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1
1.1

L’IVAJ.GVA JOVE DURANT EL 2015
ORGANITZACIÓ

L'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove és una entitat autònoma de la
Generalitat, de caràcter mercantil, adscrita a la Conselleria de Benestar Social, a la
qual correspon, de conformitat amb el que estableix la Llei 18/2010, de 30 de
desembre, de Joventut de la Comunitat Valenciana, la competència de coordinar la
política de joventut en el seu àmbit territorial. La seua organització i funcionament es
regulen mitjançant el Decret 21/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat.
Els principis i criteris inspiradors de la política de joventut de la Generalitat
Valenciana, la coordinació dels quals es comanda a l’Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, els conté l’esmentada Llei 18/2010, de 30 de desembre,
la qual s’estructura en quatre títols, set capítols i dues seccions, amb un total de 58
articles, tres disposicions transitòries, una derogatòria i dues finals.
El títol preliminar recull les disposicions generals.
El títol I s'ocupa de l'organització de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove i de les funcions dels seus òrgans directius, i n’esmenta l’estructura
organitzativa i personal i els recursos econòmics per al seu funcionament.
El títol II es dedica a la participació juvenil, a les formes organitzades de participació
juvenil i al seu finançament. També regula el Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana i els consells locals de la joventut, la seua naturalesa, procediment per a
la seua constitució i finançament.
El títol III es destina a les polítiques en matèria de joventut. El capítol I fa especial
insistència en la Xarxa d’Informació Juvenil i en les escoles de formació. El capítol II
es dedica als serveis per a la joventut i s’hi regula el Carnet Jove, els albergs, els
campaments i les residències, i la promoció del turisme juvenil, faceta mercantil de
l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove. El capítol III s’ocupa del Pla
Generalitat Jove, que es configura com un instrument de planificació de les
polítiques de joventut a la Comunitat Valenciana, i finalment, el capítol IV d’este títol
estableix un règim sancionador que inclou la inspecció en matèria de joventut i les
infraccions i sancions.
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1.1.1 ELS ÒRGANS DIRECTIUS DE L'IVAJ.GVA JOVE I EL CONSELL
RECTOR
Els òrgans directius de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
s'estableixen en l'article 7 de la Llei 18/2010, de 30 de desembre i són els següents,
al llarg de 2015:
La Presidència l'ha ostentada la sra. Asunció Sánchez Zaplana, fins al 12 de
juny de 2015. Des d’eixa data, les funcions i competències de la consellera de
Benestar Social les va assumir temporalment el conseller de Sanitat, el sr.
Manuel Llombart Fuertes, fins el 29 de juny de 2015, en què la sra. Mónica Oltra
Jarqueva ser nomenada vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques
Inclusives.
La Direcció General de l'IVAJ.GVA JOVE l’ha ocupada el sr. Marcos Sanchis
Fernández fins al 8 de juliol de 2015 i, des del 6 de juliol de 2015, el sr. Alberto
Ibáñez Mesquita, secretari autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana
d'Igualtat, que ostenta les competències de la Direcció General de Joventut.
La Secretaria General de l'IVAJ.GVA JOVE l’ha ocupada el sr. Juan Carlos
Caballero Muntanyés fins al 14 de juliol de 2015, i el sr. Jesús Martí Nadal, a
partir del 15 de juliol de 2015
Els membres del Consell Rector, a data 31 de desembre de 2015, el nomenament
dels quals correspon, d’acord amb el que preveu l’article 9. d) de la Llei 18/2010, de
30 de desembre, a la persona titular de la conselleria competent en matèria de
joventut, ho van ser mitjançant una resolució de la vicepresidenta, consellera
d'Igualtat i Polítiques Inclusives i presidenta de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove de 14 d'octubre de 2015. La composició del Consell
Rector es va publicar en el DOCV núm. 7639, de 20 d'octubre de 2015.
Presidenta: La sra. Mónica Oltra Jarque, vicepresidenta, consellera d'Igualtat i
Polítiques Inclusives i presidenta de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove.
Vicepresident: El sr. Alberto Ibañez Mesquita, secretari autonòmic d'Inclusió i de
l'Agència Valenciana d'Igualtat
Secretari: El sr. Jesús Martí Nadal, secretari general de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove
Vocals:
a) En representació de l'Administració del Consell:

