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1. ORIGEN I TRAJECTÒRIA
L’Ideal-OJG és un projecte d’Educació i Joventut de l’Ajuntament
d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa. Tot va
començar quan al novembre de 2012 es va cedir l’espai
Ideal al jovent com a espai de trobada i aula d’estudi,
tot dinamitzant diversos projectes de joventut.
Aquests anys de trajectòria converteixen l’Ideal-OJG
com un espai conegut i concorregut entre els joves de
la ciutat. El març de 2015 aquest espai també passa a
ser Oficina Jove de la Garrotxa.
L'Ideal- OJG, per tant, neix amb la voluntat de ser la
finestreta dels serveis adreçats al jovent de la comarca.
La seva missió és esdevenir un punt de referència per qualsevol tràmit, gestió, dubte
o necessitat d'informació i orientació que la població jove pugui tenir. També vol ser
un espai generador de propostes i accions a partir de les demandes i observacions
fetes per part dels usuaris. Es troba ubicada a la plaça Clarà d'Olot, un lloc cèntric i
de fàcil accés pels joves.
Els objectius principals d’aquest equipament juvenil com a Oficina Jove de la
Garrotxa són :
•

Donar una atenció integral als joves que afavoreixi el seu desenvolupament
personal i social.

•

Prestar els serveis d'informació, orientació i/o assessorament en aquells
temes que afecten la vida del jove, principalment: educació, treball, salut,
habitatge i associacionisme i participació.

•

Acompanyar el jovent a serveis més específics o especialitzats sempre que
sigui necessari.

En l’actualitat, malgrat la Covid-19, l’espai jove atén una mitjana de 40 joves
diàriament. Creiem necessari destacar que no es tracta d’un col·lectiu
homogeni, sinó que despunta la pluralitat pel que fa la diversitat d’edats,
d’interessos i de necessitats, així com una gran riquesa cultural.
Quan a l’equipament compta amb: dues sales grans repartides com a zona d’estudi
i espai de trobada, així com zona de cine-fòrum/ karaoke o presentació teatral,
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infermeria (Tarda Jove), sala de taller de cuina, sala de taller de ball/assajos, aula
d’informàtica, zona de ping-pong i zona de Play Station. En general és una oficina
jove molt espaiosa i té com objectiu promoure confort i comoditat als i les joves.

2. L’EQUIP DE TREBALL I GESTIÓ DE L’ESPAI
El nostre treball respon a la feina que s’està fent entre Ajuntament d’Olot (Àrea
d’Educació i Joventut) i Consell Comarcal per tal de potenciar el treball en equip i
així oferir un servei òptim al jovent de la ciutat i comarca. La implicació d’ambos
equips, ens permet dins de les nostres competències, que la visió cap a la detecció
de necessitats i assessorament del jovent, sigui més amplia.
Pel que fa a l’equip Ideal-OJG, ens reunim durant el curs escolar un cop cada quinze
dies. Som un equip molt divers, fet molt positiu per aportar a qualsevol tema que es
posi sobre la taula nous punts de vista, renovació d’energies, repensar criteris i
metodologies, i sobretot, convèncer a l’equip que, malgrat sempre cal millorar, s’està
fent un molt bona feina.

Font: Presentació Equip Ideal-OJG

Memòria Ideal-OJG 2020-21

4

El dinamitzador-2 és la persona responsable del servei I-Punt als instituts, i tant ell
com la dinamitzadora-1 són l’equip responsable de la gestió de l’espai a l’Ideal-OJG,
encarregats de dinamitzar, informar i dur a terme la programació de les activitats
que es fan al llarg del curs, les cessions d’espai, activitats de ciutat, etc., així com
també l’atenció directa amb els joves cada tarda durant el curs escolar.
Durant els matins a l’Ideal-OJG s’hi gestionen altres tràmits relacionats amb l’Oficina
Jove de la Garrotxa, tals com assessoraments beques i estudis, cerca de feina,
derivacions, entre d’altres, tasques les quals són gestionades per la dinamitzadora1. El dinamitzador-3, és el professional de suport a l’Ideal-OJG, cada dissabte de
16 h a 19 h de la tarda.
2.1 . Calendari i horari dels serveis
Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dinamitzadora
1
(Obert als joves
i treball intern)
09 - 13h)

Dinamitzadora 1

Dinamitzadora 1

Dinamitzadora 1

Dinamitzadora
1

(Obert als joves i
treball intern)
09 - 13h)

(Obert als joves i
treball intern)
09 - 13h)

(Obert als joves i
treball intern)
09 - 13h)

Dinamitzador 2
( I-Punt )
9h - 13h

Dinamitzador 2
( I-Punt )
9 - 13h

Dinamitzador 2
( I-Punt )
9 - 13h

Dinamitzador 2
( I-Punt )
9 - 13h

Professional Casg
11 a 13h

Referent
d’ocupació
juvenil
09- 13h
Dinamitzador
2
Dinamitzador
3

ATENCIÓ DIRECTA

Tarda - (Obert als joves)

Matí

Dilluns

(Obert als joves
i treball intern)
09 - 13h)

Dinamitzadora
1
16 - 19h

Dinamitzadora 1

Dinamitzadora 1

Dinamitzadora 1

16 - 19h

16 - 19h

16 - 19h

Dinamitzadora
1
16 - 19h

Tècnic/a de
Joventut
17- 19h

Dinamitzador 2
16 - 19h

Dinamitzador 2
16 - 19h

Dinamitzador 2
16 - 19h

Dinamitzador 2
16 - 19h

Referent
d’ocupació
Juvenil
16- 19h

Professional SAI
(a concretar en
funció de
demandes)

Emotiespai
1r i 3r divendres
de cada mes de
16 a 18h

Tarda Jove
17 - 19h

Dissabte

16 - 19h

16 – 19h

Professional
Casg
16 - 19h

Aquest horari pretén adaptar-se al màxim a la realitat i necessitats del jovent de la
comarca, així com tenir en compte els i les joves que marxen fora de la comarca a
estudiar, treballar, etc. També cal dir que, combinant amb el projecte de l’I-PUNT,
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l’obertura de l’Oficina Jove entre setmana fem atenció directa tots els matins i totes
les tardes, per tant, l’atenció i el treball són amplis. Enguany, arran de la situació
provocada per la pandèmia i tenint present tots els protocols d'actuació i seguretat
del PROCICAT, s'ha decidit amb l'equip adaptar l'horari d'intervenció i actuació amb
el jovent. Partint de les recomanacions establertes, l'horari d'atenció al públic ha
estat de matí de 9 a 13 h i de tardes de 16 a 19 h. De la mateixa manera es contempla
preservar aquest horari durant el curs vinent per fer front el risc de brots de la
Covid-19 dins de l’espai jove.
Estades dels tècnics els dilluns
Cada dilluns durant el curs escolar ve a l’Ideal-OJG un/a tècnic diferent, de 17h a 19
h, ja sigui d’Educació i Joventut d’Olot o del Consell Comarcal de la Garrotxa que
prepara una activitat/dinàmica per fer amb els/les joves o com a persona de suport.
El professional tècnic també ocupa el seu espai d’assistència a l’Ideal-OJG per
gestionar alguna consulta en funció de les seves especialitats.

