ESFERA

JOVE

REPTE
GENERAL

CONNECTANT I ENFORTINT LA COMUNITAT
DES DE LA PARTICIPACIÓ JUVENIL

Enfortir el teixit juvenil de
Marianao i
el compromís
social amb la seva comunitat
personalitzant les experiències
participatives i educatives dels
i les adolescents i joves.

A través de tres grans eixos:

Formació en
participació

Espai Jove
“Lokal9”

VIVER de
Projectes

LIDERATGE JUVENIL

NECESSITAT
EDUCATIVA
- Manca de cultura participativa
juvenil a l’institut i a la comunitat
fruit del desconeixement dels
recursos i serveis.
- Manca de lideratge juvenil en relació amb propostes de dinamització
comunitària.
- Manca de la vinculació dels adolescents i joves amb els espais de
participació ciutadana.
- Falta de circuits fluids d’aprenentatges personalitzats entre l’estructura formal i la no formal.

CONTACTE
Fundació Marianao
Projecte Esfera Jove
esferajove@marianao.net
Pl. Mercè Rodoreda, 5
Sant Boi de Llobregat.
Tel.: 93 640 14 02
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La
formació
en
participació: Introducció
de la participació social
en l’horari lectiu. Els i les
adolescents i joves
generen
i
lideren
propostes d’impacte al
seu institut, transformant
el seu aprenentatge
educatiu.
LIDERA
PLA
DESENV.
COMUNITARI

JOVES

PROMOUEN
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El viver de projectes:
Col·lectius de joves que
impulsen
projectes
socials (infància, adults,
gent gran...) a la
comunitat en relació amb
els diversos agents del
territori.

FUNDACIÓ
INSTITUT
MARIANAO
equip esfera jove MARIANAO

“Lokal 9”: Valuós espai
de referència, dintre del
marc de l’oci i el lleure,
que facilita la conexió
entre l’educació formal i
la no formal i afavoreix el
treball dels procesos
participatius dels i les
adolescents i joves.

RECURSOS
TÈCNICS

COGESTIONEN

ENTITATS

AJUNTAMENT

COL·LABOREN

OPORTUNITATS EDUCATIVES

Augment de la cultura participativa
juvenil al territori,
coresponsabilitat i
compromís social
dels joves envers la
seva comunitat.

Formació i creació
de nous col·lectius juvenils que
desenvolupen
i
lideren
projectes
socials adaptats als
seus interessos i
motivacions,
així
com a les necessitats del territori i la
seva viabilitat.

VALOR
AFEGIT

Sensibilització
social entorn als
col·lectius en risc o
en situació de vulnerabilitat social.
Millora de l’autopercepció i autoconfiança
dels
adolescents
i
joves. Augment de
l’autoestima.
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Treball en valors i respecte absolut a les reflexions i decisions
dels adolescents i joves.
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Millora del currículum educatiu de
l’institut. Nou ecosistema: comunitat educadora.
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Promoció de l’esperit crític i el
pensament reflexiu i investigador.

Foment de l’ús de
l’espai públic de la
comunitat en jornades educatives i
lúdiques impulsades pels adolescents i joves.
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Foment del compromís i
la coresponsabilitat amb
la realitat social de l’entorn.
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Noves xarxes de relació i
lideratge (institut, recursos i serveis de la comunitat..)