Pag. 4/118

El sr. José Moreno Soler, director general de Pressupostos de la Conselleria
d'Hisenda i Model Econòmic
El sr. José García Añón, director general de Reformes Democràtiques i
Llibertats Públiques de la Conselleria de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
El sr. Josep Miquel Moya Torres, director general d'Esports de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
La sra. Ana Maria García García, directora general de Salut Pública de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
La sra. Mónica Cucarella Pérez, directora general d'Internacionalització de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
La sra. Delia Álvarez Alonso, directora general de Prevenció d'Incendis
Forestals de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural.
El sr. Alberto Sanchis Cuesta, director general de Habitatge, Rehabilitació i
Regeneració Urbana de la Conselleria de Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori
La sra. Aitana Joana Mas Mas, directora general de Transparència i
Participació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
b) En representació de les diputacions provincials:
El sr. Pablo Roig Ferrando, diputat Provincial de la Diputació Provincial de
Castelló.
La sra. Mercedes Alonso García, diputada Provincial de la Diputació
Provincial d'Alacant.
La sra. Isabel García Sánchez, diputada Provincial de la Diputació Provincial
de València.
c) En representació del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana:
Sr. David Latorre García president del Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana
El sr. Hèctor Josep Juan Bofí, vocal del Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana
El sr. Carlos Villodres Iglesias, vocal del Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana
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La sra. Begoña Cruz Fernández, vocal del Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana
La sra. Sandra Gómez López, vocal del Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana
d) Nomenats per la Presidència del Consell Rector en el marc del que disposa
l'article 9 d) de la Llei 18/2010, de Joventut de la Comunitat Valenciana
El sr. Pedro Andrés Sánchez, de Júniors Moviment Diocesà
La sra. Carolina Gómez Silla, del Consell de la Joventut de Mislata
La sra. Virgínia Morales Bargas, de la Federació de Cases de Joventut de la
Comunitat Valenciana.
La sra. Noelia Valero Doménech, de l'Associació de Professionals de la
Joventut de la Comunitat Valenciana
El sr. Víctor Marín Ruiz, delegat general d'estudiants de la Universitat Miguel
Hernández d’Elx.
Al llarg de 2015, el Consell Rector de l'IVAJ.GVA JOVE s'ha reunit en dues
ocasions, el 29 de gener i el 27 d'octubre de 2015.

1.1.2 NORMATIVA I PLANS APROVATS EN 2015
DECRET 86/2015, DE 5 DE JUNY, DEL CONSELL
El Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, desplega reglamentàriament la Llei
18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana,
va ser publicat en el DOCV núm. 7542, de 8 de juny de 2015.
La Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat
Valenciana, conté, en la seua disposició final primera, una crida expressa al
desplegament reglamentari de les matèries que aborda.
Així mateix, la dita habilitació normativa es concreta en altres preceptes de la Llei:
en l'article 36, respecte de la Xarxa d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana
i els serveis que la integren; en l'article 37, quant a la formació en activitats de
temps lliure; en l'article 38, en relació amb el Carnet Jove, i en els articles 39,40 i 41,
en l'àmbit de les instal·lacions per a jóvens.
Atenent l'esmentada habilitació legal, el Decret condensa en un sol text normatiu les
diverses disposicions reglamentàries, aprofita l'oportunitat per a procedir a la seua
actualització i regula les matèries següents:
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1. La Xarxa d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana, els serveis que la
integren, el cens de la dita Xarxa, i els beneficis i obligacions derivats de la
inscripció en el Cens.
2. Les activitats de temps lliure educatiu, infantil i juvenil.
3. La formació en matèria d'animació juvenil, les escoles d'animació juvenil, els
cursos i el fòrum en esta matèria.
4. El Carnet Jove, usuaris, entitats adherides i entitats col·laboradores.
5. Les instal·lacions destinades a la joventut per a la realització d'activitats culturals,
d'oci i temps lliure en el territori de la Comunitat Valenciana, de titularitat pública o
privada, i el seu registre.

