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NOTA: Sempre que utilitzem termes com “els joves”, “els dinamitzadors”, etc. en aquest document es fa referència a ambdós 

gèneres i, per tant no s’ha d’entendre l’absència del femení (“les joves”, “les dinamitzadores”…) com una forma de discriminació 

sinó, simplement, com un mecanisme per fer més àgil la lectura. 
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1. Conceptualització del programa PIDCES 2.  

Els PIDCES són serveis d’informació i dinamització juvenil que s’instal·len en els instituts de 

secundària, un o dos dies per setmana, segons el municipi, facilitant informació d’interès per 

als joves i alhora realitzant tasques de dinamització de la seva participació social i cultural, en 

especial en l’àmbit del propi institut. Són, moltes vegades, un pont entre l’oferta de serveis del 

territori (de tot tipus: educatius, informatius, culturals, esportius, sanitaris...) i els joves i un 

recurs per al recolzament de l’associacionisme i de la participació dels estudiants. 

Així doncs, els PIDCES són un espai d’atenció presencial estable, situats als centres docents, 

que posen a l’abast dels joves tot un seguit de recursos informatius  i un conjunt d’accions i 

estratègies per promoure la seva participació. 

 

1.1. Objectius del programa 

Els objectius, generals i específics, del servei són: 

A) Àmbit “participació” 

- Fomentar l’adquisició d’hàbits participatius dels joves estudiants en el procés educatiu 

(Consells escolars, delegats, comissions i associacions estudiantils...) 

▷ Donar suport en el procés d’elecció i constitució de les figures de delegats 

▷ Promoure la participació dels propis joves en els processos informatius mitjançant 

figures com la del jove-corresponsal o el jove-antena 

▷ Oferir el suport necessari als joves representants (delegats, consellers...) i 

corresponsals per al desenvolupament de les seves funcions. 

- Fomentar l’associacionisme juvenil 

▷ Posar en valor  l’associacionisme. Mostrar els avantatges d’associar-se. 

▷ Contribuir a la creació i consolidació d’associacions i grups juvenils. 

▷ Potenciar l’associacionisme juvenil en base a les diferents realitats i necessitats de 

cada institut  
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▷ Donar suport i assessorament a les associacions ja existents, analitzant en el procés 

que es troben i recolzar-les en base a les seves necessitats. 

▷ Potenciar i recolzar les associacions juvenils dels instituts ja creades per a què puguin 

desenvolupar les seves activitats de manera autònoma. 

- Articular i potenciar la participació dels joves estudiants en activitats diverses 

▷ Oferir formació als joves per gestionar eficaçment les seves pràctiques de participació.  

▷ Fomentar la creació d’espais de trobada i intercanvi entre delegats i corresponsals dins 

els instituts 

▷ Promoure la realització d’activitats, per part dels joves, de difusió, creació i participació 

cultural, esportiva, formativa i de temps lliure, dins i fora del centre educatiu. 

▷ Ésser receptius envers les iniciatives i propostes d’activitats que puguin realitzar els 

joves estudiants i donar-les suport. 

- Fomentar la interrelació dels centres d’ensenyament, així com la dels seus representants 

estudiantils, delegats, consellers i associacions d’estudiants 

▷ Fomentar mecanismes de relació entre corresponsals, delegats i associacions 

d’estudiants dels diferents instituts per poder tenir espais de debat i organitzar 

activitats conjuntes 

▷ Fomentar mecanismes de traspàs d’informació entre els corresponsals i delegats dels 

diferents instituts. 

- Potenciar la participació dels joves en les campanyes específiques que es designin en 

temes d’especial interès per als joves: ensenyament, voluntariat, lleure, associacionisme, 

cultura, concerts,  viatges, etc. 

▷ Fomentar la participació activa dels estudiants en les diferents activitats culturals 

que es puguin dur a  terme tant a l’institut com a la resta del territori, assessorant i 

donant suport en el muntatge i la realització d’aquestes.  

