzà un procés de diàleg mediat per la tècnica 

de joventut per tal d’exposar primerament els resultats obtinguts al procés de diagnosi i anàlisi de la 

realitat juvenil i, seguidament, traspassar les idees i propostes nascudes directament del jovent 

participant dels fòrums joves a totes les regidories i equips tècnics dels departaments de l’Ajuntament. 

Aquesta última etapa es va centrar en avaluar la viabilitat de totes i cada una de les propostes 

creades pel jovent així com totes aquelles propostes elaborades d'acord amb els resultats obtinguts 

a la diagnosi i anàlisi de la realitat juvenil. 

Rere la posada en comú, diàleg i debat sobre les propostes esmentades, la part política va 

compartir la seua visió i es va decidir que algunes de les propostes elaborades foren modificades i 

adaptades dintre d’alguns programes i projectes amb temàtiques semblants, i també es va haver de 

descartar algunes propostes, ja que algunes realment sí que s’estan duent a terme actualment, i 

altres perquè no es van considerar viables econòmicament ni a efectes pràctics. 

 

 

 



 



 

4.1. METODOLOGIA ORGANITZATIVA_______________ 

El Pla Municipal de Joventut 2023-2026 de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola serà 

implementat principalment per la Regidoria de Joventut i l’equip tècnic del departament, dirigit per 

la Tècnica de Joventut i coordinat junt amb la Coordinadora de Joventut i el/la Dinamitzador/a 

Juvenil. Es comptarà amb la col·laboració de les regidories implicades així com d’altres agents. Per 

a la seua implementació, com a pas previ a l’execució de les mesures, es redactarà el Pla d’Acció 

Anual, el qual condensarà una síntesi de l’estratègia a seguir per desenvolupar les intervencions a 

cada any. 

En relació amb la metodologia organitzativa de gestió interna dels departaments de 

l’Ajuntament per a la consecució del Pla Municipal de Joventut, es crearan equips de treball 

interdisciplinaris que unifiquen l’equip tècnic del departament de Joventut amb els equips tècnics 

dels diferents departaments de l’Ajuntament així com altres organismes externs que, tots plegats, 

condueixen accions conjuntes. 

La construcció dels equips de treball interdisciplinaris facilitarà la coordinació estratègica i la 

correcta implementació de les polítiques i mesures de joventut amb major qualitat i compromís, ja 

que contribuirà a la consecució dels objectius plantejats en cada àmbit, ajudarà a optimitzar la 

gestió de cada una de les intervencions proposades i, a més, millorarà els serveis i els recursos públics 

oferits des de les diferents Regidories a la població jove del municipi. Al punt 6.1. de l’apartat 

d’Annexos es poden consultar les graelles amb la descripció de cada grup. 

Cal tindre en compte que quan es tracte de programes subvencionats, s’haurà de crear un 

equip de treball específic del qual participen tots els departaments relacionats amb el programa, 

incloent-hi el departament d’ADL, les regidories pertinents i l’equip d’intervenció. Aquest grup es 

reunirà amb l’assiduïtat que siga necessari i a més comptarà amb un canal de comunicació en línia 

per a facilitar el procés. En les reunions es coordinarà el procediment relacionat amb la subvenció 

des de l’inici fins al final, determinant els objectius i la metodologia, les funcions i tasques a complir 

per cada professional així com la temporalització a seguir per assegurar l’optimització del treball. 

Tanmateix es duran a terme tres reunions a l’any on participaran tots els equips de treball de 

totes les àrees per dur a terme un procés d’avaluació de les intervencions que s’apliquen en el mateix 

any. Es convocarà una reunió inicial, altra processual i una final (tractar de coincidir amb el moment 

de justificació de programes subvencionats). Aquestes reunions serviran per a avaluar tots els 

programes i projectes que es coordinen en conjunt, des de la mirada professional de les persones 

que actuen directament amb la població i duen a terme les intervencions. 

 



 

4.2. INTERVENCIONS PER ÀMBITS____________________  

La planificació de les intervencions del Pla Municipal de Joventut 2023-2026 de Banyeres de 

Mariola s’ha dividit en els diferents àmbits que travessen la vida del jovent, prèviament seleccionats 

en la diagnosi i el procés participatiu. En aquest apartat s’exposen graelles resum dels diversos àmbits 

junt amb els programes, projectes i activitats corresponents, així com els serveis i espais que es 

proposa crear o millorar. També s’inclou el cronograma de cada projecte a grans trets, ja que la 

temporalització concreta s’establirà al Pla d’Acció Anual. 

A l’apartat 6.2. es disposa de la descripció completa de les intervencions de cada àmbit, 

incloent-hi cronograma més detallat i pressupost. Cal esmentar que la temporalització de la posada 

en marxa real de les actuacions dependrà directament del fet que les condicions i factors que 

intervenen per al correcte desenvolupament de les mateixes siguen favorables, i per això es podrà 

veure modificada i s’anirà adaptant a les necessitats que vagen sorgint al llarg de la implementació. 

Així també és important remarcar que el pressupost indicat per cada intervenció és aproximat, ja que 

el preu final dependrà de les intervencions que finalment es puguen dur a terme (segons 

disponibilitat/canvis de les partides pressupostàries i si es compta amb subvencions) i, sobretot, a 

condició dels agents professionals puguen implementar-les (siguen professionals que formen part dels 

mateixos equips tècnics dels departaments o depenguen d’una contractació d’empreses externes). 

Àmbit 1.  

PARTICIPACIÓ JUVENIL.  

Objectiu general 1. Fomentar la cultura 

participativa i l’educació en la participació en el 

jovent de Banyeres de Mariola. 

INTERVENCIÓ ACTIVITATS CRONOGRAMA 

    

1.1.Programa “ACCIONA” Projecte de voluntariat “FEM PART - Casal de la Joventut”     

Projecte de voluntariat “FEM PART – Tercer Sector”     

Projecte “CORRESPONSALS JUVENILS” (IVAJ)     

Projecte de continuïtat dels “FÒRUMS JOVES”     

Projecte "Creació del grup de joves SOM NATURA"     

1.2.Programa “IMPULSA” Projecte “IMPULSA”     

Projecte “FIRA D’ASSOCIACIONS – IMPULSA –“      

Projecte “ACOMPANYAMENT PER A L’ASSOCIACIONISME”     
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Àmbit 2.  

EDUCACIÓ I FORMACIÓ.  

Objectiu general 2. Fomentar l’educació i 

formació de qualitat per a tota la població de 

Banyeres de Mariola. 

INTERVENCIÓ ACTIVITATS CRONOGRAMA 

    

2.1.Programa “PAREM ELS 

PEUS AL BULLYING” 

Projecte “STOP BULLYING” 

 

    

2.2.Programa “BANYERES 

EDUCA” 

Projecte “ORIENTA”     

Projecte “REFORÇ EDUCATIU PER A TOTS I TOTES”      

Projecte “TÈCNIQUES D’ESTUDI”     

Projecte “CASTELLÀ I VALENCIÀ PER A TOTS I TOTES”     

Continuïtat i ampliació del Projecte “ET FORMES”      

Continuïtat del Projecte “Escola de Música Moderna”      

2.3. Programa “ESCOLA PER 

A MARES I PARES”  

Projecte “ESCOLA PER A MARES I PARES”     

Projecte “ESCOLA D’EMOCIONS PER A MARES I PARES”     

2.4. Programa “SUPORT AL 

PROFESSORAT” 

Projecte “SUMEM AMB EL CEFIRE”     

Projecte “CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS”     

2.5. Programa “ESPAIS 

D’ESTUDI I PRÀCTICA” 

Projecte “ESTUDIA I PRACTICA AL CASAL”     

Projecte “ESTUDIA I PRACTICA A LA CASA DE LA CULTURA”     

 

Àmbit 3.  

MÓN LABORAL.  

Objectiu general 3. Millorar l’ocupabilitat de la 

gent jove de Banyeres de Mariola. 

INTERVENCIÓ ACTIVITATS CRONOGRAMA 

    

3.1. SERVEI D’ORIENTACIÓ 

LABORAL JOVE (SOLJE) 

“Servei d’Orientació Laboral Jove” (SOLJE)     

Projecte “POTENCIEM EL VINCLE AMB EL PORTAL D’OCUPACIÓ DE 

LA MANCOMUNITAT” 
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3.2.Programa “PRE-OCUPA’T 

JOVE” 

Projecte “TALLERS PER LA CERCA DE TREBALL”     

Serie de conferències “PROFESSIONALITZA’T”     

Projecte “VINCULA LABORA”     

3.3. Programa 

“OPORTUNITAT JOVE” 

Continuïtat del Projecte “Oportunitat Jove – Pràctiques-“     

Projecte “Oportunitat Jove – Professional- FES PART DEL CASAL!”     

3.4. Programa “IMPULSEM 

AVALEM JOVES” 

Difusió d’informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil 

i els projectes d’AVALEM JOVES (Labora) 

    

Continuació del Projecte “EMPUJU” a l’Ajuntament de Banyeres 

de Mariola 

    

Difusió d’informació sobre el projecte “ECOGJU”     

 

 

Àmbit 4.  

OCI I TEMPS LLIURE.  

Objectiu general 4. Fomentar l’oci educatiu en la 

població jove de Banyeres de Mariola. 

INTERVENCIÓ ACTIVITATS CRONOGRAMA 

    

4.1. Espai “MARIOLA ESPAI 

JOVE” 

Projecte “Habilitació d’un nou Mariola Espai Jove”     

4.2. Servei “MARIOLA ESPAI 

JOVE”  

Servei “Mariola Espai Jove (MEJ)”     

Programació “MEJ”     

Projecte “Difusió del MEJ”     

Projecte “Autogestió del MEJ”     

4.3. Programa “OCI 

EDUCATIU I RECREATIU 

JOVE” 

Projecte d’oci educatiu “VIU L’ESTIU”     

Projecte de programació de viatges “VIATJA AMB EL CASAL”     

Projecte  “JORNADES DE JOVENTUT”     

4.4. Programa “OCI 

CULTURAL JOVE” 

Projecte “CINEMA JOVE”     

Projecte “CONCERTS JOVES”     

Projecte “ART MARIOLA”     
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Projecte “Aplec de Joves: SOM DE POBLE”     

4.5. Programa “OCI 

ESPORTIU JOVE” 

Projecte “MOVIMENT JOVE”     

Continuïtat i ampliació del projecte “AVENTURA’T A LA CARTA”     

Continuïtat del projecte “12 HORES ESPORTIVES”     

Projecte “SKATE BANYERES”     

4.6. Programa “MILLORA 

D’ESPAIS JOVES” 

Projecte “MILLORA D’ESPAIS PÚBLICS PER AL JOVENT”     

Projecte “MILLORA DEL SKATE PARK”     

4.7. Programa “DIFU INFO 

JOVE” 

Projecte “DIFU JOVE”     

4.8. Programa “CARNET 

JOVE A BANYERES” 

Projecte “ADHEREIX-TE AL CARNET JOVE –EMPRESES-“     

Projecte “PROMOCIÓ DEL CARNET JOVE”     

 

Àmbit 5.  

SALUT.  

Objectiu general 5. Millorar la salut integral 

(biopsicosocial) de la gent jove de Banyeres de 

Mariola. 

INTERVENCIÓ ACTIVITATS CRONOGRAMA 

    

5.1. Servei d’atenció 

Psicològica per a 

Adolescents i Joves “ESTIC 

ACÍ”  

Servei gratuït d’atenció psicològica, acompanyament i suport 

emocional per a adolescents i joves.  

    

5.2.Programa 

“(RE)CONEGUEM LA SALUT 

MENTAL” 

Projecte de conscienciació i sensibilització sobre Salut Mental per a 

joves 

    

Projecte de conscienciació, sensibilització i formació en Salut 

Mental Juvenil per a mares i pares 

    

5.3. Programa “ESCOLA 

D’EMOCIONS” 

Projecte “ESCOLA D’EMOCIONS JOVE”     

Projecte “ESCOLA D’EMOCIONS PER A MARES I PARES”     

5.4. Programa de prevenció 

de conductes addictives 

Projecte de prevenció a l’addicció de substàncies     

Projecte de prevenció a la ciberadicció     
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5.5. Programa de prevenció 

dels TCA 

Taller sobre imatge corporal, cànons de bellesa i Xarxes Socials     

5.6. Programa de Salut 

sexe-afectiva 

Projecte “TALLERS DE TENDRESA”     

Projecte “PUNT.SÀ”     

5.7. Programa “ESTIL DE 

VIDA SALUDABLE” 

Projecte “MOVIMENT JOVE”     

Projecte “ALIMENTACIÓ SALUDABLE I CONSCIENT”     

 

Àmbit 6.  

BENESTAR SOCIAL.  

Objectiu general 6. Fomentar la convivència 

democràtica i millorar el benestar social de la 

població jove de Banyeres de Mariola.  

INTERVENCIÓ ACTIVITATS CRONOGRAMA 

    

6.1.Programa “EDUCACIÓ 

EN VALORS: 

INTERCULTURALITAT I 

CONSCIÈNCIA SOCIAL” 

Projecte “EDUQUEM PER LA INTERCULTURALITAT”     

6.2.Programa “EDUCACIÓ 

EN VALORS: DIVERSITAT, 

IGUALTAT, 

INTERSECCIONALITAT I 

PERSPECTIVA DE GÈNERE” 

Projecte “EDUQUEM PER LA IGUALTAT”     

Projecte “RELACIONS SANES: MICROMASCLISMES I VOLÈNCIA DE 

GÈNERE EN LES RELACIONS AFECTIVES” 

    

 

Àmbit 7.  

MEDI AMBIENT.  

Objectiu general 7. Fomentar la consciencia 

ambiental en la població jove de Banyeres de 

Mariola.  

INTERVENCIÓ ACTIVITATS CRONOGRAMA 

    

7.1.Programa Programa 

“SOM NATURA EDUCA: 

Educació Ambiental Jove”   

Projecte “EDUCA NATURA”     

Projecte “JORNADA SOM NATURA”     

Projecte “TALLERS EDUCA NATURA”     

Projecte “SOM DEL BOSC: NETEJA A LA MARIOLA”     
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Projecte “REPLANTEM LA MARIOLA”     

Projecte “ART NATURA”     

Projecte “HORTA JOVE”     

Projecte “ALIMENTACIÓ SALUDABLE I CONSCIENT”     

7.2.Programa Programa 

“SOM NATURA: Contactem 

amb la natura”  

Projecte “EXCURSIONS SOM NATURA”     

Projecte “JORNADA SOM NATUAR A LA SERRA”     

Projecte “ACAMPADA JOVE SOM NATURA”     

 

Àmbit 8.  

HABITATGE I EMANCIPACIÓ.  

Objectiu general 8. Afavorir l’accés de la 

població jove a l’habitatge i a 

l’emancipació. 

INTERVENCIÓ ACTIVITATS CRONOGRAMA 

    

8.1.Programa 

“HABITATGE JOVE” 

Continuació del projecte “Habitatge Jove”     

Projecte “CO-HABITEM”     

 

 

Àmbit 9.  

MOBILITAT.  

Objectiu general 9. Millorar els serveis de 

mobilitat disponibles a Banyeres de Mariola. 

INTERVENCIÓ ACTIVITATS CRONOGRAMA 

    

9.1.Programa 

“TRANSPORT DE 

QUALITAT”  

Projecte “AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT D’AUTOBÚS”     

9.2. Servei “XARXA 

MOVEM” 

Creació del grup de Xarxes Socials: “XARXA MOVEM”     
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Per assegurar la correcta implementació del Pla Municipal de Joventut, s’integra un sistema 

d’avaluació, supervisió i seguiment al llarg de tot el seu desenvolupament mitjançant diverses accions 

per examinar el funcionament de les intervencions i valorar la consecució dels objectius de manera 

continuada en el temps, podent analitzar la correspondència entre el planejament teòric i la 

consecució pràctica. La finalitat principal de dit procediment és garantir que el Pla siga dinàmic, es 

puga anar adaptant als imprevistos i canvis de la realitat social al llarg de la implementació, 

permetent reajustar les intervencions a mesura que es van aplicant i així conseguir a millorar la seua 

eficàcia, eficiència i efectivitat.  

En termes generals, el procés a seguir consisteix en, primerament, crear un protocol de 

recollida d’informació, per a després integrar-lo en el sistema de gestió del programa, involucrar a les 

persones implicades i finalment processar la informació obtinguda. És per això que aquest sistema 

d’avaluació, supervisió i seguiment inclourà una successió d’indicadors concordants amb els 

objectius específics que esdevenen de cada intervenció junt amb un compendi de protocols, 

mètodes i ferramentes d’avaluació quantitatius i qualitatius de recollida d’informació referent als 

indicadors (consultar el punt 6.3. de l’apartat d’Annexos). També es proposa un mètode informatitzat 

de gestió de la informació i una metodologia per analitzar aquesta informació, comptant amb la 

retroalimentació del jovent participant i dels agents executors i coordinadors de les intervencions.  

Per una banda s’avaluarà l’impacte per valorar la relació entre els resultats obtinguts amb les 

intervencions i els objectius prèviament establerts, mitjançant dels indicadors i la informació 

obtinguda amb les ferramentes d’avaluació corresponents al llarg del seguiment del Pla. Per a la 

correcta consecució d’aquest procediment, serà necessària la participació de tots els col·lectius 

destinataris així com dels agents executors, coordinadors i col·laboradors. A la graella del punt 6.3. es 

poden trobar els mètodes d’avaluació escollits segons els objectius de cada intervenció. Per altra 

banda s’avaluarà la implementació del Pla Municipal de Joventut per a valorar si l’execució de les 

mesures programades s’han dut a terme seguint el disseny de la planificació així com observar si 

s’han d’aplicar modificacions a les intervencions per poder apropar-se més als objectius proposats 

inicialment.  

Totes les accions que són dirigides directament a persones joves, portaran incloses un sistema 

d’avaluació que s’aplicarà amb les persones assistents. La fitxa d’avaluació de les accions dirigida al 

jovent participant serà genèrica i es pot trobar al punt 6.4., fitxa que es troba en format en-línia per 

facilitar la recollida informatitzada de dades. Així mateix, cada acció serà avaluada pel personal 

tècnic que l’haja executat, valorant assistència, participació, satisfacció, eficiència i assoliment 

d’objectius (consultar fitxa 6.5.).  



 

El model d’ambdues fitxes va ser proporcionat per la Xarxa Jove, el qual ha dotat també d’un 

sistema informatitzat de recol·lecció d’informació on introduir les dades de les fitxes emplenades per 

la gent jove (tant assistent com participant) i per l’equip tècnic executor de la intervenció. Aquest 

sistema conglomera els resultats de les dues fitxes per obtenir una síntesi dels resultats complets de 

tota l’actuació, el que facilita l’extracció de les dades i la realització dels informes d’avaluació. 

Pel que fa a l’avaluació per part dels equips de treball interdisciplinari, es celebrarà una reunió 

tres voltes a l’any: una primera per establir el full de ruta del mateix any (planificació, programació i 

divisió de tasques), una a mitjan procediment per avaluar l’eficàcia i eficiència de les intervencions i 

així pactar la realització de les modificacions pertinents, i una reunió final per avaluar tot l’any 

d’intervencions i de nou, reveure el que s'ha de modificar per a l’any vinent. Previ a aquestes reunions, 

cada un dels components de l’equip de treball realitzarà un petit informe d’avaluació on s’incloga 

un resum dels resultats obtinguts a les fitxes del personal tècnic i on es destaquen tant les fortaleses 

com les coses a millorar junt amb les propostes de millora. En tot cas s’avaluarà l’eficiència de les 

intervencions. Anualment, cada un dels components del grup ,farà una petita autoavaluació de la 

seua acció al grup en referència a la consecució de les seues tasques i la seua funció dins del grup, 

així com es realitzarà col·lectivament una autoavaluació del grup i del seu funcionament. Cal 

ressaltar que l’assiduïtat per celebrar les reunions es modificarà segons les necessitats del grup i, 

sobretot, l’evolució de les intervencions que coordinen. 

Procedimentalment cal destacar que l’avaluació, supervisió i seguiment del Pla Municipal de 

Joventut 2023-2026 serà dirigida per la tècnica de Joventut i desenvolupada per tot l’equip del 

departament de Joventut, comptant amb la implicació directa dels diferents òrgans i agents que 

executen, coordinen i gestionen les intervencions. Hi haurà una reunió d’avaluació mensual dins de 

l’equip tècnic del departament de Joventut junt amb el Regidor de Joventut on analitzar l’evolució 

de la implementació dels programes. 

S’inclourà en el procediment la indispensable participació de la gent jove no només amb la 

recollida de dades sobre la seua satisfacció, nivell de conscienciació i/o competències adquirides 

en les intervencions, sinó també a través de la creació de debats i discussions sobre el Pla donant 

continuïtat al model metodològic dels Fòrums Joves. Aquesta pràctica s’establirà com a tècnica de 

promoció a la participació juvenil a aplicar de manera continuada al llarg del procés 

d’implementació del Pla, celebrant almenys un fòrum de debat a l’any, el que ens possibilitarà rebre 

un feedback directe de la població beneficiària de les intervencions per poder adaptar i actualitzar 

les mesures a la realitat canviant. En aquest cas es fomentarà la participació continuada del grup de 

Corresponsals Juvenils (principal grup motor al Casal de la Joventut) per a la realització d’avaluacions 

mensuals o trimestrals a través de petits fòrums de debat, on s’obrirà espai perquè puguen opinar 

sobre el desenvolupament intervencions així com aportar propostes de millora. Tota la informació del 

debat quedarà registrada en l’acta, document que es redactarà a posteriori de la reunió. 



 

Al llarg del procediment d’avaluació, supervisió i seguiment del Pla, es proposa la redacció 

de diferents informes per part dels diferents agents implicats. Tal i com s’ha esmentat en aquest 

apartat, cada un dels agents que participen en els equips de treball interdisciplinari hauran de 

realitzar informes trimestrals sobre l’evolució de les intervencions que executen, coordinen o sobre les 

que col·laboren. Per a la redacció d’aquestos informes s’assegurarà d’incloure informació sobre a 

totes les parts que hagen participat en les intervencions, ja siga com a persones joves assistents i/o 

participants, les figures professionals que implementen l’acció i les entitats col·laboradores. En tot cas 

s’avaluarà l’eficiència de les intervencions.  

A més de tot aquest procediment, cal ressaltar per últim el control del treball realitzat per part 

de la tècnica de Joventut i l’equip del departament. A través d’unes fitxes de control mensual, es 

recolliran dades sobre la comunicació de la tècnica de Joventut amb la població, sobre l’activitat 

juvenil al territori. També s’autoavaluarà cada coordinació que la tècnica desenvolupe així com farà 

un recull de dades de cada tasca d’informació, assessorament i suport que haja desenvolupat. 

Tanmateix, anualment es realitzarà un control de dades amb indicadors referits a l’assoliment dels 

objectius al llarg de tot l’any de cada una de les intervencions. Totes aquestes dades serviran per a 

la redacció de la memòria avaluativa anual. 

Amb la finalització de cada any d’implementació es confeccionarà una memòria 

d’avaluació anual per recollir sintèticament l’avaluació i seguiment de tot l’any en relació al pactat 

al Pla d’Acció Anual. Aquesta memòria inclourà l’avaluació dels equips de treball interdisciplinari així 

com de l’equip del departament de Joventut (apuntant possibles canvis, valorant l’organització i 

l’efectivitat, aportant informació general sobre les actuacions coordinades i els seus resultats...); les 

coordinacions establertes amb altres òrgans i entitats, la Xarxa Jove de la comarca o altres institucions 

(xifres de reunions, projectes en comú, actuacions gestionades col·laborativament...); l’avaluació de 

l’ús del pressupost, despeses i ingressos; un resum de les xifres generals anuals (calendari final de les 

actuacions implementades,  nombre d’intervencions en general i per àmbits, xifra de persones 

ateses, participants, etc., desagregades per gènere i edat, xifres de xarxes socials i comunicacions 

públiques…); un resum de l’anàlisi de les accions dutes a terme junt amb la valoració general dels 

àmbits d’intervenció, programes, projectes i activitats desenvolupades; el grau d’assoliment dels 

objectius seguint els indicadors establerts valorant els reptes a futur; les conclusions de tota la memòria 

i les propostes de millora per a l’any vinent (dividides per àmbits, programes, projectes i activitats).  

Per últim, una vegada finalitzat la temporalització marcada del Pla Municipal de Joventut, 

s’elaborarà un informe d’avaluació final prenent com a base les memòries anuals i desenvolupant 

una avaluació exhaustiva del desenvolupament del Pla de manera global (grau d'implementació 

de les mesures per àmbits, els impactes i resultats obtinguts, el nivell de consecució dels objectius...) 

així com les propostes de canvi per a l’elaboració d’un nou Pla Municipal de Joventut.  



 



 

6.1. EQUIPS DE TREBALL INTERDISCIPLINARIS_________  

EQUIP DE TREBALL INTERDISCIPLINARI JOVENTUT – BENESTAR SOCIAL 

COMPONENTS 

Equip tècnic de Joventut, equip tècnic de Benestar Social i  regidor/a de cada departament.  

DESCRIPCIÓ 

Creació d’un grup interdisciplinari per a coordinar la programació, implementació i avaluació dels 

programes i projectes conjunts o activitats en les que siga necessària la col·laboració de ambdós 

departaments. En cada cas, es determinaran les funcions a acomplir per cada professional a cada 

intervenció així com es tractaran casos i derivacions concretes.  

Programes conjunts en coordinació i execució: 

- Programa “ACCIONA” (participació juvenil) 

- Servei “ESTIC ACÍ” (Salut) 

- Programa “(RE)CONEGUEM LA SALUT MENTAL” (Salut) 

- Programa “ESCOLA D’EMOCIONS” (Salut) 

- Programa de prevenció de conductes addictives (Salut) 

- Programa de prevenció dels TCA (Salut) 

- Programa per la Salut sexe-afectiva (Salut) 

- Programa “ESTIL DE VIDA SALUDABLE” (Salut) 

- Programa “EDUCACIÓ EN VALORS: interculturalitat i consciència social” (Benestar Social) 

- Programa “EDUCACIÓ EN VALORS: diversitat, igualtat, interseccionalitat i perspectiva de 

gènere” (Benestar Social) 

Programes en col·laboració amb el Departament d’Educació 

- Programa “PAREM ELS PEUS AL BULLYING” (Educació) 

- Programa “BANYERES EDUCA” (Educació) 

- Programa “ESCOLA DE MARES I PARES” (Educació) 

- Programa “SUPORT AL PROFESSORAT” (Educació) 

- Programa “ESPAIS D’ESTUDI I PRÀCTICA” (Educació) 

- Programa “EDUCACIÓ EN VALORS: interculturalitat i consciència social” (Benestar Social) 



 

- Programa “EDUCACIÓ EN VALORS: diversitat, igualtat, interseccionalitat i perspectiva de 

gènere” (Benestar Social) 

FUNCIONAMENT 

Reunions trimestrals o davant demanda (per exemple, elaboració i consecució de programes 

subvencionats). Seguiment per canal de comunicació en línia. 

 

EQUIP DE TREBALL INTERDISCIPLINARI JOVENTUT – EDUCACIÓ 

COMPONENTS 

Equip tècnic de Joventut, equip tècnic d’Educació i departament d’Orientació Educativa dels 

Centres Educatius presents al municipi. També podran participar puntualment les entitats del Tercer 

Sector que realitzen projectes educatius al municipi.  

DESCRIPCIÓ 

Creació d’un grup interdisciplinari per a coordinar la programació, implementació i avaluació dels 

programes i projectes conjunts o activitats en les que siga necessària la col·laboració de ambdós 

departaments. En cada cas, es determinaran les funcions a acomplir per cada professional a cada 

intervenció així com es tractaran casos i derivacions concretes.  

Programes conjunts en coordinació i execució (Intervencions als Centres Educatius) 

- Programa “PAREM ELS PEUS AL BULLYING” (Educació) 

- Programa “BANYERES EDUCA” (Educació) 

- Programa “ESCOLA DE MARES I PARES” (Educació) 

- Programa “SUPORT  AL PROFESSORAT” (Educació) 

- Programa “ESPAIS D’ESTUDI I PRÀCTICA” (Educació) 

- Projecte “Difusió del Mariola Espai Jove” (Oci i temps lliure) 

o Xarrades informatives als Centres Educatius  

- Projecte “Promoció del Carnet Jove” (Oci i temps lliure) 

o Xarrades informatives als Centres Educatius 

- Programa de Corresponsals Juvenils de l’IVAJ 

o Xarrades informatives als Centres Educatius (Oci i temps lliure) 

- Coordinació Programa d’activitats extraescolars.  

- Programa subvencionats per Diputació d’Alacant i Conselleria d’Educació.  



 

Programes en col·laboració amb el Departament de Benestar Social: 

- Programa “ACCIONA” (Participació juvenil) 

o Projecte de voluntariat “FEM PART - Casal de la Joventut” 

o Projecte de voluntariat “FEM PART – Tercer Sector” 

o Projecte “CORRESPONSALS JUVENILS” (IVAJ)   

- Servei d’Atenció Psicològica per a Adolescents i Joves: “ESTIC ACÍ” (Salut): derivacions des 

dels Centres Educatius.  

- Programa de conscienciació, sensibilització i formació en Salut Mental Juvenil: 

“(RE)CONEGUEM LA SALUT MENTAL” (Salut) 

o Projecte de conscienciació, sensibilització i formació en salut Mental dirigida a joves 

a partir de 12 anys dels centres educatius del municipi  

o Projecte de conscienciació, sensibilització i formació en SM juvenil per a mares i pares 

d’adolescents dels Centres Educatius del municipi.  

- Programa “ESCOLA D’EMOCIONS”, educació i salut psicoemocional d’adolescents dels 

centres educatius municipals (Salut) 

- Programa de prevenció de les conductes additives (Salut): intervenció als Centres 

Educatius del municipi.  

- Programa de prevenció dels TCA (Salut) 

- Programa per la Salut Sexe-afectiva (Salut) 

- Programa “ESTIL DE VIDA SALUDABLE” (Salut, Oci i Medi Ambient) 

o Projecte “ALIMENTACIÓ SALUDABLE I CONSCIENT” 

- Programa “EDUCACIÓ EN VALORS: intercultural i consciència social” (Benestar Social) 

o Projecte “EDUQUEM PER LA INTERCULTURALITAT”:  

o Activitats d’educació intercultural en Centres Educatius. Benestar Social 

o Taller formatiu sobre educació intercultural i la detecció de casos de racisme 

i xenofòbia a les aules 

o Projecte “FEM PART – Casal de la Joventut –“ (Participació Juvenil) 

- Programa “EDUCACIÓ EN VALORS: diversitat, igualtat, interseccionalitat i perspectiva de 

gènere” (Benestar Social) 

o Projecte “EDUQUEM PER LA IGUALTAT” 

o Activitats de conscienciació i sensibilització sobre diversitat dirigida a joves 

d’entre 12 i 30 anys. 

o Intervenció sobre educació en valors i diversitat als Centres Educatius 

o Projecte de conscienciació, sensibilització i formació sobre educació en 

valors i diversitat dirigit a l’equip del professorat dels Centre Educatius. 



 

o Projecte de conscienciació i sensibilització sobre diversitat dirigit a 

professionals que tracten directa o indirectament amb població jove.  

o Projecte “RELACIONS SANES: MICROMASCLISMES I VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LES 

RELACIONS AFECTIVES”  

- Servei “Mariola Espai Jove (MEJ)” i Programa “OCI EDUCATIU I RECREATIU JOVE” (Oci i Temps 

Lliure): difusió als Centres Educatius. 

- Continuïtat i ampliació del Projecte “ET FORMES” (Educació) 

- Continuïtat del Projecte “Escola de Música Moderna” (Educació) 

Programes en col·laboració multidisciplinària amb l’ADL 

- Projecte “Pre-Ocupa’t Jove” (Mon Laboral) 

o Projecte de “Tallers per la cerca de treball” 

o Serie de conferències “Professionalitza’t” 

- Programa “Oportunitat Jove”  (Mon laboral) 

o Projecte “Oportunitat Jove – Pràctiques” 

Programes en col·laboració multidisciplinari amb Medi ambient 

- Programa “SOM NATURA EDUCA: Educació Ambiental Jove (Medi Ambient) 

o Projecte “EDUCA NATURA” per la conscienciació sensibilització. Intervencions als 

Centres Educatius. 

o Projecte “Jornada SOM NATURA”. Intervenció per part de l’alumna dels Centres 

Educatius 

FUNCIONAMENT 

Reunions trimestrals o davant demanda (per exemple, elaboració i consecució de programes 

subvencionats). Seguiment continuat per canal de comunicació en línia. 

JUSTIFICACIÓ 

Reconeixement de la figura de professional de Joventut com a agent d’intervenció als Centres 

Educatius de la Comunitat Valenciana:  

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport DECRET 72/2021, de 21 de maig, del Consell, 

d’organització de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià. 

[2021/6157] 

I) Establir i coordinar accions conjuntes amb els agents externs i els serveis educatius, sanitaris, 

socials, de joventut, culturals i laborals de l’entorn que contribuïsquen al desenvolupament del 

pla d’activitats del departament d’orientació acadèmica i professional. 



 

 

EQUIP DE TREBALL INTERDISCIPLINARI JOVENTUT – EDUCACIÓ – BENESTAR SOCIAL 

COMPONENTS 

Equip tècnic de Joventut, equip tècnic d’Educació, departament d’Orientació Educativa dels 

Centres Educatius presents al municipi i equip tècnic de Benestar Social. També podran participar 

puntualment les entitats del Tercer Sector que realitzen projectes educatius al municipi.  