PLA GENERALITAT JOVE 2015 – 2017
El PLA GENERALITAT JOVE va ser presentat i aprovat en el Ple del Consell Rector
de l'IVAJ.GVA JOVE de 29 de gener de 2015 com l'instrument de planificació de les
polítiques de joventut a la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que
estableixen els articles 43 a 47 de la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de Joventut
de la Comunitat Valenciana.
Mitjançant el Pla Generalitat Jove s'estableixen les directrius generals a desplegar
per la Generalitat, i es coordinen totes les actuacions i programes de les distintes
conselleries en totes aquelles àrees que incideixen en matèria de joventut.
La finalitat del PLA GENERALITAT JOVE 2015 - 2017 és analitzar la situació dels
jóvens valencians i plantejar un procés de recerca de solucions davant dels reptes
que suposa accedir a la pròpia autonomia personal i la inserció social i laboral. Això
implica no sols reforçar els serveis i les accions que ja s'estan realitzant, sinó també
impulsar la realització de nous projectes i recursos que resolguen les seues
necessitats. Les dites mesures han d'adquirir una major intensitat en el cas de
jóvens en situacions de risc d'exclusió social o de desemparament, alhora que es
continua col·laborant amb les associacions juvenils i s'aprofundeix en noves
fórmules de voluntariat.
Finalment, cal destacar que este Pla s'estructura en set àrees, a saber: Ocupació,
Formació i Educació, Participació, Estils i Qualitat de Vida, Igualtat, Territori i
Habitatge i Cultura.
Cada una d'estes àrees recull els objectius a aconseguir i les actuacions que han de
permetre la seua consecució; actuacions que seran executades, durant este trienni
2015-2017, per tots aquells departaments de la Generalitat, l'acció dels quals
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incideix o afecta la joventut de la Comunitat Valenciana. En concret, el Pla
Generalitat Jove 2015-2017 arreplega al voltant d’unes 260 actuacions.

ALTRES RESOLUCIONS
RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, del director general de l'Institut Valencià de
la Joventut. Generalitat Jove, per la qual s'ordena la publicació de les variacions en
la composició del Consell Rector de l'IVAJ.GVA.JOVE.
RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2015, del secretari autonòmic d'Inclusió i de
l'Agència Valenciana d'Igualtat i director general de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, mitjançant la qual es deleguen competències i atribucions
al secretari general de l'IVAJ.GVA JOVE.
RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2015, del secretari autonòmic d'Inclusió i de
l'Agència Valenciana d'Igualtat i director general de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, mitjançant la qual es deleguen competències i atribucions
al Cap de l'Àrea de l'IVAJ.GVA JOVE.

1.2 CONVOCATÒRIES I CONVENIS
1.2.1 CONVOCATÒRIES GESTIONADES
Durant l'any 2015, mitjançant les corresponents ordres, s'han convocat les següents
ajudes i beques, i se n’han fet públics les persones beneficiàries, mitjançant la
resolució que en cada cas s'indica:
ORDRE 3/2015, de 25 de febrer, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual
es convoquen les ajudes associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la
joventut, per a accions de caràcter social, amb àmbit d'actuació a la Comunitat
Valenciana, per a l'any 2015, i se n'aproven les bases reguladores (DOCV núm.
7482, de 10.03.2015).
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2015, del director general de la Joventut i de l'Institut
Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es procedeix a la concessió de
les ajudes convocades a l'empara de l'Ordre 3/2015, de 25 de febrer, de la
Conselleria de Benestar Social, per la qual es van convocar les ajudes a
associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit
d'actuació a la Comunitat Valenciana, per a accions de caràcter social durant l'any
2015 (DOCV núm. 7545, de 11.06.2015).
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ORDRE 1/2015, de 24 de febrer, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual
es convoquen les ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a
la joventut titulars d'escoles oficials d'animació juvenil, reconegudes i homologades
per la Generalitat Valenciana, per a l'any 2015 (DOCV núm. 7479, de 05.03.2015).
RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2015, del director general de la Joventut i de
l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es procedeix a la
concessió i desistiment de les ajudes convocades a l'empara de l'Ordre 1/2015, de
24 de febrer, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es van convocar les
ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut titulars
d'escoles oficials d'animació juvenil, reconegudes i homologades per la Generalitat,
per a l'any 2015 (DOCV núm. 7532, de 25.05.2015).
ORDRE 2/2015, de 24 de febrer, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual
es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a consells locals de la
joventut, per a l'any 2015 (DOCV núm. 7481, de 09.03.2015).
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2015, del director general de la Joventut i de l'Institut
Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es procedeix a la concessió de
les ajudes convocades a l'empara de l'Ordre 2/2015, de 24 de febrer, de la
Conselleria de Benestar Social, per la qual es va convocar concurs públic per a la
concessió d'ajudes a consells locals de la joventut, per a l'any 2015 (DOCV núm.
7545, de 11.06.2015).
RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2015, del secretari general de l'Institut Valencià de
la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es procedeix a la concessió al Consell de la
Joventut de Mislata i al Consell dels Joves de Gandia de les ajudes convocades a
l'empara de l'Ordre 2/2015, de 24 de febrer, de la Conselleria de Benestar Social,
per la qual es va convocar concurs públic per a la concessió d'ajudes a consells
locals de la joventut, per a l'any 2015, i se’n van aprovar les bases reguladores
(DOCV núm. 7641 de 22.10.2015.
ORDRE 2/2015 de 10 d'agost de 2015, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat
i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen beques per al curs 2015-2016, per
a jóvens residents, a les residències juvenils de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove (DOCV núm. 7597, de 20.08.2015).
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del secretari general de l'Institut Valencià
de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es resol la convocatòria de beques per
al curs 2015-2016, per a jóvens residents, a les residències juvenils de l'Institut
Valencià de la Joventut.Generalitat Jove (DOCV núm. 7676, de 11.12.2015).
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També l'any 2015, la Direcció General de l'IVAJ.GVA JOVE ha convocat i resolt les
convocatòries següents:
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2015, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoca la campanya de Camps de Treball
Voluntari Juvenil per a 2015 (DOCV núm. 7217, de 12.02.2015).
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2015, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, per la qual es fa pública la convocatòria de la campanya
de temps lliure juvenil, en la modalitat d'oferta concertada i oferta lliure per a l'any
2015 (DOCV núm. 7467, de 17.02.2015.
RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2015, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, per la qual es resol la convocatòria de la campanya de
temps lliure juvenil, en la modalitat d'oferta concertada i oferta lliure per a l'any 2015
(DOCV núm. 7512, de 24.04.2015).
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2015, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoquen places a les residències
juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE per al curs 2015/2016 (DOCV núm. 7549, de
16.06.2015).
RESOLUCIÓ de 10 d'agost de 2015, del secretari general de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, per la qual es resol la convocatòria places a les
residències juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE per al curs 2015/2016 (DOCV núm. 7593,
de 14.08.2015).
RESOLUCIÓ conjunta de 30 d'octubre de 2014, del director general de l'Esport i del
director general de Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove,
per la qual es convoca la campanya d'activitats nàutiques de la Generalitat «a la
Mar 2015», la qual inclou el Programa Blau (DOCV núm. 7396, de 5.11.2015).
RESOLUCIÓ conjunta de 24 d'abril de 2015, del director general de l'Esport i del
director general de Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove,
per la qual es convoca el Programa Lliure d'Estiu dins de la campanya d'activitats
nàutiques de la Generalitat «a la Mar 2015» (DOCV núm. 7516, de 30.04.2015).
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1.2.2 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Els convenis de col·laboració amb distintes entitats – administracions públiques i
altres entitats privades –, subscrits per l'IVAJ.GVA JOVE, en el passat any 2015 han
sigut els següents:
OBJECTE DEL CONVENI