▷ Col·laborar amb altres àrees de l’ajuntament (educació, salut, serveis socials),així 

com entitats, serveis i associacions del territori en la realització d’activitats 

d’interès juvenil 
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B) Àmbit “informació” 

- Oferir informació i assessorament sobre temes d’interès juvenil 

▷ Ésser un servei de descentralització de la informació facilitant que la informació que es 

posseeix tant en els serveis especialitzats (PIJ) com en altres serveis municipals, les 

entitats i associacions arribin als joves dels instituts. 

▷ Donar informació actualitzada i personalitzada atenent a les demandes concretes dels 

joves 

▷ Donar informació sobre activitats culturals, d’oci i de lleure, especialment en la 

dimensió local. 

3.  

1.2. Actors i agents implicats en el programa 

El programa PIDCES posa en relació diferents actors: 

▷ L’equip de la regidoria de joventut: dinamitzadors PIDCES, dinamitzadors 

d’equipaments juvenils municipals, informadors juvenils, tècnics de joventut... 

▷ Els/les joves 

▷ Els equips directius i docents dels IES 

▷ Altres professionals que intervenen en els IES: sanitaris del Programa Salut i Escola, 

serveis municipals d’educació, d’esports, de cultura... 

▷ Els agents del territori: equipaments, serveis, entitats, tècnics... 

Els dinamitzadors/es s’integren en aquest conjunt de relacions i, per tant, operen de forma 

sistèmica, generant i participant en xarxes de treball i establint estratègies específiques per a 

cada centre, segons la seva realitat i moment, segons els interessos i les demandes del conjunt 

d’actors, detectant oportunitats i generant sinèrgies entre ells. 

Per tant, la seva actuació ha de ser coherent amb el Pla Local de Joventut i atendre els principis 

de relació amb els agents del territori: transversalitat en l’àmbit de l’organització municipal i 

participació. 
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1.3. Estratègies 

Les estratègies de treball del PIDCES s’han de concebre de forma dinàmica, introduint la 

variable temporal en el seu disseny i aplicació. Per simplificar la presentació, es proposa tenir 

en compte tres grans moments en el desenvolupament del servei: 

L’inici: la posada en funcionament, la presentació i comunicació del servei als equips directius i 

docents del centre, l’anàlisi, el disseny i l’acord d’una Programació de Centre 2 , el 

(re)coneixement mutu dels actors, la definició d’accions a desenvolupar... En aquest moment 

predominen les accions orientades a formar relacions, acords i xarxes de treball i a la definició 

d’estratègies i activitats. 

El desenvolupament: el desplegament, l’execució de la Programació de Centre, l’actuació, les 

activitats, el treball conjunt dels actors... És el moment de l’activisme, de fixar-nos en les 

metodologies i en les formes de treball, de recollir informació per a la posterior avaluació i de 

fer ajustaments i adaptacions a una realitat canviant. 

La consolidació: la formació de dinàmiques i de relacions estables i reconegudes, la 

“tradicionalització” de determinades activitats i del propi programa... s’incrementa la 

preocupació per l’avaluació i per la innovació del programa, és possible la formulació d’una 

programació conjunta amb els diferents centres (Programa PIDCES de Municipi). Es considera 

que són necessaris, com a mínim, dos o tres cursos de desenvolupament estable del programa 

per assolir aquest moment. 

De forma general, per a cada moment del projecte es poden establir uns objectius específics 

que es concreten en una sèrie d’estratègies o accions. 

                                                             
2
 Tot i que es parteix d’una concepció del servei comú per a tots els centres, és important concretar una proposta de 

treball per a cada centre i executar-la de forma adaptada, per fer possible l’encaix del programa en les 
particularitats i les dinàmiques pròpies de cada CES. 
La concreció del projecte en cada centre hauria de quedar recollida en un document-projecte, elaborat pel 
dinamitzador/a a partir del coneixement directe del centre i del territori i consensuat tant amb l’equip de la pròpia 
regidoria de joventut com amb l’equip directiu i docent del centre i amb la resta d’agents implicats en el seu 
desenvolupament. 
Aquest document hauria de tenir caràcter anual, atesa la dinàmica dels centres, i hauria de proposar els objectius, 

les estratègies i les accions a desenvolupar al llarg del curs, així com el calendari de treball, els agents implicats, els 

recursos mobilitzats i els sistemes d’avaluació, comunicació i seguiment. 



 pág. 7 

 

L’inici 
 Objectius específics Estratègies - Accions 

Equip de treball: 
dinamitzadors/es 

 Comprendre els objectius i les 
metodologies del servei. 