3. SERVEIS I PROJECTES
Servei d'informació, assessorament i orientació juvenil a l’Ideal-OJG i a l’IPunt
Es tracta del pilar fonamental de qualsevol OJ: informar, assessorar, orientar i
recolzar les persones joves. Aquest servei és la finestreta única que atén el jovent
en primera instància i que acompanya a algun altre servei especialitzat sempre que
sigui necessari. Independentment de l'àmbit, la informació és: personalitzada,
gratuïta, objectiva, completa, actualitzada, contrastada, precisa, pràctica i
fàcil d'utilitzar.
Aquest servei es complementa i es descentralitza amb dues accions que tenen per
públic diana els alumnes dels centres d'educació secundària:
•

I-Punt: el servei d’Informació Juvenil Mòbil de la Garrotxa, que visita els
instituts de la comarca a les hores del pati.
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Aquest servei té memòria pròpia, cal consultar-la per conèixer la feina que
s’hi dur a terme i cada detall.
•

Xerrades als Instituts:

✓ Xerrada de presentació de serveis juvenils: A principi de curs es realitza una
xerrada a totes les classes de 1r d’ESO de tots els instituts de la comarca per tal
de donar a conèixer els serveis juvenils Ideal-OJG i I-Punt.
✓ Xerrada “I desprès de l’ESO, què?”: L’Ideal-OJG participa a les xerrades
d’orientació educativa que s’ofereixen als alumnes de 3r i 4t d’ESO de tots els
instituts de la Garrotxa. Aquest recurs educatiu s’ofereix l’Àrea de Joventut del
Consell Comarcal de la Garrotxa amb qui es treballa conjuntament.

També es realitzen assessories especialitzades segons
necessitat; ja que si es detecta un grup de joves amb un
problema o necessitat comuna i molt concreta, se’ls posa
un professional expert en el tema al seu abast, fent que
es desplaci fins a l'Oficina Jove per atendre consultes in
situ i/o realitzin una activitat dinamitzada.

Tarda Jove - Servei de salut - Xus Penas
Servei en format d'assessoria especialitzada que informa,
orienta i assessora els joves sobre els temes relacionats
amb la promoció de la salut: afectivitat i sexualitat,
drogues, trastorns alimentaris, violències, etc. Aquest
servei s’ofereix els dilluns de 17h a 19h.
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Emotiespai – Acompanyament emocional per a joves- Eduardo Sacristán
Arrel de la pandèmia han anat sortint cada cop
més problemes relacionats amb la salut mental
dels joves. Es té constància, segons dades
oficials, que cada cop són més els joves amb
pensaments auto lítics i depressius en edats
més primerenques. S’ha valorat la necessitat
de

crear

un

servei

d’acompanyament

psicològic, anònim i proper (capaç de vèncer
la barrera de l’estigmatització i que no es necessiti cita prèvia). Davant aquesta
situació ,el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa i l’equip
pediàtric territorial de la Garrotxa, de la Fundació Hospital Comarcal d’Olot i la
Garrotxa han impulsat aquest nou servei gratuït d’acompanyament emocional a
joves, que s’oferirà i es coordinarà amb els serveis de l’Ideal-OJG. Aquest és un
servei d’acollida, escolta i acompanyament en la gestió de les seves emocions, on les
persones joves trobaran un professional que els rebrà de forma anònima i
confidencial. Aquest servei gratuït s’ha ofert des del divendres 19 de març, de forma
presencial, individual i amb accés directe (sense cita prèvia) a l’Ideal-OJG, el 1r i 3r
divendres de cada mes, de 16 a 18 h
Servei Referent d’ocupació Juvenil- Àngel Serrat
El Referent d'Ocupació Juvenil fa la funció de facilitar la transició des del sistema
educatiu al sistema laboral i ocupacional dels joves i fomentar-ne la continuïtat
formativa de 16 a 29 anys. A l'Ideal-OJG acull, acompanya i orienta laboral i
formativament a joves de la comarca que venen per compte pròpia o derivats per
altres serveis de la comarca.
El professional realitza una primera diagnosi de cada cas i prepara conjuntament
amb el jove, un itinerari formatiu i/o laboral individualitzat i, si escau, es deriva
aquest al servei o recurs més adient a les seves necessitats del territori per a poder
desenvolupar el seu itinerari personal.

Memòria Ideal-OJG 2020-21

8

Consorci d’acció social de la Garrotxa (Intervenció de l’ educadora social)Judit Bufí
Dins els Serveis d'Intervenció Socioeducativa
per a infants i adolescents en situació de risc
(SIS), que proposa la nova cartera de Serveis
Socials l'any 2017 posa molt d'èmfasi en una franja d'edat complexa com és la franja
d'edat de 16 a 18 anys i sobretot posant l'accent en aquells adolescents de més alta
vulnerabilitat.
Dins d'aquest marc doncs, des del CASG es crea un projecte per tal de detectar i
intervenir amb joves de 16 a 18 anys amb situació de risc. En aquest sentit posa la
figura d'una educadora social de referència per tal de poder fer aquest treball.
En aquest context un dels espais d'intervenció d'aquest educador és l'Ideal-OJG,
espai de joves d'Olot i comarca.
L'Ideal és un espai jove on hi accedeixen molts joves d'Olot i comarca i on es realitzen
moltes activitats diverses.
L'educadora social utilitza aquest espai com un espai de detecció i d'intervenció
educativa no formal que l'ajuda amb la creació del vincle educatiu.
L'Ideal és un autèntic espai de detecció i d'intervenció dels joves amb més
necessitats socials que permet a l'educadora treballar des d'una vessant més
informal i didàctica
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Consorci d’acció social de la Garrotxa (Projecte 18-25)- Lluïsa Vayreda
El projecte 18-25 dóna continuïtat al projecte de joves 15-18 emmarcat dins el
Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) el qual l’objectiu principal és detectar,
prevenir i treballar davant les situacions de risc i de les necessitats dels joves de 15
a 18 anys de la ciutat d'Olot i la seva comarca, fomentant la seva formació, les
competències transversals, la integració social, l'acompanyament personal i el
desenvolupament de la pròpia autonomia a partir del treball preventiu i de l'atenció
individual, grupal , familiar i comunitària.
El servei va atendre entre 2019-2021, 200 joves. D’aquests 156 viuen a Olot i 15 a
comarca; concretament a les Planes d’Hostoles, Vall d’en Bas, Castellfollit de la Roca,
Sant Joan les Fonts, Sant Feliu de Pallerols, les Preses o Mieres.
A finals d’any es replantegen les accions i el treball a dur terme en aquest espai
juntament amb altres professionals del Consorci amb la idea de fer-ho extensiu a
Joventut d’Olot i Comarca, Tècnics d’educació o els mateixos joves. Per això es
trasllada a l’espai jove IDEAL d’Olot.