ENTITAT

Data firma

EMISSIÓ DEL CARNET JOVE

AJUNTAMENT D’ELDA

16-gen-15

VOLUNTARIAT EN PARCS NATURALS
DE LA CV

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURAS,
TERRITORIO i MEDIO AMBIENTE

06-mar-15

EMISSIÓ DEL CARNET JOVE

AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

25-mar-15

EMISSIÓ DE CARNETS
D’ALBERGUISTA I INTERNACIONALS

AJUNTAMENT D’AIELO DE MALFERIT

07-abr-15

EMISSIÓ DEL CARNET JOVE

AJUNTAMENT D’ALCALALÍ

21-abr-15

EMISSIÓ DEL CARNET JOVE

AJUNTAMENT D’ONDA

25-mai-15

EMISSIÓ DEL CARNET JOVE

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA

25-mai-15

DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA DE MICROCRÈDITS DE
L’INJUVE

ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’INSTITUT DE LA JOVENTUT I MICROBANK,
SUBSCRIT EL 12/01/2015

27-mai-15

EMISSIÓ DEL CARNET JOVE

AJUNTAMENT DE MONÒVER

09-des-15

1.2.3 DADES
GENÈRIQUES
RESUMIDES
QUANT
D'ASSESSORAMENT JURÍDIC DE L'IVAJ.GVAJOVE

AL

SERVEI

Pel que fa als diferents informes i dictàmens jurídics emesos en relació amb
l'actuació administrativa de l'Institut (recursos administratius, reclamacions prèvies a
la via laboral, recursos contenciosos administratius, informes jurídics relatius a
avantprojectes legislatius, a disposicions de caràcter general, als convenis que
celebra o en què intervé l'IVAJ.GVA JOVE, etc.) es resumeixen, en els quadres
següents, les actuacions desplegades durant l'any 2015, pel Servei de Règim
Jurídic i Gestió de Personal, que és la unitat a què correspon l'assessorament
jurídic:
Expedients administratius

70

Expedients de les distintes jurisdiccions

4

Total

74
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Detall dels expedients administratius tramitats:
Tipus d’expedients administratius

nombre

• Recursos sobre:

