Anem per feina

Participa!

Punt d’informació
juvenil i Servei de
mobilitat internacional

Activa’t

Escapa’t

Tarda Oberta
TALLERS / XERRADES /
ACTIVITATS

Espai on els joves podran fer els deures i treballs de classe en un ambient tranquil i de treball. A més també serà un espai on
s’aprofitarà el temps per cercar feina, fer CV, carta de presentació, entre altres. La dinamitzadora juvenil del punt serà qui
dinamitzi aquest espai i farà de suport en les tasques del joves que ho necessitin.
En aquest espai els joves són els protagonistes, seran ells qui proposaran activitats del seu interès per fer el Punt Jove. Serà un
espai permanent on hauran d’aprendre a escoltar-se, expressar-se, donar idees, prendre decisions, fer votacions,... sempre amb la
dinamitzadora guiant la trobada. També seran ells qui participin a fer la difusió de les activitats acordades. (Aquestes activitats que
es decideixin fer, formaran part de les activitats, tallers, ... puntuals).
En el Punt d’informació juvenil es pot consultar informació laboral, acadèmica, voluntariat, medi ambient, salut, entre altres. El
Punt disposa d’ informació en format paper ( tríptics, díptics, etc.). A més, es treballa en xarxa amb la resta de PIJs del Maresme i
amb l’Oficina Jove del Maresme, podent així derivar els joves a aquests serveis si fos necessari. A la vegada també hi haurà el
Servei de Mobilitat Internacional, la dinamitzadora donarà informació i orientació sobre les opcions que hi ha per fer una estada a
un altre país.
El Projecte consisteix en poder treballar amb un grup de joves que ni estudien ni treballen, en edats compreses entre 16 i 29 anys,
sobre el seu projecte de vida. Crearem un espai on puguin fer un apoderament integral, a partir de l’autoconeixement i el
desenvolupament de competències transversals.
El projecte consisteix en oferir als i les joves un espai on consultar com es poden moure per la comarca i fora d’ella. Amb ajuda de
diferents recursos (guies, mapes i suport dels ordinadors) volem aconseguir que facin el seu propi itinerari, ja sigui per fer
excursions com per anar algun poble o fer alguna visita algun lloc en concret. També aprofitarem per mostrar tot allò que tenen al
seu abast.
La Tarda Oberta és un espai de lleure on els i les joves podran gaudir de tot el que hi ha al Punt de manera autònoma, utilització
dels ordinadors ( sempre amb un ús responsable ), jugar amb els jocs de taula, escoltar música, jugar al futbolí, ... també podran
proposar jocs i activitats per fer en grup i que siguin ells mateixos qui es posin d’acord i dinamitzin les activitats amb suport de la
dinamitzadora.
En funció amb el que es decideixi en l’espai PARTICIPA! Es duran a terme aquelles activitats, xerrades, tallers... acordats. També
activitats que la dinamitzadora detecti que son necessàries. Seran puntuals.