Servei d’atenció integral (SAI) - Tina Ruiz
El Servei d’Atenció Integral és un servei
adreçat a tota la població i molt especialment a
aquelles persones que hagin patit, pateixin o
siguin susceptibles de patir qualsevol situació
de discriminació per LGTBIfòbia. La seva funció
és atendre i acompanyar de manera gratuïta, professionalitzada i confidencial.
Un cop al mes, una professional d’aquest servei atén a partir de l’atenció directe a
tots aquells/es joves de l’Ideal-OJG que ho necessitin, ja sigui en petit comitè, de
manera individual o a través d’una dinàmica de grup.
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HORARIS D’ASSISTÈNCIA DE PROFESSIONALS EXTERNS A L’Ideal-OJG:

Altres serveis:
Projecte Comissió d’alumnes del CEM
La Comissió d’alumnes funciona com una de les Comissions del Consell Escolar
Municipal. Malgrat ser de caràcter local és un
òrgan participatiu on hi ha representats els
joves de tots els Instituts de la Comarca i el
PQPI.
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Es dinamitza des de l’Ideal-OJG on cada any esdevé un grup estable de creació
d’activitats, de reflexió i de referència per a les activitats culturals i socials per als
joves.
Els joves que la formen poden ser delegats o no dels instituts i està oberta a
qualsevol jove que hi vulgui participar.
Aquesta comissió és l’encarregada d’organitzar la Jornada de Delegats i la Festa de
Sant Tomàs d’Aquino, festa dels estudiants de la ciutat d’Olot.
A banda d’organitzar aquests actes la Comissió també treballa i reflexiona sobre els
temes proposats pel CEM i recull l’opinió dels joves de la comarca per traslladar-la
al plenari del CEM.
A més a més, aquest grup de joves fa la funció d’altaveu de tots els actes, activitats i
programacions que es realitzen des de l’Ideal-OJG i actuen com a ambaixadors/es.
Es reuneix regularment cada setmana del curs escolar. El punt de trobada és rotatiu
ja que es celebra una reunió a cadascun dels centres participants i a l’Ideal-OJG.
A banda d’organitzar els actes anomenats anteriorment la comissió és un espai i un
temps per plantejar qualsevol tema que preocupi o animi la joventut garrotxina.
La comissió està dinamitzada i té el suport tècnic d’Educació i Joventut d’Olot i de
l’Ideal-OJG.
✓ Actuació Comissió d’alumnes curs 2020-21

S'han dut a terme diverses reunions
via zoom amb el grup de joves
membres de la Comissió d'alumnes
d'Olot i Comarca. Concretament han
participat 15 joves aproximadament
de

diversos

centres

educatius,

contemplant ESO, Batxillerat i Cicles
Formatius. En aquestes trobades s'ha
debatut i arribat a acords respecte problemes o assumptes d'interès dels estudiants
de la comarca tals com: Campanya pel recapte de llibres per a les biblioteques dels
instituts o per la preparatòria dels exàmens de literatura de la SELE, aparcament
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gratuït pels estudiants de l'Escola de Disseny Superior d'Art (trobada amb el regidor
Aniol Sellabona per parlar sobre l'expansió d'aquests horaris), recursos i materials
per a estudiants de cicles formatius, entrevista i sortida a la TV en el programa La
Finestra per explicar les tasques i funcions de la comissió enguany, i finalment es
decideix que volen tirar endavant alguna activitat pel dia dels estudiants i així
celebrar el St. Tomàs. El tècnic de Joventut d'Olot, Joan Gelabert i Karen Torres
(dinamitzadora Ideal-OJG) realitzen tot l'acompanyament i suport per a cada una
d'aquestes funcions. En Resum totes i cada una de les activitats/canvis proposats
pel grup de joves s’han realitzat satisfactòriament. Tal com es pot apreciar, engany
degut a la situació viscuda amb la Covid19, no s’ha pogut organitzar la Jornada de
Delegats i la Festa de Sant Tomàs d’Aquino, festa dels estudiants de la ciutat d’Olot.
No obstant això, es va dur a terme una activitat online i interactiva, per tal de
celebrar i així no perdre la tracció del Sant Tomàs d’Aquino. Aquest any s’ha
organitzat una obra de teatre gratuïta per zoom en la que el públic pot participar
com evoluciona, anomenada Compartir Ubicació. Finalment, quan les mesures de
seguretat ho van permetre, es va fer una trobada presencial d’equip amb el grup de
joves de la comissió per fer una cloenda del grup, així com comentar aspectes de
millora pel curs vinent.
Projecte Territori Jove

Sota el nom d’Olot, “Territori
Jove” l’Ajuntament d’Olot a través
d’Educació i Joventut agrupa una
sèrie de sub-projectes o activitats destinats a potenciar la participació dels Joves en
tots els aspectes de la vida de la ciutat. No només com a subjectes passius en la
realització d’activitats sinó també com a gestors d’activitats, de projectes i fins i tot
en temes i decisions de ciutat. Tot i que s’adreça a tots els joves volem fer incidència
en les edats primerenques de la joventut ja que considerem que és important
desenvolupar hàbits i actituds en aquestes edats per assegurar uns futurs ciutadans
autònoms, responsables, solidaris i respectuosos (amb ells mateixos, amb els altres
i amb l’entorn). D’aquest projectes destaquem el Pressupost Participatiu Jove

d’Olot. Totes les activitats d’enguany, explicació, presentació i documentació
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d’interès, podeu consulta-les i visualitzar en el Blog del PPJ d’Olot, en el següent
enllaç http://idea-la.blogspot.com/

 Activitats presentades en el Pressupost Participatiu jove d’Olot curs 20-21
-

Il·lustració del carreró Fluvià- Mireia Torres-
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-

Mural col·laboratiu dels joves de la Garrotxa

-

I Concurs Literari LGTBI+ -Joves membres del Col·lectiu Alliberem-nos de
la Garrotxa-
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-

