
       EDUCACIÓ EN VALORS: CIUTADANIA, EQUITAT I 
PARTICIPACIÓ 

                                                    Joves guia 
 
FORMAT 
Taller d’inici i sessions de seguiment en format a determinar 
 
PROGRAMA 
Punt d’Informació i dinamització al Centre d’Ensenyament Secundari PIDCES  
 
DESTINATARIS 
Alumnes d’ ESO i batxillerat 
 
CALENDARI 
Inici del segon trimestre   
 
DURADA PREVISTA 
Taller d’inici: mínim 2 sessions d’1 hora de durada cadascuna  
Sessions de seguiment: 1 hora  
 
OBJECTIUS:  

- Afavorir l' acollida i cohesió dels alumnes del grup, amb la sensibilització, 
formació i entrenament d'alumnes Joves Guia  

- Fomentar els espais d’intercanvi entre iguals 
- Afavorir la convivència als centres educatius  

 
DESCRIPCIÓ 
La finalitat del projecte Joves Guia és reforçar la tasca que es dura terme als centres educatius 
per acollir l’alumnat nouvingut i d’incorporació tardana (sense perjudici d'acollir altres 
col·lectius) amb la formació de joves estudiants que voluntàriament vulguin acompanyar 
aquests joves.  
 
METODOLOGIA 
L’acció es basa en la metodologia d’aprenentatge i servei. Aquesta  proposta educativa  
combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, on els participants es formen tot 
treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.  
Fase d’aprenentatge: va destinada als joves guia i es basa en el treball en grup, en debats i 
tallers per abordar el coneixement de l'institut, del municipi i del seu entorn més immediat; així 
com també de  les principals qüestions que afecten les relacions humanes i la convivència: els 
valors, els estereotips i prejudicis, la prevenció i reducció de riscos, la gestió i resolució de 
conflictes, etc.  
Fase de servei: es desenvoluparà al llarg del curs escolar i és el moment en què  cada jove 
guia tindrà assignat un company al qual  anirà donat suport,, amb el seguiment i supervisió 
directe del tutor i indirecte del Departament de Joventut.    
En finalitzar el programa és molt important fer un acte de reconeixement de la feina que s’ha 
fet.  
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Aula del centre educatiu en horari lectiu 
 
RECURSOS:  
Humans: informadora juvenil o entitat externa. 
Econòmics: gratuït si les sessions de formació i seguiment van a càrrec de personal propi del 
Departament de Joventut. A càrrec d’una entitat externa: de 150 a 200€ (en funció de l’entitat i 
el núm. de sessions). 
Material: ordinador, projector i pantalla.  
 
INFORMACIÓ   
Departament de Joventut.  joventut@montornes.cat Tel. 93 5723939 (tardes)  
 
 
 
 



INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 