 Sanció econòmica per incompliment de la normativa d’animació juvenil

1

 Concessió d’ajudes a consells locals de la joventut

2

 Reclamació de responsabilitat patrimonial

1

 Adjudicació de beques en residències juvenils
 Oposició a registre de marca

1
1

• Informes jurídics sobre:
 Convenis / Acords

1

 Resolucions del director general

7

 En matèria de contractació

21

 Decrets

2

 Carnet Jove

1

 Tractament de dades de caràcter personal

2

 Patrimoni

1

 Assegurances de productes

1

• Queixes:

3

• Reclamacions prèvies a la via social sobre acomiadaments i salaris:

2

• Sol·licituds:
 Sobre inexistència de duplicitats en matèria de joventut amb ajuntaments

1

 En matèria de personal

2

 Sobre cessió d’ús d’instal·lacions

2

• D’altres:

 Assumptes generals (certificacions factures, meses contractació,

18

correspondència, sol·licituds informació, normativa i legislació,
material, horaris, memòria activitats, validació de poders, auditoria)
TOTAL

70

Detall expedients tramitats en relació amb les distintes jurisdiccions:
Jurisdicció

nombre

Ordre jurisdiccional contenciós administratiu

2

Ordre jurisdiccional social

2

Ordre jurisdiccional civil

0

TOTAL

4

Pag. 12/118

1.3

GESTIÓ DEL PRESSUPOST

Per Llei 8/2015, de 26 de desembre, es van aprovar els Pressupostos de la
Generalitat per a l'exercici 2015, amb càrrec al programa 311.10 del qual
(Conselleria de Benestar Social/Direcció i Serveis Generals) es van finançar la
major part de les despeses corrents i de capital de l'IVAJ.GVA JOVE. La resta es va
finançar amb càrrec als ingressos propis de l'activitat mercantil de l'Institut.
L'IVAJ.GVA JOVE ha tramitat sis modificacions pressupostàries en l'exercici 2015 a
fi d'aconseguir una adequada i eficient assignació dels recursos econòmics
assignats a l'Institut per al compliment dels seus fins. Els imports de les
modificacions d'augment dels capítols 6 (1.636.593,49€) i 7 (404.744,73€) del
pressupost de despeses corresponen exclusivament a les dotacions dels plans
integrats en el Pla d'Inversió Productiva (PIP) aprovats pel Decret Llei 1/2009 del
Consell, assignats a l'IVAJ
L'execució del pressupost de l'IVAJ.GVA JOVE per a l'exercici 2015 es reflecteix en
els dos quadres següents:

PRESSUPOST DE DESPESES
PER CAPÍTOLS DE DESPESA (en euros)

¾

CRÉDITOS PRESUPUESTARIS
CAP.

CONCEPTES

INICIALS

MODIFIC.

DEFINIT.

OBLIG.
RECONEG.

%
EXECUC.

1

DESPESES DE
PERSONAL

6.084.730,00

-100.000,00

5.984.730,00

5.041.329,52

84,24%

2

COMPRA BENS
CORRENTS I DESPESES
FUNC.

3.759.840,00

-450.270,00

3.309.570,00

2.254.312,12

68,11%

3

DESPESES
FINANCERES

0,00

100.000,00

100.000,00

55.269,99

55,27%

4

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

1.134.060,00

450.270,00

1.584.330,00

675.520,00

42, 64%

6

INVERSIONS REALS

300.000,00

1.636.593,49

1.936.593,49

348.593,34

18,00%

7

TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL

10.000,00

404.744,73

414.744,73

10.000,00

2,41%

11.288.630,00

2.041.338,22

13.329.968,22

8.385.024,97

62,90%

TOTAL
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De les obligacions reconegudes en el capítol 6, 117.080,60 euros corresponen a
l'execució dels projectes del PIP. En el capítol 7, durant el 2015 no s'ha reconegut
cap obligació corresponent al PIP.

PRESSUPOST D'INGRESSOS
(en euros)
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES
CAP.

CONCEPTES

INICIALS

MODIFIC.

DEFINIT.

OBLIG.
RECONEG.

%
EXECUC.

