PROPOSTA CURS 2020/21
Adaptant-nos a la nova situació d’emergència sanitària en la que ens trobem i recollint els
punts forts de les diverses experiències dels programes que hem dut a terme als centres
de secundària fem una nova proposta d’acció per portar a terme el projecte Antena
aquest curs 2020/21.
Recollim els elements potents de les anteriors edicions com eren el contacte i feedback
amb joves de secundària, crear espais de trobada i formació entre alumnes, així com
establir sinèrgies amb els joves per tal de participar i organitzar activitats a la seva mida i
ens adaptem al nou moment.
Per tal de dur a terme l’actual projecte necessitem la col·laboració dels centres de
secundària de Vilanova i la Geltrú per poder arribar a la majoria de la població d’entre 12 i
18 anys i poder mantenir una relació bidireccional entre les joves de Vilanova i La Geltrú i
l’Oficina Jove.

Què oferim als centres de secundària?


Una relació de confiança i de comunicació entre el professorat i l’Oficina Jove
Garraf.



Recursos per poder millorar la participació dels alumnes



Un espai on poder gestionar emocionalment la nova situació en la que ens
trobem



Eines per tal de donar resposta als interessos dels alumnes i professorat pel
bon funcionament de l’aula i el centre en general.

Què necessitem?


La col·laboració i participació dels delegats i delegades (les antenes) de 1r de
la ESO a 2n de Batxillerat de tots els centres educatius de la ciutat.



Punt informatiu com una cartellera o un espai a l’aula per tal que cada
delegat/ada pugui penjar la informació pertinent.

El paper dels i les ANTENES
Les antenes són els i les delegades d’entre 12 i 18 anys de tots els centres educatius de
Vilanova i la Geltrú.
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Aquests/es alumnes tindran un paper fonamental i important per tal que es pugui
desenvolupar el projecte tal i com es desitja. Aquest paper que han d’assumir implica:


Participar a les convocatòries que es facin des de l’Oficina Jove per poder-se
formar.



Informar als i les companyes d’aula de tot el que tinguin interès o curiositat, a
través del punt d’informació d’aula o de centre, si se’n té, a través del correu
electrònic dels companys/es, a través de la missatgeria instantània...



Establir un contacte amb l’Oficina Jove.



Mantenir actiu el punt d’informació d’aula o de centre.

El projecte consta de les següents fases:
1. Contacte amb els centres de secundària de la ciutat. Aquest contacte ens servirà per
enviar la informació del projecte als centres educatius i conèixer el seu interès per
adherir-se o no en aquest. Inscripció a través formulari online.
Entrevista amb el referent del Centre per adaptar les sessions a la dinàmica i
necessitats de cada Centre. Establirem una Calendarització de les trobades.

2. Proposta de trobades intraCentres, d’una hora de duració, amb periodicitat cada 3 o
4 setmanes en horari lectiu i durant les tutories.
La col·laboració dels centres serà fer arribar a delegades i subdelegades la informació
de la jornada i animar-les a participar.
A través pàgina web es podran inscriure telemàticament i accedir a informació del
Projecte.

3. Primera sessió (abans de Nadal) incorporació figura Coach com a novetat
-

Presentació dels alumnes entre ells a través de dinàmiques

-

Presentació Projecte Antena

-

Qüestionari Salut Emocional

-

Explicació següent sessió i posteriors

4. Segona sessió: Formació de la figura de Delegat a càrrec de Descoberta i elaboració
de la Guia de la Delegada i Delegat

3

5. 3-4 Sessions amb els delegats i delegades per treballar els objectius plantejats al
projecte amb la figura d’un Coach. Considerem important que les joves de cada
Centre puguin formar un grup, amb identitat pròpia, que es puguin conèixer i
interrelacionar entre elles buscant punts d’interès a través dels quals generar
propostes i engegar projectes comuns.
6. Reunions amb els centres o els seus referents. Estarem oberts també a propostes o
demandes dels propis centres per col·laborar amb el què puguem. Tindran un
referent del programa per trucar i quedar quan es cregui convenient.
7. Contacte constant a través del WhatsApp. Difusió de tallers, d’activitats i altres
informacions de l’Oficina Jove Garraf que siguin d’interès per les joves de la ciutat,
amb la intenció que el comparteixin amb la resta de companys i companyes del grup
classe a través del correu electrònic, la missatgeria instantània i/o el punt
d’informació que es tingui a l’aula o centre.
8. Avaluació. Aquesta fase serà important de cara a donar continuïtat o no al projecte
en el futur. Per tant, intentarem tenir el màxim d’elements per poder valorar. Es faran
enquestes als i les joves participants; analitzarem la quantitat i qualitat d’activitats
dinamitzades, així com de propostes i demandes rebudes; tindrem en compte la
valoració dels centres de secundària participants i es realitzarà un informe tècnic de la
Regidoria d’infància, adolescència i joventut.

ELS OBJECTIUS
L’objectiu principal del programa és oferir eines i recursos a les persones joves de
Vilanova i la Geltrú i un canal obert amb l’Oficina Jove Garraf permanent durant el curs
escolar i fora d’aquest. Ho considerem important perquè amb aquest projecte estarem
involucrats en l’educació participativa de les joves i en la seva socialització. En aquest
sentit també volem:


Apoderar a les joves estudiants de la ciutat, individualment i com a col·lectiu.



Oferir un paper rellevant i una formació adient a la figura del delegat i
delegada.



Establir un contacte proper, en contingut i forma, amb les estudiants de la
ciutat, per part de l’Oficina Jove Garraf.
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Establir sinèrgies entre l’Oficina Jove i els centres de secundària.



Reforçar el valor de la participació entre les joves.



Facilitar l’accés dels serveis de l’Oficina Jove.



Oferir un espai on poder gestionar emocionalment l’actual situació
sociosanitària



Potenciar la participació del mateix jovent en el tractament dels serveis
d’informació.

Per tal d’assolir l’objectiu principal i les altres metes proposades és important que, des
de l’Oficina Jove Garraf i des dels Centres Educatius de la ciutat, es motivi a les joves
per seguir participant i formant part d’aquest projecte a través dels tallers, cursos i
d’altres activitats que puguin anar sorgint.

CONTACTE
Per qualsevol aclariment o per demanar una reunió podeu contactar amb l’Oficina Jove Garraf:

Oficina Jove Garraf
Rasa del Miquelet, 16.
08800 Vilanova i la Geltrú

Juanjo Poveda
93 893 77 77
jpoveda@vilanova.cat
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