DESCRIPCIÓ 

Creació d’un grup interdisciplinari per a coordinar la programació, implementació i avaluació dels 

programes i projectes conjunts o activitats en les que siga necessària la col·laboració dels tres 

departaments. En cada cas, es determinaran les funcions a acomplir per cada professional a cada 

intervenció així com es tractaran casos i derivacions concretes.  

Programes conjunts en col·laboració esmentats en els dos apartats anteriors d’educació i benestar 

social 

Tots els programes anomenats als posteriors grups i que coincideixen JOVENTUT-EDUCACIÓ-

BENESTAR SOCIAL. 

FUNCIONAMENT 

Reunions trimestrals o davant demanda (per exemple, elaboració i consecució de programes 

subvencionats). Seguiment continuat per canal de comunicació en línia. 

JUSTIFICACIÓ 

Reconeixement de la figura de professional de Joventut com a agent d’intervenció als Centres 

Educatius de la Comunitat Valenciana:  

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport DECRET 72/2021, de 21 de maig, del Consell, 

d’organització de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià. 

[2021/6157] 

I) Establir i coordinar accions conjuntes amb els agents externs i els serveis educatius, sanitaris, 

socials, de joventut, culturals i laborals de l’entorn que contribuïsquen al desenvolupament del 

pla d’activitats del departament d’orientació acadèmica i professional. 

 



 

EQUIP DE TREBALL INTERDISCIPLINARI JOVENTUT – ESPORTS 

COMPONENTS 

Equip tècnic de Joventut, equip tècnic d’Esports i  Regidor d’Esports. 

DESCRIPCIÓ 

Creació d’un grup interdisciplinari per a coordinar la programació, implementació i avaluació dels 

programes i projectes conjunts o activitats en les que siga necessària la col·laboració de ambdós 

departaments. En cada cas, es determinaran les funcions a acomplir per cada professional a cada 

intervenció així com es tractaran casos i derivacions concretes.  

Programes conjunts en coordinació i execució: 

- Programa “OCI ESPORTIU JOVE” (Oci i Temps Lliure) 

- Projecte “MILLORA DELS ESPAIS PÚBLICS PER AL JOVENT” (Oci i Temps Lliure) 

Programes en col·laboració: 

- Projecte “EXCURSIONS SOM NATURA”  (Medi Ambient) 

-  “JORNADA SOM NATURA A LA SERRA” (Medi Ambient) 

- Projecte de programació de viatges “VIATJA AMB EL CASAL” (Oci i temps lliure) 

- Programa “ACCIONA” (Participació Juvenil) 

- Programa “ESTIL DE VIDA SALUDABLE” (Salut & Oci i Temps Lliure) 

FUNCIONAMENT 

Reunions trimestrals o davant demanda (per exemple, elaboració i consecució de programes 

subvencionats). Seguiment per canal de comunicació en línia. 

 

EQUIP DE TREBALL INTERDISCIPLINARI JOVENTUT – CULTURA 

COMPONENTS 

Equip tècnic de Joventut i equip tècnic de Cultura.  

DESCRIPCIÓ 

Creació d’un grup interdisciplinari format per l’equip tècnic del departament de Joventut i l’equip 

tècnic de Cultura. 



 

Programes conjunts en coordinació i execució: 

- Programa “BANYERES EDUCA” – Projecte “MILLOREM LA BILBIO” (Educació) 

- Programa “OCI CULTURAL JOVE” (Oci i temps lliure) 

Programes en col·laboració: 

- Projecte “Jornada SOM NATURA” (Medi Ambient)  

- Projecte “ART NATURA” (Medi Ambient) 

- Projecte “ART MARIOLA” (Oci i temps lliure) 

FUNCIONAMENT 

Organitzar funcions de cada component per a la programació de accions conjuntes i tractar 

derivacions concretes.  

Reunions davant demanda (per exemple, elaboració i consecució de programes subvencionats). 

Seguiment per canal de comunicació en línia. 

 

EQUIP DE TREBALL INTERDISCIPLINARI JOVENTUT – MEDI AMBIENT 

COMPONENTS 

Equip tècnic de Joventut i equip tècnic de Medi Ambient. 

DESCRIPCIÓ 

Creació d’un grup interdisciplinari format per l’equip tècnic del departament de Joventut i l’equip 

tècnic de Medi Ambient. 

Programes conjunts en coordinació i execució: 

- Programa “SOM NATURA EDUCA: Educació Ambiental Jove” (Medi Ambient) 

o Projecte “EDUCA NATURA” 

o Projecte “Jornada SOM NATURA” 

o Projecte lúdic-formatiu “TALLERS EDUCA NATURA” 

o Projecte “SOM DEL BOSC: jornades de neteja a la Mariola” 

o Projecte “REPLANTEM LA MARIOLA” 

o Projecte “ART NATURA” 

o Projecte “HORTA JOVE” 

o Projecte “ALIMENTACIÓ SALUDABLE I CONSCIENT” 



 

-  Programa “SOM NATURA: Contactem amb la natura” (Medi Ambient) 

o Projecte “EXCURSIONS SOM NATURA” 

o Projecte “JORNADA SOM NATURA A LA SERRA” 

o Projecte “ACAMPADA JOVE SOM NATURA” 

Programes en col·laboració  

- Programa “ESTIL DE VIDA SALUDABLE” (Salut) 

o Taller/curs de Cuina Saludable per a gent jove 

o Tallers “Cultiva els teus propis aliments” 

o Taller d’educació alimentària 

- Projecte “Creació del grup de joves SOM NATURA” (Participació Juvenil) 

FUNCIONAMENT 

Reunions mensuals o davant demanda (per exemple, elaboració i consecució de programes 

subvencionats). Seguiment per canal de comunicació en línia. 

 

EQUIP DE TREBALL INTERDISCIPLINARI JOVENTUT – ADL 

COMPONENTS 

Equip tècnic de Joventut i equip tècnic d’ADL. 

DESCRIPCIÓ 

Creació d’un grup interdisciplinari format per l’equip tècnic del departament de Joventut i l’equip 

tècnic d’ADL. 

Programes conjunts en coordinació i execució: 

- Servei d’Orientació Laboral Jove (SOLJE) 

- Programa “PRE-OCUPA’T JOVE” 

- Programa “OPORTUNITAT JOVE!” 

- Programa “IMPULSEM AVALEM JOVES” 

Programes en col·laboració: 

- Programa “CARNET JOVE A BANYERES” (Oci i temps lliure) 

FUNCIONAMENT 



 

Organitzar funcions de cada component per a la programació de accions conjuntes i tractar 

derivacions concretes.  

Reunions mensuals o davant demanda (per exemple, elaboració i consecució de programes 

subvencionats). Seguiment amb grup de WhatsApp o Telegram. 

 

6.2. INTERVENCIONS PER ÀMBITS___________________ 

Àmbit 1. PARTICIPACIÓ JUVENIL.  

Objectiu general 1. Fomentar la cultura participativa i l’educació en la 

participació en el jovent de Banyeres de Mariola.  

 

Intervenció 1.1. Programa “ACCIONA” 

Codi 1-PJ (proposta 1-PS i 9-O als Fòrums Joves) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Impulsar la implicació social de la gent jove. 

 

 Afavorir la participació juvenil en les activitats proposades des de la Regidoria de Joventut i la 

resta de regidories.  

 

 Fomentar la participació del jovent immigrant de primera i segona generació a la població de 

Banyeres de Mariola.  

 

 Impulsar la creació de grups i xarxes de suport entre la gent jove del municipi. 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte de voluntariat “FEM PART - Casal de la Joventut” 

Projecte per promoure la participació juvenil voluntària a les diferents 

activitats que es proposen des del Departament de Joventut al Casal de la 

Joventut i al Mariola Espai Jove.  

Així mateix, es pretén fomentar la cogestió de certes activitats i 

esdeveniments que es promoguen directament per a la gent jove i que 

siguen proposades per a la gent jove, amb la pròpia gent jove (programació, 

elecció d’activitats, etc.).  

Es podran realitzar diferents voluntariats de segons els interessos de la pròpia 

gent voluntària en relació als programes i projectes organitzats des del 

2023 

Tot l’any 500 € 

2024 

Tot l’any 500 € 

2025 

Tot l’any 500 € 



 

departament de Joventut, tant a l’àrea d’Educació com a Medi Ambient i 

Benestar Social.  

L’activitat del jovent voluntari serà exclusivament de SUPORT NO 

PROFESIONALITZAT i en cap cas suposarà la responsabilitat total de tasques 

úniques o que impliquen la cura o intervenció grups de joves sencers. El 

voluntariat estarà guiat per una persona professional que acompanyarà i 

supervisarà l’acció de la persona voluntària. S’assegurarà SEMPRE 

d’acomplir amb tots els drets de les persones voluntàries, atenent-se a les 

regles corresponents. 

Aquest projecte permetrà l’adquisició de competències que seran 

reconegudes mitjançant un informe a través de la plataforma “RECONOCE”. 

Dins d’aquest projecte, es prioritzarà una plaça per a impulsar el voluntariat 

de persones joves immigrants de primera i segona generació, que puguen 

ser figures referents educatives per a les adolescents nouvingudes, tant per 

trencar la barrera lingüística i com la barrera cultural. Aquestes persones 

podran vindre derivades des de Serveis Socials, Centres Educatius, entitats 

del Tercer Sector o per candidatura espontània.  

Es proposa implementar el SISTEMA DE QUINTES per a realitzar jornades o 

esdeveniments anuals específics dins del programa de voluntariat del 

departament de Joventut.  

Totes les persones que participen en aquest programa rebran descomptes o 

accediran a la gratuïtat de les activitats proposades des de la Regidoria de 

Joventut i la Regidoria d’Esports. 

Activitats: 

1. Campanya informativa: difusió de la creació del grup per Xarxes Socials i 

cartelleria als Centres Educatius (prèvia cerca de persones interessades ja 

conegudes). 

2. Xarrada informativa i taller interactiu: per presentar el projecte als Centres 

Educatius i convidar a participar al jovent del municipi.  

3. Reunions organitzatives. 

Execució i organització: dinamitzador/a juvenil i equip tècnic de Joventut. 

Col·laboració: Centres Educatius. Temporalització: tots els anys. Ubicació: Casal 

de la Joventut.    

 

2026 

Tot l’any 500 € 

Possible dotació 

econòmica mitjançant 

subvencions de programes 

de Diputació d’Alacant, 

Generalitat Valenciana, 

FEMPV i altres organismes 

nacionals i europeus. 

Preu assumint contractació 

de el/la dinamitzador/a 

juvenil a través de la 

subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de 

la Regidoria de Joventut. 

Projecte de voluntariat “FEM PART – Tercer Sector” 

Projecte per promoure la participació juvenil als programes de 

voluntariat de les entitats del Tercer sector presents a Banyeres de 

Mariola, així com a altres entitats nacionals i internacionals.  

 

1. Campanya informativa sobre els programes de voluntariat de les 

entitats del Tercer Sector ubicades a Banyeres: difusió per les Xarxes 

Socials i cartelleria als Centres Educatius.  

 

2. Xarrades sobre els programes de voluntariat nacional i internacional: 

principalment el projecte VIU de la Generalitat Valenciana i 

2023 

Tot l’any 0 € 

2024 

Tot l’any 0 € 

2025 

Tot l’any 0 € 

2026 



 

voluntariat europeu, ERASMUS +, CES, EVS, etc. i altres programes a 

nivell internacional. Dirigides a l’alumnat de 1r i 2n de Batxiller a l’I.E.S. 

P. Manuel Broseta. També es realitzarà una xarrada per a la població 

jove en general al Casal de la Joventut impartida per l’ONG “Amics” 

d’Agres. 

 

3. Creació d’un lloc de voluntariat del CES al Casal de la Joventut (any 

2024 o 2025). 

Execució i organització: dinamitzador/a juvenil i equip tècnic de Joventut. 

Col·laboració: Centres Educatius,  entitats locals, nacionals i internacionals 

del Tercer Sector. Temporalització: tots els anys. Ubicació: Casal de la 

Joventut i els centres de les entitats. 

Tot l’any 0 € 

Possible dotació 

econòmica mitjançant 

subvencions de programes 

de Diputació d’Alacant, 

Generalitat Valenciana, 

FEMPV i altres organismes 

nacionals i europeus. 

Preu assumint contractació 

de el/la dinamitzador/a 

juvenil a través de la 

subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Joventut. 

Continuació del projecte “CORRESPONSALS JUVENILS” (IVAJ) 

Projecte de persones informadores juvenils col·laboradores directes amb l’acció 

del departament de Joventut. Son les encarregades de transmetre la informació 

referent als programes, projectes i activitats que s’ofereixen a la resta de 

companys i companyes de classe i dels seues entorns socials. Aquest grup també 

s’encarrega de recaptar les idees, opinions i propostes del seu entorn d’iguals 

per fer un retorn a l’equip del departament de Joventut i així poder adaptar les 

intervencions a la demanda real del jovent.  

1. Reunions setmanals. 

2. Tallers específics dirigits a aquest grup. 

3. Activitats d’oci educatiu i educació en valors. 

4. Excursions i trobades amb altres grups de corresponsals de l’Alcoià i el 

Comtat. 

5. Altres activitats en funció de les necessitats i demandes que van sorgint 

del grup.  

Dins d’aquest projecte, es proposa la següent activitat per a l’any 2023:  

- “Trobada de Corresponsals Juvenils de les comarques centrals” a l’Alberg Ull 

de Canals. Per aquesta trobada estaran convidats tots els grups de 

Corresponsals Juvenils. Es realitzaran activitats d’oci educatiu i formació 

específica en informació juvenil. Cada grup juvenil es costejarà la seua part de 

l’estància. 

 

Execució i organització: dinamitzador/a juvenil i equip tècnic de Joventut. 

Col·laboració: Centres Educatius. Temporalització: novembre. Ubicació: Casal de 

la Joventut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023 

Tot l’any 600 € 

2024 

Tot l’any 600 € 

2025 

Tot l’any 600 € 

2026 

Tot l’any 600 € 

Possible dotació 

econòmica mitjançant 

subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes nacionals i 

europeus. 

Preu assumint contractació 

de el/la dinamitzador/a 

juvenil a través de la 

subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Joventut. 



 

Projecte de continuïtat dels “FÒRUMS JOVES” 

Es proposa donar continuïtat amb la celebració dels Fòrums Joves com a 

ferramenta d’educació en la participació, per impulsar la presència i la veu de la 

gent jove en la presa de decisions en relació a les polítiques de joventut i totes les 

propostes a nivell pràctic que s’organitzen i realitzen.  

A més, aquesta és una ferramenta fonamental que s’aplicarà per a la correcta 

avaluació de la implementació del Pla Municipal de Joventut 2023-2026.  

En la celebració dels fòrums, es convidarà a esmorzar o berenar i a més es regalarà 

marxandatge del Casal de la Joventut.  

Es realitzaran 2 fòrums una vegada a l’any (un per a gent entre 12 i 17 anys i altre 

per a gent jove d’entre 18 i 30 anys). Si es consolida la participació, l’assiduïtat 

podrà ampliar-se a realitzar 4 fòrums dos vegades a l’any.   

Execució: dinamitzador/a juvenil i equip tècnic de Joventut. Coordinació: equip 

tècnic de Joventut. Temporalització: novembre. Ubicació: Casa de la Cultura o 

altres instal·lacions públiques adients. 

2023 

1 volta 

a 

l’any 

200 € 

2024 

1 volta a 

l’any 
200 € 

2025 

1 volta a 

l’any 
200 € 

2026 

1 volta a 

l’any 
200 € 

Possible dotació 

econòmica mitjançant 

subvencions de programes 

de Diputació d’Alacant, 

Generalitat Valenciana, 

FEMPV i altres organismes 

nacionals i europeus. 

Preu assumint contractació 

de el/la dinamitzador/a 

juvenil a través de la 

subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de 

la Regidoria de Joventut. 

Projecte "Creació del grup de joves SOM NATURA" 

 
Proposta per impulsar la creació d'un grup de joves d'entre 12 i 30-35 anys amb 

interessos sobre la cura del medi ambient, l'ecologia i l'amor per la natura en 

general. 

 

Aquest grup pretén ser un grup que unisca gent jove amb afinitat per la cura del 

Medi Ambient i que participe activament de les activitats que s'incentiven en 

aquesta àrea per a futur convertir-se en un "grup motor" que propose i organitze 

activitats a través del Casal de la Joventut per a altres joves en matèria 

d'educació i conscienciació ambiental.  

 

1. Campanya informativa: difusió de la creació del grup per Xarxes Socials i 

cartelleria als Centres Educatius (prèvia cerca de persones interessades ja 

conegudes). 

2. Xarrada informativa i taller interactiu: per presentar el projecte als Centres 

Educatius i convidar a participar al jovent del municipi.  

2023 

- 200 € 

2024 

Tot l’any 200 € 

2025 

Tot l’any 200 € 

2026 

Tot l’any 200 € 



 

3. Reunions organitzatives (dinamització de l'espai de creació i proposta, 

organització de les propostes, posada en marxa, acompanyament i gestió de 

projectes de Medi Ambient i Joventut...) 

Es pretén que aquest grup participe en l'organització de la "Jornada SOM NATURA" 

i d'altres projectes dels programes de Medi Ambient.  

 

Des del l’equip de Joventut i l’educadora ambiental s’ajudarà en la dinamització 

i facilitació del grup, a més de facilitar espais i mitjans per a l’impuls de la seua 

creació.  
 

 Execució i organització: dinamitzador/a juvenil, equip tècnic de Joventut i equip 

tècnic de Medi Ambient. Col·laboració: Centres Educatius i AMPA. 

Temporalització: a partir de la primera celebració de la jornada “Som Natura”. 

Ubicació: Casal de la Joventut.    

 

Possible dotació 

econòmica mitjançant 

subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes nacionals i 

europeus. 

Preu assumint 

contractació de el/la 

dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per 

a entitats locals de la 

“Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de 

la Regidoria de Joventut i 

la Regidoria de Medi 

Ambient. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Falta de participació juvenil i presència de la gent jove en l’àmbit comunitari.  

 Necessitat de donar força i valor a la veu de la gent jove per implicar-la en els processos de decisió que 

repercuteixen directament en la seua vida. 

 Falta de participació i desmotivació del jovent per adherir-se a les activitats d’oci educatiu i els tallers 

proposats des del Casal de la Joventut: sobre estimulació, excés d’activitat acadèmica i extraescolar, ... 

 Falta de participació en els programes de voluntariat juvenil que ofereixen les entitats del Tercer Sector a 

Banyeres de Mariola.  

 Baixa participació dels grups de gent jove immigrant en activitats socials a nivell local.  

 Demanda explícita nascuda als fòrums joves (proposta 1-PS i 9-O). 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del Departament de 

Joventut. 

 

 Regidoria de Joventut. 

 Equip tècnic del departament de Medi Ambient. 

 Regidoria de Medi Ambient.  

 Equip tècnic del departament de Benestar Social. 

 Entitats locals, nacionals i internacionals del Tercer 

Sector. 

 Centres Educatius. 

 

 



 

Intervenció 1.2. Programa “IMPULSA” 

Codi 2-PJ (proposta 1-PS als Fòrums Joves) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Impulsar la participació jove en les associacions del municipi.  

 

 Fomentar l’associacionisme entre la gent jove del poble.  

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “IMPULSA” 

Projecte per a donar visibilitat a les associacions existents i impulsar la 

participació associativa de la gent jove del municipi.  

1. Prendre contacte amb totes les associacions, col·lectius i clubs 

presents a Banyeres de Mariola.  

 

2. Ajudar a promocionar les associacions existents a través d’una 

campanya informativa per les Xarxes Socials.  

 

3. Es reservarà un espai per a la presència i intervenció de les 

associacions presents al poble que desitgen participar a les jornades i 

esdeveniments proposades des del departament de Joventut. 

 

Execució i organització: dinamitzador/a de joventut i equip tècnic de Joventut. 

Temporalització: una vegada a l’any. Ubicació: Casal de la Joventut.    

 

2023 

Tot l’any 0 € 

2024 

Tot l’any 0 € 

2025 

Tot l’any 0 € 

2026 

Tot l’any 0 € 

Possible dotació 

econòmica mitjançant 

subvencions de programes 

de Diputació d’Alacant, 

Generalitat Valenciana, 

FEMPV i altres organismes 

nacionals i europeus. 

Preu assumint contractació 

de el/la dinamitzador/a 

juvenil a través de la 

subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Joventut. 

Projecte “FIRA D’ASSOCIACIONS – IMPULSA –“  

Projecte de la realització d’una fira d’associacions dedicada principalment a la 

promoció de les accions de les mateixes i a la captació de persones joves per a 

que participen d’aquestes.  

2023 

1 volta a 

l’any 

300 € 

2024 



 

A la fira podran participar associacions, clubs esportius, entitats del Tercer Sector, 

col·lectius, entre altres grups informals del poble. Es proposarà que cada grup 

faça una intervenció lúdica i atractiva per a la gent jove.  

L’ajuntament facilitarà l’espai i el dinar de germanor per a totes les persones 

participants.  

Aquesta fira es realitzarà una jornada d’un diumenge amb diferents activitats al 

matí i a la vesprada. Es proposa que cada any la fira es centre en una temàtica 

i s’haurà d’organitzar les associacions que tinguen vincles temàtics comuns per 

crear una intervenció conjunta.   

Execució i organització: dinamitzador/a de joventut i equip tècnic de Joventut. 

Temporalització: una vegada a l’any. Ubicació: Casal de la Joventut.    

 

1 volta a 

l’any 

300 € 

2025 

1 volta a 

l’any 

300 € 

2026 

1 volta a 

l’any 

300 € 

Possible dotació 

econòmica mitjançant 

subvencions de programes 

de Diputació d’Alacant, 

Generalitat Valenciana, 

FEMPV i altres organismes 

nacionals i europeus. 

Preu assumint contractació 

de el/la dinamitzador/a 

juvenil a través de la 

subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Joventut. 

Projecte “ACOMPANYAMENT PER A                      

L’ASSOCIACIONISME” 

Projecte que ofereix el servei d’acompanyament i assessorament per a la 

tramitació de la creació d’una associació a gent jove del municipi.  

L’Ajuntament dota d’una petita subvenció econòmica per ajudar al grup 

de joves a sufragar les despeses, a més de facilitar espais i formació en 

aspectes legals, administratius i fiscals, etc.  

Servei a demanda del grup de joves en qüestió.  

Aquest servei es promocionarà a través d’una campanya informativa per 

les Xarxes Socials i cartelleria als Centres Educatius i llocs de trànsit de joves.  

 

Execució i organització: equip tècnic de Joventut i equip tècnic de Medi 

Ambient. Temporalització: tot l’any. Ubicació: Casal de la Joventut.    

 

2023 

Tot l’any 100 € 

2024 

Tot l’any 100 € 

2025 

Tot l’any 100 € 

2026 

Tot l’any 100 € 

Possible dotació 

econòmica mitjançant 

subvencions de programes 

de Diputació d’Alacant, 

Generalitat Valenciana, 

FEMPV i altres organismes 

nacionals i europeus. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Joventut. 



 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ  

 Baixa participació de la gent jove en les associacions de la localitat.  

 Falta de participació juvenil i presència de la gent jove en l’àmbit comunitari.  

 Falta de participació en els programes de voluntariat juvenil que ofereixen les entitats del Tercer 

Sector a Banyeres de Mariola.  

 Demanda explícita nascuda als fòrums joves (proposta 1-PS). 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip del Departament de 

Joventut. 

 

 Equip tècnic del departament de Joventut. 

 Regidoria de Joventut.  

 

Àmbit 2. EDUCACIÓ I FORMACIÓ.  

Objectiu general 2. Fomentar l’educació i formació de 

qualitat per a tota la població de Banyeres de Mariola.  
 

Intervenció 2.1. Programa “PAREM ELS PEUS AL BULLYING” 

Codi 1-EF  

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Afavorir el bon clima i la convivència sana entre l’alumnat dels Centres Educatius del municipi. 

Implementar un sistema de detecció de casos d’assetjament escolar i ciberassetjament entre 

l’alumnat.  

 Aplicació de ferramentes d’acompanyament psicopedagògic a les persones que sofreixen 

assetjament escolar dins de les aules.  

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “STOP BULLYING” 

Projecte de conscienciació i sensibilització sobre l’assetjament escolar i la 

promoció de l’educació en valors dirigida a joves d’entre 12 i 30 anys. Totes 

les intervencions estan basades en la perspectiva de gènere i la 

interseccionalitat.  

2023 

Tot l’any 

lectiu 

1.000 € 

2024 



 

1.Campanya a través de les Xarxes Socials: publicacions periòdiques i 

píndoles informatives. 

2.Intervencions als Centres Educatius: exposicions, ponències en primera 

persona, xarrades de professionals, tallers interactius, documentals/cinema, 

intervencions al pati i al hall, concursos artístics relacionats amb la temàtica 

(relats, fotografia, dibuix), “Setmana contra l’assetjament escolar”, Cada 

any es farà una o dos intervencions.   

3. Intervenció de mediació educativa: Projecte que fomenta la mediació 

educativa com a ferramenta fonamental per a la resolució de conflictes, 

posant al centre a l’alumnat com a eix fonamental per a la mediació. Es 

realitzarà una intervenció socioeducativa on es formarà a l’alumnat més 

major en tècniques de mediació educativa centrada en potenciar 

conductes en positiu i relacions positives, per a col·laborar en la resolució 

de conflictes entre altres joves del mateix Centre Educatiu de menor edat. 

Prenent com a base l’educació en valors i els valors democràtics, la cura, 

l’empatia i el respecte com a base.  

Aquest tipus d’intervencions mediadores esmorteixen les conseqüències de 

la violència i l’assetjament escolar, a més d’apoderar al jovent com a 

subjectes del seu propi canvi. Es tracta d’un sistema d’ajuda entre iguals 

amb atenció a la diversitat i la resolució de conflictes a través de l’educació 

en valors. Amb la seua implementació s’aconsegueix millorar la convivència 

als Centres Educatius, a més de potenciar el rendiment acadèmic.  

El projecte de mediació s’elaborarà al llarg de l’any lectiu, tindrà una 

persona de l’equip de professorat a càrrec i podran participar professionals 

en la matèria per a realitzar les sessions formatives i de seguiment.  

Execució: persones professionals (contractació externa i participació des 

d’entitats del Tercer Sector), dinamitzador/a juvenil, equip tècnic de 

Joventut, equip tècnic de Benestar Social i personal dels Centres Educatius. 

Organització: equip tècnic de Joventut i equip tècnic d’Educació. 

Col·laboració: Centres Educatius i entitats del Tercer Sector (Creu Roja, 

Càritas, i altres). Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Centres 

Educatius.   

Tot l’any 

lectiu 

1.000 € 

2025 

Tot l’any 

lectiu 

1.000 € 

2026 

Tot l’any 

lectiu 

1.000 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, Conselleria 

d’Educació, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa 

Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria d’Educació. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Els Centres Educatius del municipi són espais claus per a la intervenció amb joves (el 35% de la 

població jove acudeix als Centres Educatius, presenten molt baixa taxa d’abandonament i 

absentisme, i alta taxa de graduació). 

 El jovent comunica la presència de casos d’assetjament escolar i ciberassetjament als Centres 

Educatius (casos no visibles per al professorat, falta d’intervenció real i efectiva). 

 El sofriment d’assetjament escolar, ciberbullying i qualsevol tipus de discriminació i violència rebuda 

per part del grup d’iguals repercuteix greument en la salut biopsicosocial i el rendiment acadèmic 

de l’alumnat. 

 Falta de programes i projectes als Centres Educatius que actuen per previndre, detectar i intervindre 

en casos d’assetjament escolar i ciberassetjament.  



 

 El jovent reclama falta d’acompanyament, suport i empatia per part de l’equip del professorat dels 

Centres Educatius.  

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip del Departament 

d’Educació 

 Equip del Departament de 

Joventut 

 Departament d’Educació 

 Departament de Joventut 

 Equip i Departament de Benestar Social 

 AMPA 

 

Intervenció 2.2. Programa “BANYERES EDUCA” 

Codi 2-EF (proposta 1-E, 2-E, 6-E I 7-E als Fòrums Joves) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Afavorir l’accés de la població jove en situació de vulnerabilitat a recursos de orientació i 

suport psicoeducatiu.  

 

 Ampliar l’oferta de recursos i activitats educatives/formatives dirigides específicament al 

jovent. 

 

 Millorar l’educació, la formació i la capacitació de la gent jove del municipi. 

 

 Millorar la inclusió educativa de la població jove en risc d’exclusió social. 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “ORIENTA” 

 

servei de suport, orientació i intervenció  psicoeducativa personalitzada, 

individual i grupal, per a joves estudiants amb necessitats educatives 

especials i que es troben en situació de vulnerabilitat. Es proposen 

diferents intervencions i activitats per a la implementació del projecte 

com la creació d’un grup de reforç específic per a alumnes amb 

aquestes dificultats específiques. L’alumnat estarà derivat des de Serveis 

Socials i dels Centres Educatius que necessiten un reforç major i extern 

amb continuïtat.  

 

 

Execució: professional en psicopedagogia/psicologia educativa 

(contractació externa). Podrà participar com a suport gent jove 

voluntària del “Programa de voluntariat FEM PART” del Casal de la 

2023 

Tot l’any lectiu 1.000 € 

2024 

Tot l’any lectiu 1.000 € 

2025 

Tot l’any lectiu 1.000 € 

2026 

Tot l’any lectiu 1.000 € 



 

Joventut. Organització: equip tècnic d’Educació i equip tècnic de 

Joventut. Col·laboració: equip tècnic de Serveis Socials i els Centres 

Educatius. Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Casal de la 

Joventut. 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, Conselleria 

d’Educació, FEMPV i altres 

organismes. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria d’Educació. 

Projecte “REFORÇ EDUCATIU PER A TOTS I TOTES”  

 

projecte que ofereix classes de reforç educatiu gratuït per a l’alumnat 

amb baixos recursos (grups reduïts). Base metodològica amb 

perspectiva de gènere i interseccional. Les participants venen derivades 

de Serveis Socials.   

 

1.Grup de 1r i 2n d’E.S.O. Reforç educatiu en horari de vesprada, dilluns i 

dimecres. 

2.Grup de 3r i 4t d’E.S.O. Reforç educatiu en horari de vesprada, dimarts i 

dijous. 

3.Grup de Batxiller. Reforç educatiu en horari de vesprada, dilluns i 

dimecres. 

Aquest projecte es coordinarà junt amb el projecte de reforç educatiu 

que implementa la Creu Roja (tractant de no coincidir horaris ni tipus de 

metodologies/intervencions). 

L’evolució dels grups i la continuïtat del projecte dependrà de la seua 

demanda, eficiència i eficàcia.  

Execució: professional en psicopedagogia/educació (contractació 

externa). Podrà participar com a suport gent jove voluntària del 

“Programa de voluntariat FEM PART” del Casal de la Joventut. 

Organització: equip tècnic d’Educació i equip tècnic de Joventut. 

Col·laboració: equip tècnic de Serveis Socials i els Centres Educatius. 

Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Casal de la Joventut. 

2023 

Tot l’any 

lectiu 

 3.000€ 

2024 

Tot l’any 

lectiu 

3.000€ 

2025 

Tot l’any 

lectiu 

3.000€ 

2026 

Tot l’any 

lectiu 

3.000€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, Conselleria 

d’Educació, FEMPV i altres 

organismes. 

Costos assumits per la Regidoria 

d’Educació. 

Projecte “TÈCNIQUES D’ESTUDI” 

tallers per aprendre a aplicar tècniques que ajuden a millorar 

l’adquisició d’habilitats i coneixements i ferramentes per l’organització 

del temps, entre altres continguts. La metodologia dels tallers estarà 

adaptada al nivell d’estudis i al contingut curricular. Els tallers es 

realitzaran el primer quadrimestre del curs lectiu, amb una sessió cada 2 

setmanes en horari de tutories en els Centres Educatius. 

 

1. Tallers per a joves (1r i 2n d’E.S.O.): una sessió cada 2 setmanes en horari 

de tutories, durant el primer quadrimestre (8 sessions). 

2023 

Tot l’any 

lectiu 

700€ 

2024 

Tot l’any 

lectiu 

700€ 

2025 



 

2. Tallers per a joves (3r i 4t d’E.S.O.): una sessió cada 2 setmanes en horari 

de tutories, durant el primer quadrimestre (8 sessions). 

3. Tallers per a joves (Batxiller):  una sessió cada 2 setmanes en horari de 

tutories, durant el primer quadrimestre (8 sessions). 

En el cas de que aquest tipus d’activitat ja es propose des del Centre 

Educatiu o no siga possible realitzar-la als centres, es realitzaran fora de 

l’horari lectiu i al Casal de la Joventut.  

Execució: professional en psicopedagogia/educació/intervenció 

psicoeducativa (contractació externa). Organització: equip tècnic 

d’Educació i equip tècnic de Joventut. Col·laboració: personal dels 

Centres Educatius. Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Casal de 

la Joventut.  

Tot l’any 

lectiu  

700€ 

2026 

Tot l’any 

lectiu  

700€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, Conselleria 

d’Educació, FEMPV i altres 

organismes. 

Costos assumits per la 

Regidoria d’Educació. 

 

Projecte “CASTELLÀ I VALENCIÀ PER A TOTS I TOTES” 

Projecte de cursos i tallers de reforç de castellà i valencià dirigida a joves 

d’entre 12 i 30 anys d’origen immigrant. Derivació de Serveis Socials i dels 

Centres Educatius.  

1.Reforç de castellà.: una sessió setmanal durant tot el curs lectiu.  

2.Reforç de valencià: una sessió setmanal durant tot el curs lectiu. 