 Adquirir els coneixements bàsics per a la 
informació juvenil en els CES 

 Adquirir els coneixements bàsics per a la 
dinamització juvenil en els CES 

 Definir “l’argumentari” del servei per als 
diferents interlocutors 

 Conèixer l’organització general dels CES 
 Conèixer l’organització general dels 

districtes i identificar agents, serveis, 
entitats... 

 Dissenyar i desenvolupar un programa formatiu per 
als animadors/es. 

 Presentació personal i coneixement directe dels 
equips directius i docents dels CES, entitats, serveis... 
Treball de camp. 

 Presentació del servei a altres agents-serveis 
municipals que treballen amb els CES: tècnic/a 
d’educació, d’esports... 

 Definició consensuada amb la resta d’actors de la 
Programació de Centre. 

Joves  Conèixer el servei (utilitat, horari, 
referent...) 

 Establir mecanismes de comunicació 
permanents amb el servei 

 Formar un grup de joves col·laboradors 
amb el servei: corresponsals 

 Presentació del servei a les aules i distribució de 
material gràfic. 

 Presentació dels canals de comunicació del servei: 
presència de l’animador/a, cartellera, web del 
servei... 

 Presentació als delegats (si ja han estat escollits) 
 Presentació a grups (esportius, culturals...) 
 Possible enquesta d’interessos 
 Identificació de possibles joves corresponsals 
 Definició consensuada amb la resta d’actors de la 

Programació de Centre. 

Equips directius i 
docents dels CES 

 Conèixer el servei (utilitat, horari, 
referent...) 

 Establir mecanismes de comunicació 
permanents amb el servei 

 Expressar i consensuar les expectatives cap 
al servei 

 

 Presentació de referents i del servei als equips 
directius: dinamitzador/a, coordinador/a, referent 
municipal. 

 Expressió d’interessos i necessitats 
 Acords sobre espais, horaris, rols i compromisos. 
 Definició consensuada de la Programació de Centre. 

Agents del territori  Conèixer el servei (utilitat, horari, 
referent...) 

 Establir mecanismes de comunicació 
permanents amb el servei 

 Expressar i consensuar les expectatives cap 
al servei 

 Presentació de referents i del servei als equips de 
serveis personals dels districtes: dinamitzador/a, 
coordinador/a, referent municipal. 

 Presentació del servei a les entitats juvenils del 
territori 

 Presentació del servei als serveis per a joves del 
territori 

 Definició consensuada de la Programació de Centre 

Síntesi del moment d’inici 

 Objectius específics Eixos estratègics 

  Formar l’equip i la xarxa de treball 
 Ubicar el servei en el territori 
 Establir referents i canals de comunicació 

clars i estables 
 Definir, de forma consensuada de la 

Programació de Centre 

 Formació d’animadors/es 
 Treball de camp - Formació de xarxa 
 Programació de Centre: disseny 
 Comunicació del servei (imatge gràfica, productes de 

comunicació: web, flyer...) 
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El desenvolupament 
 Objectius específics Estratègies - Accions 

Equip de treball: 
dinamitzadors/es 

 Desenvolupar la Programació de Centre 
 Identificar i dissenyar activitats i serveis 

transversals o comuns per als diferents 
centres del mateix districte 

 Identificar i dissenyar activitats i serveis 
transversals o comuns per als diferents 
centre del municipi. 

 Realització de les activitats previstes d’informació i de 
dinamització en la Programació de Centre. 

