BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PARTICIPACIÓ DE JOVES EN EL PROJECTE
“UN ESTIU PER CRÉIXER 2021”
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
El projecte Un Estiu per Créixer té un antecedent clar a Menorca, ja que representa el projecte
compartit “Compta amb jo!”, del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Sant Lluís, municipi amb una
gran trajectòria i experiència en matèria de projectes socioeducatius. Des de l’any 2014, el Servei de
Joventut de Sant Lluís aposta per oferir als joves aquest projecte educatiu no formal durant els estius,
basat en la metodologia d’aprenentatge servei, que fomenta l'apoderament juvenil dins la nostra
comunitat. Per consegüent, el municipi de Sant Lluís manté el nom originari del projecte, “Compta
amb jo”, i crea les bases de participació pròpies.
Per a l’aplicació d’aquesta tercera edició el Consell Insular de Menorca, a través del Departament de
Cultura, Educació, Joventut i Esports, compta amb la col·laboració del Consell Escolar de Menorca i
de tots els ajuntaments de l’illa. Els ajuntaments poden introduir adaptacions de les bases de
participació sempre que es respecti el marc general que es detalla en aquest document.
El present projecte pretén ampliar el temps educatiu dels adolescents de 14 a 17 anys durant un mes
d'estiu (juliol o agost) a tots els municipis de Menorca. Els adolescents participants duran a terme
una tasca educativa prèviament acordada i tindran l'oportunitat de seleccionar un entorn
d'aprenentatge lligat a la seva vocació vital o interès personal. Tindrà tres etapes:
-

-

Preinscripcions. Per donar a conèixer el projecte a tot el col·lectiu de joves d’entre 14 i 17
anys es realitzarà una presentació del projecte en format en línia a través dels IES, atesa la
situació sociosànitaria actual. De la mateixa manera, els PIJ i casals de joves esdevindran un
punt d’informació i assessorament sobre el projecte. A partir de la fase de presentació i
promoció del projecte (als centres educatius de secundària i als equipaments juvenils)
s’obrirà el període de preinscripció telemàtica a través de la plataforma de l'Institut de la
Joventut de Menorca (InJove).
Tutorització i seguiment. Els joves participants compten amb un seguiment i tutorització
personalitzat dels objectius educatius als diferents entorns d'aprenentatge. A cada municipi
hi haurà com a mínim un/a coordinador/a municipal que realitzarà aquesta funció. Els
entorns d'aprenentatge que poden triar els participants poden ser entitats, associacions,
instal·lacions municipals, empreses o botigues, entorns a l'aire lliure... La funció dels joves als
entorns d'aprenentatge serà observar, informar-se, aprendre i, fins i tot, orientar-se per
dissenyar el seu itinerari vital i el seu futur professional. En cap cas poden ocupar un lloc de
feina, però sí que poden desenvolupar tasques senzilles i concretes, sempre que aquestes
tenguin la supervisió del seu mentor i tenguin relació directa amb els objectius educatius
pactats conjuntament amb el mentor de l’empresa/entitat col·laboradora, el coordinador
local i el jove o la jove participant.
Prèviament a la selecció del lloc on es realitzarà el servei es farà una trobada d’orientació
amb el coordinador municipal per poder conèixer les motivacions i interessos de cada jove.

És important recordar que no es permet la participació en empreses familiars o llocs de
l’Administració pública on el pare o mare sigui el mentor o referent del jove durant el seu
procés d’aprenentatge servei.
-

Avaluació. Els joves participants han de realitzar un qüestionari setmanal, un qüestionari
final (en línia) i una memòria final. La memòria final té un format lliure (document,
presentació, vídeo, etc.) per facilitar que cada jove pugui expressar els aprenentatges assolits
al llarg del mes.
Un cop recollida tota la documentació indicada anteriorment es realitzarà la jornada de
cloenda a cada municipi, on es lliurarà el certificat de participació a cada jove.

L'objectiu principal del projecte és oferir una experiència d'aprenentatge servei a 291 adolescents de
Menorca. El projecte brinda 143 places el juliol i 148 places l'agost.
Els objectius específics són:
-

Apostar per un empoderament juvenil dins la comunitat local.
Potenciar les competències d'iniciativa i esperit emprenedor dels joves.
Oferir accions de compromís cívic als adolescents per preparar-los per participar de forma
activa en la vida econòmica, social i cultural.
Promoure les competències socials i cíviques dels joves.
Fomentar l’actitud crítica i responsable dels adolescents per empoderar-los i orientar-los en
les decisions laborals i educatives.
Afavorir una acció comunitària i potenciar la participació associativa per promoure valors de
justícia social i compromís comunitari.
Fomentar un aprenentatge no formal i autònom en què els adolescents posin al servei de la
comunitat els seus coneixements i capacitats.
Desenvolupar habilitats i aprenentatges concrets en els serveis que realitzen els joves.
Potenciar el treball en equip en entorns reals d'aprenentatge.
Donar a conèixer als membres de la comunitat educativa el teixit empresarial i associatiu
dels municipis.
Promoure el treball en xarxa entre agents educatius i comunitaris.
Donar resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar oferint un oci
educatiu als adolescents.