Aquest projecte es coordinarà junt amb el projecte de reforç educatiu 

que implementa la Creu Roja (tractant de no coincidir horaris ni tipus de 

metodologies/intervencions). 

L’evolució dels grups i la continuïtat del projecte dependrà de la seua 

demanda, eficiència i eficàcia. 

Execució: professional en psicopedagogia/educació/intervenció 

psicoeducativa (contractació externa). Podrà participar com a suport 

gent jove voluntària del “Programa de voluntariat FEM PART” del Casal 

de la Joventut.  Organització: equip tècnic d’Educació i equip tècnic de 

Joventut. Col·laboració: equip de Benestar Social i personal dels Centres 

Educatius. Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Casal de la 

Joventut. 

2023 

Tot l’any lectiu 1.000€ 

2024 

Tot l’any lectiu 1.000€ 

2025 

Tot l’any lectiu 1.000€ 

2026 

Tot l’any lectiu 1.000€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, Conselleria 

d’Educació, FEMPV i altres 

organismes. 

Costos assumits per la 

Regidoria d’Educació. 

 

Continuïtat i ampliació del Projecte “ET FORMES”  

Donar continuïtat a l’oferta formativa del projecte:  Cursos específics 

oferits des del Casal de la Joventut (d’empreses externes) i a més els 

Cursos homologats per l’IVAJ, Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure 

2023 

Tot l’any 

lectiu 

 

3.000€ 



 

Educatiu, Infantil i Juvenil (MAT) i Monogràfics per a la intervenció 

socioeducativa; Cursos CdT de la Xarxa de Centres de Turisme de la 

Comunitat Valenciana, Cursos PICE de la Càmera de Comerç Alcoi i els 

Cursos oferits per la Diputació d’Alacant. 

- Ampliar l’oferta de formació no reglada prenent com a base el ja 

present projecte “ET FORMES” del Departament de Joventut. Al mes de 

maig i juny es farà difusió de la possible oferta per temàtiques de forma 

pública (Xarxes Socials i Centres Educatius) i segons la demanda, es 

plantejarà uns o altres tallers i cursos. Les persones interessades fan una 

“preinscripció” en juny per guardar plaça i assegurar que es participe, i 

en setembre es realitza la inscripció comú. Les persones participants 

pagarien una fracció del total que val la seua plaça, segons el taller (la 

resta, la finança l’Ajuntament). Hi hauria bonificació parcial o total per 

a joves en situació de vulnerabilitat (es reservaran places per a aquesta 

població, podran ser derivades de Serveis Socials) i possibilitat a accedir 

a una beca per la gratuïtat del taller/curs. També hi haurà disponible el 

descompte amb Carnet Jove. 

 

1. Tallers/cursos artístics: taller de pintura/dibuix, taller de fotografia, taller 

de dansa moderna, taller de teatre, taller de cant, taller de creació 

audiovisual, taller de danses populars...   

2. Tallers de modalitats urbanes: taller de graffiti, taller de rap, taller de 

beatbox, taller de DJ...  

3. Taller/curs de cuina: lligat a la intervenció de Salut “7-SA” i de Medi 

Ambient “1-MA”. 

4. Curs d’informàtica: aprendre nocions bàsiques d’utilització de 

l’ordinador i principalment el Microsoft Office. Dirigit a joves d’entre 12 

i 30 anys amb pocs o nuls coneixements informàtics. 

5. Curs d’anglès/francés: Es podrien fer diferents grups en funció de la 

quantitat de gent interessada i els seus nivells de fluència en l’idioma. 

Dirigit a joves d’entre 12 i 30 anys. 

6. Curs de primers auxilis: curs puntual que s’ofereix una vegada a l’any, 

dirigit a la gent jove. 

L’oferta de cursos dependrà de les subvencions. Es podran oferir certs 

cursos cada any seguint el pressupost disponible, pel que s’escolliran en 

funció dels objectius anuals i de l’evolució dels mateixos en quant a 

participació i desenvolupament.  

Execució: professionals en la matèria (contractació externa); 

dinamitzador/a juvenil i equip tècnic de Joventut. També es podrà 

comptar amb la  participació del jovent voluntari. Podrà participar com 

a suport gent jove voluntària del “Programa de voluntariat FEM PART” 

del Casal de la Joventut.  Organització: equip tècnic d’Educació i equip 

tècnic de Joventut. Col·laboració: equip tècnic de Serveis Socials i els 

Centres Educatius. Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Casal de 

la Joventut. 

 

 

 

2024 

Tot l’any 

lectiu 

3.000€ 

2025 

Tot l’any 

lectiu 

3.000€ 

2026 

Tot l’any 

lectiu 

3.000€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, Conselleria 

d’Educació, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa 

Jove”. 

 

Costos assumits per la Regidoria 

de Joventut i Regidoria 

d’Educació.  



 

Continuïtat del Projecte “Escola de Música Moderna”  

Donar continuïtat al Projecte “Escola de Música Moderna dirigit a joves 

del municipi.  

1. Curs instrumental “Rock Band”: de guitarra clàssica, elèctrica, baix, 

ukelele i bateria. Preparació per a les proves de la Rock Band. 

 

2. Curs de conjunt instrumental: grup de guitarres clàssiques. 

 

3. Curs instrumental: de guitarra clàssica, elèctrica, baix, ukelele i 

bateria. 

4. Curs d’ukelele i guitarra clàssica per a estiu al més de juliol 

 

Execució: professional (contractació externa). Organització: equip 

tècnic de Joventut. Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Casal de 

la Joventut i Mariola Espai Jove.  

2023 

Tot l’any 5.250 € 

2024 

Tot l’any 5.500€ 

2025 

Tot l’any 5.500€ 

2026 

Tot l’any 5.500€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Costos assumits per la 

Regidoria de Joventut. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Els Centres Educatius del municipi són espais claus per a la intervenció amb joves (el 35% de la 

població jove acudeix als Centres Educatius, presenten molt baixa taxa d’abandonament i 

absentisme, i alta taxa de graduació). 

 La majoria del jovent desitja desenvolupar estudis posobligatoris i professionalitzants, ampliar 

competències i aprenentatges diversos per assegurar-se un bon futur laboral i vital.  

 Conseqüències d’empitjorament de la Salut Mental del jovent a causa de la pressió exercida pels 

estudis (des de l’E.S.O. fins Batxiller, F.P. i Universitat) que influeix en el seu rendiment acadèmic i el seu 

benestar biopsicosocial. 

 Informació insuficient sobre l’elecció d’estudis i formacions a futur: la població jove reclama un servei 

d’orientació educativa i orientació psicoeducativa de qualitat i personalitzada, que contemple la 

diversitat de necessitats, demandes i desitjos de cada jove i acompanye des del tracte humanitzat i 

empàtic. 

 Sistema educatiu “deficitari”: ensenyança/aprenentatge “en serie”, falta d’educació emocional i 

tracte amb més cura, falta de pràctica i excés de teoria, metodologia exigent, excessivament 

racional i poc dinàmica i creativa. 

 Demanda explícita del jovent assistent als fòrums joves (proposta 6-E). 



 

 Barrera cultural i lingüística de les persones adolescents i joves nouvingudes que arriben al municipi 

(sobre tot les persones si venen de països de llengües no llatines i no parlen ni tan sols castellà). 

 Falta de servei de suport educatiu per a la integració lingüística (suport per a l’aprenentatge de 

castellà i valencià per a població jove immigrant).  

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip del Departament 

d’Educació 

 Equip del Departament de 

Joventut 

 Centres Educatius 

 Departament d’Educació 

 Departament de Joventut 

 Equip i Departament de Benestar Social 

 

Intervenció 2.3. Programa “ESCOLA PER A MARES I PARES” 

Codi 3-EF  

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Afavorir la comunicació en positiu i les relacions afectives sanes entre 

mares/pares/tutors/tutores i les/els seues/seus filles/fills joves. 

 Proporcionar coneixements i ferramentes per a l’educació conscient a les 

mares/pares/tutors/tutores del jovent.  

 Fomentar l’ampliació de la visió que te la gent adulta cap a la població jove cap a una 

perspectiva més empàtica i comprensiva.  

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “ESCOLA PER A MARES I PARES” 

Projecte d’educació parental/maternal  dirigit 

mares/pares/tutors/tutores d’adolescents i joves. 

Es tracta d’una proposta d’una sèrie de tallers formatius, xarrades i 

conferències de persones expertes sobre diferents temàtiques, que 

dotaran d’informació i metodologia a les participants per acompanyar 

al jovent en l’època de transició cap a la vida adulta.  

Es tractaran alguns temes com, per  exemple: comunicació no violenta 

i criança conscient, educació emocional i sensibilització cap a la cura 

de la Salut Mental, construcció de vincles saludables i segurs, 

perspectiva de gènere i LGTBI+, sensibilització en diversitat i educació 

intercultural, orientació acadèmica-laboral i acompanyament 

socioeducatiu, ...  

2023 

Tot l’any 

lectiu 

1.000 € 

2024 

Tot l’any 

lectiu 

1.000 € 

2025 

Tot l’any 

lectiu 

1.000 € 

 



 

Aquestos temes seran dividits en diferents xarrades que aglutinaran els 

continguts en sessions determinades.  

- Campanya informativa prèvia: amb la col·laboració amb l’AMPA i els 

Centres Educatius del municipi per contactar i convidar a mares i pares 

de l’alumnat. També es difondrà la informació a través de les Xarxes 

Socials de l’Ajuntament.  

- Tallers formatius, xarrades i conferències de persones expertes i 

professionals en la matèria que es proposaran una o dos vegades cada 

quadrimestre.  

Cada activitat estarà oberta a la participació amb reserva prèvia. 

Mares i pares podran ser derivats directament de Serveis Socials sense. 

El projecte serà recomanat pels Centres Educatius i per l’AMPA. 

La continuïtat d’aquest projecte dependrà de la participació i la 

demanda.  

Execució: professionals en la matèria (contractació externa), equip 

tècnic de Joventut, equip tècnic d’Educació i equip tècnic de Serveis 

Socials. Organització: equip tècnic d’Educació i equip tècnic de 

Joventut. Col·laboració: departament de Serveis Socials, els Centres 

Educatius i AMPA. Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Sala de 

conferències de la Casa de la Cultura, Casal de la Joventut, Teatre 

Beneficència...  

2026 

Tot l’any 

lectiu 

1.000 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, Conselleria 

d’Educació, FEMPV i altres 

organismes. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria d’Educació. 

Projecte “ESCOLA D’EMOCIONS PER A MARES I PARES” 

tallers específics d’educació emocional en relació al mètode de 

criança per millorar les relacions familiars; dirigit a 

mares/pares/tutors/tutores d’adolescents i joves.  

Aquest projecte s’implementarà un any després de la implementació 

del projecte inicial “Educació per a Mares i Pares” o quan ja s’haja 

consolidat un grup de gent que estiga interessada en aquest tipus de 

formació.  

1. Curs  sobre educació emocional i criança conscient: diversos tallers 

específics d’educació emocional per tractar diferents temàtiques 

d’educació emocional en relació a la criança conscient 

d’adolescents i joves, oferits al llarg del curs lectiu. Aquestos tallers 

oferiran l’aprenentatge de ferramentes psicopedagògiques 

d’educació emocional per millorar les relacions intrafamiliars. 

 

Es realitzarà un taller cada dos mesos i la formació durarà tot l’any 

lectiu. Cap la possibilitat d’ampliar la temporalització i fer-ho 

mensualment (segons demanda i implicació de mares/pares). 

 

Mares i pares podran ser derivats directament de Serveis Socials 

sense. El projecte serà recomanat pels Centres Educatius i per l’AMPA. 

 

2. Xarrades d’experts puntuals sobre pedagogia, educació emocional 

i criança d’adolescents i joves, tractant problemàtiques concretes. 

Una sessió per cada quadrimestre (3 sessions en un curs lectiu), un dia 

entre setmana per la vesprada en horari post-laboral. El nombre de 

xarrades es podrà ampliar davant demanda específica. Aquestes 

2023 

-  

2024 

Tot l’any 

lectiu 

1.000 € 

2025 

Tot l’any 

lectiu 

1.000 € 

2026 

Tot l’any 

lectiu 

1.000 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, Conselleria 

d’Educació, FEMPV i altres 

organismes. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria d’Educació. 



 

xarrades es coordinaran amb les del Projecte “Escola de Mares i 

Pares” per no solapar-se o inclús, alternar-se en els anys d’intervenció. 

 

Aquestes xarrades seran gratuïtes i obertes per a tot el públic. Seran 

especialment recomanades a mares/pares/tutores/tutors en 

seguiment per Serveis Socials així com pels Centres Educatius i l’AMPA. 

 

La continuïtat d’aquest projecte dependrà de la participació i la 

demanda.  

Execució: professionals en la matèria (contractació externa). 

Organització: equip tècnic d’Educació i equip tècnic de Joventut. 

Col·laboració:, equip tècnic de Serveis Socials, els Centres Educatius i 

AMPA. Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Casa de la Cultura, 

Teatre Beneficència i/o Teatre Principal.   

 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 El jovent considera el suport i l’acompanyament en positiu per part de les famílies com a part 

indispensable per al bon rendiment acadèmic i el benestar biopsicosocial de l’alumnat. 

 La gent jove reclama el seu malestar en relació a la falta d’empatia, consideració i cura per part de 

mares i pares cap a els seus fills/filles joves, a més de la tendència a “desconsiderar” la seua veu 

(adultcentrisme). 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip del Departament 

d’Educació 

 Equip del Departament de 

Joventut 

 Departament d’Educació 

 Departament de Joventut 

 Equip i Departament de Benestar Social 

 AMPA 

 

Intervenció 2.4. Programa “SUPORT AL PROFESSORAT” 

Codi 4-EF  

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 

 Afavorir la comunicació en positiu i les relacions saludables entre l’equip del 

professorat dels Centres Educatius i l’alumnat.  

 Fomentar l’adquisició de coneixements i ferramentes psicopedagògiques 

innovadores per potenciar la creativitat i el dinamisme en l’alumnat.   



 

 Inculcar la sensibilització sobre les problemàtiques socials.  

 Fomentar l’ampliació de la visió que te la gent adulta cap a la població jove cap 

a una perspectiva més empàtica i comprensiva.  

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “SUMEM AMB EL CEFIRE” 

El projecte pretén sumar forces amb el CEFIRE, aprofitant aquest servei i recurs 

tan valuós per a la formació del professorat. Es posarà en contacte amb 

l’organisme corresponent i es veurà la possibilitat de fomentar cursos i 

formacions de les temàtiques on s’ha detectat major necessitat per tractar i 

valorar la possibilitat d’impartir aquests cursos en el municipi. 

Proposta de temàtiques: Educació Emocional, Tècniques 

psicopedagògiques innovadores, Salut Mental, Detecció i intervenció front 

l’assetjament escolar, Immigració i racisme, Perspectiva de gènere i 

diversitats (LGTBI+), Pressió social i cànons de bellesa, Addiccions 

(substàncies), Addiccions (TIC i jocs d’apostes), Maltractament i abús 

intrafamiliars, Conductes antisocials i de risc, i altres temes d’interés baix 

demanda del professorat. 

Alguns exemples dels cursos del CEFIRE: “Aplicacions didàctiques 

d’educació emocional”, “Educació emocional per a docents: 

experimentar per transmetre”, “EduSalut: promoció de la salut emocional i 

mental en centres educatius: desenvolupament emocional, afectiu i 

psicosocial; reflexions des dels projectes educatius del centre”, “Promoció 

de la salut i el benestar emocional i mental de l’alumne: ferramentes per a 

la detecció i prevenció en l’aula”, “Protegir la salut mental en l’aula des de 

l’acció tutorial”, “AutoForm-Diversitat cultural i exclusió social: desafiaments 

de les societats actuals”, “Innovació metodològica i ApS: recursos per al 

disseny, avaluació i la seua incorporació per al desenvolupament de 

competències de gènere, interculturalitat i salut a l’aula”... entre moltes 

altres.  

Execució: professionals en la matèria del CEFIRE. Organització: equip tècnic 

d’Educació.  Col·laboració: Centres Educatius. Temporalització: tot l’any 

lectiu. Ubicació: Centres Educatius.   

 

 

2023 

Tot l’any 

lectiu 

 

0 € 

2024 

Tot l’any 

lectiu 

 

0 € 

2025 

Tot l’any 

lectiu 

 

0 € 

2026 

Tot l’any 

lectiu 

 

0 € 

 

Projecte “CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS” 

El projecte busca la instauració d’un centre de referència per a la formació, 

dinamització pedagògica i suport a la tasca docent dels Centres Educatius 

del municipi. Aquesta proposta implica la participació directa de professores 

i professors del municipi, que seran les persones encarregades de moure les 

accions a desenvolupar en dit centre.  

2023 

Tot l’any 

lectiu 

 

0 € 

 

 

 

 



 

Les accions que es podrien promoure des d’aquest centre i grup serien: 

- Dotar de recursos i materials específics de les diferents àrees curriculars 

al professorat dels Centres Educatius. 

- Fer un treball de localització, selecció i catàleg de recursos educatius, 

així com l’orientació i assessorament per a la seua aplicació a altres 

professores i professors. 

- Oferir suport per al desenvolupament de la pràctica docent així com 

enfortir l’intercanvi d’experiències educatives entre el professora, 

inculcant la reflexió i l’esperit crític sobre la pròpia pràctica docent.  

- Coordinar i organitzar l’execució, seguiment, supervisió i avaluació de les 

actuacions formatives continuades i permanents, valorant i detectant 

necessitats de formació i creant propostes per atendre-les.   

En aquest cas es podrà disposar d’una sala al Casal de la Joventut o la Casa 

de la Cultura o altre edifici públic disponible per a aquest fi, on el grup es 

podrà reunir i dur a terme les seues accions.  

Execució: el propi equip docent dels Centres Educatius. Organització: equip 

tècnic d’Educació.  Col·laboració: Centres Educatius. Temporalització: tot 

l’any lectiu. Ubicació: Casal de la Joventut, Casa de la Cultura, altres.  

 

  

 

 

2024 

Tot l’any 

lectiu 

 

0 € 

 

2025 

Tot l’any 

lectiu 

 

0 € 

 

2026 

Tot l’any 

lectiu 

 

0 € 

 

 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Els Centres Educatius del municipi són espais claus per a la intervenció amb joves (el 35% de la 

població jove acudeix als Centres Educatius, presenten molt baixa taxa d’abandonament i 

absentisme, i alta taxa de graduació). 

 Pressió excessiva, individualisme i competitivitat en el món estudiantil (pressió per l’excel·lència, 

exigència d’inversió de temps i esforç excessiu, metodologia d’avaluació “poc humanitzada”: excés 

d’exàmens i proves, ...)  

 Conseqüències d’empitjorament de la Salut Mental del jovent a causa de la pressió exercida pels 

estudis (des de l’E.S.O. fins Batxiller, F.P. i Universitat) que influeix en el seu rendiment acadèmic i el seu 

benestar biopsicosocial. 

 El jovent reclama falta d’acompanyament, suport i empatia per part de l’equip del professorat dels 

Centres Educatius.  

 Sistema educatiu “deficitari”: ensenyança/aprenentatge “en serie”, falta d’educació emocional i 

tracte amb més cura, falta de pràctica i excés de teoria, metodologia exigent, excessivament 

racional i poc dinàmica i creativa. 



 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip del Departament 

d’Educació 

 Equip del Departament de 

Joventut 

 Departament d’Educació 

 Departament de Joventut 

 Equip i Departament de Benestar Social 

 AMPA 

 

Intervenció 2.5. Programa “ESPAIS D’ESTUDI I PRÀCTICA” 

Codi 5-EF (proposta 3-E i 4-E als Fòrums Joves) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Fomentar l’ús dels espais públics dedicats a l’estudi, treballs grupals i pràctiques 

artístiques.  

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “ESTUDIA I PRACTICA AL CASAL” 

Projecte per promocionar el Casal de la Joventut com a espai d’estudi i 

realització de pràctiques artístiques individuals i grupals.   

- Campanya informativa a través de les Xarxes Socials, cartelleria i 

introduint la informació a totes les intervencions que hi haja als 

Centres Educatius. 

Organització i execució: dinamitzador/a juvenil i equip tècnic del 

departament de Joventut. Col·laboració: Centres Educatius. 

Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Casal de la Joventut. 

2023 

Tot l’any 0 € 

2024 

Tot l’any 0 € 

2025 

Tot l’any 0 € 

2026 

Tot l’any 0 € 

 

Projecte “ESTUDIA I PRACTICA A LA CASA DE LA CULTURA” 

Projecte per oferir l’espai de la Sala de Conferències de la Casa de la 

Cultura com a espai per a la realització de treballs en grup i per estudiar 

en època de finals de quadrimestre. S’obrirà baix demanda amb 

anticipació i l’espai estarà cuidat per el/la dinamitzador/a juvenil.  

 

2023 

Finals de 

quadrimestre 

i finals de 

curs.  

0 € 

2024 



 

Execució: dinamitzador/a juvenil. Organització: equip tècnic de Joventut. 

Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Casa de la Cultura.  
Finals de 

quadrimestre 

i finals de 

curs. 

0 € 

2025 

Finals de 

quadrimestre 

i finals de 

curs. 

0 € 

2026 

Finals de 

quadrimestre 

i finals de 

curs. 

0 € 

 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Inexistència d’un lloc específic per a l’estudi, treball en grup i creació/pràctica artística reservat per 

a estudiants. 

 Demanda explícita del jovent assistent als fòrums joves (proposta 3-E i 4-E). 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip del Departament 

d’Educació 

 Equip del Departament de 

Joventut 

 Departament d’Educació 

 Departament de Joventut 

 Equip i Departament de Benestar Social 

 AMPA 

 

Àmbit 3. MÓN LABORAL. 

Objectiu general 3. Millorar l’ocupabilitat de la gent jove de 

Banyeres de Mariola.  
 

Intervenció 3.1. “Servei d’Orientació Laboral Jove (SOLJE)” 

Codi 1-ML 



 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 

 Oferir informació, assessorament i suport laboral per a joves del municipi.   

 

 Afavorir la inserció laboral i l’accés al mercat laboral a joves de la localitat en empreses i 

entitats locals o de proximitat.  

 

 Ampliar la xarxa d’informació i connexió entre oferta-demanda laboral  a la localitat.  

 

 Acompanyar el procés per a l’accés al mercat laboral a joves amb projectes 

d’autoocupació. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

“Servei d’Orientació Laboral Jove (SOLJE)” 

 

Sistematització d’un servei gratuït d’acompanyament i assessorament a 

joves d’entre 16 i 30 anys en el procés d’inserció laboral i ocupacional.  

 

El SOLJE prestarà servei 1 vesprada a la setmana en el Casal de la Joventut 

(possibilitat d’ampliar els dies si hi ha més demanda). Aquest servei podrà 

ser aprofitat per Serveis Socials i els Centres Educatius (derivació de casos 

específics sobre inserció laboral).  

 

Amb la sistematització d’aquest servei, es pretén millorar l’atenció en 

orientació laboral que es duu des de fa un temps al Casal de la Joventut, 

establint un mètode de treball i una temporalització de l’actuació.  

 

1. Atenció i acompanyament personalitzat per la recerca de treball: 

accés a mitjans de cerca de feina, ajuda en l’elaboració de CV i 

carta de presentació, preparació d’entrevista de treball... 

 

2. Assessorament en el procés d’autoocupació i emprenedoria  

 

3. Informació sobre programes europeus i oportunitats de treball 

internacionals.   

 

4. Informació sobre empreses i recursos laborals locals i propers al 

territori 

 

5. Suport d’orientació específic per a les persones joves que estiguen 

en el moment de decisió d’emprendre una carrera d’estudis cap a 

l’àmbit professional (quan s’està acabant els estudis de Batxiller; 

aquest servei s’oferirà a l’I.E.S. amb entrevista i atenció 

personalitzada a cada alumne) o una carrera professional 

directament (quan s’està acabant els estudis post-obligatoris de 

formació professional o universitària, servei que s’ofereix baix 

demanda).  

 

6. Assessorament legal i burocràtic: tràmits específics, prestacions, 

subvencions...  

2023 

Tot l’any 0 € 

2024 

Tot l’any 0 € 

2025 

Tot l’any 0 € 

2026 

Tot l’any 0 € 

 



 

 

7. Orientació formativa i professional: com encarar la carrera 

professional cap al futur.  

 

8. Servei “SOLJE EN LÍNIA”, per fer atenció on-line i a traves de 

missatgeria instantània pel telèfon mòbil del Casal.  

 

9. Derivació als òrgans pertinents (al LABORA, al Portal d’Ocupació de 

la Manco, al CEEI...)  

 

Execució: equip tècnic de Joventut. Col·laboració: equip tècnic de 

promoció econòmica (ADL) i equip tècnic de Joventut. Temporalització: 

tot l’any lectiu. Ubicació: Casal de la Joventut. 

 

 

Projecte “POTENCIEM EL VINCLE AMB EL PORTAL D’OCUPACIÓ 

DE LA MANCOMUNITAT”  

 

Fomentar la coordinació i creació de nous vincles entre el Casal de la 

Joventut i el SOLJE amb el Portal d’Ocupació de la Mancomunitat de 

l’Alcoià i el Comtat.  

 

Sumar forces per potenciar l’ús de la gent jove en aquest portal 

(campanya informativa, comunicació de les ofertes del portal a través de 

les Xarxes Socials de Joventut...), així com coordinar accions puntuals amb 

dit portal relacionades amb la població jove i les seues necessitats a nivell 

ocupacional (per exemple, tractar de potenciar la comunicació de llocs 

de treball no relacionats amb l’àmbit industrial).  

 

Execució: equip tècnic de la Mancomunitat i equip tècnic de Joventut. 

Col·laboració: equip tècnic de promoció econòmica (ADL) i equip tècnic 

de Joventut. Temporalització: tot l’any. Ubicació: en-línia. 

 

 

 

2023 

Tot l’any 0€ 

2024 

Tot l’any 0€ 

2025 

Tot l’any 0€ 

2026 

Tot l’any 0€ 

 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Falta d’informació laboral generalitzada i demanda d’un servei específic d’orientació laboral per a 

joves al municipi.  

 Precarietat laboral que viu una part de la població jove de la localitat.  

 Dificultats per aconseguir un treball digne i relacionat amb allò que s’ha estudiat.  

 Sensació de limitació a nivell professional al poble per falta de treballs qualificats: “fuga de cervells”, 

èxode rural juvenil, cerca de treball qualificat fora del municipi. 

 Només el 12,8 % de la població jove en edat laboral del municipi es troba treballant amb contracte 

amb empreses locals.  

 No hi ha programes específics per a l’orientació laboral ni per potenciar l’ocupació que es 

promoguen des de l’ADL. 



 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic ADL 

 Equip del Departament de 

Joventut 

 Departament de Promoció Econòmica i ADL 

 Departament de Joventut 

 Departament d’Educació 

 Centres Educatius 

 Oficina LABORA d’Alcoi 

 Portal d’Ocupació de la Mancomunitat de l’Alcoià i el 

Comtat 

 Centre Europeu d’Empreses Innovadores (CEEI) 

 Novaterra (Mancomunitat) 

 

Intervenció 3.2. Programa “Pre-Ocupa’t Jove” 

Codi 2-ML 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Facilitar orientació laboral de manera personalitzada a l’alumnat del municipi cursant 

l’última etapa de l’E.S.O., Batxillerat, Formació Professional i Ensenyances Especialitzades 

(com el Conservatori Elemental de Música Municipal).  

 

 Fomentar l’aprenentatge i integració de competències en la recerca de treball i 

l’autoocupació en la gent jove del municipi.   

 

 Millorar la inserció laboral i facilitar l’accés al món laboral de la població jove.  

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte de “Tallers per la cerca de treball” 

 
tallers dirigits a joves d’entre 16 i 30 anys que es troben en situació d’atur 

amb duració d´1 mes amb classes una vegada a la setmana. 

  

1. Taller de tècniques i mètodes de cerca de treball 

2. Elaboració del CV 

3. Elaboració de la Carta de Presentació 

4. Preparació de l’entrevista de treball i procés de selecció 

 

 Aquest taller s’oferirà en el Casal de la Joventut i estarà obert a tot el 

públic jove (derivacions directes del SOLJE, Serveis Socials i Centres 

Educatius).  

Execució: professional especialitzat en la cerca de treball eficient 

(contractació externa) i/o equip tècnic d’ADL i equip tècnic de 

Joventut. Organització: equip tècnic de promoció econòmica i 

equip tècnic de Joventut. Col·laboració: equip tècnic de Serveis 

Socials i els Centres Educatius. Temporalització: 1 mes en 2 edicions 

(octubre i febrer). Ubicació: Casal de la Joventut. 

2023 

Octubre i Febrer. 500 € 

2024 

Octubre i Febrer. 500 € 

2025 

Octubre i Febrer. 500 € 

2026 

Octubre i Febrer. 500 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de programes 



 

de Diputació d’Alacant, Generalitat 

Valenciana i altres organismes. 

Partida pressupostària de la Regidoria 

de promoció econòmica i ADL.  

Serie de conferències “Professionalitza’t” 

 

conferències impartides per professionals de diferents àrees i sectors 

professionalitzats de nivell Universitari i de Formació Professional que 

siguen residents del poble i que preferiblement treballen al municipi o 

voltants, encara que també podran participar persones del municipi 

que visquen i treballen fora.  

 

Aquestes conferències estan dirigides a la població jove i s’inclourien 

en la programació dels Centres Educatius en l’alumnat de 3r i 4t 

d’E.S.O., Batxiller i F.P. Es dividiran per sectors específics: rames de 

coneixement i famílies professionals.  

 

1. Àrea de Ciències i Tecnologia (1 sessió) 

2. Àrea de Salut (1 sessió) 

3. Àrea d’arts i humanitats (1 sessió) 

4. Àrea de Ciències Socials (1 sessió) 

5. Àrea d’enginyeria (1 sessió) 

 

Execució: persones professionals voluntàries del municipi. 

Organització: equip tècnic  de promoció econòmica i equip tècnic 

de Joventut. Col·laboració: els Centres Educatius. Temporalització: 1 

mes. Ubicació: Casal de la Joventut. 

 

 

2023 

1 mes 0€ 

2024 

1 mes 0€ 

2025 

1 mes 0€ 

2026 

1 mes 0€ 

 

Projecte “VINCULA LABORA” 

 

Projecte per vincular l’Ajuntament amb el servei i projectes de formació 

del LABORA per a població jove en situació d’atur o amb motivació 

per ampliar coneixements i competències. Aquest projecte afavorir la 

realització de formacions presencials en la nostra localitat i així facilitar 

l’accés (evitant trasllats a Alcoi) doncs l’ajuntament prestaria les seues 

instal·lacions per a la consecució de les mateixes. Les formacions 

s’oferirien per en horari de vesprada, després de l’horari laboral 

habitual. En aquest cas, serien formacions que no necessiten material 

específic per al seu desenvolupament. 

 

Execució: equip professional del LABORA. Organització: equip tècnic  

de promoció econòmica (ADL). Col·laboració: LABORA. 

Temporalització: tot l’any. Ubicació: Casal de la Joventut i Casa de la 

Cultura. 

Programes subvencionables per la Càmera de Comerç d’Alcoi sempre 

que s’arribe a un número mínim de participants. 

 

 

2023 

Tot l’any 0€ 

2024 

Tot l’any 0€ 

2025 

Tot l’any 0€ 

2026 

Tot l’any 0€ 

 



 

Projecte de promoció del “Programa ET FORMES” 

 

Projecte per promocionar la participació juvenil en el programa “ET 

FORMES”, descrit a la intervenció 4-E de l’àrea d’educació.  

 

1. Campanya de difusió a les Xarxes Socials, per mig del portal 

d’ocupació de la Mancomunitat, a través de cartelleria als Centres 

Educatius...  

 

2. Derivació de casos específics des del SOLJE . 

 

Execució i organització: equip tècnic de Joventut. Col·laboració: 

persona encarregada del SOLJE. Temporalització: tot l’any. 

Ubicació: en-línia. 

2023 

Tot l’any 0€ 

2024 

Tot l’any 0€ 

2025 

Tot l’any 0€ 

2026 

Tot l’any 0€ 

 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Falta d’informació laboral generalitzada i demanda d’un servei específic d’orientació laboral per a 

joves al municipi.  

 Precarietat laboral que viu una part de la població jove de la localitat.  

 Dificultats per aconseguir un treball digne i relacionat amb allò que s’ha estudiat.  

 Sensació de limitació a nivell professional al poble per falta de treballs qualificats: “fuga de cervells”, 

èxode rural juvenil, cerca de treball qualificat fora del municipi. 

 Només el 12,8 % de la població jove en edat laboral del municipi es troba treballant amb contracte 

amb empreses locals.  

 No hi ha programes específics per a l’orientació laboral ni per potenciar l’ocupació que es 

promoguen des de l’ADL. 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic ADL 

 Equip del Departament de 

Joventut 

 Departament de Promoció Econòmica i ADL 

 Departament de Joventut 

 Departament d’Educació 

 Centres Educatius 

 Oficina LABORA d’Alcoi 

 Portal d’Ocupació de la Mancomunitat de l’Alcoià i el 

Comtat 

 Centre Europeu d’Empreses Innovadores (CEEI) 

 Novaterra (Mancomunitat) 

 

 

 



 

Intervenció 3.3. Programa “Oportunitat Jove!” 

Codi 3-ML 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 

 Promoure la incorporació temporal de joves del municipi per a la realització de pràctiques 

curriculars d’estudis posobligatoris (Formació Professional i universitària) dins dels diferents 

departaments de l’Ajuntament. 

 

 Fomentar la  noves oportunitats de treball a persones joves que es dediquen a l’àmbit de 

l’educació formal i no formal, psicologia, pedagogia, educació social, treball social... al 

Casal de la Joventut.  