 Realització d’algunes accions conjuntes compartides 
per diferents centres en el marc del municipi. 

 Disseny dels Plans de Treball de Municipi (síntesi dels 
Plans de Treball de Centre). 

Joves  Consolidar els grups de joves corresponsals 
 Consolidar la relació animador/a-joves 
 Us regular dels diferents canals de 

comunicació: cartellera, web, xarxes 
socials... 

 Informar-se utilitzant el servei 
 Conèixer grups i entitats juvenils del seu 

districte. 
 Participar en els espais de participació del 

CES 
 Vincular els grups joves delegats i 

corresponsals a la formació d’associacions 
d’alumnes. 

 Formar petits grups d’interessos 
 Participar en les activitats de dinamització 
 En el cas de grups estables: definició de 

projectes propis i coneixement de canals 
per obtenir recursos propis 
(subvencions...). 

 Realització de les activitats previstes d’informació i de 
dinamització en la Programació de Centre. 

 Comunicació 2.0 (xarxes socials, blogs...) 
 Suport al desenvolupament d’iniciatives dels joves 
 Campanya per a la participació dels joves en els espais 

de participació del CES 
 Suport a l’elecció de delegats 
 Altres campanyes d’informació 
 Formació d’associacions d’alumnes 
 Posar en relació els grups estables amb els 

dinamitzadors juvenils del territori. 
 Participació en l’avaluació de les accions. 
 

Equips directius i 
docents dels CES 

 Relacionar el servei amb l’activitat 
acadèmica del centre, especialment en el 
marc de la matèria d’Educació per a la 
ciutadania i coneixement del medi social. 

 Participar en la difusió dels espais de 
participació dels alumnes en el CES en les 
tutories. 

 Participar en la definició d’activitats i 
serveis transversals o comuns per als 
diferents centres del mateix municipi 

 Realització de les activitats previstes d’informació i de 
dinamització en la Programació de Centre. 

 Presentació del servei al claustre 
 Presentació del servei al Consell Escolar de Centre 
 Presentació del servei al Consell Escolar municipal 
 Identificació d’altres referents per a activitats 

concretes (esport, literatura...) 
 Participació en l’avaluació de les accions. 
 

Agents del territori  Establir relacions del servei amb les 
programacions dels equipaments i serveis 
del districte. 

 Mantenir una relació continuada amb el 
servei per transferir informació. 

 Oferir suport, recursos i recolzament a 
grups estables dels CES. 

 Participar en el disseny d’activitats i serveis 
transversals o comuns per als diferents 
centres del mateix municipi. 

 Participació en les activitats previstes. 
 Participació en l’avaluació de les accions. 
 

Síntesi del moment de desenvolupament 

 Objectius específics Eixos estratègics 

  Desenvolupar la Programació de Centre 
 Dissenyar i desenvolupar els Plans de 

Treball de Municipi 
 

 Estratègia de comunicació 2.0: xarxes socials, 
blogs... 

 Plans de Treball de Municipi 
 Vinculació de grups i associacions dels CES a serveis, 

entitats i grups del territori. 
 Formació d’associacions d’alumnes 
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La consolidació 
 Objectius específics Estratègies - Accions 

Equip de treball: 
dinamitzadors/es 

 Desenvolupar la Programació de Centre 
 Desenvolupar el Programa PIDCES de 

Municipi 
 Obrir espais d’intercanvi comarcal i 

provincial 
 Introduir els canvis necessaris per adaptar-

se a noves realitats i necessitats. 
 Facilitar l’obtenció de recursos externs i la 

diversificació de les fonts de finançament 
que facin el projecte sostenible a llarg 
termini 

 Realització de les activitats previstes d’informació i de 
dinamització en la Programació de Centre i de 
Municipi. 

 Formació de grups de treball d’avaluació, innovació i 
millora. 

 Captació de recursos externs: esponsorització... 

Joves  Formar associacions d’alumnes 
 Participar activament en l’organització i el 

desenvolupament de les activitats i 
projectes. 