Estaran disponibles les places següents:
-

65 places a Ciutadella: 30 juliol i 35 agost
60 places a Maó: 30 juliol i 30 agost
30 places a Ferreries: 15 juliol i 15 agost
30 places as Mercadal: 15 juliol i 15 agost
60 places a Alaior: 30 juliol i 30 agost
12 places as Migjorn Gran: 6 juliol i 6 agost
34 places as Castell: 17 juliol i 17 agost

Aquest nombre de places oferides per cada municipi pot veure’s alterada a causa de la situació
sociosanitària causada per la COVID-19.
2. REQUISITS GENERALS DELS BENEFICIARIS
Poden participar en aquesta convocatòria joves d’entre 14 i 17 anys. Els joves han de tenir els 14 anys
complerts el dia 1 de juliol de 2021.
3. CRITERIS PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA
Els joves participants se seleccionen d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència, igualtat,
no discriminació i publicitat, i la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir-ne la
relació. Per determinar quins joves poden participar-hi es tenen en compte els criteris següents, al
mateix nivell:
-

Jove empadronat a un dels municipis de Menorca.
Jove que tot i no estar empadronat a un municipi de Menorca està escolaritzat a un dels
centres de secundària de l’illa.

En el cas de no cobrir totes les places, se seleccionaran joves que reuneixin els criteris següents, per
ordre:
-

Per conciliació laboral.
Ser fill de pare o mare menorquí empadronat a ciutats fora de Menorca.
Joves que tot i no estar empadronats ni escolaritzats a Menorca tenen un dels seus
progenitors (en cas de separacions) empadronat i resident a un municipi de l’illa.

Cada ajuntament pot reservar-se el nombre de places que consideri oportú per atendre les
necessitats socials i educatives dels joves del seu municipi. Aquesta reserva es farà un cop realitzada
la consulta pertinent als serveis socials de cada ajuntament, que podran derivar algun jove perquè
participi en el programa.
4. DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Els joves que vulguin formar part del procés selectiu de participació del projecte han de fer efectiva
la seva preinscripció a través de la pàgina web d’InJove (www.injovemenorca.com).
En aquesta preinscripció han d’indicar:
-

Nom i llinatges
Número de Seguretat Social
Número de DNI
Adreça (si és una urbanització, cal indicar-ho)
Telèfon
Adreça electrònica
Data de naixement

-

Municipi de residència
Centre de secundària de procedència
Curs escolar i grup classe
Al·lèrgies, intoleràncies…
Necessitats específiques de suport educatiu
Si s’escau, grau de dependència
Talla de camiseta
Nom i llinatges de pare/mare/tutor legal
Telèfon del pare/mare/tutor legal
Marcau amb una casella: juliol o agost (podeu marcar-los tots dos si teniu disponibilitat per
participar-hi els dos mesos)
1r servei que es vol realitzar (a triar d’un desplegable)
2n servei que es vol realitzar (a triar d’un desplegable)
3r servei que es vol realitzar (opció lliure)

Per poder realitzar un seguiment i una tutorització individualitzada, cada jove ha de respondre les
tres preguntes següents:
- Què t’agradaria aprendre amb aquesta experiència?
- Quines habilitats creus que podries millorar amb la participació a Un Estiu per Créixer?
- Què t’ha motivat a triar aquests serveis?
L’objectiu d’aquestes preguntes és poder elaborar una eina de seguiment i avaluació que permeti
contrastar quins aprenentatges i assoliments realitza cada jove durant la seva experiència en el
projecte Un Estiu per Créixer.
Finalment, el jove ha d’indicar la seva disponibilitat per participar en el programa durant el mes de
juliol o agost i en horari de matí o capvespre.
5. TERMINIS I SISTEMA DE SELECCIÓ DE LES SOL·LICITUDS
-

-

Termini per presentar les sol·licituds: del 17 de maig al 28 (ambdós inclosos) a través de la
web d’InJove (www.injovemenorca.com). El formulari de preinscripció es pot omplir amb el
suport dels professionals dels punts d’informació juvenil municipals (casal de joves), amb el
suport dels professors dels centres educatius de secundària o de forma autònoma.
Llista d’inscrits: 31 de maig. Un cop finalitzat el període d’inscripcions es facilitarà a cada
municipi la llista dels inscrits per ordre d’arribada per comprovar aquestes inscripcions.
Criteri de selecció: en cas que en un municipi hi hagi més preinscripcions que places
oferides, es realitzarà un sorteig per establir la llista d'aspirants a participar en el projecte.
Publicació provisional de la llista d’admesos i llista d’espera: 4 de juny a la web d’InJove
(www.injovemenorca.com)
Publicació definitiva de la llista d’admesos i llista d’espera: 11 de juny a la web d’InJove
(www.injovemenorca.com)
Formalització de places:
A partir del 14 de juny (participants del mes de juliol)