 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Continuïtat del Projecte “Oportunitat Jove – Pràctiques -” 

 
projecte que facilita la realització de pràctiques dins dels diferents 

departaments de l’Ajuntament. Es facilitarà la creació de convenis dels 

Centres Educatius d’estudis postobligatoris amb l’Ajuntament, 

assignant a una persona formadora de pràctiques que acomplirà amb 

el paper de tutor/a de pràctiques. Per exemple, al Casal de la Joventut 

podrien fer pràctiques: MAT, F.P. Infantil, F.P. Integració Social, TASOC... 

Es promocionaran les places via Xarxes Socials i altres mitjans 

informatius.  

 

Execució: treballador/a de l’Ajuntament acomplint de figura de 

tutor/a de pràctiques al lloc de treball corresponent. Organització: 

equip tècnic  de promoció econòmica (ADL) i equip tècnic de 

Joventut. Col·laboració: els Centres Educatius. Temporalització: tot 

l’any. Ubicació: Ajuntament de Banyeres de Mariola.  

2023 

Tot l’any 0€ 

2024 

Tot l’any 0€ 

2025 

Tot l’any 0€ 

2026 

Tot l’any 0€ 

 

Projecte “Oportunitat Jove – Professional – FES PART DEL 

CASAL!” 

 

projecte que impulsa el talent i les competències professionals de joves 

residents a Banyeres de Mariola amb titulació de Formació Professional, 

Grau i/o Màster Universitari de l’àrea d’educació, psicologia, 

intervenció social, art, cultura i/o humanitats; o amb ampla experiència 

demostrable en intervenció educativa, psicosocial, artística i/o cultural 

amb població adolescent i jove.  

 

Es crearà una convocatòria amb les bases reguladores, les persones 

podran presentar els seus projectes (tallers, jornades, xarrades...) de 

temàtiques emmarcades a les bases (educació en valors, oci 

educatiu, participació juvenil...). El  jurat composat per l’equip tècnic 

2023 

Tot l’any 400€ 

2024 

Tot l’any 600€ 

2025 

Tot l’any 800€ 

2026 



 

de joventut i educació elegirà 3 projectes per dur a terme en cada 

any.  

 

Es comptarà amb una partida pressupostària de 1000 € dedicats 

només a aquest projecte. Es promocionaran les places via Xarxes 

Socials i altres mitjans informatius. 

Execució i organització: equip tècnic de Joventut. Col·laboració: 

equip tècnic  de promoció econòmica (ADL). Temporalització: tot 

l’any. Ubicació: Casal de la Joventut. 

Amb suport econòmic per subvenció de organismes com Conselleria. 

Tot l’any 1.000€ 

Partida pressupostària de la Regidoria 

de Joventut i de la Regidoria de 

Promoció Econòmica.  

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Dificultats per aconseguir un treball digne i relacionat amb allò que s’ha estudiat, i més a la 

nostra localitat.  

 Sensació de limitació a nivell professional al poble per falta de treballs qualificats: “fuga de 

cervells”, èxode rural juvenil, cerca de treball qualificat fora del municipi. 

 Només el 12,8 % de la població jove en edat laboral del municipi es troba treballant amb 

contracte amb empreses locals.  

 No hi ha programes específics per a l’orientació laboral ni per potenciar l’ocupació juvenil 

que es promoguen des de l’ADL. 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic ADL 

 Equip del Departament de 

Joventut 

 Departament de Promoció Econòmica i ADL 

 Departament de Joventut 

 Departament d’Educació 

 Centres Educatius 

 Oficina LABORA d’Alcoi 

 

Intervenció 3.4. Programa “IMPULSEM AVALEM JOVES”  

Codi 4-ML 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 

 Promocionar la inscripció i adhesió del jovent del municipi al Sistema Nacional de Garantia 

Juvenil. 

 

 Crear noves places del projecte “EMPUJU” a l’Ajuntament. 

 

 Fomentar la implementació del projecte “ECOGJU” a Banyeres de Mariola.  

 



 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Difusió d’informació sobre el Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil i els projectes d’AVALEM JOVES 

 
1. Difusió informativa de la Garantia Juvenil i d’Avalem Joves a través 

de les Xarxes Socials del Casal de la Joventut i de l’Ajuntament, 

amb contingut específicament dirigit a la gent jove que es troba en 

situació d’atur. 

 

2. Publicació de les places “EMPUJU” a l’Ajuntament i les de 

“ECOGJU”. Aquesta informació s’inclourà en el marc del programa 

“PRE-OCUPA’T JOVE” com a una part complementària de la 

formació en competències per a l’ocupabilitat. 

 

Execució i organització: equip tècnic  de promoció econòmica 

(ADL).  Col·laboració: equip tècnic de Joventut.  Temporalització: tot 

l’any. Ubicació: en-línia. 

2023 

Tot l’any 0€ 

2024 

Tot l’any 0€ 

2025 

Tot l’any 0€ 

2026 

Tot l’any 0€ 

 

Continuació del Projecte “EMPUJU” a l’Ajuntament de 

Banyeres de Mariola  

 

continuació de la implementació d’aquest projecte 

 

1. Creació d’un equip tècnic que s’encarregue d’organitzar i 

monitoritzar tot el procediment.  

 

2. Implementació del projecte “Empuju”.  

 

Execució i organització: equip tècnic  de promoció econòmica 

(ADL). Col·laboració: equip tècnic de Joventut.  Temporalització: tot 

l’any. Ubicació: Ajuntament de Banyeres de Mariola.  

2023 

Tot l’any 0€ 

2024 

Tot l’any 0€ 

2025 

Tot l’any 0€ 

2026 

Tot l’any 0€ 

 

Difusió d’informació sobre el projecte “ECOGJU” 

 

1. Campanya informativa sobre el projecte “ECOGJU” dirigida a les 

empreses de Banyeres de Mariola, convidant-les a participar. 

Difusió per Xarxes Socials i connexió directa (telèfon, e-mail...) amb 

Recursos Humans de cada empresa.     

Execució i organització: equip tècnic  de promoció econòmica 

(ADL). Col·laboració: equip tècnic  de Joventut. Temporalització: 

tot l’any. Ubicació: En-línia. 

2023 

Tot l’any 0€ 

2024 

Tot l’any 0€ 

2025 

Tot l’any 0€ 



 

2026 

Tot l’any 0€ 

 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Dificultats per aconseguir un treball digne i relacionat amb allò que s’ha estudiat.  

 Sensació de limitació a nivell professional al poble per falta de treballs qualificats: “fuga de cervells”, 

èxode rural juvenil, cerca de treball qualificat fora del municipi. 

 Només el 12,8 % de la població jove en edat laboral del municipi es troba treballant amb contracte 

amb empreses locals.  

 No hi ha programes específics per a l’orientació laboral ni per potenciar l’ocupació juvenil que es 

promoguen des de l’ADL. 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic ADL 

 

 Equip del Departament de Joventut 

 Departament de Promoció Econòmica i ADL 

 Oficina LABORA d’Alcoi 

 

Àmbit 4. OCI I TEMPS LLIURE. 

Objectiu general 4. Fomentar l’oci educatiu en la població 

jove de Banyeres de Mariola.  
 

Intervenció 4.1. Espai “Mariola Espai Jove” 

Codi 1-OT (proposta 1-O als Fòrums Joves)  

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Construcció d’un espai públic d’oci educatiu i temps lliure per al  jovent del municipi.  

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “Habilitació d’un nou Mariola Espai Jove” 

Projecte per l’habilitació d’un nou local on ubicar el Mariola Espai 

Jove. Possible lloc: discoteca del Mariola. 

Local gran i diàfan en una zona del poble transitada pel jovent.  

2023 

1 any   

 



 

Espai ben il·luminat (amb molta llum exterior) i bona ventilació, amb 

decoració moderna, atractiva i acolorida sensible a l’estil del jovent.  

Local amb un espai de cuina amb un forn elèctric, un microones i una 

nevera.  

Local amb una sala amb una sala tancada o que puga tancar-se 

amb una paret de PVC per crear un segon espai on poder realitzar 

altre tipus de tallers i accions formatives.  

Equips de jocs nous o els jocs existents reparats (ping-pong, billar, 

futbolí, consoles...). 

Mobiliari adaptat a les necessitats del lloc i les activitats que es 

realitzen, comptant amb sofàs i pufs, taules i cadires.  

Materials necessaris: projector, equip de música... i altres aparells 

necessaris per al correcte funcionament de l’espai.  

 

2024 

-  

2025 

-  

2026 

-  

Dotació econòmica  

subvencionada per fons 

europeus, conselleries i altres 

organismes si es compleixen 

requisits com rehabilitació 

d’edificis antics, construcció 

ecològica, sostenibilitat i 

eficiència energètica. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Falta d’espais on es desenvolupen activitats saludables d’oci i temps lliure per a la gent jove (a 

excepció de les activitats esportives impulsades pels Clubs Esportius i els tallers del Casal de la 

Joventut).  

 Necessitat i demanda explícita del jovent i de la població adulta sobre la creació d’espais de 

trobada de qualitat per al jovent del municipi, i que oferisquen activitats d’oci i temps lliure adaptades 

als gustos i requisits . 

 Demanda explícita del jovent en referència a la millora de les instal·lacions i la millora del mobiliari del 

ja present “Mariola Espai Jove” a la Casa de la Cultura. 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip del Departament de 

Joventut 

 Departament de Joventut 

 

 

Intervenció 4.2. Servei “Mariola Espai Jove (MEJ)” 

Codi 2-OT (proposta 1-O, 7-O i 12-O als Fòrums Joves) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 



 

 Facilitar un servei públic en un espai dedicat a l’oci educatiu i temps lliure per al  jovent del 

municipi. 

 Millorar l’oferta d’oci educatiu i temps lliure dirigida a la gent jove. 

 Oferir un espai de trobada i reunió per a la població jove.  

 Previndre conductes de risc (consum i abús d’alcohol, tabac i altres drogues). 

 Previndre les conductes addictives relacionades amb l’ús i abús de les TIC i els jocs d’atzar. 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Servei “Mariola Espai Jove (MEJ)” 

Espai de trobada i reunió per a la gent jove de Banyeres de Mariola i 

voltants.  

Aquest espai estarà obert de dijous a diumenge en horari de 

vesprada. S’ubicarà al nou local (intervenció 4.1.) 

Oferiria els següents serveis: 

1. Zona d’estar: dedicada a la trobada de gent jove. Compta amb 

sofàs, pufs, cadires i tauletes.  

 

2. Zona de jocs recreatius gratuïts: ping-pong, futbolí, billar, jocs de 

taula, jocs de consola...) 

 

3. Zona de tallers i formacions: zona dedicada especialment a la 

realització de tallers d’oci educatiu i formacions no reglades 

proposades des del Mariola Espai Jove i el Casal de la Joventut. 

 

4. Zona de cuina: equipada amb forn elèctric, microones i nevera on la 

gent jove podrà cuinar pizzes, rosetes, etc... i guardar els seus sucs i 

refrescos. 

 

Execució: dinamitzador/a juvenil del departament de Joventut i equip 

tècnic de Joventut. Col·laboració: Podrà participar puntualment com a 

suport gent jove voluntària del “Programa de voluntariat” del Casal de la 

Joventut. S’oferirà una vacant per a realitzar pràctiques del curs MAT, 

TASOCT, etc. Podran col·laborar joves d’associacions del poble (com, grup 

de Scouts Edelweis). Coordinació: equip tècnic de Joventut. 

Temporalització: tot l’any. Ubicació: Mariola Espai Jove. 

2023 

Tot l’any  

2024 

Tot l’any  

2025 

Tot l’any  

2026 

Tot l’any  

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Joventut. 

Programació “MARIOLA ESPAI JOVE” 

Programació d’activitats d’oci educatiu i temps lliure al 

gust/demanda del jovent, incloent tallers educatius i cursos de 

formació no reglada.  

 

1. Festa de benvinguda/obertura: festa sense alcohol que es realitzarà 

a l’inici de l’apertura del servei (tant la primera vegada com cada 

setembre quan es torne a obrir després de l’estiu).  

 

2023 

1 any lectiu 

(gen-juny i 

set-des) 

9.000€ 

2024 

1 any lectiu 9.000€ 



 

2. Lliga de competició de jocs: de ping-pong, futbolí, billar, consola...  

 

3. “Cinema MEJ”: projecció de pel·lícules a demanda i elecció del 

jovent (amb supervisió del/la dinamitzador/a). Un dissabte cada dos 

setmanes. 

 

4. “REAL GAME”: diumenges de jocs de taula (s’aprenen jocs nous i es 

fan competicions).  

 

5. “Art en viu”: esdeveniment gratuït d’intervencions artístiques per a 

públic reduït, com recitals de poesia, performance, teatre 

experimental, concerts de música en directe en format acústic... 

Propostes d’artistes locals joves i dels municipis del voltant; 1 divendres 

al mes. Serviria per fer conèixer i promocionar els artistes locals, que 

rebran una remuneració simbòlica per la participació. Es proporciona 

l’espai, la difusió i el sopar. Es realitzaria dins del nou MEJ. Si no hi ha 

espai, es recorre al Teatre Beneficència. 

 

6. Festa sense alcohol periòdica: una vegada cada dos mesos es 

celebrarà una festa sense alcohol amb música electrònica per a gent 

adolescent. Aquesta festa podrà ser temàtica, a demanda de la 

gent jove que organitzarà i crearà la decoració necessària. 

(exemples: festa de halloween, festa eivissenca en estiu, ...). Es 

proporcionarà l’espai, l’equip de música i els materials necessaris.  

 

7. Festa de tancament: festa sense alcohol que es realitzarà al finalitzar 

la temporada, en l’època de primavera-estiu. 

 

8. Es podrà oferir altres activitats d’oci educatiu que nasquen de les 

propostes del jovent.  

 

A la programació habitual del MEJ s’adhereixen les activitats d’oci i 

temps lliure del programa “Programació Juvenil” que es consideren 

adients a la infraestructura de l’espai i als objectius particulars de 

cada intervenció.  

 

Així també es podran adherir activitats de l’àrea de Joventut amb 

Educació i Formació, Benestar Social, Salut i  Medi Ambient; utilitzant 

el local com a espai principal o complementari per la seua 

realització.  

 

Execució: dinamitzador/a juvenil del departament de Joventut i equip 

tècnic de Joventut. Col·laboració: S’oferirà una vacant per a realitzar 

pràctiques del curs MAT, TASOCT, etc. Podrà participar puntualment com 

a suport gent jove voluntària del “Programa de voluntariat” del Casal de 

la Joventut. Coordinació: equip tècnic de Joventut. Temporalització: tot 

l’any. Ubicació: Mariola Espai Jove. 

(gen-juny i 

set-des) 

2025 

1 any lectiu 

(gen-juny i 

set-des) 

9.000€ 

2026 

1 any lectiu 

(gen-juny i 

set-des) 

9.000€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Joventut. 

Projecte “Difusió del Mariola Espai Jove” 

Campanya de difusió sobre la informació del servei i de les activitats.   

1. Xarrades informatives als Centres Educatius: xarrades on el/la 

dinamitzador/a juvenil del departament de Joventut presentarà 

2023 

Tot l’any 0€ 

 



 

el servei i la seua programació, convidant al jovent a acudir i 

participar. Les xarrades seran a l’inici del curs lectiu (setembre-

octubre). 

 

2. Campanya de difusió: Xarxes Socials, cartelleria als Centres 

Educatius i als llocs on acudeix i transita la gent jove del municipi 

(setembre-octubre).  

 

3. Difusió de la programació a través de les Xarxes Socials: a través 

del perfil d’Instagram es compartira setmanalment i 

mensualment la programació de les activitats que es realitze (tot 

el temps que estiga actiu el servei).   

 

Execució: dinamitzador/a juvenil del departament de Joventut i equip 

tècnic de Joventut. Podrà participar puntualment com a suport gent 

jove voluntària del “Programa de voluntariat” del Casal de la Joventut. 

S’oferirà una vacant per a realitzar pràctiques del curs MAT, TASOCT, etc. 

Coordinació: equip tècnic de Joventut. Temporalització: tot l’any. 

Ubicació: Mariola Espai Jove. 

2024 

Tot l’any 0€ 

2025 

Tot l’any 0€ 

2026 

Tot l’any 0€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa 

Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Joventut. 

Projecte “Autogestió del MEJ” 

projecte per fomentar i facilitar el procés d’autogestió del propi espai 

per part de la gent jove que acudeix al mateix.  

1. “Consulta del MEJ”: realització d’una consulta amb un qüestionari 

jove sobre les preferències de les activitats a mesura que es van duent 

a terme (una vegada al final de cada quadrimestre). Es promou la 

creació de propostes nascudes del propi jovent i que siguen 

organitzades i implementades pel elles i ells.  

 

2. “Temporada de propostes”: debats participatius amb el jovent que 

acudeix a l’espai per crear noves propostes d’activitats i tallers d’oci 

i temps lliure a realitzar en el MEJ (una vegada al final de cada 

quadrimestre).  

 

3. “Construcció del grup motor del MEJ”: crear un grup de gent jove 

assídua a l’espai que s’encarregue de tasques bàsiques de 

manteniment i organització de l’espai i de les activitats que es 

proposen.  

Execució: dinamitzador/a juvenil del departament de Joventut i 

equip tècnic de Joventut. Col·laboració: Podrà participar 

puntualment com a suport gent jove voluntària del “Programa de 

voluntariat” del Casal de la Joventut. S’oferirà una vacant per a 

realitzar pràctiques del curs MAT, TASOCT, etc. Coordinació: equip 

tècnic de Joventut. Temporalització: tot l’any. Ubicació: Mariola Espai 

Jove. 

2023 

Tot l’any 0€ 

2024 

Tot l’any 0€ 

2025 

Tot l’any 0€ 

2026 

Tot l’any 0€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 



 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Joventut. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Falta d’espais on es desenvolupen activitats saludables d’oci i temps lliure per a la gent jove (a 

excepció de les activitats esportives impulsades pels Clubs Esportius i els tallers del Casal de la 

Joventut).  

 Necessitat i demanda explícita del jovent i de la població adulta sobre la creació d’espais de 

trobada de qualitat per al jovent del municipi, i que oferisquen activitats d’oci i temps lliure adaptades 

als gustos i requisits . 

 Demanda explícita del jovent en referència a la millora de les instal·lacions i la millora del mobiliari del 

ja present “Mariola Espai Jove” a la Casa de la Cultura. 

 Necessitat i demanda de la millora d’oferta d’oci saludable i divers, amb activitats afins als interessos, 

necessitats i demandes personals i col·lectives de la gent jove. 

 Gran part del jovent comunica el seu interés per les activitats esportives, les activitats a la natura, els 

viatges i les activitats relacionades amb l’art i la cultura.  

 Activitats d’oci preferides pel jovent entre 12 i 18 anys: viatges, activitats lúdiques i d’aventura, 

“cinema jove”, competició de jocs, “Escape Room”, Trobada de Joves i Acampada Jove i activitats 

per la cura del medi ambient. 

 Proposta de tallers preferits pel jovent entre 12 i 18 anys: tallers sobre disciplines artístiques, tallers de 

cuina saludable, taller d’autoconeixement i gestió emocional.  

 Les activitats recreatives i festives són les favorites pel jovent, ja que es considera que afavoreixen a 

la socialització del jovent. Hi ha una demanda explícita del jovent per incrementar l’oferta d’oci 

nocturn i la realització de festes al poble, també per a menors (festes sense alcohol).  

 Els hàbits d’oci i temps lliure del jovent del municipi giren en torn activitats d’oci recreatiu i de consum: 

trobades en bars del poble i a les festes dins i fora del municipi, on el consum i abús d’alcohol, tabac 

i altres drogues està alarmantment present i normalitzat. Necessitat de promocionar l’oci educatiu i  

saludable. 

 Augment dels casos d’addicció de substàncies nocives (alcohol, tabac i drogues), a les TIC (mòbil, 

Xarxes Socials, internet, jocs en línia) i als jocs d’atzar/apostes.  Necessitat de promocionar l’oci 

educatiu i  saludable. 

 Falta de participació i desmotivació del jovent per adherir-se a les activitats d’oci educatiu i els tallers 

proposats des del Casal de la Joventut: sobre estimulació, excés d’activitat acadèmica i extraescolar, 

...  

 Demanda explícita de la millora del Skate Park i l’ampliació i millora dels serveis del Poliesportiu.  



 

 Dificultat per a que la informació de l’oferta d’activitats del departament de Joventut arribe i cale 

realment en la població jove. Necessitat de millorar la metodologia de difusió d’informació dels 

recursos disponibles per a la gent jove.  

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del Departament de 

Joventut 

 Departament de Joventut 

 

 

Intervenció 4.3. Programa “OCI EDUCATIU I RECREATIU JOVE” 

Codi 3-OT (proposta 5-O, 7-O i 8-O als Fòrums Joves) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Fomentar la participació en activitats d’oci educatiu. 

 Adaptar l’oferta d’oci educatiu i temps lliure dirigida a la gent jove a la demanda i 

necessitats reals de la població. 

 Previndre conductes de risc (consum i abús d’alcohol, tabac i altres drogues). 

 Previndre les conductes addictives relacionades amb l’ús i abús de les TIC i els jocs d’atzar. 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte d’oci educatiu “VIU L’ESTIU” 

Projecte dirigit a joves entre 12 i 18 anys que proposa la realització 

d’una serie de tallers intensius d’iniciació a diferents matèries i 

disciplines.  

Es proposarà entre el mes de juny i juliol (després de la finalització del 

curs lectiu i abans de les vacances d’agost). Metodologia lúdica i 

didàctica.  

Cada taller serà d’una temàtica específica i durarà entre 1 i 2 

setmanes o un mes, segons modalitat. La elecció dels tallers serà a 

demanda (es farà una consulta els mesos previs a la realització). 

Només s’implementaran si hi ha un mínim de 10 persones per taller.  

Propostes: taller producció audiovisual, taller de pintura/dibuix, taller 

de fotografia, taller de dansa, taller de teatre, taller de cant, taller de 

creació audiovisual, tallers de modalitats urbanes (taller de graffiti, 

taller de rap, taller de beatbox, taller de DJ...)  

L’execució d’aquestos tallers servirà de “tast” per al jovent: si la 

recepció, participació i avaluació es bona, aquests tallers es podran 

implementar de forma continuada dins del programa “ET FORMES” 

(Intervenció 3-EF de l’àrea d’Educació i Formació). 

2023 

Juny-juliol 500 € 

2024 

Juny-juliol 1.000 € 

2025 

Juny-juliol 2.000 € 

2026 

Juny-juliol 2.000 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 



 

 

Execució: persones professionals en les matèries (contractació 

externa), dinamitzador/a juvenil del departament de Joventut i equip 

tècnic de Joventut. Col·laboració: Podrà participar puntualment 

com a suport gent jove voluntària del “Programa de voluntariat FEM 

PART” del Casal de la Joventut. S’oferirà una vacant per a realitzar 

pràctiques del curs MAT, TASOCT, etc. Coordinació: equip tècnic de 

Joventut. Temporalització: juny-juliol. Ubicació: Poliesportiu, Casa de 

la Cultura, Casal de la Joventut i/o Mariola Espai Jove. Espai natural 

(Serra de Mariola i voltants). 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Joventut. 

Projecte de programació de viatges “VIATJA AMB EL 

CASAL” 

Oferta de viatges finançats parcialment per el departament de 

Joventut.  

1. Viatge a la neu: viatge intergeneracional, l’ajuntament ajuda al 

pagament a la gent jove entre 17 i 30 anys amb una quantia de 50 € 

per persona (ve d’una borsa de 500 € de la partida pressupostària de 

la Regidoria de Joventut). Es realitza tots els anys en un cap de 

setmana  gener/febrer. Realització baix demanda. 

2. Viatge a parcs temàtics: viatge destinat a joves entre 12 i 30 anys a 

alguns dels parcs temàtics de la Comunitat Valenciana i de l’Estat 

Espanyol. El departament de Joventut contracta l’autobús però 

cada persona es paga l’activitat. Es realitza cada dos anys en 

primavera o estiu, en algun pont vacacional o vacances de Setmana 

Santa. Realització baix demanda.  

3. Viatge a parcs multiaventura: viatge destinat a joves entre 12 i 30 anys 

a parcs multiaventura de la Comunitat Valenciana i voltants. El 

departament de Joventut contracta l’autobús però cada persona es 

paga la seua activitat. Es realitza una volta a l’any en primavera o 

estiu, en algun pont vacacional o vacances de Setmana Santa. 

Realització baix demanda.  

4. Opció de realitzar altres tipus de viatges temàtics baix demanda d’un 

grup de joves.  

 

Execució: dinamitzador/a juvenil del departament de Joventut i equip 

tècnic de Joventut. Col·laboració com a acompanyant a l’organització 

i seguiment del correcte funcionament dels viatges: Podrà participar 

puntualment com a suport gent jove voluntària del “Programa de 

voluntariat” del Casal de la Joventut. S’oferirà una vacant per a realitzar 

pràctiques del curs MAT, TASOCT, etc. Coordinació: equip tècnic de 

Joventut. Temporalització: juny-juliol. Ubicació: Casal de la Joventut, 

Casa de la Cultura, Poliesportiu, espais naturals... 

2023 

Tot l’any 500 € 

2024 

Tot l’any 500 € 

2025 

Tot l’any 500 € 

2026 

Tot l’any 500 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Joventut. 

 

Projecte “JORNADES DE JOVENTUT” 

Esdeveniment festiu amb diferents activitats dirigides a la gent jove entre 

12 i 30 anys amb la finalitat de donar a conèixer i promocionar serveis de 

la Regidoria de Joventut. I, específicament, impulsar la participació del 

jovent en el Casal de la Joventut i el Mariola Espai Jove.  

2023 

1 dissabte de 

setembre 

1.000 € 

 

 



 

Es durà a terme cada 2 anys.  

1. Realització d’activitats lúdiques i tallers d’oci educatiu. 

 

2. Estand informatiu sobre el Programa de Voluntariat “FEM PART” 

del Casal de la Joventut, de les entitats del Tercer Sector presents 

al poble i voluntariats internacionals (ERASMUS +, CES, EVS, ...) 

 

3. Estand informatiu sobre el Casal de la Joventut, El Mariola Espai 

Jove i els seus serveis.  

 

4. Fira d’associacions i entitats del Tercer Sector. 

 

5. Dinar intercultural: amb la participació de joves i famílies 

estrangeres residents al municipi.  

 

6. Sorteig de viatge jove.  

 

7. Festa de l’espuma/Festa Holly/Festa ambientada en alguna 

temàtica...  

 

8. Espectacles i concerts.  

 

9. Altres propostes que puguen aportar altres grups de joves.  

 

Execució: dinamitzador/a juvenil del departament de Joventut i 

equip tècnic de Joventut. Col·laboració: associacions i col·lectius 

juvenils del poble, gent participant del “Programa de Voluntariat” del 

Casal de la Joventut. Coordinació: equip tècnic de Joventut. 

Temporalització: setembre. Ubicació: Parc Vil·la Rosario. 

2024 

-  

2025 

1 dissabte de 

setembre 

1.000 € 

2026 

-  

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Joventut. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Falta d’espais on es desenvolupen activitats saludables d’oci i temps lliure per a la gent jove (a 

excepció de les activitats esportives impulsades pels Clubs Esportius i els tallers del Casal de la 

Joventut).  

 Necessitat i demanda explícita del jovent i de la població adulta sobre la creació d’espais de 

trobada de qualitat, especialment dedicats al jovent del municipi. 

 Necessitat i demanda de la millora d’oferta d’oci saludable i divers, amb activitats afins als interessos, 

necessitats i demandes personals i col·lectives de la gent jove. 

 Gran part del jovent comunica el seu interés per les activitats esportives, les activitats a la natura, els 

viatges i les activitats relacionades amb l’art i la cultura.  

 Activitats d’oci preferides pel jovent entre 12 i 18 anys: viatges, activitats lúdiques i d’aventura, 

“cinema jove”, competició de jocs, “Escape Room”, Trobada de Joves i Acampada Jove i activitats 

per la cura del medi ambient. 



 

 Proposta de tallers preferits pel jovent entre 12 i 18 anys: tallers sobre disciplines artístiques, tallers de 

cuina saludable, taller d’autoconeixement i gestió emocional.  

 Proposta d’activitats esportives preferides pel jovent entre 12 i 18 anys: 12 hores esportives, taller de 

patinet i skate, activitats de futbol, Basket i bicicleta. 

 Les activitats recreatives i festives són les favorites pel jovent, ja que es considera que afavoreixen a 

la socialització del jovent. Hi ha una demanda explícita del jovent per incrementar l’oferta d’oci 

nocturn i la realització de festes al poble, també per a menors (festes sense alcohol).  

 Els hàbits d’oci i temps lliure del jovent del municipi giren en torn activitats d’oci recreatiu i de 

consum: trobades en bars del poble i a les festes dins i fora del municipi, on el consum i abús 

d’alcohol, tabac i altres drogues està alarmantment present i normalitzat. Necessitat de 

promocionar l’oci educatiu i  saludable. 

 Augment dels casos d’addicció de substàncies nocives (alcohol, tabac i drogues), a les TIC (mòbil, 

Xarxes Socials, internet, jocs en línia) i als jocs d’atzar/apostes.  Necessitat de promocionar l’oci 

educatiu i  saludable. 

 Falta de participació i desmotivació del jovent per adherir-se a les activitats d’oci educatiu i els tallers 

proposats des del Casal de la Joventut: sobre estimulació, excés d’activitat acadèmica i 

extraescolar,   

 Demanda explícita de la millora del Skate Park i l’ampliació i millora dels serveis del Poliesportiu.  

 Dificultat per a que la informació de l’oferta d’activitats del departament de Joventut arribe i cale 

realment en la població jove. Necessitat de millorar la metodologia de difusió d’informació dels 

recursos disponibles per a la gent jove.  

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip del Departament de 

Joventut 

 Departament de Joventut 

 

 

Intervenció 4.4. Programa “OCI CULTURAL JOVE” 

Codi 4-OT (proposta 2-O, 3-O, 11-O i 12-O als Fòrums Joves) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Visibilitzar i impulsar artistes locals o dels voltants.  

 Millora l’oferta d’oci recreatiu i oci nocturn i alternatiu.  

 Reprendre el moviment d’esdeveniments culturals i musicals d’oci nocturn al municipi.  

 Fomentar la participació en activitats d’oci cultural i artístic en la població jove. 

 Previndre conductes de risc (consum i abús d’alcohol, tabac i altres drogues). 



 

 Previndre les conductes addictives relacionades amb l’ús i abús de les TIC i els jocs d’atzar. 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “CINEMA JOVE” 

Projecte de cinema de temàtica adequada al públic adolescent i  

jove. Es projectaran diferents pel·lícules actuals de diversa temàtica.  

Sessions per adolescents (menors de 18 anys) i sessions per a joves més 

majors (a partir de 18 anys). 

Projecte actiu al llarg de tot l’any lectiu, de setembre a juny (en juliol 

no hi haurà perquè hi ha “Cinema a la Fresca”). Una projecció al mes, 

dissabte de vesprada. Prèvia consulta sobre temàtiques i pel·lícules 

possibles el mes anterior a la projecció.  

Per a la realització de l’activitat haurà d’haver un grup mínim de 

participants que hagen comprat entrada i reservat lloc. 

S’haurà de pagar entrada amb un preu simbòlic. Entrada gratuïta per 

a la gent amb Carnet Jove.  

Execució i coordinació: equip tècnic de Cultura i equip tècnic de 

Joventut. Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Teatre Principal, 

Teatre Beneficència,  Parc Vil·la Rosario i aparcament de la Malena.  

2023 

Tot l’any 500 € 

2024 

Tot l’any 500 € 

2025 

Tot l’any 500 € 

2026 

Tot l’any 500 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Cultura i la Regidoria 

de Joventut. 

Projecte “CONCERTS JOVES” 

Projecte de realització de concerts dirigits a la població jove i a la 

població en general. Es donarà suport a l’organització per part d’una 

associació o col·lectiu juvenil, qui s’encarregarà de gestionar 

contractacions, entrades, etc... També es podrà proposat des d’un 

grup de “quintes” seguint el sistema de quintes de l’organització de 

les festes de la Malena.  

Es demanarà que al menys un 40 % del cartell estiga composat per 

grups de música de gent jove del municipi i/o de la comarca. 

Es proposen els següents concerts: 

1. CONCERT D’HIVERN (un dissabte entre novembre i gener). 

 

2. CONCERT DE PRIMAVERA (un dissabte entre març i maig). 

 

3. Continuació del “MARIOLA ROCK”: es dona continuïtat al suport a 

aquesta activitat organitzada per el Col·lectiu Mussol. Es realitza un 

dissabte d’octubre. 

Execució i coordinació: equip tècnic de Cultura i equip tècnic de 

Joventut. Col·laboració: grups de música locals i de la contornada. 

2023 

Gener, març-

maig, 

octubre 

2.000€ 

2024 

Gener, març-

maig, 

octubre 

2.000€ 

2025 

Gener, març-

maig, 

octubre 

2.000€ 

 

 

 

 



 

Associació, grup de joves i/o Col·lectiu Mussol.  Temporalització: tot 

l’any lectiu. Ubicació: Teatre Principal i Parc Vil·la Rosario. 
2026 

Gener, març-

maig, 

octubre 

2.000€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Cultura i la Regidoria 

de Joventut.  

 

Projecte “ART MARIOLA” 

1. Jornada “ART MARIOLA”: Esdeveniment per la trobada i promoció 

d’artistes joves de la Mariola i voltants; participació d’artistes locals de 

totes les disciplines i d’altres municipis de l’Alcoià i Comtat; 

espectacles (teatre, concert acústic, recital de poesia,...) , 

exposicions, tallers artístics, etc.; projecció cinema/curts... Es farà un 

dissabte de maig. Segons la valoració de la participació, es realitzarà 

cada any o cada dos anys. 