Rehabilitació de la pista de bàsquet de la ciutat -Alumnes 3r IFE-

En procés. Data de finalització: desembre 2021
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 Casal de Joves Ideal
El Casal de joves s’emmarca dins la campanya Estiu Riu i no deixa de ser una
continuació de la tasca que durant tot l’any realitza l’Ideal-OJG, equipament juvenil
on Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot i el Servei de Joventut del Consell
Comarcal posen a l’abast dels joves recursos, projectes i serveis per als joves de la
ciutat i la comarca.
Treballem tot l’any per:
1.- Oferir serveis que permetin al jove decidir, que
fomentin

l’esperit

crític,

l’autoconeixement,

l’autoestima i sobretot l’autonomia.
2.- Oferir un bon servei d’acompanyament. Fer
una tasca de tutoria en aquells joves que detectem
que la necessiten o que directament la reclamen.
3.- Crear serveis que promoguin la gestió directa dels
joves. Que siguin ells mateixos els que porten el timó de l’activitat.
4.- Potenciar el lleure i l’oci com a eina educativa i formativa.
La tasca que es duu a terme des de l’Ideal-OJG es basa en uns valors i objectius que
ens emmarquen dins el repte d’educar.
Funcionament
El Casal de joves no és un casal qualsevol, ja que el protagonisme recau en els i les
joves. Són ells els qui decideixen quines activitats es realitzaran dins d’un marc
establert, amb l’assessorament dels monitors i amb els següent objectius:
- Fomentar la participació i la presa de decisions de manera conjunta i
consensuada.
- Aprendre a pensar pel bé de tot el grup.
- Crear un espai de lleure saludable i educatiu.
- Passar-ho bé.
DIES: Del 28 de juny al 30 de juliol, inscripcions per setmanes
LLOC: Ideal-OJG espai per a joves, Plaça Clarà, 6, 2n
HORARI: De dilluns a divendres de 9 a 13 h
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EDATS:

Nascuts/des

els anys 2005, 2006 i
2007
PLACES: 20. Un grup
de convivència.
Cal ressaltar que totes
les activitats que s’han
executat al Casal de
Joves Ideal, han estat determinades en la Fase 3 del procés de des-confinament,
provocat per la crisi de la Covid19 i condicionades totalment a les ordres que han
dictat les autoritats sanitàries i administratives. Aquest any totes i les dificultats
provocades per la pandèmia, han participat un total de 20 joves en aquest servei.

Espai de trobada - Aula estudi
S’ofereix una sala com a espai d’estudi.
Ambient agradable i calmat, però alhora
més dinàmic que una biblioteca.

Biblioteca Jove
D’acord amb la Biblioteca Marià Vayreda, disposem d’un punt de
préstec de llibres i de pel·lícules a l’Ideal-OJG. Com és evident,
aquest material està prèviament seleccionat i pensat per a l’
interès dels joves.

Sobretot està relacionat amb les

temàtiques treballades a l’I-Punt: tals com són: Consum
responsable,

gènere

i

diversitat

sexuals i social, salut, oci i lleure,
perspectives de futur, entre d’altres.
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Racó Lila Ideal-OJG
Racó Lila Ideal-OJG sorgeix com una prova pilot durant el curs
2020-2021 arran de la formació 3 Voltes (Actuació en clau de
gènere) impartida per Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Aquest raconet físic, dins de l’espai jove, pretén
facilitar experiències perquè

la gent jove

s’apoderi i pugui actuar com a agent de canvi, així
com, de referents per a altres joves en relació a les
diversitats sexuals i de gènere dins o fora de
l’espai jove.

La intencionalitat d’aquest projecte consisteix per una
banda, abordar actuacions que sensibilitzin al jovent sobre
els rols de gènere com també la diversitat pel que fa al
jovent que participarà d’aquesta acció educativa. Per altra
banda, pretén desconstruir aquelles actituds, creences o
fal·làcies interioritzades entre el jovent susceptible a
freqüentar l’espai Ideal-OJG.
Aquest projecte també pretén establir sinergies amb la
professional del SAI i altres entitats socioeducatives de la
Garrotxa com ara l’associació

Alliberem-nos o l’entitat

SAGOE OLOT.
Com moltes altres activitats afectades per la Covid-19 i amb mínim de contacte i interacció
possible, el Racó Lila, ha fet reunions amb les entitats/associacions de la ciutat per pactar la
seva futura aplicació quan la normativa ho permeti. Fins aleshores s’ha treballat amb la
Biblioteca Vayreda d’Olot, apropant llibres actuals sobre el gènere feminista i LGTBQ+ al
jovent . D’aquesta manera s’ha mantingut el raconet en actiu, ja que les actualitzacions dels
llibres amb clau de gènere ha estat trimestral.
* El projecte té fitxa resum i documentació interna pròpia sobre metodologia I implantació.
Per tal de consulta, cal demanar-ho a l’equip Ideal-OJG.

Memòria Ideal-OJG 2020-21

19

4. ATENCIONS REALITZADES (Malgrat la Covid-19)
L’Ideal-OJG és un espai obert on la població jove poden entrar i sortir de manera
lliure, no cal inscripció excepte si volen realitzar alguna activitat les quals formen
part de les programació trimestral de l’Ideal-OJG. Aquest any, segons les
recomanacions del PROCICAT s’ha limitat l’aforament d’assistència i participació
dins de l’espai jove i en el servei I-Punt. Per a tal de dur un control dels joves usuaris
d’aquest servei s’utilitza l’aplicatiu oficial de les Oficines Joves de Catalunya. Aquest
aplicatiu realitza un informe automàtic cada mes. Les dades que es presenten a
continuació són els resultats dels informes:
Mesos

Atenció

Atenció

Presencial

Descentralitzada

Setembre
150
Octubre

273

27 Xerrades de presentació

1r trim

de serveis.
322 nombre de joves en la
presentació dels serveis

3r trim

2n Trim

Ideal-OJG i I-Punt
Novembre

488

198

Desembre

307

117

Gener

258

97

Febrer

435

182

757

166

Abril

489

182

Maig

623

121

Juny

358

108

TOTAL CURS

4138

1493

Març

*Atenció Presencial Joves que assisteixen a l’Ideal-OJG
*Atenció descentralitzada Xerrades als instituts i joves atesos al servei I-PUNT
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5. ACTIVITATS I PROJECTES
L’Ideal-OJG disposa d’una programació trimestral amb diferents tipus d’activitats
així com, la col·laboració i/o difusió d’activitats de la ciutat per fomentar la
participació dels joves tals com Lluèrnia, Sismògraf, Donació de Sang, entre d’altres;
i activitats i projectes que es realitzen des de Garrotxa Jove i Educació i Joventut
d’Olot, com l’Estaciona’t o el Pressupost Participatiu Jove.
La finalitat dels projectes i activitats és dinamitzar, apoderar el jovent i fomentar la
seva participació.
Aquest curs, tenint present la situació social provocada per la pandèmia i les
normatives de seguretat al respecte, s’ha prioritzat l’obertura de l’Ideal-OJG en:
assessoraments individuals o grupals, consultes o auto-consultes en l’aula
d’informàtica, espai de trobada en grups petits i espai d’estudi. També s’han dut a
terme algunes cessions d’espai en funció de l’evolució dels protocols en la Covid-19.
Per tant els programes i projectes que s’han realitat aquest curs han estat els
següents:
•

I-Punt

•

Tarda Jove

•

Emotiespai-Acompanyament Emocional a Joves-

•

Ocupació Juvenil de la Garrotxa

•

Carnets juvenils

•

Assessorament juvenil

•

Biblioteca Jove /Biblioteca Racó Lila

•

Espai obert d’estudi

•

Espai de Trobada

•

Aula d’informàtica

•

Voluntariat

•

El Racó Lila

•

Comissió d’Alumnes de Secundària del Consell Escolar Municipal
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Activitats i projectes en números
Participació dels joves en les activitats realitzades a l’Ideal-OJG al llarg del 1r
trimestre
Activitats de ciutat
Gran recapte d’aliments

3 joves voluntaris
inscrits, encara que
finalment no es va
realitzar l’activitat.