-

A partir del 14 de juliol (participants del mes d’agost)

Sistema de selecció de les sol·licituds
El sistema de selecció de les sol·licituds, en cas que hi hagi més sol·licituds que places oferides, serà
el sorteig.
En la llista publicada un cop finalitzat el procés d’inscripció s’indicarà el nom del jove o la jove,
acompanyat d’un nombre (en estricte ordre d’arribada de la seva preinscripció). Aquest nombre serà
identificatiu del jove. El sorteig es farà a través de la web www.sortea2.com, que emetrà un certificat
amb les màximes garanties de transparència i legalitat per a tots els participants. En el sorteig hi
entraran tots els nombres presentats del municipi. La quantitat de nombres seleccionats dependrà
de les places assignades per cada municipi.
-

Les places que el municipi elegeixi reservar per atendre joves amb necessitats
educatives o socials no entraran a formar part del sorteig.
En cas de no cobrir la reserva de places aquestes places s’ampliaran a places
normalitzades i per tant s’ampliarà el nombre de places del sorteig.
El sorteig es farà per separat (un al juliol i un altre a l’agost). Els joves que no surtin
formaran part d’una llista de reserva.
Es publicaran les llistes provisionals de joves participants. En el cas que algun
participant surti a ambdós sortejos se li demanarà en quin s’estima més participar.
Un cop aquests joves hagin elegit el mes en el qual volen participar, es publicaran les
llistes definitives.

6. PROCEDIMENT
La instrucció de l’expedient correspon als coordinadors i coordinadores municipals que presten el
servei als respectius ajuntaments, amb la supervisió de la Coordinació del Consell Insular de
Menorca. Aquest personal tècnic realitza d’ofici les actuacions necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de dictar l’acord dels seleccionats
per participar en UN ESTIU PER CRÉIXER 2021. Els coordinadors han d’examinar les sol·licituds
presentades i la documentació adjunta per determinar si el sol·licitant s'adequa a la finalitat
d’aquesta convocatòria.
Si es considera necessari disposar de documentació complementària per poder fer una valoració
correcta de la sol·licitud, els coordinadors poden sol·licitar la documentació que considerin oportuna
a la persona interessada.
Comissió Avaluadora. Es crea una Comissió Avaluadora, que està formada per:
-

La coordinadora insular del projecte Un Estiu per Créixer
Tècnic municipal de joventut
Coordinador municipal del projecte Un Estiu per Créixer

Les funcions de la Comissió Avaluadora són:

-

Examinar, avaluar i qualificar les sol·licituds amb els criteris i requisits que estableix aquesta
convocatòria.
Realitzar el sorteig (en els municipis que exigeixen aquesta modalitat).
Emetre informe d’admesos i llista de reserva.

L’acord de la Comissió Avaluadora que resol el procediment es notificarà a la persona interessada.
La resolució de l’expedient de participació del programa UN ESTIU PER CRÉIXER 2021 ha de ser
expressa i motivada d’acord amb els criteris de valoració establerts en les bases.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de participació en el programa UN ESTIU
PER CRÉIXER 2021 és de 15 dies. El silenci administratiu té caràcter desestimatori.
7. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS EN LA CONVOCATÒRIA
Els joves participants han d’assistir com a mínim a tres sessions:
-

A la matinal formativa del projecte.
A la seva presentació en el lloc triat.
A les jornades de cloenda, on es lliuren els certificats i informes d’aprenentatge.

Complir amb l’acord de participació:
-

-

Realitzar una jornada de 15 hores setmanals. Aquesta jornada pot tenir alguna modificació
sempre que l’empresa/entitat i coordinador ho acordin i les causes d’aquesta modificació
siguin justificades.
Respectar les directrius del mentor o mentora de l’empresa o entitat col·laboradora.
Tenir coneixement de les normes de participació i comprometre’s a fer un bon aprofitament
de l’experiència.
Respectar les indicacions facilitades pel coordinador municipal d’acord amb les directrius de
les autoritats sanitàries competents en matèria d’higiene i seguretat per mor de la pandèmia
de la COVID-19.

De forma excepcional i a petició del jove participant (del mes de juliol) pot continuar desenvolupant
l’aprenentatge durant el mes d’agost, sempre que es compleixin les condicions següents:
-

Que la plaça que ocupa no hagi de ser ocupada per un altre jove durant el mes d’agost.
Que l’empresa/entitat/servei i pare/mare/tutor legal autoritzin aquesta continuïtat.
Que el coordinador/a municipal estigui d’acord en la pròrroga del servei.