 Participar activament en la difusió 
d’informació. 

 Participar activament en l’obtenció de 
recursos (subvencions d’altres 
administracions...) 

 Realització de les activitats previstes d’informació i de 
dinamització en la Programació de Centre i de 
Municipi 

 Disseny i desenvolupament de processos participatius 
vinculats al desenvolupament del servei. 

 Formació d’espais estables de coordinació entre grups 
i associacions de diferents CES. 

 Incorporació d’alguns joves als processos d’avaluació, 
innovació i millora del servei 

 Posar en relació els grups estables amb serveis de 
suport a entitats juvenils del municipi. 

Equips directius i 
docents dels CES 

 Augmentar la valoració del servei. 
 Participar en l’avaluació, la innovació i la 

millora del servei. 
 Participar en el desenvolupament 

d’activitats comuns per als diferents CES del 
municipi. 

 Augmentar la valoració de l’ús social dels 
centres educatius en horaris extraescolars. 

 Realització de les activitats previstes d’informació i de 
dinamització en la Programació de Centre i de 
municipi 

 Incorporació d’alguns membres d’equips directius i 
docents als processos d’avaluació, innovació i millora 
del servei. 

Agents del territori  Augmentar la valoració del servei. 
 Participar en l’avaluació, la innovació i la 

millora del servei. 
 Consolidar les relacions i els plans de 

treball. 
 Participar en activitats que es facin en els 

CES 

 Realització de les activitats previstes d’informació i de 
dinamització en la Programació de Centre i de 
Municipi 

 Incorporació d’alguns membres d’entitats, 
equipaments i serveis als processos d’avaluació, 
innovació i millora del servei. 

 Ampliació de la xarxa de relacions més enllà del 
municipi amb altres projectes i serveis similars. 

Síntesi del moment de desenvolupament 

 Objectius específics Eixos estratègics 

  Augmentar la participació 
 Augmentar la valoració del servei 
 Introduir els canvis necessaris per adaptar-

se a noves realitats i necessitats. 
 Facilitar l’obtenció de recursos externs i la 

diversificació de les fonts de finançament 
que facin el projecte sostenible a llarg 
termini 

 Grup d’avaluació, innovació i millora 
 Recerca de recursos externs 
 Creació d’espais de coordinació entre grups i 

associacions d’estudiants i vinculació d’aquests a 
serveis de suport a entitats juvenils del municipi. 

 

 

 

En qualsevol cas, el programa PIDCES, per la quantitat d’actors que intervenen i per la 

necessitat d’adaptar-se a la realitat dels centres i dels serveis municipals, està sotmès a canvis 
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en el seu context relativament freqüents. Els canvis en els equips directius dels centres o en 

determinats interlocutors, l’estabilitat professional dels dinamitzadors, els lideratges dels 

grups de joves... són factors que varien i condicionen el desenvolupament i la consolidació del 

programa. Per això, es proposa fer una definició anual del programa per a cada centre 

(Programació de Centre) i per al conjunt del municipi (Programa PIDCES de Municipi), a partir 

de l’experiència de cursos anteriors, però recollint i integrant els canvis que hagin succeït o 

que es puguin preveure. Fer un pla de treball anual facilita l’adaptació realista a nous 

contextos, així com l’avaluació i la innovació sistemàtiques. 

Una altra consideració per a l’evolució positiva del programa és que cal cercar estratègies per 

augmentar l’estabilitat laboral dels dinamitzadors/es i millorar la seva formació i capacitació 

professional. En general, seria aconsellable que els dinamitzadors/es siguin tècnics plenament 

integrats en l’equip de treball de la regidoria de joventut, que compatibilitzin la seva dedicació 

al programa PIDCES amb altres funcions com poden ser la dinamització sociocultural 

d’equipaments juvenils. D’aquesta forma es poden aconseguir, més fàcilment, dos efectes: una 

major integració del programa amb la resta d’actuacions de dinamització de la regidoria, 

creant relacions entre els equipaments juvenils i els centres d’ensenyament secundari, i una 

major estabilitat laboral dels tècnics, com a resultat d’una dedicació horària major. 