Lluèrnia

4 joves voluntaris
inscrits, encara que
finalment no es va
realitzar l’activitat.

Activitats i Tallers Ideal-OJG
Taller de Xapes (en contra la violència de gènere)

7 joves

Netflix jove

10 joves

Projecte Rossinyol

13 parelles i 26
joves

Entrega Premis Mot Jove 2020

4 joves

Taller “Tècniques d’organització i estudi” XNEJ als joves 15 joves
del Casal Garbuix
Tramitació i consultes de beques i ajuts per estudis no 38

beques

universitari o

presentades i 48

universitaris del Ministeri d’educació

consultes*

Veure

adjunt
Octubre

i

mobilitat

internacional

#timetomove 10 consultes

#erasmusdays
Campanya Retalla amb les Violències #garrotxa sense 20 participants
violències → Bústia joves Ideal
Taller/Càpsula d’acollida joves amb col·laboració del 18 joves
CASG
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Participació dels joves en les activitats realitzades a l’Ideal-OJG al llarg del 2n
trimestre
Activitats de ciutat
Dansem Garrotxa (Activitat amb Càritas)

3 joves (Afro Black
Dancers) com a
voluntaris del
programa.
Finalment no es va
realitzar l’activitat.

EL MOT (concurs literari jove)

8 textos presentats
→

Total

de

guanyadors: 2 joves
Activitats del Pressupost Participatiu Jove 2021
*Donada la situació i estat d’alarma per la COVID-19 es 10

Propostes

van suspendre les assembles joves per tal de votar totes presentades (joves
aquelles

propostes

presentades

pel

Pressupost entre 12-17 anys i

Participatiu Jove 2020

joves entres 17-29
anys).

Fins

l’actualitat
executat

s’han
8

propostes
Enquesta projecte #FemGarrotxa de Resilient Earth

Han participat 40
joves entre IdealOJG i I-Punt

Activitats i Tallers Ideal
Tardes de jocs de taula

45 Joves

Sant Tomàs d’Aquino

Activitat oberta via
zoom

→

20

participants
Programa de Ràdio Joves i Covid amb col·laboració de 6 participants
Ràdio Olot
Torneig Grup de Joves LOL

5

joves

organitzadors
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entre 22-25 anys i
55 participants en
línia
Taller/Càpsula d’acollida joves amb col·laboració del 18 joves
CASG
Servei “Vull parlar amb algú que ho fa #joveskm0

6 participants

Amb l’objectiu d’apropar tota la informació
necessària al jovent sobre aspectes relacionats amb el
món acadèmic, s’ha considerat
interessant crear el servei “Vull parlar amb algú que ho
fa”. Aquest posa en contacte al jovent
interessat amb una persona jove que ha estudiat o està
estudiant el que amb ell/a
li agradaria fer. Els dubtes i els contactes amb els joves
poden ser sobre cicles formatius, graus
universitaris, PPT, Batxillerat o qualsevol altra formació
per la qual tinguin curiositat.
S’ha efectuat doncs tota una campanya de visibilització
d’aquest servei, la qual ha comptat
també amb el suport de joves altaveus de l’I-Punt.
Participació dels joves en les activitats realitzades a l’Ideal-OJG 3r trimestre
Serveis d’Oficina Jove - Intervenció Anual i/o trimestral
Activitats i Tallers Ideal
Xerrada i A partir d’ara què?

14

xerrades

centres

en

4

educatius

d’Olot i comarca. En
Total

420

joves

assistents aprox.
Taller sobre “Habitatge i lloguers” per a joves XNEJ

3

participants/

17

inscrits
Torneig Ping-Pong (acomiadament del curs)

10 joves participants

Entrega de premis “Paraules sense gènere” Concurs 7 persones premiades
Literari LGTBQ+ (activitat de l’Associació Alliberem-nos en dues categories. 20
amb col·laboració del Pressupost Participatiu Jove d’Olot textos presentats en la
21)
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Serveis d’Oficina Jove - Intervenció Anual i/o trimestral
Casal Jove 2020

20 joves

Servei d’ocupació juvenil (Anual)

410

joves

atesos

individualment i 724
orientacions fetes.
Tarda Jove (Anual)

103* Recompte del curs de
setembre 2020-21

EMOTIESPAI -Acompanyament emocional per a joves- 15 joves
Abril-Juny
Consorci d’Acció Social (Projecte infants-adolescents 11
de12-18)

joves

*

Intervencions/seguiments
fets a l’Ideal-OJG

Consorci d’Acció Social (Projecte de 18-25 )

7
*Intervencions/seguiments
fets a l’Ideal-OJG

SAI

Derivació de 4 joves

6. CESSIONS D’ESPAIS
L’Ideal-OJG cedeix el seu espai principalment a entitats i organismes que vulguin
realitzar activitats i xerrades adreçades al públic jove. Des d’Educació i Joventut
d’Olot es valora cada demanda.

-

L’espai es pot cedir de manera permanent, dins un horari pactat, i que no
alteri el funcionament de l’Ideal-OJG, o bé de manera puntual, per a una
activitat o xerrada concreta. Al llarg d’aquest curs s’han fet cessions d’espais
tant permanents com puntuals.

Cessió d’espai puntualment
Formació SOC Acolliment Adults

23 al 27 de novembre
de 2020

Grup Acolliment de Joves CASG
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Joves Acollida del CASG

21,22 i 23 de desembre
2020

Grup de joves del Núria Social

26 de febrer 2021

Formació SOC Acolliment Adults

1 al 5 de març de 2021

Alumnes de tercer d’ESO dels instituts de la Garrotxa→ 10 i 11 de març de 2021
Activitat: MOT INSTITUTS
Joves organitzadors dels torneig LOL

Del 29 de març al 5
d’abril de 2021

Formació SOC Acolliment Adults

12 al 16 d’abril de 2021

Alumnes de la UEC

14 de maig de 2021

Alumnes de tercer d’ESO Escola Pia d’Olot → Presentació 19 i 20 de maig de 2021
treballs d’emprenedoria
Garrotxa Jove → Reunió amb joves que marxen 27 de maig de 2021
d’intercanvi a Bèlgica
Formació SOC Acolliment Adults

7 al 11 de juny de 2021

Activitat realitzada per l’Ajuntament d’Olot

12 de juny de 2021

Assaig teatral alumnes de segon curs de l’IFE

17 i 18 de juny de 2021

*Cal esmentar que enguany, donada la circumstància actual en relació amb la COVID-19 i
seguint les mesures de prevenció adoptades i recomanades per les autoritats sanitàries,
l'Ideal-OJG actua i cedeix l’espai en funció de les recomanacions establertes pels protocols
d’actuació pel departament de Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya.