3

TAXES i ALTRES
INGRESSOS

1.320.000,00

0,00

1.320.000,00

1.550.981,86

117,50%

4

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

9.850.130,00

0,00

9.850.130,00

9.830.130,00

99,80%

5

INGRESSOS
PATRIMONIALS

18.000,00

0.00

18.000,00

7.214,34

40,08%

7

TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL

100.500,00

0,00

100.500,00

100.500,00

100,00%

11.288.630,00

0,00

11.288.630,00

11.488.826,20

101,77%

TOTAL

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS
LÍNIES DE SUBVENCIÓ TRAMITADES
Denominació: FOMENT ASSOCIACIONS I ENTITATS JUVENILS
Beneficiaris: associacions Juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut
amb àmbit d'actuació a la C.V.
Import: 250.000,00 €.
Denominació: SUBVENCIONS AL CONSELL DE LA JOVENTUD DE LA C.V.
Beneficiaris: Consell de la Joventut de la C. Valenciana
Import: 100.000,00 €.
Denominació: FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME
Beneficiaris: Consells locals de Joventut.
Import: 38.275,78 €.
Denominació: FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC ENTRE USUARIS DEL
CARNET JOVE
Beneficiaris: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV); Empresa Municipal de
Transports de València SAU (EMT); Metrorbital UTE, SA; Fernanbus, SA; Edetania
Bus, SA; Autobuses Valencia a Catarroja, SA (AUVACA); Autos Valldeuxense, SA
(AVSA); Autocares HERCA, SL; Autobuses Buñol, SL; URBETUR SA
Import: 380.000,00 €.
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Denominació: SUPORT ACTIVITATS DE FORMACIÓ D'ANIMADORS JUVENILS.
Beneficiaris: associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut
titulars d'escoles de formació d'animadors juvenils.
Import: 17.490,79 €.
Denominació: SUPORT REINSERCIÓ SOCIAL
EXRECLUSOS.
Beneficiaris: Associació Iniciatives Solidàries.
Import: 15.000,00 €.

JÓVENS

RECLUSOS

I

Denominació: QUOTA DE PARTICIPACIÓ EN LA REAJ
Beneficiaris: Consorci de la Xarxa Espanyola d'Albergs Juvenils.
Import: 9.015,00 €.
Denominació: BEQUES PER A RESIDÈNCIES JUVENILS
Beneficiaris: Jóvens estudiants valencians
Import: 16.639,74€.
Denominació: SUBVENCIONS DE CAPITAL AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE
LA C.V.
Beneficiaris: Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
Import: 10.000,00 €.
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2

ACCIONS TRANSVERSALS

2.1

INFORMACIÓ JUVENIL

2.1.1 EL CENTRE COORDINADOR DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
JUVENIL (CCDIJ)
El Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil (CCDIJ) és una unitat
administrativa de l'Àrea de l'IVAJ.GVA JOVE, que té com principal funció potenciar i
impulsar el desenvolupament de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil i
coordinar-ne el funcionament.
El CCDIJ s'ocupa també d'assessorar a les institucions, entitats i professionals que
treballen en este camp, en tot el que es refereix a la informació juvenil i a la creació i
organització dels serveis.

OBJECTIUS
1. Promoure la creació de nous serveis d'informació i prestar l'assessorament
que requerisquen per a la seua obertura.
2. Gestionar el Cens de la Xarxa d'Informació Juvenil de la Comunitat
Valenciana.
3. Cooperar amb entitats, organitzacions i institucions públiques o privades,
dedicades a tasques informatives i documentals per a l'intercanvi d'informació
i programes conjunts d'interés per a la joventut.
4. Promoure cursos de formació, tant en línia com presencials, i jornades i
trobades per al personal dels Serveis de la Xarxa de Serveis d'Informació
Juvenil de la Comunitat Valenciana.
5. Fomentar i recolzar l'ús de les xarxes socials per part de la Xarxa
d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana, i establir-hi mecanismes de
col·laboració.
6. Facilitar, mitjançant llistes de distribució, l'intercanvi fluid d'informació per part
de la Xarxa d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana.
7. Habilitar un espai en la web de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat
Jove, en què es relacionen els serveis i les activitats promogudes pels
centres i els punts de la Xarxa d'Informació Juvenil de la Comunitat
Valenciana.
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8. Facilitar a la ciutadania un servei de consulta electrònica al Centre de
Documentació de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, i
comunicar, a la Xarxa d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana,
periòdicament i de forma electrònica, les novetats que s'hagen produït al
centre de Documentació.
9. Vetlar pel compliment del que estableix el Decret 86/2015, perquè els serveis
d'informació juvenil porten a terme les seues tasques amb l'eficàcia i qualitat
necessàries.
ACTIVITATS
Durant l'any 2015 les principals activitats exercides pel CCDIJ han sigut:
►CORREU
Des del Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil (CCDIJ) al llarg
de l'any 2015 s'han realitzat 1.077 comunicacions dirigides a particulars i entitats, en
els formats següents:
Correu postal
Correu electrònic