En aquest cas, la documentació signada ha de tornar-se a presentar, ja que la documentació és
efectiva per un mes.
Documentació que cal entregar i signar una vegada admesos
-

Autorització de participació dels pares/mares/tutors legals, que inclou el consentiment de

-

cessió de dades personals i autorització per formar part del canal de comunicació del
projecte; també inclou l’autorització de drets d’imatge i l’acceptació de les mesures COVID.
Acord de participació dels pares/mares/tutors legals i entitat/departament/empresa
col·laboradora.

8. ENTITATS COL·LABORADORES
Els coordinadors o coordinadores locals realitzaran una recerca d’empreses i entitats del municipi per
donar resposta a les demandes d’aprenentatge dels joves participants. En aquest sentit aquesta
recerca prioritzarà donar resposta a la primera opció que el jove indica a la inscripció, i si aquesta no
és possible, s’intentarà donar resposta a la segona i tercera opció.
Per altra banda, es prioritzarà que els espais d’aprenentatge assignats siguin pròxims al domicili del
jove per intentar facilitar el desplaçament autònom a l’hora d’anar a realitzar el servei. No obstant
això, en el cas que algun municipi no compti amb els serveis elegits pel jove per desenvolupar els
aprenentatges, el coordinador o coordinadora local referent pot obrir la recerca a altres municipis
pròxims, sempre que el jove tengui disponibilitat per desplaçar-se.
És important recordar que no es permet la participació en empreses familiars o serveis de
l’Administració pública on el pare o la mare del jove sigui el mentor durant el projecte.
Per poder col·laborar, les entitats, àrees municipals i empreses han de comptar amb una figura de
mentor, que acompanyarà el jove durant tot l'aprenentatge.
Així mateix, han de complir el conveni i l’acord de participació, que ha d’omplir i signar la persona
responsable d’aquesta entitat.
-

-

Acord/conveni: aquest conveni es realitzarà entre l'Ajuntament i les empreses o entitats
municipals que s'adhereixen al projecte. S’ha de recalcar que aquest conveni no constitueix
cap relació contractual entre les entitats, els departaments municipals i les empreses
col·laboradores amb els ajuntaments.
Mentor/a: és la persona responsable del jove participant, que s’encarrega de l’aprenentatge
pràctic de l’ofici corresponent i la seva supervisió, com també d’atendre el coordinador que
realitza el seguiment setmanal i final de l’adolescent.

9. ASSEGURANÇA
Els joves participants en el projecte tindran contractada una pòlissa d’accidents i de responsabilitat
civil, a fi de cobrir qualsevol incidència. Aquesta pòlissa respecta la normativa de joventut del Decret
23/2018, de 6 de juliol, que per a les activitats de temps lliure determina el següent:
-

-

Per a totes les persones participants, una assegurança d’accidents personals, amb les
cobertures següents: per despesa d’assistència sanitària, amb un mínim de 6.000 euros; per
defunció, un mínim de 5.000 euros, i per invalidesa permanent, un mínim de 6.500 euros.
Una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que ha de preveure uns límits mínims de

300.000 euros per víctima i 1.200.000 euros per sinistre.
10. DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE
-

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Menorca
Conveni entre les entitats col·laboradores i l’Ajuntament
Inscripció
Autorització de participació dels pares/mares/tutors
Acord de participació entre els pares/mares/tutors i l’empresa/servei/entitat
Assegurança dels joves participants (responsabilitat civil i informe d’accidents)
Document de seguiment setmanal
Memòria d’aprenentatges assolits pels joves
Enquesta d’opinió del jove
Enquesta d’opinió de les famílies dels joves participants
Enquesta del mentor/entitat col·laboradora
Certificat d’aprofitament o de participació

11. MODIFICACIÓ DE LES BASES DE PARTICIPACIÓ
El Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular pot introduir
modificacions a aquestes bases (terminis establerts, places oferides, serveis d’aprenentatge, format
de participació, etc.). Les modificacions dependran de les indicacions de les autoritats sanitàries
competents i de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19.
12. TEST DE VALORACIÓ
L’equip de coordinació del projecte Un Estiu per Créixer lliurarà un test de valoració de l’experiència
viscuda als joves participants i a les seves famílies, com també un test de valoració del projecte per a
les entitats col·laboradores.
Mitjançant aquests tests l’equip de coordinació podrà establir propostes de millora i analitzar l’èxit
del projecte.
13. MEMÒRIA TÈCNICA
Cada municipi ha de presentar una memòria dels resultats obtinguts i, finalment, la coordinadora
insular realitzarà una memòria global amb tota la documentació. L’objectiu d’aquesta memòria
tècnica és valorar l’aplicació del projecte i establir possibles punts i propostes de millora.