7. TREBALL EN XARXA
L’Ideal-OJG, com a finestra única dels joves, necessita estar connectat amb molts
d’altres serveis i equipaments de la ciutat.
El treball en xarxa ens permet, per una banda, informar i fer derivacions de manera
òptima i per l’altra, realitzar projectes i activitats més diversos; així es pot veure al
punt 4 i 5 on es detallen les activitats, projectes i cessions d’espais realitzades al llarg
de l’any.
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Amb qui treballem en xarxa?

Educació i Joventut d’Olot

Garrotxa Jove - Consell Comarcal de la Garrotxa
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Institut Municipal de Cultura de la ciutat d’Olot
Realització d’activitats i projectes conjunts:

Difusió de la informació cultural a través del carnet Cooltura Jove, el seu butlletí i
la informació de l’espai.
Esports Ajuntament d’Olot.

DinamiG - Mas Les Mates

Instituts i escoles d’Educació Secundària d’Olot i de la Garrotxa.
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Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

8. PRESÈNCIA Ideal-OJG A LES XARXES
Durant els darrers 2 anys, aproximadament, l’Ideal-OJG ha
fet molt d'ús de les xarxes per visibilitzar campanyes, nous
serveis de joventut, activitats de joves per a la ciutat i
comarca, informació sobre l'ocupació, l'educació, salut,
entre d'altres.
La mitjana de temps emprat pel contingut digital de les
xarxes solen ser dues hores diàries.
En aquest treball a les xarxes socials, també hi entra la
resposta de consultes o dubtes que ens realitza el jovent via
Whatssap o Instagram. De la mateixa manera, aprofitem el
potencial de les xarxes amb la finalitat d'apropar-nos dia a
dia als i les joves, mostrar disponibilitat i accessibilitat, així
com indagar sobre el seu benestar. Mitjançant els breus
qüestionaris que et deixa introduir l’Instagram, podem
preguntar al jovent les seves preferències i valor del seu
benestar diari. En resum les xarxes socials són el mitjà principal de difusió de cada un dels
projectes, activitats i serveis de l'Ideal-OJG. Depenent dels mesos es remarca molt, per
exemple, les inscripcions a proves de cicles i altres informacions sobre educació, jornades
de portes obertes, matrícules a estudis post obligatoris, el pressupost participatiu jove
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d’Olot, el Mot Jove, projectes inclusius del
departament de joventut de la Generalitat, el
Carnet

Cooltura

Olot,

#8de

Març

Dia

Internacional de les Dones, #31 de març
visibilitat dels drets de les persones TRANS,
cursos de monitoratge, Tarda Jove, El Referent
d’Ocupació Juvenil de la Garrotxa, Biblioteca
Jove, Racó Lila, Emotiespai, Joves i més, Vull
parlar amb algú que ho fa entre d'altres. Cal esmentar, que també fem ús
del Twitter, encara que aquest darrer té una finalitat més política-formal
a l'hora de transmetre la informació. El Facebook també està al dia,
encara que cal insistir, que els mitjans socials de més ús i proximitat pel jovent, són
Instagram i Whatssap. Finalment, diàriament o setmanalment compartim, publicacions als
murs de les xarxes i instastories, sota el hastag #SOMJOVESGARROTXA. Aquest és un
etiquetatge que engloba el treball conjunt amb els serveis de joventut del Consell Comarcal
de la Garrotxa i que a més a més, serveix com a cercador de les activitats i serveis per a joves,
en referència a Olot i Comarca.
Tot seguit us compartim els enllaços de les xarxes socials de l’Ideal-OJG
https://www.instagram.com/lidealojg/
https://linktr.ee/lidealojg
https://twitter.com/lidealojg
https://www.facebook.com/lidealojg
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9. VALORACIÓ DE L’ESPAI PER PART DE LA POBLACIÓ JOVE DE LA
COMARCA
Aquesta enquesta s’ha realitzat via telemàtica als joves de la comarca, a través d’un
formulari amb l’aplicatiu Google Forms. L’enquesta està elaborada per avaluar i
valorar el funcionament, serveis i acti vitats que s’han dut a terme aquest curs. Les
preguntes han estat pensades amb resposta ràpida tals com afirmativa i negativa,
valoració múltiples del 1 al 4 i finalment s’ha compartit alguns espais en blanc en
què jovent han pogut fer suggeriments/recomanacions pel curs vinent.
S’ha utilitzat l’I-Punt i l’Ideal-OJG posant un ordinador/tableta o directament s’ha
compartit l’enllaç per Instagram ja d’aquesta manera, l’enquesta ha estat més
disponible pel jovent, convidant-los a contestar-la a través dels seus propis
dispositius. A l’I-Punt les enquestes s’han contestat per escrit.
L’enquesta ha estat resposta per 111 joves.
Cal remarcar que la mateixa dinàmica de recollida d’informació s’ha administrat al
servei d’Informació Juvenil Mòbil I-Punt, el qual ha elaborat una infografia que
forma part de la memòria interna del servei.
Resultats de l’enquesta

Dels 111 participants a través
de l’enllaç telemàtic (84,7%),
saben què és l’Ideal-OJG vers
un 15,3% dels participants
que no saben que és. De la
mateixa manera s’observa
que un 76,6% del jovent ha
estat a l’Ideal-OJG vers un 23,4% que afirmen no haver-hi estat mai.
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Dels 111 participants, 54,1% dels joves que han respost l’enquesta ,tenen entre 1519 anys. El 44,1% tenen entre 12-14
anys, el 1,8% restant són joves entre
20- 29 anys. Pel que fa al sexe, l’han
respost 63 noies (58,3%) i 44 nois
(40,7%). Un 0,9% han respost com a
persones no binàries .
La gran majoria (71,2%) dels joves que
han respost l’enquesta són d’Olot, també l’han respost joves de pobles de la Garrotxa
(28,8%), o bé de comarques veïnes com la selva.

El jovent que han estat a l’Ideal-OJG un
30,6% l’utilitzen setmanalment,

el

24,7% restant ho fa mensualment i un
44,7% hi ha estat algun cop al llarg del curs.
Quant als motius pels quals el jovent venen a l’Ideal-OJG destaquen; per trobar-se
amb els amics (65,9%), estudiar i fer treballs (44,7%) , per participar en jocs de taula
i cartes, ping-pong, etc i oscil·len a (24,7%), el jovent que ve a demanar informació
representen un (11,8%), així com els que venen a demanar ajuda, representen el
(9,4%) dels enquestats. Pel que fa als serveis d’intervenció interna, el (17,6%)
esmenta fer ús de la Tarda Jove, un (4,7%) representa els serveis d’Emotiespai i
Referent d’Ocupació Juvenil (ambdós serveis amb un percentatge de 4,7%).
Finalment un (16,5%) han vingut a l’Ideal-OJG a fer-se els carnets juvenils
El que més valoren de l’Ideal-OJG és el Wifi, (62,4%) l’espai en si, el mobiliari
l’ordre i la netedat, i la seva situació cèntrica (55,3%). També valoren que se’ls doni
informació, així com l’atenció del l’equip de dinamitzadors(55,3%), que s’hi facin
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activitats (18,8%) i finalment amb un (43,5%) valoren que sigui un espai com a punt
de trobada.