Per a la participació dels joves en les tasques informatives i de dinamització del programa cal 

cercar estratègies orientades a formar un grup de joves col·laboradors en cada centre, que 

s’han vingut a denominar alumnes corresponsals. La funció dels corresponsals és fer de pont 

entre els seus companys i el tècnic del servei, pel que fa a consultes d’informació, així com 

col·laborar i participar en l’organització de les activitats i campanyes previstes en la 

Programació de Centre. És necessari, evidentment, atendre i tenir molta cura dels elements de 

motivació, incentivació i reforç d’aquests joves. Aquests elements poden tenir components 

lúdics, formatius, relacionals, etc. 

Així, la Programació de Centre (i de municipi) vol ser la principal eina metodològica per als 

dinamitzadors del programa PIDCES, l’explicitació sistematitzada en un document de: 

 La xarxa de treball: membres, acords, pla de treball acordat... 
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 Els objectius per al curs: fent referència als destinataris concrets. És important segmentar, 

de la forma més precisa possible, els destinataris de les accions atenent a trams d’edat, 

cursos, interessos, etc. 

 Les activitats i els serveis: Es parteix d’un “catàleg d’activitats i serveis” inicial, comú per a 

tots els centres, al qual es poden afegir les activitats i serveis que s’estableixen a partir de 

la participació dels membres de la xarxa de treball. 

 Els canals i estratègies de comunicació 

 Els indicadors i sistemes d’avaluació 

La sistematització dels objectius i accions a desenvolupar en cada centre en la Programació de 

Centre, d’una banda, i la síntesi en un Programa PIDCES de Municipi permet: 

 Orientar les accions des del principi del procés tenint clar què s’espera del servei i 

anticipant-se en el procés de gestió. 

 Establir prioritats, criteris i actituds comuns i consensuades pels diversos implicats en el 

servei. Prendre decisions i tenir una perspectiva global del servei. 

 Facilitar el traspàs d’informació entre els membres de l’equip de treball. 

 Facilitar la comunicació del servei. 

 Motivar la participació en el disseny i poder retornar als participants el resultat del procés. 

 Optimitzar els recursos (humans, materials, econòmics i temporals), cercant el màxim 

rendiment d’aquests i tenint en compte que són limitats. 

 Oferir una imatge de professionalitat i rigor, del tot necessària per gaudir del 

reconeixement tècnic per part dels equips directius i docents dels Centres d’Ensenyament 

Secundari. 

El ventall d’activitats i serveis prevists, inicialment, per a tots els Plans de Treball de Centre pot 

ser: 

▷ Cartellera. Espai específic per difondre informació gràfica (cartells, fulletons...) aportada 

pel PIDCES. És important mantenir-la actualitzada, com a mínim, setmanalment. La 

selecció de la informació cal fer-la de forma coordinada amb el Punt d’Informació Juvenil i 

amb la resta d’agents del territori i ha de tenir en compte els interessos dels joves. 
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▷ Atenció de consultes dels joves. Espai que ha de permetre als joves fer les seves consultes 

d’informació a l’animador/a de forma directa i personal. A part de l’atenció personal, es 

poden establir mecanismes de comunicació i consulta per correu electrònic o mitjançant 

les xarxes socials amb el dinamitzador/a. 

Les consultes han d’obtenir resposta de forma àgil i rigorosa. Per fer-ho, és oportú que els 

dinamitzadors/es disposin d’informació en forma de fitxes, elaborades per l’equip de 

treball del programa, pel PIJ, o per altres agents. 

Aquest espai ha de permetre: oferir als joves informació sobre temes del seu interès 

(formació, cultura i lleure, participació, salut...); ser un servei de descentralització de la 

informació, facilitant que la informació que es posseeix tant en els serveis especialitzats 

com en les entitats i associacions arribi als joves dels instituts; donar informació 

actualitzada i personalitzada atenent a les demandes concretes dels joves i difondre 

informació sobre activitats culturals, d’oci i lleure, especialment en el marc del municipi. 