  

2. Mural col·laboratiu “ART MARIOLA JOVE”: esdeveniment de creació 

d’un mural col·laboratiu per part de 4 artistes locals. El mural es 

realitzarà amb una temàtica concreta, cada artista podrà aportar la 

seua tècnica però l’elaboració serà conjunta i estarà oberta a la 

participació d’altres persones joves del municipi. L’Ajuntament 

costejarà la pintura i oferirà espai públic per a la realització del 

mateix. Es farà difusió de l’esdeveniment, l’obra de l’artista i a més, es 

pagarà un preu de 200 € per la intervenció de cada artista.  

 

3. Exposicions interactives “ART MARIOLA JOVE”: exposició d’artistes 

joves locals i intervenció educativa amb un taller dirigit a adolescents 

i joves per ensenyar a aplicar la tècnica utilitzada per el/la jove artista. 

Campanya i promoció prèvia als Centres Educatius. Una 

exposició/taller a l’any o cada mig any. Possibilitat de fer un projecte 

itinerant d’exposicions per les comarques centrals amb les/els artistes 

participants.  

 

4. Altres propostes nascudes directament de la població jove.  

 

Execució i coordinació: equip tècnic de Cultura, dinamitzador/a 

juvenil i equip tècnic de Joventut. Col·laboració: grup de joves del 

“Programa de voluntariat” del Casal de la Joventut i grup de 

Corresponsals Veterans. Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: 

Teatre Principal i Parc Vil·la Rosario. 

2023 

-  

2024 

1 dissabte de 

maig 

2.000 € 

2025 

-  

2026 

1 dissabte de 

maig 

2.000 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Cultura i la Regidoria 

de Joventut.  

 

 

 



 

Projecte “Aplec de Joves: SOM DE POBLE”  

Trobada de joves de l’Alcoià i el Comtat i altes comarques properes, dins 

de la temàtica de la cultura popular i el medi rural valencià. Projecte 

amb proposta intergeneracional.  

Participació de departaments de joventut i cultura d’altres ajuntaments 

participants. Estaran convidades totes les associacions i col·lectius de 

joves del municipi, de la comarca i d’altres poblacions del medi rural més 

llunyanes per participar a la organització de l’esdeveniment. Es 

potenciarà la participació dels grups de Corresponsals Juvenils i del 

voluntariat “FEM PART” del Casal de la Joventut. 

Es realitzaran diferents activitats lúdiques, xarrades, jocs tradicionals, 

artesanies tradicionals, remeis naturals de la zona, pilota valenciana, 

danses, muixeranga, etc. Dinar popular de germanor. 

Proposta itinerant, per a que al següent any siga implementada per altres 

ajuntaments.  

Execució: dinamitzador/a juvenil del departament de Joventut, equip 

tècnic de Joventut i equip tècnic de Cultura. Col·laboració: associacions 

i col·lectius juvenils del poble i voltants, Ajuntaments del voltant, gent 

participant del “Programa de Voluntariat” del Casal de la Joventut, grup 

de Corresponsals Juvenils. Coordinació: equip tècnic de Joventut i equip 

tècnic del Departament de Cultura. Temporalització: octubre. Ubicació: 

Parc Vil·la Rosario. 

2023 

-  

2024 

1 dissabte 

d’octubre 

2.000€ 

2025 

-  

2026 

-  

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de la 

persona dinamitzadora juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Cultura i la Regidoria 

de Joventut. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Falta d’espais on es desenvolupen activitats saludables d’oci i temps lliure per a la gent jove (a 

excepció de les activitats esportives impulsades pels Clubs Esportius i els tallers del Casal de la 

Joventut).  

 Necessitat i demanda explícita del jovent i de la població adulta sobre la creació d’espais de 

trobada de qualitat, especialment dedicats al jovent del municipi. 

 Necessitat i demanda de la millora d’oferta d’oci saludable i divers, amb activitats afins als interessos, 

necessitats i demandes personals i col·lectives de la gent jove. 

 Gran part del jovent comunica el seu interés per les activitats esportives, les activitats a la natura, els 

viatges i les activitats relacionades amb l’art i la cultura.  

 Activitats d’oci preferides pel jovent entre 12 i 18 anys: viatges, activitats lúdiques i d’aventura, 

“cinema jove”, competició de jocs, “Escape Room”, Trobada de Joves i Acampada Jove i activitats 

per la cura del medi ambient. 



 

 Proposta de tallers preferits pel jovent entre 12 i 18 anys: tallers sobre disciplines artístiques, tallers de 

cuina saludable, taller d’autoconeixement i gestió emocional.  

 Falta de participació i desmotivació del jovent per adherir-se a les activitats d’oci educatiu i els tallers 

proposats des del Casal de la Joventut: sobre estimulació, excés d’activitat acadèmica i extraescolar, 

...    

 Demanda explícita de gran part del jovent d’augmentar la realització de concerts de grups coneguts 

al municipi.  

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del Departament de 

Joventut 

 Equip tècnic del Departament de 

Cultura 

 Departament de Joventut 

 Departament de Cultura 

 

 

Intervenció 4.5. Programa “OCI ESPORTIU JOVE” 

Codi 5-OT (proposta 6-S als Fòrums Joves) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Fomentar la participació juvenil en activitats d’oci esportiu.  

 Previndre conductes de risc (consum i abús d’alcohol, tabac i altres drogues). 

 Previndre les conductes addictives relacionades amb l’ús i abús de les TIC i els jocs d’atzar. 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “MOVIMENT JOVE” 

 

Projecte lligat a “7-SA: Programa ESTIL DE VIDA SALUDABLE” de l’àrea de 

Salut. 

 

1. Tallers continus d’esports (al gust del jovent, previ estudi de preferències 

i consulta jove)  preferiblement que es practiquen en equip o, en el cas 

de ser pràctiques individuals, promoure la creació de grups per 

practicar-los.  

2. Jornades d’esports cada 2 mesos de pràctiques esportives 

específiques: atenent a la demanda del jovent (per exemple, Jornades 

del Skate, Jornades de BMX, Jornades d’escalada, Jornades de Ioga, 

Jornades de Pilates, Jornades de Cross fit...) 

 

2023 

Tot l’any 

lectiu 

3.000 € 

2024 

Tot l’any 

lectiu 

4.000 € 

2025 

Tot l’any 

lectiu 

4.000 € 

 

 



 

3. Activitats puntuals de joc i moviment a la muntanya: com “carreres 

d’orientació a la natura”, “escape street”, “gimkana per la muntanya”, 

“cerca de geocatching”...  

 

Es proposa involucrar la participació dels diferents clubs i associacions 

esportives presents al municipi, donant l’oportunitat de que cada any es 

puguen proposar al menys 1 activitat per a joves que vinga d’aquest teixit 

de club i associacions.   

Execució: personal especialitzat (contractació externa). Dinamitzador/a 

juvenil i equip tècnic de Joventut. Coordinació: equip tècnic de Joventut i 

equip tècnic d’Esports. Col·laboració: Clubs Esportius i associacions 

esportives presents en el poble. Temporalització: primavera, estiu i tardor.  

Ubicació: Poliesportiu, Casa de la Cultura i espai natural (Serra Mariola i 

voltants). 

2026 

Tot l’any 

lectiu 

4.000 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de la 

persona dinamitzadora a través 

de la subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Costos dividits entre la Regidoria 

de Joventut, la Regidoria de 

Benestar Social i la Regidoria 

d’Esports. 

Continuïtat i ampliació del projecte “AVENTURA’T A LA 

CARTA” 

Oferta de diferents activitats d’aventura al medi natural “a la carta”: 

s’ofereixen prèviament i la gent jove interessada pot fer la reserva de 

grup per a la realització de l’activitat.  

 

1. Ruta de barranquisme 

2. Ruta d’escalada, via ferrada, rappel... 

3. Activitat de descens de riu 

4. Activitats aquàtiques (barranc aquàtic, rafting, snorkel, surf, 

esquí aquàtic, pàdel surf...) 

5. Activitat de descens de bicicleta en la Fenasosa bikepark. 

Les activitats d’aigua es faran en estiu. La resta en primavera o tardor, 

depenent de la situació climàtica. 

El departament de joventut ajuda en l’organització de l’activitat i la 

cerca de transport si fos necessari. Una part de l’activitat estarà 

subvencionada per la regidoria de Joventut i Esports.  

Execució: personal especialitzat (contractació externa). Dinamitzador/a 

juvenil i equip tècnic de Joventut (acompanyament en l’activitat en el 

cas de ser un grup de menors). Coordinació: equip tècnic de Joventut i 

equip tècnic d’Esports. Col·laboració: grup de joves del “Programa de 

voluntariat” del Casal de la Joventut, grup de Corresponsals Veterans, 

gent del “Programa de Voluntariat”. Temporalització: primavera, estiu i 

tardor.  Ubicació: -. 

2023 

Primavera, 

estiu i tardor 

0 € 

2024 

Primavera, 

estiu i tardor 

0 € 

2025 

Primavera, 

estiu i tardor 

0 € 

2026 

Primavera, 

estiu i tardor 

0 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de la 

persona dinamitzadora a través 

de la subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Costos dividits entre la Regidoria 

de Joventut i la Regidoria 

d’Esports. 



 

 

Continuïtat del projecte “12 HORES ESPORTIVES” 

Donar continuïtat a les 12 hores esportives. 

Execució i coordinació: departament de Joventut. Coordinació: equip 

tècnic de Joventut i equip tècnic d’Esports. Col·laboració: AMPA. 

Temporalització: juny.  Ubicació: Poliesportiu. 

2023 

juny 0 € 

2024 

juny 0 € 

2025 

juny 0 € 

2026 

juny 0 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Cost de la Regidoria d’Esports. 

 

 

Projecte “SKATE BANYERES” 

Projecte per potenciar la pràctica del skate i les seues modalitats en la 

gent jove.  

1. Taller de skateboard, patinet i patins en línia: dirigit a joves entre 12 i 

30 anys. Temporalització d’entre un mes i un quadrimestre. Realització 

baix demanda, grup mínim de 10 joves. Aportació simbòlica.  

 

2. Competició de Skate i modalitats similars per a la gent del poble.  

 

3. Exhibició d’un dia de skaters famoses i famosos: per promoure aquest 

esport. Un diumenge de maig. 

 

4. Promoció de la creació d’una associació o club esportiu juvenil de 

gent jove que practique aquest tipus d’esports.  

Execució: personal especialitzat (contractació externa). Dinamitzador/a 

juvenil i equip tècnic de Joventut. Coordinació: equip tècnic de Joventut 

i equip tècnic d’Esports. Temporalització: tot l’any.  Ubicació: Skate Park 

municipal, Poliesportiu i Casal de la Joventut. 

2023 

Tot l’any 1000 € 

2024 

Tot l’any 1000 € 

2025 

Tot l’any 1000 € 

2026 

Tot l’any 1000 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 



 

Cost de la Regidoria d’Esports i de 

la Regidoria de Joventut. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Falta d’espais on es desenvolupen activitats saludables d’oci i temps lliure per a la gent jove (a 

excepció de les activitats esportives impulsades pels Clubs Esportius i els tallers del Casal de la 

Joventut).  

 Necessitat i demanda explícita del jovent i de la població adulta sobre la creació d’espais de 

trobada de qualitat, especialment dedicats al jovent del municipi. 

 Necessitat i demanda de la millora d’oferta d’oci saludable i divers, amb activitats afins als interessos, 

necessitats i demandes personals i col·lectives de la gent jove. 

 Gran part del jovent comunica el seu interés per les activitats esportives, les activitats a la natura, els 

viatges i les activitats relacionades amb l’art i la cultura.  

 Activitats d’oci preferides pel jovent entre 12 i 18 anys: viatges, activitats lúdiques i d’aventura, 

“cinema jove”, competició de jocs, “Escape Room”, Trobada de Joves i Acampada Jove i activitats 

per la cura del medi ambient. 

 Proposta de tallers preferits pel jovent entre 12 i 18 anys: tallers sobre disciplines artístiques, tallers de 

cuina saludable, taller d’autoconeixement i gestió emocional.  

 Proposta d’activitats esportives preferides pel jovent entre 12 i 18 anys: 12 hores esportives, taller de 

patinet i skate, activitats de futbol, Basket i bicicleta. 

 Les activitats recreatives i festives són les favorites pel jovent, ja que es considera que afavoreixen a 

la socialització del jovent. Hi ha una demanda explícita del jovent per incrementar l’oferta d’oci 

nocturn i la realització de festes al poble, també per a menors (festes sense alcohol).  

 Els hàbits d’oci i temps lliure del jovent del municipi giren en torn activitats d’oci recreatiu i de consum: 

trobades en bars del poble i a les festes dins i fora del municipi, on el consum i abús d’alcohol, tabac 

i altres drogues està alarmantment present i normalitzat. Necessitat de promocionar l’oci educatiu i  

saludable. 

 Augment dels casos d’addicció de substàncies nocives (alcohol, tabac i drogues), a les TIC (mòbil, 

Xarxes Socials, internet, jocs en línia) i als jocs d’atzar/apostes. Necessitat de promocionar l’oci 

educatiu i  saludable. Necessitat de promocionar l’oci educatiu i  saludable. 

 Falta de participació i desmotivació del jovent per adherir-se a les activitats d’oci educatiu i els tallers 

proposats des del Casal de la Joventut: sobre estimulació, excés d’activitat acadèmica i extraescolar,   

 Demanda explícita de la millora del Skate Park i l’ampliació i millora dels serveis del Poliesportiu.  

 Dificultat per a que la informació de l’oferta d’activitats del departament de Joventut arribe i cale 

realment en la població jove. Necessitat de millorar la metodologia de difusió d’informació dels 

recursos disponibles per a la gent jove.  



 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del Departament 

de Joventut 

 Equip tècnic del Departament 

d’Esports 

 Departament de Joventut 

 Departament d’Esports 

 

Intervenció 4.6. Programa “MILLORA D’ESPAIS JOVES” 

Codi 6-OT (proposta 10-O i 11-O als Fòrums Joves) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Oferir instal·lacions d’activitats esportives i d’oci educatiu a la població jove del municipi.   

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “MILLORA DELS ESPAIS PÚBLICS PER AL JOVENT”  

Reforma i millora de les infraestructures públiques destinades a diferents 

activitats d’oci per a la jove 

1. Reforma del Poliesportiu: en continua millora, s’executarà en els 

pròxims anys depenent de la subvenció.  

 

2. Modernització del Parc Vil·la Rosario o creació d’altres parcs amb 

espais per a joves 

 

3. Construcció de mobiliari urbà dirigit a l’ús de la gent jove, en 

diferents parcs o zones transitades per ells i elles (taula de ping-pong 

de pedra, al canastra individual, ...) 

 

4. Creació d’una “ZONA DE GRAFFITI”: zona dedicada exclusivament 

a que la gent jove puga expressar-se a través d’aquest art (adequar 

les parets que envolten el Parc Vil·la Rosario per la part de la Via 

Verda, parets del Poliesportiu, de la ESE...) 

Aquestes construccions i canvis es podran anar fent paulatinament al 

llarg dels anys. La seua realització depén directament de les 

subvencions. Es pretén poder començar amb algunes modificacions a 

mesura que van avançant els anys d’implementació del Pla.  

 

Execució: personal especialitzat en construcció (contractació externa). 

Coordinació: equip tècnic d’Esports. Temporalització: -.  Ubicació: -. 

2023 

-  

2024 

1 any  

2025 

1 any  

2026 

1 any  

Dotació econòmica  

subvencionada per fons europeus, 

conselleries i altres organismes si es 

compleixen requisits com 

rehabilitació d’edificis antics, 

construcció ecològica, 

sostenibilitat i eficiència 

energètica. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria d’Esports. 

 

 



 

Projecte “MILLORA DEL SKATE PARK” 

Projecte per millorar l’estètica del Skate Park municipal. L’accés a les 

pistes serà gratuït i estarà permès expressament a les persones que vagen 

a practicar aquest esport. 

1. Taller de graffiti per a joves del municipi o intervenció artística de 

graffiti per decorar les instal·lacions. 

2. Festa d’inauguració de les instal·lacions.  

Execució: personal especialitzat (contractació externa). Dinamitzador/a 

juvenil i equip tècnic de Joventut. Coordinació: equip tècnic de Joventut 

i equip tècnic d’Esports. Temporalització: tot l’any.  Ubicació: Skate Park 

municipal, Poliesportiu i Casal de la Joventut. 

 

2023 

Dos moments 

de l’any 
 

2024 

-  

2025 

-  

2026 

-  

Dotació econòmica  

subvencionada per fons europeus, 

conselleries i altres organismes si es 

compleixen requisits com 

rehabilitació d’edificis antics, 

construcció ecològica, 

sostenibilitat i eficiència 

energètica. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria d’Esports. 

 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Falta d’espais on es desenvolupen activitats saludables d’oci i temps lliure per a la gent jove (a 

excepció de les activitats esportives impulsades pels Clubs Esportius i els tallers del Casal de la 

Joventut).  

 Necessitat i demanda explícita del jovent i de la població adulta sobre la creació d’espais de 

trobada de qualitat, especialment dedicats al jovent del municipi. 

 Necessitat i demanda de la millora d’oferta d’oci saludable i divers, amb activitats afins als interessos, 

necessitats i demandes personals i col·lectives de la gent jove. 

 Gran part del jovent comunica el seu interés per les activitats esportives, les activitats a la natura, els 

viatges i les activitats relacionades amb l’art i la cultura.  

 Activitats d’oci preferides pel jovent entre 12 i 18 anys: viatges, activitats lúdiques i d’aventura, 

“cinema jove”, competició de jocs, “Escape Room”, Trobada de Joves i Acampada Jove i activitats 

per la cura del medi ambient. 



 

 Proposta de tallers preferits pel jovent entre 12 i 18 anys: tallers sobre disciplines artístiques, tallers de 

cuina saludable, taller d’autoconeixement i gestió emocional.  

 Proposta d’activitats esportives preferides pel jovent entre 12 i 18 anys: 12 hores esportives, taller de 

patinet i skate, activitats de futbol, Basket i bicicleta. 

 Les activitats recreatives i festives són les favorites pel jovent, ja que es considera que afavoreixen a 

la socialització del jovent. Hi ha una demanda explícita del jovent per incrementar l’oferta d’oci 

nocturn i la realització de festes al poble, també per a menors (festes sense alcohol).  

 Els hàbits d’oci i temps lliure del jovent del municipi giren en torn activitats d’oci recreatiu i de 

consum: trobades en bars del poble i a les festes dins i fora del municipi, on el consum i abús 

d’alcohol, tabac i altres drogues està alarmantment present i normalitzat. Necessitat de 

promocionar l’oci educatiu i  saludable. 

 Augment dels casos d’addicció de substàncies nocives (alcohol, tabac i drogues), a les TIC (mòbil, 

Xarxes Socials, internet, jocs en línia) i als jocs d’atzar/apostes.  Necessitat de promocionar l’oci 

educatiu i  saludable. 

 Falta de participació i desmotivació del jovent per adherir-se a les activitats d’oci educatiu i els tallers 

proposats des del Casal de la Joventut: sobre estimulació, excés d’activitat acadèmica i 

extraescolar,   

 Demanda explícita de la millora del Skate Park i l’ampliació i millora dels serveis del Poliesportiu 

(proposta 11-O).  

 Dificultat per a que la informació de l’oferta d’activitats del departament de Joventut arribe i cale 

realment en la població jove. Necessitat de millorar la metodologia de difusió d’informació dels 

recursos disponibles per a la gent jove.  

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del Departament de 

Joventut. 

 Departament de Joventut 

 

Intervenció 4.7. Programa “DIFUSIÓ INFO JOVE” 

Codi 7-OT  

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Millorar la difusió d’informació dels programes, projectes i activitats proposats des 

del Departament de Joventut.  

 



 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “DIFU JOVE” 

Projecte per a la millora de la difusió de la informació sobre els serveis de 

joventut.  

1. Taller de formació per a l’equip tècnic del departament de Joventut 

i el/la dinamitzador/a en Xarxes Socials.  

 

2. Potenciar les Xarxes Socials del Casal de la Joventut: Modernització i 

perfeccionament del disseny i la metodologia de difusió d’informació 

del Casal de la Joventut a través de les Xarxes Socials.  

 

3. Implementació d’una estratègia de difusió d’informació específica 

per a dirigir-se i arribar a la població jove des del Casal de la 

Joventut. 

 

4. Assessorament i acompanyament professional temporal en la 

creació del disseny, i implementació de tècniques i estratègia de 

difusió de la informació a través de Xarxes Socials.  

 

Execució: personal especialitzat (contractació externa). Dinamitzador/a 

juvenil i equip tècnic de Joventut. Coordinació: equip tècnic de 

Joventut. Temporalització: tot l’any.  Ubicació: Casal de la Joventut. 

 

2023 

Gener-juny 700 € 

2024 

- - 

2025 

- - 

2026 

- - 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Joventut.  

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 No arriba amb suficient contundència la informació que es difon des dels mitjans del Casal de la 

Joventut.  

 Necessitat d’implementar una línia de disseny i una estratègia per poder arribar més a la gent jove.   

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip del Departament de 

Joventut 

 Departament de Joventut 

 

 

Intervenció 4.8. Programa “CARNET JOVE A BANYERES” 

Codi 8-OT  

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Promoure l’ús del Carnet Jove al municipi de Banyeres de Mariola. 

 



 

 Afavorir l’accés a recursos i serveis de d’oci i consum a la gent jove.  

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “Adhereix-te al Carnet Jove – EMPRESES –“ 

Projecte per fomentar l’adhesió d’empreses i comerços de Banyeres de 

Mariola a l’acceptació del Carnet Jove.  

1. Campanya: contactar directament amb les empreses i comerços 

amb tríptics explicatius promovent l’adhesió al projecte. S’espera 

candidatura espontània. 

 

2. Contacte directe amb empreses i comerços interessats en participar.  

 

3. Assessorament a empreses i comerços en el procediment per a 

adherir-se al Carnet Jove.  

En el cas de no rebre molt d’interés, es tractarà de contactar entitat 

per entitat per presentar el projecte i buscar l’adhesió al mateix.  

Les empreses i comerços que s’adherisquen eixiran en la promoció 

del Carnet Jove dirigida a la població jove.  

   

Execució i organització: dinamitzador/a juvenil i equip tècnic de 

Joventut. Col·laboració: empreses i comerços de Banyeres de Mariola i 

equip tècnic de promoció econòmica (ADL). Temporalització: any 2023. 

Ubicació: Casal de la Joventut.    

2023 

Tot l’any 

lectiu 

0 € 

2024 

Tot l’any 

lectiu 

0 € 

2025 

Tot l’any 

lectiu 

0 € 

2026 

Tot l’any 

lectiu 

0 € 

Preu assumint contractació de el/la 

dinamitzador/a juvenil a través de la 

subvenció per a entitats locals de la 

“Xarxa Jove”. 

Costos assumits per la Regidoria de 

Joventut. 

 

 

Projecte “Promoció del Carnet Jove” 

Projecte dirigit a joves d’entre 14 i 30 anys per a la demanda del Carnet 

Jove. 

1. Campanya informativa a través de les Xarxes Socials i cartelleria. 

 

2. Xarrades informatives als Centres Educatius.  

  

Execució i organització: dinamitzador/a juvenil i equip tècnic de 

Joventut. Col·laboració: Centres Educatius. Temporalització: tots els anys. 

Ubicació: Casal de la Joventut.    

2023 

Tot l’any lectiu 0 € 

2024 

Tot l’any lectiu 0 € 

2025 

Tot l’any lectiu 0 € 

2026 

Tot l’any lectiu 0 € 

Preu assumint contractació de el/la 

dinamitzador/a juvenil a través de la 



 

subvenció per a entitats locals de la 

“Xarxa Jove”. 

Costos assumits per la Regidoria de 

Joventut. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Inexistència d’empreses i comerços adherides als descomptes del Carnet Jove a Banyeres de 

Mariola. 

 Hi ha un percentatge de la població jove que no coneix el Carnet Jove.  

 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del Departament 

de Joventut 

 Regidoria de Joventut.  

 Equip tècnic de promoció econòmica (ADL). 

 

Àmbit 5. SALUT. 

Objectiu general 5. Millorar la salut integral (biopsicosocial) de 

la gent jove de Banyeres de Mariola.  

 

Intervenció 5.1. Servei d’Atenció Psicològica per a 

Adolescents i Joves: “ESTIC ACÍ” 

Codi 1-SA 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 

 

 Oferir atenció psicològica de qualitat amb perspectiva de gènere i interseccional per a la 

població jove de Banyeres de Mariola. 

 

 Oferir atenció psicològica gratuïta i accessible a totes les persones joves que no puguen 

pagar un servei privat.  

 

 Oferir assessorament professional a les persones adultes que conviuen o treballen amb gent 

jove.   

 



 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

 

 Servei gratuït d’atenció psicològica, acompanyament 

i suport emocional dirigit a adolescents i joves de 

Banyeres de Mariola.  

 

 Servei gratuït d’assessorament per a professionals, 

professorat i mares/pares de casos específics de joves 

amb problemes de Salut Mental.  

 
Per desenvolupar aquest servei, es comptarà amb la incorporació d’una 

nova figura de “psicòleg/psicòloga d’especialitat clínica” a l’equip de 

Serveis Socials. Es pactarà que aquesta professional encarregue un 

percentatge de la seua jornada a l’atenció de casos de joves a partir de 

18 anys. 

En el cas de que aquest servei públic no siga suficient, s’haurà de 

contractar una empresa externa amb un equip professional de psicologia 

especialitzada en la Salut Mental en adolescència i joventut, així com en 

mediació familiar. Aquest servei haurà d’estar desenvolupat, assessorat i 

supervisat per un equip de professionals. Es contempla aquesta opció a 

partir del 2024 en el cas que siga possible fer-se càrrec de la despesa 

econòmica.  

Es proposa que aquest servei siga itinerant dins de les possibilitats, pel que 

acudiria als Centres Educatius per oferir l’atenció personal en horari de 

matí dos dies per setmana. Així mateix, el servei estaria disponible en el 

Casal de la Joventut o l’edifici de Serveis Socials dos dies a la setmana en 

horari de vesprada i també disponible en casos d’atenció d’emergència 

(risc de suïcidi, violència de gènere i altres). L’oferta de quantitat de dies 

variarà en funció de la demanda. 

Execució: professional format en psicologia (preferiblement amb 

especialització en adolescència i joventut). Col·laboració: departament 

de Joventut i departament de Benestar Social. Temporalització: tots els 

anys. Ubicació: Casal de la Joventut.    

 

2023 

Tot l’any 0 € 

2024 

Tot l’any 0 € ó 2000€ 

2025 

Tot l’any 0 € ó 2000€ 

2026 

Tot l’any 0 € ó 2000€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Benestar Social. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Empitjorament de la Salut Mental del jovent (des de l’aparició de la COVID-19). 

 Els problemes de Salut Mental més habituals entre la gent jove: ansietat, estrés, depressió, problemes 

d’autoestima, TCA, addiccions a substàncies i al joc en línia. 

 Les dones joves pateixen més problemes de Salut Mental que els homes.  

 Augment dels casos de suïcidi en població jove (principal causa de mort juvenil a la CV). 

 Manca de serveis professionals públics d’atenció a la Salut Mental per a adolescents i joves. 



 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del Departament 

de Benestar Social 

 

 Departament de Benestar Social 

 Equip tècnic del Departament de Joventut  

 Centres Educatius 

 

Intervenció 5.2. Programa de conscienciació i sensibilització 

en Salut Mental Juvenil: “(RE)CONEGUEM LA SALUT MENTAL”  

Codi 2-SA 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Visibilitzar les problemàtiques de Salut Mental de la població jove en l’actualitat. 

 

 Trencar amb l’estigma social sobre la Salut Mental.  

 

 Conscienciar i sensibilitzar a la població sobre de la importància de cuidar de la S.M. 

individual, col·lectiva i comunitària. 

 

 Facilitar ferramentes psicopedagògiques per a la cura i l’acompanyament familiar i 

professional de joves amb problemes de Salut Mental.   

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte de conscienciació i sensibilització sobre Salut 

Mental dirigida a joves d’entre 12 i 30 anys  

 
1.Campanya a través de les Xarxes Socials: publicacions periòdiques i 

píndoles informatives. 

 

2.Intervencions als Centres Educatius: exposicions, ponències en 

primera persona, xarrades de professionals, tallers interactius, 

documentals/cinema, intervencions al pati i al hall, concursos artístics 

relacionats amb la temàtica (relats, fotografia, dibuix), “Setmana de la 

Salut Mental”... Cada any es farà una o dos intervencions.  

    

3.Difusió d’informació sobre el funcionament de l’atenció psicològica 

del Sistema de Salut Pública  i el Sistema de Serveis Socials  i de com 

accedir a aquest servei. Informació sobre altres serveis públics o privats 

per la prevenció i atenció en Salut Mental i altres temes relacionats (per 

exemple, el telèfon de prevenció al suïcidi, telèfon per a víctimes de 

delicte, telèfon per a víctimes de violència de gènere... ).  

 

Execució: persones professionals (contractació externa i participació des 

d’entitats del Tercer Sector), dinamitzador/a juvenil, equip tècnic de 

Joventut, equip tècnic de Benestar Social i personal dels Centres Educatius. 

2023 

Tot l’any 1.000 € 

2024 

Tot l’any 1.000 € 

2025 

Tot l’any 1.000 € 

2026 

Tot l’any 1.000 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 



 

Organització: equip tècnic de Joventut i equip tècnic de Benestar Social. 

Col·laboració: Centres Educatius i entitats del Tercer Sector (Creu Roja, 

Càritas, i altres). Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Centres 

Educatius.   

 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Benestar Social. 

Projecte de conscienciació, sensibilització i formació en SM 

Juvenil per a mares i pares  

 
1. Tallers sobre Salut Mental Juvenil i diferents problemàtiques 

relacionades amb els nuclis familiars i la vida fora de casa. 

Aquestos tallers s’inclouran en una sessió de l’Escola de Mares i 

Pares.  

 

2. Xarrades i conferències sobre diferents problemes de Salut Mental 

que pateix la gent jove. 

 

3. Taller sobre ferramentes psicopedagògiques per acompanyar a 

fills/filles que pateixen malestar psicològic o algun trastorn de SM.  

 

 

Execució: persones professionals (contractació externa) i/o equip tècnic 

de Benestar Social. Organització: equip tècnic de Joventut i equip tècnic 

de Benestar Social. Col·laboració: Centres Educatius i AMPA. 

Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Casal de la Cultura. 

 

 

 

  

2023 

Tot l’any 1.000 € 

2024 

Tot l’any 1.000 € 

2025 

Tot l’any 1.000 € 

2026 

Tot l’any 1.000 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Benestar Social. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 

 Greu empitjorament de l’estat de Salut Mental i del malestar psicosocial del jovent.  

 Augment dels casos de suïcidi en població jove (principal causa de mort juvenil a la CV) 

 Estigma social i invisibilització de les problemàtiques de Salut Mental juvenil.  

 Falta d’informació sobre els serveis públics per a l’atenció de la Salut Mental.  

 Excessiva pressió i exigència del món acadèmic i falta d’acompanyament, comprensió i suport per 

part del professorat cap a l’alumnat jove.  

 La gent jove reclama el seu malestar en relació a la falta d’empatia, consideració i cura per part de 

mares i pares cap a els seus fills/filles joves, a més de la tendència a “desconsiderar” la seua veu 

(adultcentrisme). 

 



 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del Departament 

de Benestar Social.  

 Equip tècnic del Departament 

de Joventut. 

 Departament de Benestar Social 

 Departament de Joventut 

 Centres Educatius 

 A.M.P.A. 

 

Intervenció 5.3. Programa “ESCOLA D’EMOCIONS”, educació 

i salut psicoemocional  

Codi 3-S (proposta original 1-S i 2-S) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Promoció de l’educació emocional de la gent jove, famílies i professorat dels Centres 

Educatius de Banyeres de Mariola.  

 

 Afavorir la millora de la salut mental, emocional i social de la població jove del municipi.  

 

 Potenciar el desenvolupament personal de la gent jove de la localitat.   

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “ESCOLA D’EMOCIONS - JOVE”, educació 

emocional per a adolescents i joves  

(grup de 12 a 18 anys, grup de 18 a 24 anys, de 24 a 30 anys) 

Tallers d’educació emocional dirigits a persones joves (grup de 12 a 18 

anys, grup de 18 a 24 anys, de 24 a 30 anys) que es realitzarà dins de les 

aules dels Centres Educatius i/o al Casal de la Joventut. La metodologia 

pren com a base la perspectiva de gènere i la interseccionalitat.   

1. Taller grupal continu amb sessions setmanals per tractar diferents 

temàtiques referents a l’educació emocional a nivell personal i 

col·lectiu (autoconeixement, autoconcepte, identitat i 

autoestima, autocura, intel·ligència emocional, comprensió i 

regulació emocional, comunicació i expressió emocional, 

percepció emocional pròpia i de l’altra persona, empatia,  

resolució de conflictes, habilitats socials, habilitats per a la vida, 

vincles saludables i segurs...). 

 

2. Taller grupal per treballar els vincles relacionals de manera sana i 

segura (vincles familiars, d’amistat, de parelles, a l’àmbit 

acadèmic, al treball i amb el context social en general).  