Pel que fa la via d’accés de la informació, 33,3% dels participants, esmenten que els
arriba la informació per què se’n parla a l’Ideal-OJG i un 59,5% especifiquen que els
arriba informació a través de l’Instagram de l’Ideal-OJG. Cal remarcar que el 36,9%
dels participants els arriba la informació a través de l’I-Punt, vers un 16,7% que
afirmen que no reben la informació per cap mitjà. De la mateixa manera un 83,3%
dels participants, afirmen haver utilitzat algun servei de l’Ideal-OJG i haver-se sentit
ben atès/sa, vers un 6% que afirmen no haver-se sentit ben atès/sa. Un 10,7%
esmenten no haver utilitzat cap servei
Les propostes que han fet el jovent són les següents:
RECURSOS

✓ Més sofàs i canvi d’aquests.
Canviar també la taula de PingPong
✓ Una sola sala de jocs
✓ Acústica del lloc i fred a l’hivern

HORARI
✓ Obrir els diumenges i festius
AMBIENT

✓ Ser més respectuosos amb el
material i també amb totes les
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persones entre sí, dins de l’espai
jove.

FUNCIONAMENT

✓ Enfocar el servei també cap a joves
més grans

ACTIVITATS

✓ Més concursos digitals
✓ Concursos de ball
✓ Excursions grans a llocs temàtics:
Per exemple a Port Aventura,
Salting, etc..
✓ Taller de DJ
✓ Taller de percussió i de dibuix
manga.
✓ Més tornejos de tennis taula i que el
Ping-Pong estigui obert més dies
✓ Més tornejos de FIFA

ALTRES PROPOSTES

✓ Xerrades

i

dinàmiques

sobre

sexualitat explícits i esporàdics dins
de l’espai jove

En relació a les activitats i tallers que s’ofereixen a l’ideal-OJG, el jovent segueix
en la seva línia respecte altres anys i valora molt positivament tallers tal com
karaoke, estones de Play Station, campionat de tennis taula o petits concursos de
jocs de taula.

De la mateixa manera esmenten que repetirien voluntariats

relacionats amb el gran recapte d’aliments, lluèrnia o la Marató, encara que les
circumstàncies enguany no han acompanyat degut la pandèmia.
Les propostes i suggeriments que fan els i les joves per a l’Ideal-OJG,
principalment, tenen a veure amb les activitats que es duen a terme al llarg de l’any
a l’espai o bé sobre activitats d’estiu. Algun jove fa referència al funcionament i als
recursos, però no són el tipus de propostes més demandades. Se’ls hi remarca al
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jovent la importància d’utilitzar tots els recursos que té la comarca al seu abast, a
través d’activitats o serveis donats per altres entitats/associacions. N’és un exemple
la gran tasca de difusió i motivació que es fa a tota la ciutat d’Olot. La finalitat és que
els i les joves presentin projectes creatius, lúdics i educatius per a altres joves,
d’edats entre 12-29 anys, mitjançant el Pressupost Participatiu de Joventut.
Segons les puntuacions en relació a la valoració general que en fa el jovent, han
puntuat el servei de l’1 (Malament) al 4 (Molt bé). Els 94 joves que sí han estat algun
cop a l’Ideal han respost aquesta pregunta.
Les valoracions dels joves són molt positives, ja que un 76,5% han valorat l’IdealOJG amb un 4 (Molt bé), un 21,2% l’ha valorat amb un 3(Bé).
De tots els joves que han valorat en total el servei, 65 persones l’han avaluat molt
positivament amb un 3,06 sobre 4, això equival a un 7,65 sobre una escala de 10. Cal
esmentar que no hi ha puntuacions que valorin el servei com a “Malament” i que per
tant entre les tres variables (Molt bé, Bé i Regular) s’arriba a un total de valoració
10 del servei. És a dir, el jovent que ha apreciat l’espai com a “Bé” hi atorguen una
puntuació de 2,12; el jovent que l’ha valorat Regular, equival una puntuació de 0,24
que conjuntament amb el 7,65 “Molt Bé”, caracteritzen a l’Ideal-OJG com un espai
ben valorat per part del jovent de la comarca. Aquesta valoració positiva també es
fa visible amb el 100% que han respost que SÍ que portarien algun amic o amiga a
l’Ideal-OJG.

Font: Enquesta enllaç telemàtic

Respecte a l’atenció donada a l’Ideal- OJG (1- Malament 5- Molt bé), s’observa
puntuacions elevades entre “Bastant Bé (2,37) i Molt bé (7,63)” i que per tant
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atorguen un total de 10 punts sobre 10. Cal esmentar que en aquest ítem el jovent fa
una avaluació general del servei tals com: la informació donada, el préstec del
material, l’aula d’informàtica, entre d’altres.

Font: Enquesta enllaç telemàtic

Finalment, per acabar l’enquesta, s’ha demanat als i les joves si consideren necessari
el servei de l’Ideal-OJG, i 100% dels 111 participants han puntuat que Sí. Respecte
a l’adaptació del servei davant la Covid-19, 55 persones han puntuat una adaptació
molt bona amb un 7,24 sobre 10.

Font:

Enquesta

enllaç telemàtic

Aspectes en generals a tenir en compte
Com a conclusió, per una banda, cal esmentar que les dades aportades pel jovent no
refermen uns resultats extremadament significatius, ja que la mostra participava no
es considera com a representació de la mitjana diària dels 50 joves que assistien
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diàriament a l’espai jove o els 190 joves que visualitzen rutinàriament el contingut
de l'Oficina Jove, a través de les instastories, abans de la Covid-19.
Per altra banda, és interessant comentar que, aquest recull té una finalitat
orientativa per a l'equip de professionals que ha estat al darrere de la programació,
gestió i dinamització de la informació de l’Ideal-OJG. Com a equip considerem de
vital importància tenir un feedback constant i directe sobre què valora el jovent, per
tal de millorar i adaptar-nos a les seves necessitats. De la mateixa manera, es té
present que els mitjans digitals directes tals com enllaços per google-forms o QuizInstragram són eines que

permeten al jovent avaluar, donar la seva opinió,

expressar propostes de millores, entre d’altres.
Així mateix, cal fer esment de la constant feina que s’ha realitzat durant aquest curs
2020-21 a través de les xarxes socials. Som conscients de l’impacte que tenen
aquestes dins de la població jove per tal d’informar-se, expressar-se o comunicar-se
amb nosaltres. Per aquest motiu, conjuntament amb les tècniques de joventut del
Consell Comarcal, treballem equilibradament per tal de difondre en funció de les
demandes i de les necessitats de la població jove i les seves edats. La marca que dona
visibilitat a aquest treball en equip i sinergia, està sota el hastag #SomJovesGarrotxa.
A més, l’Ideal-OJG elabora mensualment un informe com a seguiment i valoració del
servei, en el que inclou de manera i especifica, línies d’actuació, reunions, aspectes
de millora i revisió dels recursos, materials, dels serveis, entre d’altres. Si és de
necessari consulta, es pot sol·licitar aquesta documentació interna a l’equip IdealOJG.
Per acabar, cal tenir present que si el curs hagués seguit la normalitat de sempre,
prèvia a la Covid-19 i els seus protocols d’actuació dins de l’espai, el nombre de
participants, així com les dades recollides serien majors i de més significació i
interpretació.
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10. ACCIONS I PROPOSTES PEL CURS 2021-2022
Millores a l’espai
•