▷ Activitats orientades a fomentar l’adquisició d’hàbits participatius dels joves estudiants 

en el centre educatiu (Consells escolars, delegats, associacions estudiantils...): la 

informació sobre el paper dels delegats i dels representants dels alumnes en el Consell 

Escolar de Centre i municipal, el suport en el procés d’elecció de representants escolars. 

possibilitar espais i mecanismes de participació dels alumnes (reunions, assembles, 

xerrades...) i fomentar la creació d’un espai de trobada de delegats i corresponsals en els 

instituts. 

▷ Campanyes de difusió per donar a conèixer als joves estudiants els mecanismes de 

participació en els centres (consell escolar, representants d’alumnes...) i, coincidint amb 

les eleccions per als consells escolars, potenciar la participació en l’elecció de 

representants i en la proposta de candidats. Aquestes campanyes de difusió poden 

consistir en l’organització de xerrades i actes informatius i en l’elaboració, amb la 

participació dels alumnes corresponsals, de materials de comunicació (fulletons, cartells, 

murals...). 

▷ Activitats de formació dels joves delegats i corresponsals. És important que un grup de 

joves del propi institut es vinculi i participi en el disseny i l’organització d’activitats i 

campanyes i disposi de la (in)formació necessària per fer-ho. Aquesta (in)formació es pot 
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plantejar de formes diverses: mitjançant metodologies d’investigació-acció, creant espais 

de formació com poden ser sortides de cap de setmana de formació de delegats i 

representants escolars, projectes d’aprenentatge-servei... En qualsevol cas, és important 

que aquestes accions formatives compleixin una sèrie de requisits: 

 Que plantegin accions amb sentit, en què els objectius siguin clars i compartits i en què 

les accions a desenvolupar siguin percebudes com eficaces a curt termini. 

 Que es puguin fer en grup 

 Que tinguin una dimensió lúdica i relacional 

 Que incideixin en els aspectes cognitius: conèixer els procediments, els drets i els 

deures vers la participació...; en els valors i les actituds: respecte pels altres i per un 

mateix, solidaritat, sentit crític, autonomia...; i en les habilitats: donar l’opinió, 

expressar-se en públic, debatre, argumentar, negociar, decidir, consensuar, organitzar, 

gestionar... 

 Que incloguin la pràctica, això vol dir l’exercici real. 

▷ Activitats orientades a fomentar l’associacionisme juvenil. Oferint informació sobre els 

avantatges d’associar-se; donant suport i assessorament a grups ja existents; analitzant el 

procés en què es troben i recolzar-los en base a les seves necessitats; potenciant la 

formació d’associacions d’estudiants de centre que donin cobertura legal als diversos 

grups que existeixin, donant a conèixer les associacions i sindicats d’estudiants existents, 

etc. 

▷ Campanyes d’informació i de dinamització sobre temes d’interès general per als joves, 

especialment en el camp de la informació acadèmica i de la salut (prevenció de malalties 

de transmissió sexual i anticoncepció, consum de drogues...), mitjançant l’organització 

d’actes com jornades, happenings, xerrades, exposicions, tallers, etc, coincidint amb 

dates significatives (Dia mundial de lluita contra la SIDA, Dia de la dona treballadora, saló 

de l’ensenyament,...). 

▷ Dinamització de grups i suport a iniciatives dels joves: A partir del coneixement de grups 

de joves interessats per un mateix tema, el dinamitzador/a pot facilitar-los informació i 

recursos perquè puguin desenvolupar el seu projecte de forma autònoma. Així mateix, es 
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pot proposar als grups que vinculin la seva activitat al suport que altres serveis del 

municipi (esportius, culturals...) els puguin oferir. Els grups amb activitat cultural (teatre, 

música, dansa...) poden obtenir suport del servei per projectar la seva activitat tant dins 

com fora del CES mitjançant espais d’actuació i difusió, contacte amb altres grups, etc. 