 

3. Grup terapèutic/taller grupal “ESTIMAR-TE”, per tractar 

problemàtiques de Salut Mental amb intervenció des de la 

psicologia sistèmica i les teràpies artístiques expressives (art-

2023 

Tot l’any 1.000 € 

2024 

Tot l’any 2.000 € 

2025 

Tot l’any 2.000 € 

2026 

Tot l’any 2.000 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 



 

teràpia, teatre sistèmic, psicodrama, dansa-teràpia, musico-

teràpia...).   

 

4. Creació d’una “XARXA DE SUPORT” (telemàtica i presencial): 

adolescents i joves es connecten per compartir experiències i 

donar-se suport psicoemocional unes a les altres a través 

d’encontres, dinàmiques i formacions. Es pretén que la Xarxa siga 

pràcticament autogestionada pel jovent participant a futur. 

S’inicia amb la participació de joves majors de 18 i voluntàries del 

municipi, coordinades per la psicòloga encarregada d’ “ESTIC 

ACÍ”.  

 

 Execució: persones professionals (contractació externa i participació des 

d’entitats del Tercer Sector), dinamitzador/a juvenil, equip tècnic de 

Joventut i equip tècnic de Benestar Social. Organització: equip tècnic de 

Joventut i equip tècnic de Benestar Social. Col·laboració: Centres 

Educatius i entitats del Tercer Sector (Creu Roja, Càritas, i altres). 

Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Centres Educatius i Casal de la 

Joventut.  

 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Benestar Social i de 

la Regidoria de Joventut. 

Projecte “ESCOLA D’EMOCIONS PER A MARES I PARES”  

Tallers vinculats a la intervenció 4-EF de l’àrea d’Educació i Formació.  

 

 

2023 

Tot l’any - 

2024 

Tot l’any - 

2025 

Tot l’any - 

2026 

Tot l’any - 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Benestar Social. 

 

 

 



 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 “Manca d’habilitats i competències emocionals”: una de les principals causes dels problemes de 

Salut Mental.  

 Angoixa del jovent per causa de la infravaloració, la falta de comprensió i empatia per part de 

mares/pares cap a ells/elles i del món adult en general (adultcentrisme).  

 Sensació de falta de suport, comprensió i cura per part de l’equip de professorat cap a l’alumnat.  

 Sistema Educatiu poc humà, poc sensible i poc adaptat a les diferències, demandes i necessitats de 

l’alumnat.   

 Augment de les conductes de risc (violència i agressivitat) per dificultats per resolució de problemes 

relacionals (família i societat), autopercepció errada i autoestima minvada.  

 Increment dels casos d’assetjament escolar i actituds discriminatòries cap a les persones diferents.  

 Vincles i relacions (amistat, grup d’iguals, família, parelles, societat...): factor protector de la Salut 

Mental, encara que el jovent comenta tindre dificultats en relacionar-se de forma sana (falta 

d’educació emocional per construir vincles saludables) 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del Departament 

de Joventut 

 Equip tècnic del Departament 

d’Educació 

 Departament de Joventut 

 Departament d’Educació 

 Departament de Benestar Social 

 Centres Educatius 

 A.M.P.A. 

 

Intervenció 5.4. Programa de prevenció de conductes 

addictives 

Codi 4-SA (proposta original 3-S i 4-S) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Conscienciar i sensibilitzar al jovent del municipi sobre les conseqüències i riscos associats a 

les conductes addictives.  

 

 Fomentar el consum i ús saludable (reducció de danys). 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

PROJECTE DE PREVENCIÓ A L’ADDICCIÓ A SUBSTÀNCIES 

projecte de promoció de la salut, prevenció primària i secundària de les 

conductes addictives en referència a l’ús, abús i addicció de substàncies 

com l’alcohol, tabac i altres drogues. Totes les intervencions estan basades 

en la perspectiva de gènere i la interseccionalitat. 

2023 

Tot l’any 500 € 

 

 



 

 

1. Campanya de conscienciació i sensibilització sobre els riscos del 

consum/abús/addicció d’alcohol, tabac i altres drogues, a les 

Xarxes Socials del Casal de la Joventut: publicacions periòdiques i 

píndoles informatives.  

 

2. Campanya de conscienciació i sensibilització sobre el 

consum/abús/addicció d’alcohol, tabac i altres drogues als 

Centres Educatius amb diferents metodologies participatives 

(exposicions, ponències, xarrades, tallers, documentals/cinema, 

intervencions al pati/hall, ...). Es realitzarà una o dos intervencions 

per any.   

 

3. Punt d’informació i reducció de danys en relació al consum i abús 

d’alcohol, tabac i drogues sintètiques a les festes patronals de 

Moros i Cristians, al Mariola Rock i a les festes d’estiu de la Malena... 

(per exemple, el Programa Energy Control de l’Associació 

“Bienestar y Desarrollo”). 

 

Execució: dinamitzador/a juvenil, equip tècnic de Joventut i/o equip 

tècnic de Benestar Social, professionals d’entitats del Tercer Sector i 

personal professional (contractació externa). Col·laboració: departament 

de Joventut, departament de Benestar Social, UPCCA d’Alcoi i Centres 

Educatius, Temporalització: tot l’any. Ubicació: Centres Educatius i Casal 

de la Joventut.    

 

2024 

Tot l’any 500 € 

2025 

Tot l’any 500 € 

2026 

Tot l’any 500 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Benestar Social i de 

la Regidoria de Joventut.  

PROJECTE DE PREVENCIÓ A LA CIBERADICCIÓ  

projecte de prevenció primària i secundària de les conductes addictives 

en referència a l’ús, abús i addicció de les TIC. Totes les intervencions estan 

basades en la perspectiva de gènere i la interseccionalitat. 

 

1. Campanya de conscienciació i sensibilització sobre el 

consum/abús/addicció de les TIC i els seus riscos, a les Xarxes 

Socials del Casal de la Joventut: publicacions periòdiques i 

píndoles informatives.  

 

2. Campanya de conscienciació i sensibilització sobre el 

consum/abús/addicció de les TIC als Centres Educatius amb 

diferents metodologies participatives (exposicions, ponències, 

xarrades, tallers, documentals/cinema, intervencions al pati/hall, 

...). 

 

3. Taller “Connecta’t”, educació pel bon ús de les TIC (Xarxes 

Socials, Videojocs i Jocs en línia, Aparells electrònics: telèfon 

mòbil, tableta, ordinador...) 

Execució: dinamitzador/a juvenil, equip tècnic de Joventut i/o equip 

tècnic de Benestar Social, professionals d’entitats del Tercer Sector i 

personal professional (contractació externa). Col·laboració: departament 

de Joventut, departament de Benestar Social i Centres Educatius. 

2023 

Tot l’any 500 € 

2024 

Tot l’any 500 € 

2025 

Tot l’any 500 € 

2026 

Tot l’any 500 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 



 

Temporalització: tot l’any. Ubicació: Centres Educatius i Casal de la 

Joventut.    

 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Benestar Social i de 

la Regidoria de Joventut.  

 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Les addiccions a les substàncies (alcohol, tabac, cannabinoides i altres drogues sintètiques) i a les TIC 

(sobre tot, Xarxes Socials i jocs en línia) han augmentat els últims anys i  són uns dels problemes més 

habituals de Salut Mental que pateix la gent jove.    

 El consum i abús d’alcohol, tabac, cànnabis i altres drogues sintètiques són pràctiques molt habituals 

entre la població jove de la localitat.  

 L’abús i el mal ús de la tecnologia (xarxes socials, videojocs, jocs en línia, ...) son pràctiques molt 

comuns entre el jovent del poble.  

 Les addiccions a les substàncies i al joc en línia produeixen greus problemes biopsicosocials a curt i 

llarg termini en la gent jove. 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del Departament 

de Benestar Social 

 Equip tècnic del Departament 

de Joventut 

 

 Equip tècnic del Departament d’Educació 

 Centres Educatius  

 Regidoria de Festes 

 Regidoria de Benestar Social 

 Regidoria de Joventut 

 

Intervenció 5.5. Programa de prevenció dels TCA 

Codi 5-SA 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 

 Adquisició de conceptes nous sobre la concepció de la imatge corporal, els cànons de bellesa 

i la relació amb les conductes alimentàries.   

 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Aquest programa suma un taller específic sobre imatge corporal, que es 

aportarà paral·lelament a la intervenció existent i ja instaurada a l’I.E.S. 

“Programa DITCA” (prevenció, detecció i intervenció de TCA).  

2023 

Tot l’any 500 € 



 

 

Taller per tractar la imatge corporal en relació als cànons de 

bellesa socials normatius i a les Xarxes Socials  

(visió real del cos vs. Imatge distorsionada a les XXSS, gordofòbia i 

discriminació per diversitat de cossos vs. cossos diversos i naturals, 

autoestima i acceptació del propi cos, desmuntar els cànons de bellesa i 

reforçar la bellesa pròpia i diversa...) amb la participació de persones 

“influencers” que defensen els cossos naturals i reals. Intervenció basada 

en la perspectiva de gènere i la interseccionalitat.  

Execució: dinamitzador/a juvenil, equip tècnic de Joventut i/o equip 

tècnic de Benestar Social, professionals d’entitats del Tercer Sector i/o 

personal professional (contractació externa). Col·laboració: departament 

de Joventut, departament de Benestar Social i Centres Educatius. 

Temporalització: tot l’any. Ubicació: Centres Educatius. 

 

2024 

Tot l’any 500 € 

2025 

Tot l’any 500 € 

2026 

Tot l’any 500 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Benestar Social. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 “Angoixa per no acomplir amb els cànons de bellesa estipulats per la societat”, una de les acuses 

dels problemes de Salut Mental del jovent en l’actualitat.  

 Una part del jovent de la localitat afirma patir a causa de la pressió social per encaixar dins dels 

patrons estètics i personals normatius del poble i del que veuen a les Xarxes Socials. 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del departament 

de  Benestar Social 

 Equip tècnic del departament 

de Joventut 

 Centres Educatius 

 Regidoria de Benestar Social 

 Regidoria de Joventut 

 

Intervenció 5.6. Programa per la Salut Sexe-afectiva  

Codi 6-SA (proposta original 5-S) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 

 Fomentar les relacions sexe-afectives sanes i segures en la població jove de Banyeres de 

Mariola. 

 Previndre les relacions sexuals de risc (ETS, embarassos no desitjats, VHI...) 

  



 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “TALLERS DE TENDRESA” 

Taller on treballar la comunicació, els límits i el respecte, SEXUALITAT SANA, 

el coneixement del propi cos, l’auto exploració...  Per a joves d’entre 12 i 

15 anys, 16 i 18 anys, 18 i 23, 24 i 30 anys, al llarg del curs lectiu en jornades 

específiques puntuals, en tallers amb assiduïtat –una vegada per setmana. 

Execució: personal professional (contractació externa). Col·laboració: 

departament de Joventut i departament de Benestar Social. 

Temporalització: tots els anys. Ubicació: Centres Educatius i Casal de la 

Joventut, Mariola Espai Jove i/o Casa de la Cultura.     

2023 

Tot l’any 700 € 

2024 

Tot l’any 700 € 

2025 

Tot l’any 700 € 

2026 

Tot l’any 700 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Benestar Social I 

Regidoria de Joventut. 

Projecte “PUNT.SÀ”: punt d’informació sobre salut afectiva-

sexual. 

Servei d’assessorament per a l’orientació en matèria de salut afectiva i 

sexual jove i derivació als òrgans pertinents (atenció telefònica i 

presencial), materialitzat en un estand que s’ubica al hall dels Centres 

Educatius una vegada cada dos mesos i un estand permanent al Casal de 

la Joventut. Puntualment es fa intervenció al Mariola Espai Jove.  

Execució i organització: equip tècnic de Benestar Social i/o equip tècnic 

de Joventut.  Temporalització: tots els anys. Ubicació: Casal de la 

Joventut i Mariola Espai Jove. 

2023 

1 any lectiu 

(gen-juny i 

set-des) 

0 € 

2024 

1 any lectiu 

(gen-juny i 

set-des) 

0 € 

2025 

1 any lectiu 

(gen-juny i 

set-des) 

0 € 

2026 

1 any lectiu 0 € 



 

(gen-juny i 

set-des) 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Benestar Social I 

Regidoria de Joventut. 

 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Presència de relacions tòxiques, vincles insegurs i dependents, amor romàntic, referents de relacions 

afectivo-sexuals poc saludables, ... 

 Conductes i actituds masclistes presents a les relacions sexe-afectives. 

 Augment dels casos de violència de gènere en adolescents i joves a nivell global i local.  

 Increment del consum de pornografia (cada vegada més joves i amb major freqüència). 

 La pornografia agafada com a referent de “relacions sexuals reals” en la població jove, el que 

provoca una realitat distorsionada y la propensió a les pràctiques poc respectuoses amb les parelles.  

 Casos d’abús i falta de consentiment per tindre relacions sexuals.   

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip del Departament de 

Benestar Social 

 Equip del Departament de 

Joventut 

 Centres Educatius  

 Regidoria de Benestar Social 

 Regidoria de Joventut 

 

Intervenció 5.7. Programa “ESTIL DE VIDA SALUDABLE” 

Codi  7-SA (propostes originals 6-S, 7-S i 8-S) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

  Fomentar els hàbits saludables entre el jovent de Banyeres de Mariola per la millora de la 

salut biopsicosocial.  

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “MOVIMENT JOVE”  

 
2023 

Tot l’any - 



 

Projecte lligat a la intervenció 5-OT “Oci Esportiu Jove” de l’àrea d’Oci i 

Temps Lliure.  

 

2024 

Tot l’any - 

2025 

Tot l’any - 

2026 

Tot l’any - 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de la 

persona dinamitzadora a través 

de la subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de 

Regidoria de Joventut, la 

Regidoria de Benestar Social i la 

Regidoria d’Esports. 

Projecte “ALIMENTACIÓ SALUDABLE I CONSCIENT” 

Projecte lligat a la intervenció 9-1 de l’Àrea de Medi Ambient. 

1. Campanya informativa, per la conscienciació, sensibilització i 

promoció dels hàbits alimentaris saludables als Centres Educatius, 

al Casal de la Joventut i el Mariola Espai Jove (cartells i 

infografies, xerrades, tallers interactius i lúdics, intervencions amb 

l’equip de professorat i l’alumnat dins de les aules, excursions, 

intervenció a la cantina de l’I.E.S. o al pati, ...). 

2. Taller/curs de Cuina Saludable per a gent jove (grup de 12 a 16 

anys, de 16 a 23 anys, de 23 a 30 anys). Activitat lligada a la 

Intervenció de Medi Ambient 2-MA “Programa Educació 

Ambiental Jove”.  

3. Tallers “Cultiva els teus propis aliments” del Projecte Horta Jove 

(lligat al taller de Cuina Saludable). Corresponent amb la 

intervenció de Medi Ambient 2-MA “Programa Educació 

Ambiental Jove”. 

4. Taller d’educació alimentària sobre alimentació saludable i natural 

per a mares i pares de la gent jove. 

 

2023 

Tot l’any 2. 000€ 

2024 

Tot l’any 2. 000€ 

2025 

Tot l’any 2. 000€ 

2026 

Tot l’any 2. 000€ 

Preu assumint contractació de la 

persona dinamitzadora a través 

de la subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de 

Regidoria de Joventut, la 

Regidoria de Benestar Social i la 

Regidoria de Medi Ambient. 



 

Execució: personal professional en l’àrea (contractació externa). 

Coordinació: equip tècnic de Medi Ambient, equip tècnic de Benestar 

Social i equip tècnic de Joventut. Temporalització: tot l’any lectiu. 

Ubicació: Casal de la Joventut, Casa de la Cultura o local amb instal·lació 

de cuina.  

 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 La pràctica d’esport ajuda a millorar la salut física i mental del jovent ja que es tracta d’un factor 

protector de la Salut Biopsicosocial. A més, l’esport és una activitat practicada per molta gent jove 

del municipi.   

 Els hàbits alimentaris a tota la societat han empitjorat els últims anys i es destaca que un 30 % de la 

joventut valenciana sofreix sobrepès.  

 El jovent de Banyeres afirma tindre descuidada la seua alimentació (consumeixen molt menjar 

ràpid, llepolies, begudes gasoses...). 

 No hi ha projectes que intervinguen directament amb l’educació alimentària al territori.   

 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del de 

Departament de  Joventut.  

 Equip tècnic del departament 

de Benestar Social.  

 Equip tècnic del Departament 

d’Esports (“Moviment Jove”) 

 Equip tècnic del Departament 

de Medi Ambient (“Alimentació 

saludable”) 

 Equip d’Orientació Educativa i professorat dels Centres 

Educatius.  

 A.M.P.A. 

 Associacions i Clubs Esportius del municipi 

 Regidoria de Benestar Social 

 Regidoria de Joventut 

 Regidoria de Medi Ambient 

 

 

Àmbit 6. BENESTAR SOCIAL.  

Objectiu general 6. Fomentar la convivència democràtica i 

millorar el benestar social de la població jove de Banyeres de 

Mariola.  
 

 



 

Intervenció 6.1. Programa “EDUCACIÓ EN VALORS: 

interculturalitat i consciència social” 

Codi 1-BS  

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Promoure la convivència democràtica entre tota la població jove i adulta de Banyeres de 

Mariola, independentment de la nacionalitat, orige o característica personal de cada 

individu.  

 Facilitar la integració del jovent i de l’alumnat immigrant de primera i segona generació als 

Centres Educatius i al medi urbà.  

 Afavorir el bon clima i la convivència sana tant entre les persones joves del poble com entre 

l’alumnat dels Centres Educatius del municipi. 

 Previndre la incorporació i reproducció de discursos d’odi en el jovent del municipi i en 

l’alumnat dels Centres Educatius.  

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

PROJECTE “EDUQUEM PER LA INTERCULTURALITAT”  

Projecte d’intervenció socioeducativa des de l’Educació Intercultural per 

la conscienciació i sensibilització sobre la realitat de les persones migrants 

i específicament, les més joves. Es pren la perspectiva interseccional i de 

gènere com a base de tot el programa.   

Dirigit a la població jove i adulta de Banyeres de Mariola. Totes les 

intervencions estan basades en la perspectiva de gènere i la 

interseccionalitat.  

 

Activitats de conscienciació i sensibilització sobre la realitat migrant 

dirigida a joves d’entre 12 i 30 anys. 

 

1. Campanya: a través de les Xarxes Socials: publicacions 

periòdiques i píndoles informatives. La campanya durarà un mes.  

 

2. Intervencions d’educació intercultural als Centres Educatius: 

exposicions, ponències en primera persona de persones migrants, 

xarrades de professionals, tallers interactius, documentals/cinema, 

intervencions al pati i al hall, concursos artístics relacionats amb la 

temàtica (relats, fotografia, dibuix), entre altres... Es realitzarà una o 

dos intervencions per any.   

3.“Setmana de les persones migrants”, amb diferents intervencions al 

llarg de la setmana per finalitzar en la commemoració del “Dia 

internacional de la Persona Migrant” (18 de desembre). 

2023 

Tot l’any 

lectiu 

2.000 € 

2024 

Tot l’any 

lectiu 

2.000 € 

2025 

Tot l’any 

lectiu 

2.000 € 

2026 

Tot l’any 

lectiu 

2.000 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 



 

   

Activitats de conscienciació i sensibilització sobre la realitat de les 

persones migrants dirigit a mares i pares:  

 

1. Dins de l’escola de mares i pares (intervenció 3-EF), s’inclourà un 

mòdul sobre aquesta temàtica.  

 

2. Xarrades i conferències sobre la realitat migrant dirigida a mares 

i pares de gent jove. La seua realització coincidirà amb la 

temporalització de la campanya a les Xarxes Socials.  

Activitats de conscienciació i sensibilització sobre la realitat migrant per 

a professionals que tracten directa o indirectament amb població jove 

(professionals de l’àmbit d’educació no formal, ensenyances 

específiques i reforç escolar,  conserges dels Centres Educatius, 

professionals de l’equip de Serveis Socials, professionals de l’equip de 

Joventut, professionals de l’àmbit de la Salut, l’equip tècnic de Cultura...) 

 

1. Taller per la conscienciació i sensibilització de la realitat migrant. 

La seua realització coincidirà amb la temporalització de la 

campanya de sensibilització a les Xarxes Socials. 

 

Execució: persones professionals (participen des d’entitats del Tercer 

Sector), dinamitzador/a juvenil, equip tècnic de Joventut, equip tècnic 

de Benestar Social i personal dels Centres Educatius. Organització: equip 

tècnic de Joventut, equip tècnic de Benestar Social i equip tècnic 

d’Educació. Col·laboració: Centres Educatius, AMPA i entitats del Tercer 

Sector (Creu Roja, Càritas, i altres). Temporalització: tot l’any lectiu. 

Ubicació: Centres Educatius i Casa de la Cultura.   

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 

Costos dividits entre la Regidoria 

de Benestar Social, la Regidoria 

d’Educació i la Regidoria de 

Joventut. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Una part de la població te dificultats per a cobrir les necessitats bàsiques però Serveis Socials ofereix 

ajudes econòmiques públiques per atendre-les. Les entitats del Tercer Sector intervenen també en 

aquesta tasca. 

 Discurs d’odi submergit (discriminació per origen nacional o ètnic, edat, discapacitat, idioma, religió 

o creences, sexe, gènere, identitat de gènere, orientació sexual i altres característiques personals) 

present en alguns grups de joves del municipi, relacionats amb casos d’assetjament, discriminació i 

conductes antisocials.  

 Falta d’integració de la població migrant en la població en general. En el cas de la població jove, 

als Centres Educatius aconsegueixen integrar-se més però igualment hi ha un gran percentatge que 

pateix discriminació.  

 Des de l’EEIIA, als Serveis Socials, s’acompanya joves d’entre 12 i 18 anys però no hi ha seguiment 

d’atenció psicològica i socioeducativa per a joves d’entre 18 i 30 anys.  



 

 No existeix cap programa ni projecte socioeducatiu específic sobre educació intercultural que es 

propose des de l’Ajuntament.   

 Necessitat social destacada pel jovent: fomentar la solidaritat i la creació de xarxes de suport.  

 Demanda explícita de la gent jove: realització de xarrades de sensibilització sobre diversitat als 

Centres Educatius i visibilització dels problemes socials. 

 Percentatge representatiu i en augment de l’alumnat immigrant de primera i segona generació 

provinent de països en vies de desenvolupament. 

 Les persones responsables de recursos, les informadores clau i el jovent enquestat afirma la presència 

de casos de discriminació racial i classista dins de la comunitat jove del municipi.  

 Falta de programes i projectes als Centres Educatius que actuen per l’educació en la interculturalitat. 

 El jovent reclama falta d’acompanyament, suport i empatia per part de l’equip del professorat dels 

Centres Educatius. 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del Departament 

de Joventut. 

 Equip tècnic del Departament 

de Benestar Social.  

 

 Equip tècnic del Departament d’Educació.  

 Regidoria d’Educació. 

 Regidoria de Benestar Social. 

 Regidoria de Joventut.  

 Centres Educatius.  

 AMPA. 

 Entitats del Tercer Sector (Creu Roja, Càritas...) 

 

Intervenció 6.2. Programa “EDUCACIÓ EN VALORS: diversitat, 

igualtat, interseccionalitat i perspectiva de gènere” 

Codi 2-BS  

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Promoure la convivència democràtica entre tota la població jove i adulta de Banyeres de 

Mariola, independentment de les característiques personals de cada individu (orientació 

sexual, identitat de gènere...)  

 Afavorir el bon clima i la convivència sana tant entre les persones joves del poble com entre 

l’alumnat dels Centres Educatius del municipi. 

 Previndre la incorporació i reproducció de discursos d’odi en el jovent del municipi i en 

l’alumnat dels Centres Educatius.  



 

 Previndre l’augment dels casos de violència de gènere en població jove. 

 Fomentar l’educació per les relacions d’amistat i de parella saludables entre la gent jove.  

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

PROJECTE “EDUQUEM PER LA IGUALTAT”  

Projecte d’intervenció socioeducativa per la conscienciació i 

sensibilització des de la perspectiva interseccional i la perspectiva de 

gènere en matèria de diversitat (orientació sexual, identitat de gènere, 

LGTBI+,...).  

Dirigit a la població jove i adulta de Banyeres de Mariola.  

 

Activitats de conscienciació i sensibilització sobre diversitat dirigida a 

joves d’entre 12 i 30 anys. 

 

1. Campanya: a través de les Xarxes Socials: publicacions 

periòdiques i píndoles informatives. La campanya durarà un mes.  

 

2. Intervencions sobre educació en valors i diversitat als Centres 

Educatius: exposicions, ponències en primera persona de persones 

migrants, xarrades de professionals, tallers interactius, 

documentals/cinema, intervencions al pati i al hall, concursos artístics 

relacionats amb la temàtica (relats, fotografia, dibuix), entre altres... 

Es realitzarà una o dos intervencions per any.   

3.“Setmana de la diversitat”, amb diferents intervencions al llarg de la 

setmana per finalitzar en la commemoració del “Dia internacional 

contra l'LGTBI-fòbia” (17 de maig). 

  Projecte de conscienciació i sensibilització sobre la diversitat dirigit a 

mares i pares:  

 

1. Dins de l’escola de mares i pares (intervenció 3-EF), s’inclourà un 

mòdul sobre aquesta temàtica.  

 

2. Xarrades i conferències sobre diversitat a mares i pares de gent 

jove. La seua realització coincidirà amb la temporalització de la 

campanya a les Xarxes Socials.  

Projecte de conscienciació i sensibilització sobre diversitat dirigit a 

professionals que tracten directa o indirectament amb població jove 

(professionals de l’àmbit d’educació no formal, ensenyances 

específiques i reforç escolar,  conserges dels Centres Educatius, 

professionals de l’equip de Serveis Socials, professionals de l’equip de 

Joventut, professionals de l’àmbit de la Salut, l’equip tècnic de Cultura...) 

 

2023 

Tot l’any 

lectiu 

2.000 € 

2024 

Tot l’any 

lectiu 

2.000 € 

2025 

Tot l’any 

lectiu 

2.000 € 

2026 

Tot l’any 

lectiu 

2.000 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 

Costos dividits entre la Regidoria 

de Benestar Social, la Regidoria 

d’Educació i la Regidoria de 

Joventut. 



 

1. Taller per la conscienciació i sensibilització sobre diversitat. La seua 

realització coincidirà amb la temporalització de la campanya de 

sensibilització a les Xarxes Socials. 

 

Execució: persones professionals (participen des d’entitats del Tercer 

Sector), dinamitzador/a juvenil, equip tècnic de Joventut, equip tècnic 

de Benestar Social i personal dels Centres Educatius. Organització: equip 

tècnic de Joventut, equip tècnic de Benestar Social i equip tècnic 

d’Educació. Col·laboració: Centres Educatius, AMPA i entitats del Tercer 

Sector (Creu Roja, Càritas, i altres). Temporalització: tot l’any lectiu. 

Ubicació: Centres Educatius i Casa de la Cultura.   

PROJECTE “RELACIONS SANES: MICROMASCLISMES I 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LES RELACIONS AFECTIVES”  

Projecte d’intervenció socioeducativa per la conscienciació i 

sensibilització des de la perspectiva interseccional i la perspectiva de 

gènere en matèria de violència de gènere.   

Dirigit a la població jove de Banyeres de Mariola.  

 

Activitats de conscienciació i sensibilització sobre diversitat dirigida a 

joves d’entre 12 i 30 anys. 

1. Campanya: a través de les Xarxes Socials: publicacions 

periòdiques i píndoles informatives. La campanya durarà un mes.  

2. Taller sobre relacions sanes: taller per tractar els 

micromasclismes, amor romàntic, relacions afectives tòxiques, etc. en 

l’alumnat dels Centres Educatius.   

3.“Setmana per la igualtat”, amb diferents intervencions al llarg de la 

setmana per finalitzar en la commemoració del “Dia de la Dona” (8 

de març) o Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra 

la Dona  (25 de novembre). 

Execució: persones professionals (participen des d’entitats del Tercer 

Sector), dinamitzador/a juvenil, equip tècnic de Joventut, equip tècnic 

de Benestar Social i personal dels Centres Educatius. Organització: equip 

tècnic de Joventut, equip tècnic de Benestar Social i equip tècnic 

d’Educació. Col·laboració: Centres Educatius, AMPA i entitats del Tercer 

Sector (Creu Roja, Càritas, i altres). Temporalització: tot l’any lectiu. 

Ubicació: Centres Educatius i Casa de la Cultura.   

 

 

 

 

 

 

 

2023 

Tot l’any 

lectiu 

500 € 

2024 

Tot l’any 

lectiu 

500 € 

2025 

Tot l’any 

lectiu 

500 € 

2026 

Tot l’any 

lectiu 

500 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa Jove”. 

Costos dividits entre la Regidoria 

de Benestar Social, la Regidoria 

d’Educació i la Regidoria de 

Joventut 



 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Discurs d’odi submergit (discriminació per origen nacional o ètnic, edat, discapacitat, idioma, religió 

o creences, sexe, gènere, identitat de gènere, orientació sexual i altres característiques personals) 

present en alguns grups de joves del municipi, relacionats amb casos d’assetjament, discriminació i 

conductes antisocials.  

 Augment alarmant dels casos de violència de gènere en població menor d’edat i d’entre 18 i 30 

anys: al 2022 es comptabilitzen 132 víctimes menors d’edat i 5.929 entre 18 i 30 anys a la Província 

d’Alacant. 

 Pressió social per acomplir amb els paràmetres de normalitat (cànons de bellesa i “vida ideal”). 

 No existeix cap programa ni projecte socioeducatiu específic sobre educació i igualtat de gènere 

en la població jove que estiga aplicant-se al municipi. 

 Necessitat social destacada pel jovent: fomentar la solidaritat i la creació de xarxes de suport.  

 Demanda explícita de la gent jove: realització de xarrades de sensibilització sobre diversitat als 

Centres Educatius i visibilització dels problemes socials.  

 Detecció per part de les professionals que treballen directament amb població jove de l’augment 

de casos de relacions tòxiques i masclistes en població adolescent. 

 Falta de programes i projectes als Centres Educatius que actuen per la diversitat en general.  

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del Departament 

de Joventut. 

 Equip tècnic del Departament 

de Benestar Social.  

 

 Equip tècnic del Departament d’Educació.  

 Regidoria d’Educació. 

 Regidoria de Benestar Social. 

 Regidoria de Joventut.  

 Centres Educatius.  

 Entitats del Tercer Sector (Creu Roja, Càritas...) 

 

Àmbit 7. MEDI AMBIENT. 

Objectiu general 7. Fomentar la consciencia ambiental en la 

població jove de Banyeres de Mariola.  

 

 



 

Intervenció 7.1. Programa “SOM NATURA EDUCA: Educació 

Ambiental Jove”  

Codi 1-MA (proposta 1-M als Fòrums Joves) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Sensibilitzar i conscienciar  sobre l’estima i la cura de la natura i el Medi Ambient.  

 Fomentar l’establiment d’una relació de cura per part del jovent cap als espais verds 

urbans i naturals del territori.  

 Conscienciar sobre la gestió de residus i la importància de les “4 R”: reduir, reutilitzar, reciclar 

i recuperar.  

 Impulsar la pràctica de la sostenibilitat i el consum responsable en el jovent.  

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “EDUCA NATURA” per la conscienciació, 

sensibilització i educació ambiental sobre la cura del Medi 

Ambient dirigida a joves d’entre 12 i 30 anys. 

 

1. Campanya a través de les Xarxes Socials: publicacions periòdiques i 

píndoles informatives, en dies assenyalats i al llarg de l’any. Execució de 

l’educadora ambiental i l’equip tècnic de joventut.  

 

2. Intervencions als Centres Educatius: exposicions, tallers interactius, 

documentals/cinema, intervencions al pati i al hall, concursos artístics 

relacionats amb la temàtica (relats, fotografia, dibuix), “Setmana del 

Medi Ambient” en col·laboració amb l’equip dels Centres Educatius... 

Execució de l’educadora ambiental junt amb l’equip tècnic de joventut. 

Col·laboració: personal dels Centres Educatius. 

 
3. Cicle de documentals/cinema sobre Medi Ambient “CINEMA NATURA”: 

cicle de projeccions per la conscienciació i sensibilització per la cura del 

Medi Ambient. Es projectarà al Teatre Principal, Teatre Beneficència o 

s’inclourà a la programació del Cinema a la Fresca.  

 

Execució: Educadora Ambiental i equip tècnic de Joventut. Coordinació: 

equip tècnic de Medi Ambient, equip tècnic de Benestar Social i equip tècnic 

de Joventut. Temporalització: tot l’any lectiu. Col·laboració: departament de 

Cultura. Ubicació: Centres Educatius, Casa de la Cultura, Teatre Principal...   

2023 

1 volta a 

l’any 

300€ 

2024 

1 volta a 

l’any 

300€ 

2025 

1 volta a 

l’any 

300€ 

2026 

1 volta a 

l’any 

300€ 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa 

Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Medi Ambient i 

Joventut. 

Projecte “Jornada SOM NATURA” 

 

jornada d’un dia per la reivindicació de la cura del medi ambient i 

dedicada a la conscienciació ambiental dirigida a tota la població de 

2023 

1 dissabte 

de juny 

800€ 



 

Banyeres, amb activitats específiques per al jovent. Es celebrarà durant tot 

un dissabte una vegada a l’any en època de primavera/estiu. Ubicació: 

Parc Vil·la Rosario. Aquest esdeveniment estaria organitzat amb la 

participació del grup jove “SOM NATURA” en les edicions a posteriori de la 

creació del grup (intervenció 1-PJ de l’Àmbit de Participació Juvenil). A la 

primera edició de la jornada es convidarà a gent jove interessada en la 

temàtica per a col·laborar com a voluntària en l’organització. L’execució 

de la coordinació serà de l’educadora ambiental i l’equip tècnic de 

joventut.  