5
1.072

El Centre Coordinador ha rebut 1.414 informacions i consultes 1.295 de les quals
s'han realitzat utilitzant el correu electrònic (info_gvajove@gva.es), i 119 per correu
postal.
 TROBADES DE REGIDORIES DE JOVENTUT

A fi de prendre contacte amb les regidories de joventut, l'IVAJ.GVA JOVE ha
organitzat en 2015 estes trobades, en què ha explicat les seues línies d'actuació a
regidors i regidores amb competència en matèria de joventut
El seu objectiu és establir una comunicació fluida amb les regidories i el personal
tècnic de joventut i amb els alcaldes dels distints municipis de la Comunitat.
Se’n van celebrar 3 reunions, una per província, a les quals va assistir un total de 68
regidors i regidores dels municipis següents:
- Alacant, 27 d'octubre: Agost, Albatera, Almoradí, Benidorm, Benissa, Callosa de
Segura, Ibi, L'Alfàs del Pi, Monòver, Mutxamel, Novelda, Sant Vicent del Raspeig,
Teulada, Torrevieja, Villena i Xàbia.
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- València, 28 d'octubre: Alcàsser, l'Alcúdia de Crespins, Almàssera, Benetússer,
Benifaió, Canals, Carlet, Corbera, Cullera, Estivella, Foios, Gata de Gorgos,
Godella, Guardamar de la Safor, La Pobla de Farnals, Manuel, Massamagrell,
Miramar, Mislata, Oliva, Olleria, Ontinyent, Picassent, Piles, Potries, Puçol,
Quatretonda, Rafelbunyol, Requena, Sagunt, San Antonio de Benagéber, Silla,
Sueca, Utiel, València, Vilamarxant, Vinalesa, Xàtiva, Xeraco, Xirivella i Yátova.
- Castelló, 29 d'octubre: l'Alcora, Benicarló, Borriana, Castellnovo, Eslida, La Jana,
Montan, Ribesalbes, Segorbe, Vila-real i Vinaròs.
A més, es va convidar a participar en estes trobades el Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana i les diputacions provincials, que van exposar els seus
programes en matèria de joventut.

 TROBADES COMARCALS AMB TÈCNICS I TÈCNIQUES DE JOVENTUT

Amb l'objectiu de conéixer de forma directa la realitat dels municipis de les distintes
comarques i que l'IVAJ explicara les seues línies d'actuació, es van realitzar
trobades comarcals amb els tècnics i tècniques de joventut municipals a què van
assistir també, en alguns casos, regidors de juventut i altres persones implicades en
el treball amb jóvens, com a agents de desenvolupament local.
Amb estes trobades es pretenia, a més, establir una comunicació fluida amb les
regidories i amb el personal tècnic de joventut.
A les distintes trobades han assistit més de 100 tècnics i tècniques de joventut de
96 municipis. S'han realitzat reunions als municipis següents:
-Ibi, 11 de novembre: Muro d'Alcoi, Cocentaina, Banyeres de Mariola, Onil, Ibi, Alcoi
i Crevillent.
-Vila-real, 12 de novembre: Castelló, Almassora, La Vall d'Uixó, Borriana, Vila-real i
Benicàssim.
-La Serra d'en Galceran, 12 de novembre: Benlloch, Vilanova d’Alcolea, Culla, La
Serra d’en Galceran, Mancomunitat dels Ports, Forcall, Vilafranca, Morella, Ares del
Maestrat, Villores, Zorita del Maestrazgo i Palanques.
-Orihuela, 13 de novembre: Orihuela, Pilar de la Horadada, Torrevieja, Benejúzar,
Crevillent, Albatera, Redován, Guardamar i Bigastro.
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-Mislata, 16 de novembre: Alaquàs, Albal, Alboraia, Alfafar, El Puig, Manc. El Barri
del Crist (Aladaia-Quart), Manises, Mislata, Montcada, Picanya, Picassent, Quart de
Poblet, Rafelbunyol, Sagunt, Sedaví, Silla i Tavernes Blanques.
-Alzira, 16 de novembre: Alzira, Manc. La Ribera Alta, Benifaió, La Pobla Llarga,
Carcaixent, Manuel, Carcaixent, Almussafes, Sueca, Sueca, Manc. La Ribera Baixa
i Villanueva de Castelló.
-Xàtiva, 20 de novembre: Xàtiva, l'Olleria, Genovés, Enguera, Manc. de la Canal de
Navarrés, Bocairent i Atzaneta d'Albaida.
-Gandia, 20 de novembre: Bellreguard, Gandia, Xeraco, Oliva, Tavernes de la Valldigna,
Manc. de la Safor, Rafelcofer i Real de Gandia.