Realitzar modificacions a l’espai de manera periòdica

•

Revisió general de tot l’espai per part de la brigada (endolls, , tancaments,
lavabos, etc )

•

Fer una bona revisió de la calefacció i les estufes abans que comenci l’hivern

Material
•

Renovar jocs periòdicament o bé fer intercanvi amb altres espais joves

•

Revisió d’auriculars

•

Raquetes de ping-pong i pilotes noves

•

Reparació de la Taula de tennis taula

Informàtica i Wifi
•

Realitzar el manteniment dels ordinadors i del Wifi.

Ambient, funcionament, ús d’espais.
•

Renovar quinzenalment la informació i distribució de l’espai, per tal de crear
novetat. Informar poc i bé.

•

Crear la possibilitat que el referent de l’Ideal-OJG pugui participar també
d’algun dels I-Punts que es realitzen als diferents instituts, així com els/les
tècniques de joventuts especialitzats en alguna temàtica concreta. (Ex:
Europa, perspectives de futur, salut i sexualitat, etc.)

•

Consensuar noves normes internes amb els joves, d’ús d’espai i
comportament per tal d’aconseguir un ambient agradable on tothom es senti
a gust amb l’activitat que realitzi.

Activitats i projectes
•

Programar d’acord amb les propostes dels joves.

•

Fer una activitat al trimestre, com a mínim, amb una entitat. Com per
exemple: La dalla, Alliberem-nos, Esplais de la Garrotxa, escoltes, etc.
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•

Programar Activitats obertes i gratuïtes amb tallerista, a partir de les
propostes generades pel jovent (Zumba, Ioga, Teatre, Pastissers, professors
d’Anglès, professores de ball, castellers, etc.)

•

Potenciar el grup de ball en activitats de ciutat com el sismògraf, dansem
Garrotxa...o altres activitats noves que es realitzin a la ciutat relacionades
amb la dansa.

•

Continuar potenciant la visibilitat de l’Ideal-OJG i tots els seus projectes i
serveis a les xarxes socials: Twitter, FB, Instagram i WhatSapp

•

Implantació projecte 3 voltes amb perspectiva de gènere. (Consultar
documentació interna del projecte)

Orientacions i tràmits
•

Donar hora per Referent d’ocupació juvenil

•

Donar hora per a orientacions

•

Donar hora per a fer tràmits

•

Crear grups reduïts quan hi hagi molta demanda d’una temàtica determinada
(Ex: Beques)

Treball en xarxa
•

Fer un recull de les activitats en les que es col·labora amb altres àrees de
l’ajuntament i entitats fent un treball en xarxa.

Enquestes
•

A l’apartat “Per què utilitzes l’espai Ideal-OJG”, cal afegir l’opció de “utilitzo
l’espai per fer reunions amb una entitat o associació de la qual formo part”

•

Valoració de la tasca realitzada per La Comissió d’Alumnes

•

Incloure Quiz-Instagram per valorar la informació aportada diàriament, així
com aspectes de millora a tenir en compte o preguntes directes realitzades
pel jovent.
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11.

ANNEX

1) NÚMEROS JOVES
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2) NORMES INTERNES
ESPAIS
Cuina:
✓ La cuina sempre estarà tancada. Es farà servir per cuinar els dies de taller i per
fer treballs en grup (en cas necessari)
Sala de ball:
✓ La sala de ball sempre estarà tancada. El seu ús és exclusiu per ballar i en cas
necessari per fer treballs en grup. Per utilitzar-la s’haurà de reservar hora, com
a mínim amb un dia d’antelació. Podran reservar la sala a través del Whatsapp o
personalment a l’Ideal.
✓ Només podran fer ús de la sala aquells/es que l’hagin reservat, tindran una clau
per poder tancar la sala per dins mentre en facin ús, les dinamitzadores en
tindran una altre per obrir des de fora.
✓ La sala es podrà reservar un màxim de 1h , amb un màxim de dos dies a la
setmana.
✓ A dins la sala hi podrà haver un total de 10 persones.
✓ Reservar la sala s’haurà de fer de dilluns a divendres. Dissabtes ús lliure.
Sala d’ordinadors:
•

Té prioritat exclusiva la gent que ha d’utilitzar els ordinadors per fer
feina. Els divendres i els dissabtes hi haurà ús lliure dels ordinadors per
jugar, escoltar música, etc.

Sala gran 1:
•

Prioritzarem la sala 1 per fer deures, treball i jocs tranquils.
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Escala:
•

No es pot utilitzar l’ascensor. S’ha instal·lat un sistema de claus, per evitar
l’ús desmesurat que es pugi fer de l’ascensor. Si alguna persona el
necessita, se li facilitarà aquesta clau.

•

No es poden deixar bicicletes ni patinets a l’entrada ni al replà de l’escala,
si es dona el cas es trauran directament al carrer.

•

Una dinamitzadora de l’Ideal-OJG acompanyarà als/les joves a l’hora de
tancar en baixar l’escala.

Terrassa:
•

Està prohibit l’accés a la terrassa.

Despatx:
•

No poden entrar a la zona de despatx.

Jocs
•

Es podrà jugar a tenis taula els dimarts, divendres i dissabte tota la
tarda.

•

La resta de jocs de taula es podran utilitzar de dilluns a dissabte, totes
les tardes.

•

Es podrà jugar a la play els divendres i dissabtes tota la tarda.

•

Per fer ús de portàtils, auriculars, equip de música i pales de tenis

Material

taula s’ha de registrar a la graella i deixar un objecte de préstec.
Important desinfecció posterior.
•

Donarem una pilota per setmana, si es trenca alguna pala/pilota
aquella setmana no hi haurà tenis taula.
*Més normes a pactar amb els joves que hi juguen.

•

Hi haurà préstec de cadenats per lligar bicis i/o patinets, funcionarà
de la mateixa manera que la resta de material.
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3) INFOGRAFIA VALORACIÓ: Beques i Ajuts a estudis Universitaris i No Universitaris
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4) CALENDARI CURS 2021-22
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