 

1. Petita ruta per la Serra Mariola: rutes petites per a tots els públics en la 

zona del Parc Natural de la Serra Mariola més pròxim al nucli urbà. 

Execució: educadora ambiental i tècnica de turisme.  

 

2. Tast dels tallers “EDUCA NATURA”: un taller de reciclatge artístic d’una 

hora i mitja dinamitzat per l’educadora ambiental i el/la dinamitzador/a 

juvenil; un taller de creació de productes naturals que executarà una 

persona especialitzada en la matèria (contractació externa). Es 

promocionen aquestos tallers amb la possibilitat de que es realitzen amb 

més continuïtat els mesos següents en el Casal de la Joventut.  

 

3. Fira agroecològica i de consum sostenible. Petita fira amb estands de 

persones/empreses que practiquen l’agricultura ecològica i 

comercialitzen els seus productes de ecològics de proximitat. En els 

estands podran oferir els seus productes i la gent podrà comprar-los. 

Participació: particulars autònoms/empreses que es dediquen a 

l’agroecologia i el consum sostenible a la Comarca de l’Alcoià i el 

Comtat. Execució i coordinació: educadora ambiental, el/la 

dinamitzador/a juvenil i l’equip tècnic de Joventut.  

 

4. Concurs d’arts plàstiques/de fotografia/recital de poesia per la 

conscienciació climàtica i exposició de les seues participants, dirigit a la 

gent jove. Obert a votacions durant la jornada, després es lliurarà el premi 

a les 3 millors. Premis: productes ecològics de la contornada. Execució: 

de l’educadora ambiental i equip tècnic de Joventut.  

 

Intervenció per part de l’alumnat dels Centres Educatius i del Grup Scouts 

Edelweis (proposta pròpia dins de la temàtica). 

 

5. Dinar de germanor d’una paella feta amb productes ecològics 

d’agricultura sostenible de proximitat. (Menú a preus populars). 

L’organització proporcionarà aperitiu i beguda.     

 

6. Taller de creació del teu propi forn solar i deshidratador amb materials 

reciclats. Execució: persona especialitzada (contractació externa).  

 

7. Projecció d’una pel·lícula, documental o sèrie de curts per la 

conscienciació ambiental. En horari de nit, per finalitzar la jornada. 

Projecció dins del Museu del Paper o al pati del Vil·la Rosario. Execució: 

equip tècnic de cultura, equip tècnic de joventut i educadora ambiental.  

 

Coordinació i execució: Educadora Ambiental i equip tècnic de 

Joventut. Personal voluntari del Projecte de Corresponsals Juvenils, “FEM 

2024 

1 dissabte 

de juny 

800€ 

2025 

1 dissabte 

de juny 

800€ 

2026 

1 dissabte 

de juny 

800€ 

Preu assumint contractació de 

el/la dinamitzador/a juvenil a 

través de la subvenció per a 

entitats locals de la “Xarxa 

Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Medi Ambient i 

Joventut. 



 

PART” i “SOM NATURA” Col·laboració: departament de Cultura i altres 

regidories. Temporalització: una vegada a l’any, un dissabte o diumenge 

de primavera/estiu. Ubicació: Parc Vil·la Rosario o Molí l’Ombria. 

 

 Projecte lúdic-formatiu “TALLERS EDUCA NATURA” 

sèrie de tallers d’educació ambiental de diferents temàtiques dirigits a 

joves entre 12 i 30 anys. La realització d’aquestos tallers dependrà de la 

rebuda dels mateixos en la “Jornada SOM NATURA”.  

 

1. Taller “Reciclatge artístic”: a partir d’objectes reciclats crear joguets, 

instruments, obres d’art, bijuteria... Els materials seran replegats de les 

cases de les participants i les pròpies participants buscaran col·laboració 

de comerços del municipi per aconseguir materials variats i així també 

fomentar la col·laboració ciutadana. Taller de tres mesos, una classe 

d’una hora a la setmana. Execució: dinamitzador/a juvenil o equip tècnic 

de joventut.  

 

2. Taller “Creació de productes naturals”: productes cosmètics (cremes, 

ungüents, olis, sabons...) i altres productes (veles, bosses d’olor,...) amb 

plantes que naixen a la natura que ens envolta. Taller de tres mesos, una 

classe d’una hora a la setmana. Execució: persona especialitzada 

(contractació externa). 

 

3. Proposta nascuda dels joves d’altres tallers que es puguen adherir dins de 

la temàtica.  

 

En aquest cas cap la possibilitat d’incloure aquest tipus de tallers dins de 

la setmana cultural o la setmana del medi ambient que es celebra dins 

dels Centres Educatius.  

 

Execució: Educadora Ambiental, equip tècnic de Joventut . Coordinació: 

equip tècnic de Medi Ambient i equip tècnic de Joventut. Temporalització: 

tot l’any lectiu. Ubicació: Centres Educatius.   

2023 

12 sessions 500€ 

2024 

12 sessions 500€ 

2025 

12 sessions 500€ 

2026 

12 sessions 500€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació 

de el/la dinamitzador/a 

juvenil a través de la 

subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Medi Ambient i 

Joventut. 

- Projecte “SOM DEL BOSC: jornades de neteja a la Mariola”  

 

1. Jornada de neteja de brossa als enclavaments de la Serra Mariola, 

dirigida al jovent adolescent. (Activitat conjunta amb els Centres 

Educatius). Execució: educadora ambiental i equip tècnic de joventut.  

 

2. Jornada de neteja de brossa del Riu Vinalopó, dirigida al jovent 

adolescent Seguint el curs del riu, la Ruta dels Molins, el Molí l’Ombria i 

l’àrea d’acampada. (Activitat conjunta amb els Centres Educatius). 

Execució: educadora ambiental i equip tècnic de joventut. 

Col·laboració: personal dels Centres Educatius.  

 

3. Jornada de neteja del bosc de la Serra Mariola per a la prevenció 

d’incendis, dirigida a joves d’entre 18 i 30 anys. Execució: educadora 

ambiental, equip tècnic de joventut i equip de protecció civil.  

2023 

4 voltes a 

l’any 

100€ 

2024 

4 voltes a 

l’any 

100€ 

2025 

4 voltes a 

l’any 

100€ 

2026 



 

 

Aquest projecte es vincula a la ja present col·laboració amb el projecte 

LIBERA on es fan accions de neteja, junt a la Creu Roja, que tenen fondos i 

material (sobre 100 euros per activitat) per a realitzar aquest tipus de  

neteges. Es fan sobre 4 accions a l’any. 

 

Es podria realitzar a l’època prèvia i posterior a l’estiu (tenint en compte 

que la freqüència de visita i  pas per les zones naturals s’incrementa en 

aquesta època).  

 

Execució: Educadora Ambiental i equip tècnic de Joventut. Coordinació: 

equip tècnic de Medi Ambient i equip tècnic de Joventut. Temporalització: 

tot l’any lectiu. Ubicació: espais naturals.   

 

4 voltes a 

l’any 

100€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació 

de el/la dinamitzador/a 

juvenil a través de la 

subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Medi Ambient i 

Joventut. 

- Projecte “REPLANTEM LA MARIOLA” 

-  

Campanya de reforestació amb arbres autòctons d’alguna part de la Serra 

Mariola a prop del municipi. Es faran dos sessions a l’any: una en l’època 

de sembra i una en l’època de plantació d’arbres. Dirigit principalment a 

gent jove d’entre 12 i 30 anys. Comptarà amb la participació voluntària 

d’associacions ecologistes de la zona i voluntariat de gent jove.  

A aquesta campanya li seguirà l’actuació “CUIDEM NATURA”, per fer 

seguiment del procés de reforestació així com fer les accions necessàries 

per assegurar la cura dels arbres plantats.  

 

Gestió de la campanya: equip tècnic de Medi Ambient i equip tècnic de 

Joventut. Execució: personal especialitzat en replantació/reforestació 

(contractació externa/voluntariat) i suport de l’equip tècnic de Joventut, 

dinamitzador/a juvenil i educadora ambiental.  Col·laboració: personal del 

Parc Natural la Serra Mariola. Temporalització: dos voltes a l’any. Ubicació: 

Serra Mariola i voltants. 

 

2023 

2 voltes a 

l’any 

0€ 

2024 

2 voltes a 

l’any 

0€ 

2025 

2 voltes a 

l’any 

0€ 

2026 

2 voltes a 

l’any 

0€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació 

de el/la dinamitzador/a 

juvenil a través de la 

subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Medi Ambient i 

Joventut. 



 

Projecte “ART NATURA” 

intervenció artística a l’espai urbà per la conscienciació ambiental. 

Coordinació de l’equip tècnic de Joventut, equip tècnic de Medi Ambient 

i equip tècnic de Cultura.  

 

1. Creació d’un mural col·laboratiu i participatiu sobre la conscienciació 

ambiental dirigit a persones joves del municipi.  Per a la realització del 

mural s’utilitzaran materials reciclats (creació de figures amb relleu) i 

pintura. Execució de l’educadora ambiental, l’equip tècnic de joventut i 

dinamitzador/a juvenil.  

 

2. Exposició d’obres sobre la cura del medi ambient al carrer (amb la 

participació d’artistes joves locals). Execució: equip tècnic de Cultura i 

equip tècnic de Joventut.  

 

3. Teatre, performance... sobre Medi Ambient al carrer (amb la participació 

d’artistes joves locals). Execució: equip tècnic de Cultura i equip tècnic 

de Joventut. 

 

4. Altres propostes de gent jove artista del municipi i voltants. 

 

Execució: Educadora Ambiental i equip tècnic de Joventut. Coordinació: 

equip tècnic de Medi Ambient  i equip tècnic de Joventut. Col·laboració: 

departament de Cultura. Temporalització: en l’època de primavera/estiu. 

Ubicació: Centres Educatius, espai públic o altres edificis públics.    

 

2023 

Tot l’any 500€ 

2024 

Tot l’any 500€ 

2025 

Tot l’any 500€ 

2026 

Tot l’any 500€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

Preu assumint contractació 

de el/la dinamitzador/a 

juvenil a través de la 

subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Medi Ambient i 

Joventut. 

Projecte “HORTA JOVE” 

projecte d’aprenentatge d’horta ecològica col·lectiva per a joves. 

Ubicada a una parcel·la dels Horts Urbans (Parc Vil·la Rosario). Activitats 

puntuals d’horta agroecològica (1 sessió al mes, tenint en compte la 

temporada per plantar i/o cuidar de l’hort).  

S’impulsarà la participació voluntària d’altres persones joves i adultes poble 

amb pràctica en el camp i agricultura per fer col·laboracions puntuals (mini 

tallers, xarrades...). 

Activitat lligada a la Intervenció de Salut 7-SA “Programa d’Estil de Vida 

Saludable”. 

Execució: persona formada/amb experiència en agricultura ecològica 

(contractació externa) i educadora ambiental de l’Ajuntament. Personal 

de l’equip de voluntariat “FEM PART” i del “SOM NATURA”. Coordinació: 

equip tècnic de Medi Ambient i equip tècnic de Joventut. Temporalització: 

tot l’any lectiu. Ubicació: Horts Urbans del Parc Vil·la Rosario.  

 

 

2023 

Tot l’any 500€ 

2024 

Tot l’any 500€ 

2025 

Tot l’any 500€ 

2026 

Tot l’any 500€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 



 

 Preu assumint contractació 

de el/la dinamitzador/a 

juvenil a través de la 

subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Medi Ambient i 

Joventut. 

Projecte “ALIMENTACIÓ SALUDABLE I CONSCIENT” 

activitat lligada a la Intervenció 7-SA “Programa d’Estil de Vida Saludable”, 

descrita a l’apartat d’intervencions de Salut.  

Execució: personal professional en l’àrea (contractació externa) i/o equip 

de joventut i/o educadora ambiental. Coordinació: equip tècnic de Medi 

Ambient, equip tècnic de Benestar Social i equip tècnic de Joventut. 

Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: Casal de la Joventut, Casa de la 

Cultura o local amb instal·lació de cuina.  

2023 

Tot l’any - 

2024 

Tot l’any - 

2025 

Tot l’any - 

2026 

Tot l’any - 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Falta de consciència ambiental i cura dels espais verds del medi urbà i medi natural (dins i fora del 

poble): mal ús, desperfectes i brossa.  

 Entorn natural privilegiat (Serra Mariola). 

 Molta gent jove comunica preocupar-se pel medi ambient i mostra el seu amor per la natura i per 

practicar activitats a la natura.  

 Mancança d’intervencions continuades sobre educació ambiental amb la població jove.  

 Crisi ambiental generalitzada a nivell global que s’observa a nivell local.  

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip del Departament de 

Joventut 

 Equip del Departament de Medi 

Ambient 

 Departament de Medi Ambient 

 Departament de Joventut 

 Departament d’Educació 

 Departament d’Esports 



 

 Centres Educatius 

 Equip tècnic i Departament de Turisme 

 Equip tècnic i Departament de Cultura 

 Centre d’informació del Parc Natural de la Serra de 

Mariola 

 Centres d’informació dels Parcs Naturals de la 

Comunitat Valenciana 

 Associacions i clubs esportius del municipi 

 Grup de Scouts “Edelweis”  

 

Intervenció 7.2. Programa “SOM NATURA: Contactem amb la 

natura” 

Codi 2-MA (proposta 1-M als Fòrums Joves) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Sensibilitzar i conscienciar  sobre l’estima i la cura de la natura i el Medi Ambient.  

 

 Fomentar la participació juvenil en activitats a la natura.   

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “EXCURSIONS SOM NATURA” 

projecte dirigit a gent jove i adulta (projecte intergeneracional) per promoure 

el gaudi de la natura des de la consciència ambiental i la cura del Medi 

Ambient.  

 

1. Rutes de muntanya a peu, per al jovent i la gent adulta. Es realitzarà als 

voltants del municipi, Serra Mariola i altres paratges naturals pròxims. 

Un dissabte cada dos mesos. Execució: persona especialitzada en la 

matèria (contractació externa i voluntariat de persones del poble, 

clubs esportius i associacions). Col·laboració: equip tècnic de Medi 

Ambient, equip tècnic de Joventut i equip tècnic de Turisme. 

 

2. Rutes en bicicleta, per al jovent i la gent adulta. Es realitzarà als voltants 

del municipi, Serra Mariola i altres paratges naturals pròxims. Un 

dissabte cada dos mesos. Execució: persona especialitzada en la 

matèria (contractació externa i voluntariat de persones del poble, 

clubs esportius i associacions). Col·laboració: equip tècnic de Medi 

Ambient, equip tècnic de Joventut i equip tècnic de Turisme.  

 

3. Excursions a paratges naturals. Dirigit a gent jove del municipi. Es 

realitzarà una excursió/eixida/viatge d’un dia per visitar altres paratges 

2023 

Tot l’any 0€ 

2024 

Tot l’any 0€ 

2025 

Tot l’any 0€ 

2026 

Tot l’any 0€ 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 



 

naturals i Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana on es realitzarà 

una ruta o activitat multi-aventura i es participarà d’alguna activitat 

de conscienciació ambiental sobre el paratge en qüestió (a altres rius, 

a la platja, a altres parcs naturals...). Execució: personal especialitzat 

(equip del Centre d’Informació del Parc Natural en qüestió i/o 

contractació externa). Col·laboració: equip tècnic de Joventut i equip 

tècnic de Medi Ambient.  

 

 

Execució: Educadora Ambiental i equip tècnic de Joventut. Coordinació: 

equip tècnic de Medi Ambiental  i equip tècnic de Joventut. 

Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: espais naturals.   

 

Preu assumint contractació 

de el/la dinamitzador/a 

juvenil a través de la 

subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Medi Ambient i 

Joventut. 

Projecte “JORNADA SOM NATURA A LA SERRA” 

jornada de convivència dirigida a gent jove i adulta (projecte 

intergeneracional) per promoure el gaudi de la natura des de la consciència 

ambiental i la cura del Medi Ambient. Es realitzarà una vegada a l’any, en 

l’època de primavera/estiu o tardor. 

 

1. Ruta a peu per els enclavaments de la Serra Mariola pel 

reconeixement de flora i fauna autòctona. Execució: personal de 

l’equip del Centre d’Informació del Parc Natural de la Serra Mariola i 

persones del poble voluntàries amb coneixement del tema i/o de les 

associacions excursionistes). Col·laboració: equip tècnic de Medi 

Ambient i equip tècnic de Joventut. 

 

 

2. Taller de cuina saludable amb plantes mengívoles autòctones. 

Duració d’una hora i mitja. Execució: personal especialitzat 

(contractació externa) i/o persones del poble voluntàries amb 

coneixement del tema). Col·laboració: equip tècnic de Medi Ambient 

i equip tècnic de Joventut. 

 

3. Dinar de germanor d’una paella feta amb productes ecològics 

d’agricultura sostenible de proximitat (Menú a preus populars). 

L’organització proporciona aperitiu i beguda ).     

 

4. Taller d’ús de plantes medicinals. Duració d’una hora i mitja. Execució: 

personal especialitzat (contractació externa) i/o persones del poble 

voluntàries amb coneixement del tema). Col·laboració: equip tècnic 

de Medi Ambient i equip tècnic de Joventut. 

 

5. Jocs a la natura, per a gent jove i adulta. Duració entre una hora i dos. 

Execució: grup de Scouts Edelweis. Col·laboració: equip tècnic de 

Medi Ambient i equip tècnic de Joventut. 

 

 

Execució: Educadora Ambiental i equip tècnic de Joventut. Coordinació: 

equip tècnic de Medi Ambiental  i equip tècnic de Joventut. 

Temporalització: tot l’any lectiu. Ubicació: ambient natural.   

2023 

1 volta a 

l’any 

800 € 

2024 

1 volta a 

l’any 

800 € 

2025 

1 volta a 

l’any 

800 € 

2026 

1 volta a 

l’any 

800 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

 

Preu assumint contractació 

de el/la dinamitzador/a 

juvenil a través de la 

subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Medi Ambient i 

Joventut. 



 

Projecte “ACAMPADA JOVE SOM NATURA” 

 dirigit a joves amb interés i estima per la natura, ja siguen del municipi o d’altres 

localitats del voltant. Un cap de setmana de trobada de gent jove amb interés 

i estima per la natura, per realitzar diferents activitats (ruta de muntanya/ruta 

de bicicleta per la muntanya, tallers específics, jocs i dinàmiques grupals, ...). Es 

realitzarà un cap de setmana a l’any en estiu, en el Molí l’Ombria o altra zona 

d’acampada propera al municipi.  

 

Execució: per a les dinàmiques d’educació no formal, la dinamitzador/a 

juvenil, equip tècnic de Joventut i  equip tècnic de Medi Ambient. Per a les 

activitats específiques, personal especialitzat (contractació externa). Personal 

voluntari de “FEM PART” i “SOM NATURA” així com el grup de Corresponsals 

Juvenils.  Coordinació: equip tècnic de Medi Ambiental  i equip tècnic de 

Joventut. Col·laboració: joves del grup de Scouts Edelweis, personal dels clubs 

esportius i associacions de muntanya i persones particulars que estimen la 

natura i volen aportar amb alguna activitat específica. Temporalització: una 

volta a l’any (primavera/tardor). Ubicació: ambient natural.   

 

 

2023 

1 volta a 

l’any 

500 € 

2024 

1 volta a 

l’any 

500 € 

2025 

1 volta a 

l’any 

500 € 

2026 

1 volta a 

l’any 

500 € 

Possible dotació econòmica 

mitjançant subvencions de 

programes de Diputació 

d’Alacant, Generalitat 

Valenciana, FEMPV i altres 

organismes. 

 

Preu assumint contractació 

de el/la dinamitzador/a 

juvenil a través de la 

subvenció per a entitats 

locals de la “Xarxa Jove”. 

Partida pressupostària de la 

Regidoria de Medi Ambient i 

Joventut. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Falta de consciència ambiental i cura dels espais verds del medi urbà i medi natural (dins i fora del 

poble): mal ús, desperfectes i brossa.  

 Entorn natural privilegiat (Serra Mariola). 

 Molta gent jove comunica preocupar-se pel medi ambient i mostra el seu amor per la natura i per 

practicar activitats a la natura.  

 Mancança d’intervencions continuades sobre educació ambiental amb la població jove.  

 Crisi ambiental generalitzada a nivell global que s’observa a nivell local.  

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 



 

 Equip del Departament de 

Joventut 

 Equip del Departament de Medi 

Ambient 

 Departament de Medi Ambient 

 Departament de Joventut 

 Departament d’Educació 

 Departament d’Esports 

 Centres Educatius 

 Equip tècnic i Departament de Turisme 

 Equip tècnic i Departament de Cultura 

 Centre d’informació del Parc Natural de la Serra de 

Mariola 

 Centres d’informació dels Parcs Naturals de la 

Comunitat Valenciana 

 Associacions i clubs esportius del municipi 

 Grup de Scouts “Edelweis”  

 

Àmbit 8. HABITATGE I EMANCIPACIÓ 

Objectiu general 8. Afavorir l’accés de la població jove a 

l’habitatge i a l’emancipació. 
 

Intervenció 8.1. Programa “HABITATGE JOVE” 

Codi 1-HA 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Facilitar el procés d’emancipació de la gent jove del municipi. 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Continuació de projecte “Habitatge Jove” 

 

projecte sobre la difusió d’informació de les ajudes d’habitatge i 

principalment de lloguer (bo jove i bo social) que disposa la Generalitat 

Valenciana, junt amb la Xarxa Xaloc de la Mancomunitat de l’Alcoià i el 

Comtat.  

 

- Campanya informativa a través de les Xarxes Socials 

 

- Xarrada d’orientació i assessorament per a demanar les ajudes 

 

- Donar continuïtat al servei d’atenció de la Xarxa Xaloc al Casal de 

la Joventut cada dues setmanes 

2023 

Tot l’any 0€  

2024 

Tot l’any 0€ 

2025 

Tot l’any 0€ 

 



 

 

Execució: equip tècnic de Joventut i equip tècnic de la Xarxa Xaloc 

(Mancomunitat). Coordinació: departament de Joventut i Xarxa Xaloc. 

Temporalització: en relació a la publicació de les ajudes, tot l’any. 

Ubicació: Casal de la Joventut, Casa de Cultura, ... 

2026 

Tot l’any 0€ 

 

Projecte “CO-HABITEM” 

 

projecte d’habitatge que promou els habitatges col·laboratius de joves 

amb joves i de gent jove amb gent gran que viu sola o vol compartir la 

casa.  

 

- AMB ALTRES JOVES: Aquest projecte proposa facilitar la comunicació 

i connexió a la gent jove que està en busca de lloguer i necessita 

compartir despeses amb altra persona per tal d’assumir el pagament 

del lloguer.  

 

- AMB GENT GRAN: es proposa convidar a gent gran per participar 

d’aquest projecte, amb la possibilitat de que aquestes persones 

oferisquen la seua casa per compartir per un preu raonable. La 

persona jove que participara s’hauria de comprometre en ajudar a 

la persona gran al que necessite.  

 

Formar d’aquest projecte implica total compromís social per part del 

jovent participant (cerca activa de treball en el cas d’estar en situació 

d’atur, estar cursant estudis, ...)  

 

Coordinació i execució: equip tècnic de joventut. Col·laboració: equip 

tècnic de Serveis Socials. Temporalització: tot l’any. Ubicació: -. 

2023 

Tot l’any 0 € 

2024 

Tot l’any 0 € 

2025 

Tot l’any 0 € 

2026 

Tot l’any 0 € 

 

 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 El percentatge d’emancipació de la gent jove és mínim.  

 Càrregues econòmiques excessives i inviables per sustentar un lloguer o una hipoteca d’un habitatge 

complet. 

 El 89 % del jovent viu en vivenda compartida (família, amistats, pis d’estudiants, parella, ...) 

 La incapacitat de sostindre econòmicament una vivenda és la principal causa de la no emancipació 

i la perpetuació de la dependència econòmica i material del nucli familiar. 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic del Departament de 

Joventut 

 Equip tècnic del Departament 

d’Urbanisme 

 Regidoria d’Urbanisme 

 Regidoria de Joventut 

 

 



 

Àmbit 9. MOBILITAT. 

Objectiu general 9. Millorar els serveis de mobilitat disponibles 

a Banyeres de Mariola.  
 

Intervenció 9.1. Programa “Transport de qualitat” 

Codi 1-MO (proposta original 1-M i 6-O) 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Facilitar l’accessibilitat de les persones joves al transport públic. 

 

 Promoure la utilització del transport públic en la població jove del municipi. 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Projecte “AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT D’AUTOBÚS”  

 
adaptació del servei de transport d’autobús a les necessitats i demandes 

del jovent.  

 

1. Servei d’autobús cap a Alcoi o Villena els caps de setmana i festius 

baix demanda (amb un grup mínim, possibilitat de demandar el 

servei en caps de setmana i festius). Aquesta intervenció s’haurà 

de treballar en conjunció amb les empreses de transport i tractar 

d’arribar a un acord.   

 

2. Servei d’autobús que connecte amb altres Centres Educatius i 

Centres d’Ensenyances Específiques (per exemple, connexió amb 

l’autobús que porta al Conservatori de Música de Cocentaina) 

 

3. “Transport-A Fest”: servei d’organització de transport per a 

connectar la gent jove de Banyeres amb esdeveniments festius 

(festes patronals, concerts, festivals...). Aquest servei serà gestionat 

al Casal de la Joventut, estarà a disposició de grups de joves i 

s’organitzarà en funció de la demanda. L’organització del 

transport estarà a càrrec de l’equip tècnic de joventut però la 

plaça d’autobús la pagarà íntegrament cada jove.  

 

Execució: empresa de transports. Coordinació: equip tècnic del 

departament de Joventut. Temporalització: tot l’any. Ubicació: - . 

2023 

Tot l’any 0 € 

2024 

Tot l’any 0 € 

2025 

Tot l’any 0 € 

2026 

Tot l’any 0 € 

Dependrà de la voluntat de 

l’Empresa de transports. 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Demanda de la gent jove sobre la necessitat de millorar el sistema de transport.  

 Serveis de mobilitat escassos i amb poca disponibilitat, amb horaris limitats i no disponibles als 

moments de temps lliure del jovent (vesprades, festius i caps de setmana). 



 

 El preu del bitllet d’autobús és car i la majoria de les empreses d’autobusos no contemplen el 

descompte amb Carnet Jove o específic per a estudiants 

 No existeix cap ajuda a la mobilitat per estudiants banyerins que acudeixen a Centres Educatius fora 

del municipi.   

 Ús excessiu del cotxe particular com a únic mitjà de transport entre localitats properes per anar a 

treballar o estudiar (Trajecte més transitat: Banyeres – Alcoi). 

 La problemàtica en quant a la limitació de la mobilitat (escassetat de xarxes de transport públic) és 

un dels problemes detectats des de l’Equip de Serveis Socials.  

 Aïllament dins del municipi de persones joves amb dificultats econòmiques i falta de recursos materials 

en general. 

 Manca de servei de transport d’autobús per acudir a festes patronals o festivals.  

 Falta d’informació sobre els serveis de transport d’autobús a Banyeres.  

 Demanda explícita d’un servei de transport a concerts i festes proposat als Fòrums Joves (proposta 6-

O). 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic de Joventut.  Empreses de transport.  

 

Intervenció 9.2. Servei “Xarxa Movem” 

Codi 2-MO 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 Fomentar els viatges compartits entre població jove de la localitat. 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DURACIÓ PRESSUPOST 

Grup de Xarxes Socials: “XARXA MOVEM” 

 

servei en-línia que facilite la construcció de xarxes de suport per compartir 

transport de vehicles privats amb altres persones i així poder mobilitzar-se 

de forma més ecològica i eficient. Aquest mitjà servirà de canal per 

connectar persones que ofereixen viatges amb el seu cotxe i persones que 

necessiten aquest servei. El pagament del viatge serà pactat entre les 

persones que condueixen i les que aniran en el cotxe. 

  

Es proposa que aquest grup es cree a través de la plataforma “Facebook” 

o l’aplicació “Whatsapp”. 

 

Execució i coordinació: persones interessades i equip tècnic del 

departament de Joventut. Temporalització: tot l’any. Ubicació: en línia. 

2023 

Tot l’any 0 € 

2024 

Tot l’any 0 € 

2025 

Tot l’any 0 € 

2026 

Tot l’any 0 € 



 

 

DADES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ 

 Demanda de la gent jove sobre la necessitat de millorar el sistema de transport.  

 Serveis de mobilitat escassos i amb poca disponibilitat, amb horaris limitats i no disponibles als 

moments de temps lliure del jovent (vesprades, festius i caps de setmana). 

 El preu del bitllet d’autobús és car i la majoria de les empreses d’autobusos no contemplen el 

descompte amb Carnet Jove o específic per a estudiants 

 No existeix cap ajuda a la mobilitat per estudiants banyerins que acudeixen a Centres Educatius fora 

del municipi.   

 Ús excessiu del cotxe particular com a únic mitjà de transport entre localitats properes per anar a 

treballar o estudiar (Trajecte més transitat: Banyeres – Alcoi). 

 La problemàtica en quant a la limitació de la mobilitat (escassetat de xarxes de transport públic) és 

un dels problemes detectats des de l’Equip de Serveis Socials.  

 Aïllament dins del municipi de persones joves amb dificultats econòmiques i falta de recursos materials 

en general. 

 Manca de servei de transport d’autobús per acudir a festes patronals o festivals.  

 Falta d’informació sobre els serveis de transport d’autobús a Banyeres.  

 Demanda explícita d’un servei de transport a concerts i festes proposat als Fòrums Joves (proposta 6-

O). 

AGENTS COORDINADORS AGENTS COL·LABORADORS 

 Equip tècnic de Joventut.  Persones interessades.  

 

6.3. SISTEMA D’INDICADORS I FERRAMENTES 

D’AVALUACIÓ________________________________________ 

  A continuació es presenta una proposta simplificada de la relació objectius específics, 

indicadors i ferramentes d’avaluació per cada intervenció. Tot i així cal tindre en compte que, en la 

realització del Pla d’Acció Anual per a la implantació de les actuacions, aquesta informació 

s’ampliarà i adaptarà a cada una de les accions pertinents (en molts casos hi haurà major nombre 

d’indicadors i ferramentes d’avaluació, segons l’especificat i característiques de cada una de les 

intervencions).  

Àmbit 1. PARTICIPACIÓ JUVENIL. 

1.1. Programa “ACCIONA” 

Projecte de voluntariat “FEM PART - Casal de la Joventut” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 



 

Aconseguir la creació d’un grup de 

voluntariat composat per 6 persones 

(inici del projecte), 10 persones (segon 

any), 15 persones (quart any).  

Grup de 6, 10 i 15 persones.  Registre de participació.  

Aconseguir la implicació del 100 % de 

les persones participants.  

Que les persones participants 

s’impliquen al 100 % en les activitats 

corresponents.  

Registre de participació.  

Avaluació del/la professional que 

supervisa.  

Acta de reunions.  

Aconseguir que el 90 % de l’alumnat 

dels Centres Educatius participe en les 

xarrades informatives. 

90 % d’assistència d’alumnat a les 

xarrades.  

Registre d’assistència. 

Projecte de voluntariat “FEM PART – Tercer Sector” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 90 % de l’alumnat 

dels Centres Educatius participe en les 

xarrades informatives. 

90 % d’assistència d’alumnat a les 

xarrades.  

Registre d’assistència. 

Aconseguir que s’incorporen al menys 

4 persones joves en els programes de 

voluntariat de les entitats locals del 

Tercer Sector.  

4 persones joves incorporades als 

programes de voluntariat.  

Registre de participació.  

Participació d’un/a voluntari/a 

d’Europa a través del CES (2026) al 

Casal de la Joventut. 

1 voluntari/a del CES al Casal de la 

Joventut (2026).  

Qüestionari d’avaluació sobre la 

participació.  

Continuació del Projecte “CORRESPONSALS JUVENILS” (IVAJ) 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 90 % de l’alumnat 

dels Centres Educatius participe en les 

xarrades informatives. 

90 % d’assistència d’alumnat a les 

xarrades.  

Registre d’assistència. 

Aconseguir que s’incorporen al menys 

4 persones joves noves per any al grup 

de Corresponsals Juvenils. 

4 persones joves incorporades als 

programa cada any.  

Registre de participació.  

Aconseguir que el 100 % de les 

participants s’impliquen en el 

programa.  

100 % de persones joves implicades en 

el programa.  

Acta de reunions.  

Avaluació de la professional 

coordinadora del programa.  

Registre d’assistència i participació.  

Projecte de continuïtat dels “FÒRUMS JOVES” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 



 

Aconseguir que participen al menys 10 

joves per cada fòrum realitzat (primer 

any); 15 joves (segon any); 20 joves 

(tercer any); 30 joves (quart any).  

Que 10, 15, 20 i 30 joves participen als 

fòrums joves.  

Registre d’assistència.  

Projecte "Creació del grup de joves SOM NATURA" 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que participen entre 10 i 15 

joves en el grup SOM NATURA.  

Entre 10 i 15 joves participants al 

projecte.  

Registre d’assistència.  

Acta de reunions.  

Avaluació de la persona 

coordinadora.  

 

Aconseguir que el grup col·labore en la 

proposta, creació, implementació i 

posada en marxa de al menys 1 

activitat o projectes de Joventut i Medi 

ambient en el primer any. En el segon 

any, 2.  

1 i 2 activitats promogudes des del grup 

promogudes i organitzades.  

Registre d’activitats promogudes i 

organitzades. 

1.2. Programa “IMPULSA” 

Projecte “IMPULSA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir promocionar el 100 % de les 

associacions existents al municipi.  

El 100% d’associacions promocionades 

via Xarxes Socials i altres.  

Nombre de publicacions a les xarxes 

socials.  

Nombre de visualitzacions i 

d’interaccions a les xarxes socials.  

Aconseguir que el 100 % de les 

associacions del poble (que vulguen i 

la temàtica ho permeta) formen part 

dels esdeveniments i accions 

promogudes des del departament de 

joventut.  

Participació del 100% de les 

associacions en els esdeveniments.  

Registre de participació.  

Projecte “FIRA D’ASSOCIACIONS – IMPULSA –“  

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir la participació del 100 % de 

les Associacions existents al municipi  

Participació del 100% de les 

associacions en la fira.  

Registre de participació.  

Projecte “ACOMPANYAMENT PER A L’ASSOCIACIONISME” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 



 

Aconseguir assessorar al 100% de les 

persones que demanden el servei i que 

vulguen crear una associació.  

100 % de persones assessorades. Registre d’assessorament.  

Avaluació del procediment i de l’èxit 

del mateix. 

Qüestionari de satisfacció del servei.  

 

Àmbit 2. EDUCACIÓ I FORMACIÓ. 

2.1. Programa “PAREM ELS PEUS AL BULLYING” 

Projecte “STOP BULLYING” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 100 % de l’alumnat 

participe en el programa.  

El 100 % de participació.  Registre d’assistència.  

Aconseguir millorar la convivència de 

l’alumnat en el centre educatiu, 

reduint al menys un 20 % els casos 

d’assetjament escolar.  

Reducció d’un 20 % dels casos 

d’assetjament escolar.  

Avaluació qualitativa del personal dels 

centres educatius (professorat, equip 

d’orientació educativa...) 

2.2. Programa “BANYERES EDUCA” 

Projecte “ORIENTA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir atendre al 100 % d’alumnat 

amb NEE i baixos recursos derivat des 

dels Centres Educatius. 

100 % de persones ateses.  Registre d’assistència.  

 

Millora de la situació de al menys un 50 

% de l’alumnat assistent.  

50 % de l’alumnat assistent millora.  Avaluació qualitativa de el/la 

professional.  

Projecte “REFORÇ EDUCATIU PER A TOTS I TOTES”  

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 100 % dels grups 

creats per a reforç educatiu 

s’òmpliguen amb alumnat en situació 

de vulnerabilitat.  

100 % d’alumnat.  Registre d’assistència.  

Projecte “TÈCNIQUES D’ESTUDI”  

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 50% de l’alumnat 

dels Centres Educatius participe en el 

50, 70, 80 i 100 % de participació.  Registre d’assistència.  



 

projecte en el primer any. 70% segon 

any, 80% tercer any i 100 % quart any.   

Projecte “CASTELLÀ I VALENCIÀ PER A TOTS I TOTES” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 100 % dels grups que 

es creen hi haja participació 

d’alumnat immigrant amb necessitat 

de millora de llengua.  

100 % de participació de alumnat 

immigrant.  

Registre d’assistència.  

Millora de les competències en 

llengües del 100 % de l’alumnat 

assistent.  

Millora en el 100 % de l’alumnat.  Qüestionari previ i posterior sobre 

coneixements de les llengües.  

Continuïtat i ampliació del Projecte “ET FORMES” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que s’augmente el nombre 

de tallers proposats en un 50 %.  

50 % de més cursos oferits. Nº d’oferta de cursos.  

Aconseguir que tots els cursos hi haja 

una participació de al menys un 80 % 

de les places oferides.  

80 % de les places oferides.  Registre d’inscripció i assistència. 

 

Continuïtat del Projecte “Escola de Música Moderna” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir mantindre el nombre 

d’alumnat participant fins a ara.  

Entre 30 i 40 alumnes.  Registre d’assistència.  

2.3. Programa “ESCOLA DE MARES I PARES” 

Projecte “ESCOLA PER A MARES I PARES” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys 15 mares i 

pares participen de l’Escola. 

Que 15 mares/pares participen.  Registre d’assistència a les activitats. 

Aconseguir que el 100 % de 

participants adquirisquen 

coneixements teòrics i pràctics de 

cada temàtica.   

Que el 100 % de mares/pares 

participants hagen adquirit 

coneixements.  

Qüestionari previ i posterior a les 

activitats sobre els coneixements 

tractats. 

Projecte “ESCOLA D’EMOCIONS PER A MARES I PARES” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys 15 mares i 

pares participen de l’Escola. 

Que 15 mares/pares participen.  Registre d’assistència a les activitats. 



 

Aconseguir que el 100 % de 

participants adquirisquen 

coneixements teòrics i pràctics de 

claus psicopedagògiques en 

educació emocional.  

Que el 100 % de mares/pares 

participants hagen adquirit 

coneixements.  

Qüestionari previ i posterior a les 

activitats sobre els coneixements 

tractats. 

Aconseguir que al menys un 50 % de 

mares/pares participants apliquen i 

implementen les claus 

psicopedagògiques en educació 

emocional.  

Que el 50 % apliquen les claus amb els 

seus fills/filles.  

Qüestionari previ i posterior a l’activitat.  

Avaluació qualitativa individual amb 

una entrevista/qüestionari per part de 

el/la professional a l’acabar el curs i 6 

mesos després. 

2.4. Programa “SUPORT AL PROFESSORAT” 

Projecte “SUMEM AMB EL CEFIRE” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys el 50 % del 

professorat dels centres educatius 

participen en les formacions.  

50 % professorat participant.  Registre d’assistència.  

Projecte “CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir crear un grup de 

professorat d’entre 4 i 6 membres per al 

Centre.  

Entre 4 i 6 professors/es participant. Registre d’assistència.  

Registre d’activitat.  

Aconseguir la implicació del 100% de 

les participants 

100 % de les participants Acta de reunions 

Aconseguir que el grup duga a terme 

al menys 1 acció a l’any  de les 

temàtiques i sobre les problemàtiques 

detectades als centres educatius.  

1 acció per any.  Registre de realització d’activitat.  

2.5. Programa “ESPAIS D’ESTUDI I PRÀCTICA” 

Projecte “ESTUDIA I PRACTICA AL CASAL” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys 30 persones 

joves acudisquen a les sales del casal 

al mes.  

30 persones al mes.  Registre d’utilització de la sala.  

Projecte “ESTUDIA I PRACTICA A LA CASA DE LA CULTURA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 



 

Aconseguir que al menys 15 persones 

joves acudisquen a les sales en època 

d’exàmens o treballs. 

15 persones en època d’exàmens o 

treballs.  

Registre d’utilització de la sala.  

 

Àmbit 3. MÓN LABORAL. 

3.1. “Servei d’Orientació Laboral Jove (SOLJE)” 

“Servei d’Orientació Laboral Jove (SOLJE)” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir atendre al menys 80 

persones a l’any.  

80 persones a l’any.  Registre d’assessorament.  

Aconseguir el 100 % d’èxit en 

l’assessorament de cada persona.  

100 % d’èxit amb cada persona.  Qüestionari de satisfacció.  

Avaluació de la professional 

encarregada del servei.  

Projecte “POTENCIEM EL VINCLE AMB EL PORTAL D’OCUPACIÓ DE LA MANCOMUNITAT” 

Aconseguir compartir el 100 % de les 

publicacions del portal a través de les 

xarxes socials del casal.  

100 % de publicacions.  

 

Registre de publicacions a les xarxes 

socials.  

Augmentar en un 50 % les persones 

joves de Banyeres inscrites en el portal.  

50 % de les persones inscrites.  Registre d’inscripcions.  

Augmentar en un 50 % les empreses de 

Banyeres que comparteixen les seues 

ofertes de treball al portal.  

50 % de les empreses.  Registre d’empreses al portal.  

3.2. Programa “Pre-Ocupa’t Jove” 

Projecte de “TALLERS PER LA CERCA DE TREBALL” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que cada taller realitat 

participen entre 10 i 15 persones joves.  

Entre 10 i 15 persones participants.  Registre d’assistència.  

Aconseguir millorar les competències 

en la cerca de treball del 100 % de les 

persones assistents.  

100 % de les persones assistents.  Qüestionari previ i posterior sobre 

competències en cerca de treball.  

Avaluació qualitativa de la professional 

que ha impartit els tallers. 

Serie de conferències “PROFESSIONALITZA’T”  

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 



 

Aconseguir que assistisquen al menys 

15 persones (primer any). 20 persones 

segon any, 25 persones tercer any i 30 

persones quart any.  

15, 20, 25 i 30 persones assistents.  Registre d’assistència.  

Projecte “VINCULA LABORA”  

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir la realització de al menys 1 

formació del LABORA a l’any a les 

instal·lacions de l’Ajuntament.  

Realització d’una formació.  Registre de nº de formacions. 

Projecte de promoció del “PROGRAMA ET FORMES” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 60 % del jovent del 

poble reba informació sobre aquest 

programa.  

60 % de jovent informat.   Registre de visualització de 

publicacions a les xarxes socials.  

3.3. Programa “PROGRAMA OPORTUNITAT JOVE” 

Continuïtat del Projecte “OPORTUNITAT JOVE – PRÀCTIQUES “ 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys s’òbriguen 2 

places a l’any per realitzar pràctiques a 

l’ajuntament.  

2 places de pràctiques.  Registre de places de pràctiques.  

Projecte “OPORTUNITAT JOVE – PROFESSIONAL – FES PART DEL CASAL!” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys 2 persones 

joves participen en aquest projecte a 

l’any.  

2 persones participants.  Memòria dels projectes implementats.  

3.4. Programa “IMPULSEM AVALEM JOVES” 

Difusió d’informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i els projectes d’AVALEM JOVES 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 60 % del jovent del 

poble reba informació sobre aquest 

programa.  

60 % de jovent informat.   Registre de visualització de 

publicacions a les xarxes socials.  

Aconseguir que augmente el nombre 

de joves apuntats al SN de Garantia 

Juvenil en un 30 %.  

30 % d’augment en inscripcions en la 

GJ. 

Registre d’inscripció en la GJ.  



 

Continuació del Projecte “EMPUJU” a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que s’òbriguen tantes 

places com siga possible.  

Nombre de places d’EMPUJU per any.  Registre de nombre de places 

d’EMPUJU.  

Difusió d’informació sobre el projecte “ECOGJU” 

Aconseguir que es cree una plaça 

ECOGJU a l’any en empreses de 

banyeres.  

1 plaça a l’any.  Registre de nombre de places 

ECOGJU.  

 

Àmbit 4. OCI I TEMPS LLIURE. 

4.1. Espai “Mariola Espai Jove” 

Projecte “Habilitació d’un nou Mariola Espai Jove” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que l’espai habilitat tinga 

al menys el 80 % dels espais, mobiliari, 

utensilis... demandats pel jovent.  

80 % de les demandes acomplides.  Avaluació quantitativa i qualitativa de 

l’equip de joventut. 

4.2. Programa “Mariola Espai Jove (MEJ)” 

Servei “MEJ” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que l’espai tinga al menys 

el 90 % de les demandes acomplides.  

90 % de demandes acomplides.  Avaluació quantitativa i qualitativa de 

l’equip de joventut. 

Programació “MEJ” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 80 % de les propostes 

de la programació estiguen 

adaptades a les demandes del jovent.  

80 % de les propostes adaptades.  Programa d’activitats del MEJ.  

Projecte “Difusió del MEJ”  

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 100 % de l’alumnat 

dels centres educatius assistisca a les 

xarrades informatives.  

100 % d’assistència.  Registre d’assistència.  

Projecte “Autogestió del MEJ” 



 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que s’establisca un grup 

motor de al menys 6 joves dins del MEJ 

que s’encarregue de l’autogestió de 

l’espai.  

Grup motor de 6 joves.  Avaluació quantitativa i qualitativa de 

l’equip de joventut.  

4.3. Programa “OCI EDUCATIU I RECREATIU JOVE” 

Projecte d’oci educatiu “VIU L’ESTIU” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir participació de al menys 15 

joves per cada taller.  

15 joves per taller.  Registre d’assistència.  

Projecte de programació de viatges “VIATJA AMB EL CASAL” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir la realització de al menys 3 

viatges a l’any.  

3 viatges a l’any.  Programació dels viatges. 

Qüestionari de satisfacció de les 

participants.  

Avaluació de les persones que 

coordinaren els viatges.  

Projecte “JORNADES DE JOVENTUT” 

Aconseguir la participació de al menys 

un 15 % del total de la població jove.  

15 % de la població jove  Registre d’assistència.  

4.4. Programa “OCI CULTURAL JOVE” 

Projecte “CINEMA JOVE” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que assistisquen al menys 

30 joves en cada sessió de cinema.  

30 joves per sessió.  Registre d’assistència.  

Projecte “CONCERTS JOVES” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que assistisquen al menys 

300 persones als esdeveniments.  

300 persones als esdeveniments.  Registre d’assistència.  

Projecte “ART MARIOLA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 



 

Aconseguir que assistisquen al menys 

300 persones als esdeveniments.  

300 persones als esdeveniments.  Aconseguir que assistisquen al menys 

300 persones als esdeveniments.  

Aconseguir la participació del 70 % de 

les persones joves de Banyeres que es 

dediquen a l’art.  

70 % d’artistes joves de Banyeres.  Registre de participació.  

Projecte “Aplec de Joves: SOM DE POBLE” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que assistisquen al menys 

300 persones als esdeveniments.  

300 persones als esdeveniments.  Aconseguir que assistisquen al menys 

300 persones als esdeveniments.  

4.5. Programa “OCI ESPORTIU JOVE” 

Projecte “MOVIMENT JOVE” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys participen en 

els tallers que es proposen entre 10 i 15 

persones joves.  

Participació entre 10 i 15 persones 

joves.  

Registre d’inscripció i assistència. 

Aconseguir que al menys 30 persones 

joves participen en les jornades.  

Participació de 30 persones joves.  Registre d’inscripció i assistència. 

Aconseguir que al menys participen en 

les activitats de joc i moviment que es 

proposen entre 10 i 15 persones joves.  

Participació entre 10 i 15 persones 

joves.  

Registre d’inscripció i assistència. 

Projecte “AVENTURA’T A LA CARTA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir la participació de al menys 

30 persones en el projecte, per any.  

30 persones en el projecte.  Registre d’assistència.  

Continuïtat del projecte “12 HORES ESPORTIVES” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir mantindre la participació 

fins ara.  

Nombre de participants.  Registre de participació.  

Projecte “SKATE BANYERES” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que participen al menys 30 

joves en el projecte per any.  

30 joves participants.  Registre de participació.  

4.6. Programa “MILLORA D’ESPAIS JOVES” 

Projecte “MILLORA DELS ESPAIS PÚBLICS PER AL JOVENT” 



 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir fer al menys una millora a 

l’any en els espais joves. 

1 millora a l’any.  Registre d’espais millorats. 

Projecte “MILLORA DEL SKATE PARK” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys 10 joves 

participen en el taller de graffiti per 

pintar el skate park.  

10 joves participants del graffiti.  Registre de participació.  

4.7. Programa “DIFUSIÓ INFO JOVE” 

Projecte “DIFU JOVE” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Incorporar un nou disseny de les xarxes 

socials del Casal.  

Nou disseny.  Publicacions de les xarxes socials.  

Augmentar en al menys un 50 % el 

nombre de gent que accedeix a la 

informació de les xarxes socials del 

Casal.  

Augment del 50 % de gent Nº de visualitzacions i interaccions a les 

xarxes socials.  

4.8. Programa “CARNET JOVE A BANYERES” 

Projecte “ADHEREIX-TE AL CARNET JOVE - EMPRESES” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys 10 empreses 

de Banyeres s’incorporen al sistema de 

descomptes del Carnet Jove (al llarg 

dels 4 anys) 

10 empreses incorporades.  Nombre d’empreses adherides.  

Projecte “PROMOCIÓ DEL CARNET JOVE” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que la informació arribe al 

menys al 60 % de la població jove que 

ens segueix a les xarxes socials.  

60 % de persones seguidores.  Nº de visualitzacions o interaccions .  

 

Àmbit 5. SALUT. 

5.1. Servei d’Atenció Psicològica per a Adolescents i Joves “ESTIC ACÍ” 



 

Servei gratuït d’atenció psicològica, acompanyament i suport emocional dirigit a adolescents i 

joves de Banyeres de Mariola. 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que, en el primer any, el 

80% de les hores oferides per a 

l’atenció psicològica siguen 

aprofitades per la gent jove. A la resta 

d’anys, el 100 %.  

El 80 % (primer any) i 100 % (resta 

d’anys) d’hores dedicades a atenció 

psicològica de joves.  

Registre que comptabilitza el nombre 

d’hores dedicades a l’atenció 

psicològica de gent jove.  

Aconseguir que el nombre de persones 

joves ateses vaja en augment des de 

l’inici de la creació del servei fins al final 

de l’any.  

El nombre de persones que siguen 

ateses. 

Registre que comptabilitza el nombre 

de persones ateses i les seues edats. 

Formulari d’avaluació del servei al final 

del procés terapèutic.  

Aconseguir assessorar sobre 

l’acompanyament psicològic del 

jovent a al menys un total 10 

professionals, professorat, mares i 

pares.  

Al menys 10 professionals, professorat, 

mares i pares que han sigut 

assessorats/assessorades.  

Registre del nº d’agents assessorats pel 

servei.  

5.2. Programa “(RE)CONEGUEM LA SALUT MENTAL” 

Projecte “CONSCIENCIACIÓ I SENSIBILITZACIÓ SOBRE SALUT MENTAL PER A JOVES” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 90% de l’alumnat 

dels centres educatius participen en el 

programa. 

Que el 90% de l’alumnat participe.  Registre d’assistència a les activitats. 

Millorar la consciència i sensibilització 

cap a la Salut Mental Juvenil de al 

menys un 50% del jovent participant. 

Que el 50 % del jovent participant 

mostre millora en quant a la seua 

concepció sobre la Salut Mental.  

Qüestionari previ i posterior a les 

activitats sobre el nivell de 

conscienciació/sensibilització en la 

temàtica.  

Informar al 100 % de l’alumnat dels 

centres educatius sobre els Serveis 

d’Atenció Psicològica que estan al seu 

abast. 

Que el 100 % del jovent estiga informat 

sobre els serveis d’atenció psicològica. 

Registre d’assistència a les activitats. 

Nombre de infografies repartides i 

recollides pel jovent. 

Projecte “CONSCIENCIACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ EN SALUT MENTAL PER A MARES I PARES” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys 15 mares i 

pares participen de l’Escola de Mares i 

Pares, i assistisquen al mòdul de Salut 

Mental.  

Que 15 mares/pares participen.  Registre d’assistència a les activitats. 



 

Millorar la consciència i sensibilització 

cap a la Salut Mental Juvenil del 100% 

de mares/pares participants. 

Que el 100 % de mares/pares 

participants mostren un canvi en la 

seua percepció cap a la SM Juvenil.   

Qüestionari previ i posterior a les 

activitats sobre el nivell de 

conscienciació/sensibilització en la 

temàtica.  

5.3. Programa “ESCOLA D’EMOCIONS 

Projecte “ESCOLA D’EMOCIONS JOVE” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 50 % de l’alumnat 

dels Centres Educatius participen de 

les activitats. 

Que el 50 % de l’alumnat participe.  Registre d’assistència. 

Millora en les competències 

d’intel·ligència emocional del 80 % 

jovent participant.  

Que el 80 % mostre millora en 

competències en IE. 

Qüestionari previ i posterior a les 

activitats sobre el nivell de 

competències.  

Avaluació qualitativa de l’evolució 

individual i col·lectiva per part de el/la 

facilitador/a. 

Millora del benestar psicoemocional 

de al menys un 30 % del jovent 

participant. 

Que el 30 % mostre millora del benestar 

psicoemocional.  

Qüestionari previ i posterior a les 

activitats.  

Avaluació qualitativa de l’evolució 

individual i col·lectiva per part de el/la 

facilitador/a. 

Promoure i reforçar els vincles 

saludables de les joves amb les seues 

amistats, grups d’iguals, famílies, 

parelles i context social de al menys un 

30 % de les participants.  

Que el 30 % mostre haver millorat els 

seus vincles saludables.  

Avaluació qualitativa de l’evolució 

individual per part de el/la facilitador/a 

mitjançant una ENTREVISTA.  

Creació de al menys 1 grup de suport 

psicoemocional de joves (a l’any 2026) 

de al menys 6 persones. 

Que es cree 1 grup de suport amb 6 

persones joves.  

Registre del grup. 

Participació en la xarxa de al menys 10 

joves de forma activa i continuada.  

Acta de reunions. 

Registre de participants. 

Augment del nombre de participants 

en els anys posteriors a la creació (2 

participants per any) 

Registre de participants. 

Projecte “ESCOLA D’EMOCIONS PER A MARES I PARES” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys 15 mares i 

pares participen de l’Escola. 

Que 15 mares/pares participen.  Registre d’assistència a les activitats. 



 

Aconseguir que el 100 % de 

participants adquirisquen 

coneixements teòrics i pràctics de 

claus psicopedagògiques en 

educació emocional.  

Que el 100 % de mares/pares 

participants hagen adquirit 

coneixements.  

Qüestionari previ i posterior a les 

activitats sobre els coneixements 

tractats. 

Aconseguir que al menys un 50 % de 

mares/pares participants apliquen i 

implementen les claus 

psicopedagògiques en educació 

emocional.  

Que el 50 % apliquen les claus amb els 

seus fills/filles.  

Qüestionari previ i posterior a l’activitat.  

Avaluació qualitativa individual amb 

una entrevista/qüestionari per part de 

el/la professional a l’acabar el curs i 6 

mesos després. 

5.4. Programa de prevenció de conductes addictives 

Projecte de prevenció a l’addicció a substàncies 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 90% de l’alumnat 

dels centres educatius participen en el 

programa. 

Que el 90% de l’alumnat participe.  Registre d’assistència a les activitats. 

Millorar la consciència i sensibilització 

sobre conseqüències negatives/riscos 

del consum i abús de substàncies 

addictives de al menys un 70% del 

jovent participant. 

Que el 70 % del jovent participant 

mostre major coneixement, 

consciència i sensibilitat cap al tema.  

Qüestionari previ i posterior a les 

activitats sobre el nivell de 

conscienciació/sensibilització en la 

temàtica.  

Projecte de prevenció a la ciberadicció  

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 90% de l’alumnat 

dels centres educatius participen en el 

programa. 

Que el 90% de l’alumnat participe.  Registre d’assistència a les activitats. 

Millorar la consciència i sensibilització 

sobre conseqüències negatives/riscos 

del la ciberadicció de al menys un 70% 

del jovent participant. 

Que el 70 % del jovent participant 

mostre major coneixement, 

consciència i sensibilitat cap al tema.  

Qüestionari previ i posterior a les 

activitats sobre el nivell de 

conscienciació/sensibilització en la 

temàtica.  

5.5. Programa de prevenció dels TCA 

Taller sobre imatge corporal, cànons de bellesa i Xarxes Socials 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 50% de l’alumnat 

dels centres educatius participen en el 

programa. 

Que el 50% de l’alumnat participe.  Registre d’assistència a les activitats. 



 

Millorar el coneixement sobre els 

conceptes tractats de al menys un 70 

% del jovent participant.  

Que el 70 % del jovent participant 

mostre major coneixement, 

consciència i sensibilitat cap al tema.  

Qüestionari previ i posterior a les 

activitats sobre el nivell de 

coneixement/sensibilització en la 

temàtica.  

Avaluació qualitativa per part de el/la 

professional que haja impartit 

l’activitat. 

5.6. Programa per la Salut sexe-afectiva 

Projecte “TALLERS DE TENDRESA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 50% de l’alumnat 

dels centres educatius participen en el 

programa. 

Que el 50% de l’alumnat participe.  Registre d’assistència a les activitats. 

Millorar el coneixement sobre els 

conceptes tractats de al menys un 70 

% del jovent participant.  

Que el 70 % del jovent participant 

mostre major coneixement, 

consciència i sensibilitat cap al tema.  

Qüestionari previ i posterior a les 

activitats sobre el nivell de 

coneixement/sensibilització en la 

temàtica.  

Avaluació qualitativa per part de el/la 

professional que haja impartit 

l’activitat. 

Projecte “PUNT.SÀ” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys en el primer 

any, el 30% de l’alumnat dels centres 

educatius utilitzen el Punt Sà i els seus 

serveis.  

Que el 30% de l’alumnat utilitze el Punt 

Sà.  

Registre de persones ateses. 

5.7. Programa “ESTIL DE VIDA SALUDABLE” 

Projecte “MOVIMENT JOVE” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys participen en 

els tallers que es proposen entre 10 i 15 

persones joves.  

Participació entre 10 i 15 persones 

joves.  

Registre d’inscripció i assistència. 

Aconseguir que al menys 30 persones 

joves participen en les jornades.  

Participació de 30 persones joves.  Registre d’inscripció i assistència. 

Aconseguir que al menys participen en 

les activitats de joc i moviment que es 

proposen entre 10 i 15 persones joves.  

Participació entre 10 i 15 persones 

joves.  

Registre d’inscripció i assistència. 



 

Projecte “ALIMENTACIÓ SALUDABLE I CONSCIENT” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 70 % de l’alumnat de 

Centres Educatius participen en el 

programa.  

70 % d’alumnat participant Registre d’assistència a les activitats. 

Aconseguir que entre 10 i 15 persones 

participen dels tallers de cuina 

saludable.  

Participació d’entre 10 i 15 joves.  
Registre d’assistència a les activitats. 

Aconseguir que entre 10 i 15 persones 

participen en el Projecte.  

Participació d’entre 10 i 15 joves. 
Registre d’assistència a les activitats. 

Aconseguir que entre 10 i 15 

mares/pares participen dels tallers.  

Participació d’entre 10 i 15 

mares/pares. 

Registre d’assistència a les activitats. 

 

Àmbit 6. BENESTAR SOCIAL. 

6.1. Programa “EDUCACIÓ EN VALORS: INTERCULTURALITAT I CONSCIÈNCIA SOCIAL” 

Projecte “EDUQUEM PER LA INTERCULTURALITAT” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys el 90 % de 

l’alumnat dels centres educatius 

participe del programa.  

90 % de l’alumnat participant.  Registre d’assistència i participació.  

Aconseguir que entre 10 i 15 

mares/pares participen dels tallers.  

Participació d’entre 10 i 15 

mares/pares. 

Registre d’assistència a les activitats. 

Aconseguir que al menys 10 i 15 

professionals acudisquen als tallers.  

Participació d’entre 10 i 15 

professionals.  

Registre d’assistència a les activitats. 

6.2. Programa “EDUCACIÓ EN VALORS: DIVERSITAT, IGUALTAT, INTERSECCIONALITAT I PERSPECTIVA 

DE GÈNERE” 

Projecte “EDUQUEM PER LA IGUALTAT” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys el 90 % de 

l’alumnat dels centres educatius 

participe del programa.  

90 % de l’alumnat participant.  Registre d’assistència i participació.  

Aconseguir que entre 10 i 15 

mares/pares participen dels tallers.  

Participació d’entre 10 i 15 

mares/pares. 

Registre d’assistència a les activitats. 



 

Aconseguir que al menys 10 i 15 

professionals acudisquen als tallers.  

Participació d’entre 10 i 15 

professionals.  

Registre d’assistència a les activitats. 

Projecte “RELACIONS SANES: MICROMASCLISMES I VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LES RELACIONS 

AFECTIVES” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys un 50 % de 

l’alumnat dels centres educatius 

assistisca a aquest taller.  

50 % de l’alumnat.  Registre d’assistència.  

 

Àmbit 7. MEDI AMBIENT. 

7.1. Programa “SOM NATURA EDUCA: EDUCACIÓ AMBIENTAL JOVE” 

Projecte “EDUCA NATURA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys un 90 % de 

l’alumnat dels centres educatius 

assistisca a aquest taller.  

90 % de l’alumnat.  Registre d’assistència.  

Projecte “JORNADA SOM NATURA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir l’assistència de al menys 

100 persones en l’esdeveniment 

(primer any).  

100 persones assistents.  Registre d’inscripció.  

Projecte “TALLERS EDUCA NATURA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir la participació d’entre 10 i 

15 persones joves per taller.  

10 – 15 persones participants.  Registre d’assistència.  

Projecte “SOM DEL BOSC: NETEJA A LA MARIOLA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir la participació de al menys 

30 persones per jornada.  

30 persones per jornada.  Registre d’assistència.  

Projecte “REPLANTEM LA MARIOLA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 



 

Aconseguir la participació de al menys 

30 persones per jornada.  

30 persones per jornada.  Registre d’assistència.  

Projecte “ART NATURA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir la participació de al menys 

10 artistes joves del municipi.  

10 artistes joves participants Nº d’artistes participants 

Aconseguir que assistisquen al menys 

un total de 40 persones a l’any a totes 

les intervencions proposades.  

40 persones assistents. Registre d’assistència 

Projecte “HORT JOVE” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que al menys un grup de 10 

a 15 persones participe en les activitats 

del projecte.  

10-15 persones participants.  Registre d’assistència 

Projecte “ALIMENTACIÓ SALUDABLE I CONSCIENT” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir que el 70 % de l’alumnat de 

Centres Educatius participen en el 

programa.  

70 % d’alumnat participant Registre d’assistència a les activitats. 

Aconseguir que entre 10 i 15 persones 

participen dels tallers de cuina 

saludable.  

Participació d’entre 10 i 15 joves.  
Registre d’assistència a les activitats. 

Aconseguir que entre 10 i 15 persones 

participen en el Projecte.  

Participació d’entre 10 i 15 joves. 
Registre d’assistència a les activitats. 

Aconseguir que entre 10 i 15 

mares/pares participen dels tallers.  

Participació d’entre 10 i 15 

mares/pares. 

Registre d’assistència a les activitats. 

6.2. Programa “SOM NATURA: CONTACTEM AMB LA NATURA” 

Projecte “EXCURSIONS SOM NATURA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir la participació de al menys 

15 o 20 persones per activitat.  

15-20 persones per activitat.  Registre d’assistència.  

Projecte “JORNADA SOM NATURA A LA SERRA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 



 

Aconseguir la participació de al menys 

15 o 20 persones per activitat.  

15-20 persones per activitat.  Registre d’assistència.  

Projecte “ACAMPADA JOVE SOM NATURA” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir la participació de al menys 

30 joves.  

30 joves Registre d’assistència.  

 

Àmbit 8. HABITATGE I EMANCIPACIÓ.  

8.1. Programa “HABITATGE JOVE” 

Continuació del projecte “HABITATGE JOVE” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir la participació de al menys 

15 joves a les xarrades informatives.  

15 joves assistents Registre d’assistència 

Aconseguir assessorar al menys a 30 

persones joves a l’any (Xarxa Xaloc) 

30 persones joves Registre d’assessorament  

Projecte “CO-HABITEM” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir la participació en el 

projecte de al menys 4 joves a l’any.  

4 joves a l’any Registre de demanda.  

 

Àmbit 9. HABITATGE I EMANCIPACIÓ.  

9.1. Programa “TRANSPORT DE QUALITAT” 

Projecte “AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT D’AUTOBÚS” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 

Aconseguir augmentar en un 50 % la 

demanda de serveis d’autobús.  

50 % de major demanda Nº de serveis d’autobús disponibles 

9.2. Servei “XARXA MOVEM” 

Projecte “Creació del grup de Xarxes Socials: XARXA MOVEM” 

Objectiu Específic Indicador Ferramenta d’avaluació 



 

Aconseguir que al menys 30 persones 

utilitzen el grup a l’any.  

30 persones utilitzen el grup.  Nº de persones participants.  

 

6.5. FITXES D’AVALUACIÓ__________________________  

FITXA D’AVALUACIÓ PER A PERSONES ASSISTENTS 

En aquest enllaç es pot accedir al formulari EN-LÍNIA de la fitxa d’avaluació per a les 

persones assistents: https://forms.gle/s6jmatkRvADbP7Uh9  

 

FITXA D’AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 

1. NOMBRE D’ASSISTENTS I PARTICIPANTS 

 

Assistents 

Edat <12 12-13 14-17 18-23 24-30 >30 Total 

Joves 

(12-30) No joves 

Dona          

Home          

Altres          

Total          

% Dones          

% Homes          

% Altres          

% Total          

      

% Sobre el total 

d'assistents   

 

 

https://forms.gle/s6jmatkRvADbP7Uh9


 

Participants 

Edat <12 12-13 14-17 18-23 24-30 >30 Total 

Joves 

(12-30) No joves 

Dona          

Home          

Altres          

Total          

% Dones          

% Homes          

% Altres          

% Total          

      

% Sobre el total 

d'assistents   

 

2. SATISFACCIÓ I EFICIÈNCIA 

 

Mitjana de satisfacció de les joves 

Satisfacció sobre el personal que ha desenvolupat l'activitat (del 0 al 10)  

Satisfacció sobre horaris, duració, freqüència de l'activitat (del 0 al 10)  

Satisfacció sobre espais, el material... de l'activitat (del 0 al 10)  

Satisfacció global sobre l'activitat (del 0 al 10)  

 

Eficiència econòmica de la intervenció 

Cost de la intervenció per assistent  

3. OBJECTIUS I PROBLEMES 

Assoliment dels objectius 

Objectiu 
Indicador quantificador 

d'assoliment de l'objectiu 
% D'assoliment de l'objectiu 



 

   

   

   

 

Problemes detectats 

Llista de perjudicis conseqüència de la mancança de recursos o del seu mal funcionament (econòmics, 

materials i humans). 

 

 

 

4. RECOMANACIONS 

Llista de recomanacions fetes 

Sobre el personal que ha 

desenvolupat l'activitat 

 

 

 

Sobre els horaris, duració, 

freqüència de l'activitat 

 

 

 

Sobre els espais, el material… 

de l’activitat 

 

 

 

Sobre l'activitat en global 

 

 

 

 