-Elda, 23 de novembre: Elda, Aspe, Monforte del Cid, Novelda, Petrer, Sax i Villena.
-Benidorm, 23 de novembre: Benidorm, L'Alfàs del Pi, Callosa d'En Sarrià, Castell de
Guadalest, Orxeta, Polop, La Vila Joiosa, Benissa, Xabia, Calp, Poble Nou del Poble Nou
de Benitatxell i Teulada.

 InFòrum

L'inFòrum és una reunió de professionals de la Xarxa Valenciana d'Informació
Juvenil. En 2015, l'IVAJ.GVA JOVE va voler recuperar esta trobada, que es va
celebrar els dies 26 i 27 de novembre a Alacant.
L'inFòrum és també un punt de trobada en què les persones que treballen en l'àmbit
de la joventut, des dels ajuntaments o les associacions, poden tractar temes
d'interés comú i establir contactes que faciliten i milloren el seu treball.
Durant l'inFòrum es va treballar en grups sobre les futures línies d'actuació de
l'IVAJ, així com sobre el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, que desplega la
Llei de Joventut de la Comunitat Valenciana.
També es va oferir informació sobre temes com garantia juvenil, qualificacions
professionals de joventut, xarxes socials, voluntariat europeu, La Senda del Poeta,
Carnet Jove i Erasmus+.
La jornada del dia 27 es va dedicar, íntegrament, al tema de la prevenció de la
violència masclista i altres formes d'assetjament. Es va iniciar amb una conferència
de Carmen Ruiz Repullo, amb el títol "La perversió de l'amor romàntic: la violència
de gènere en l'adolescència", i va continuar amb la presentació d'experiències dutes
a terme en ajuntaments com Alaquàs, Elx, Ibi o Silla, i associacions com Arrels o
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Col·lectiu Lambda. Per a acabar, es van presentar els recursos sobre prevenció de
la violència masclista de la D.G. de l'Institut Valencià dels Dones i per la Igualtat de
Gènere.
El nombre total de participants va ser de 124, de 71 municipis, 77 dels quals eren
dones, i 47, hòmens.

 PUNT EURODESK

El Centre d'Informació Juvenil de l'IVAJ.GVA JOVE disposa d'un lloc d'informació
europea per a jóvens, dins de la xarxa d'informació juvenil Eurodesk, que té una
doble finalitat: d'una banda, posa en contacte els centres i informadors juvenils
europeus a través d'un servei d'intranet actualitzat i, d'un altre, ofereix un servei
d'accés, via Internet o de forma presencial, a través dels llocs locals, on qualsevol
jove pot obtindre informació actualitzada, de forma àgil, sobre beques, estudis,
treball en altres països, turisme...
 QUALIFICACIÓ

PROFESSIONAL D'INFORMADORS I INFORMADORES
JUVENILS DE LA XARXA VALENCIANA DE LA INFORMACIÓ JUVENIL

El procediment de reconeixement de l'experiència i de la formació no formal el
regula el RD 1224/2009, de 17 de juliol, i la competència correspon a la Conselleria
d'Educació. L'IVAJ.GVA JOVE ha impulsat el procediment i hi ha col·laborat perquè
informadores i informadors juvenils, en actiu en la Xarxa Valenciana d'Informació
Juvenil, i que compliren els requisits exigits, pogueren obtindre la qualificació
d'informador/a juvenil.
El primer procés de reconeixement es va convocar en el mes de juny de 2015
(DOCV de 16 de juny), amb un total de 50 places.
 LLISTES DE DISTRIBUCIÓ

Des del CCDIJ s'administren i moderen les llistes de distribució de correu electrònic
següents:
-

LLISTA SIJ, a la qual pertanyen les persones responsables dels distints
serveis d'informació que integren la Xarxa Valenciana de Serveis
d'Informació Juvenil, i que té com a objectiu facilitar la comunicació i la
col·laboració entre els seus membres. L'any 2015 han sigut 304 els
missatges que s'han administrat en esta llista de distribució.
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-

LLISTA REGIDORIES, dirigida a regidores i regidors de joventut dels distints
municipis de la Comunitat Valenciana, té com a finalitat que els seus
membres estiguen informats dels productes i activitats de l'IVAJ.GVA JOVE,
així com de qualsevol altre tema que puga ser del seu interés. Actualment
compta amb 546 membres subscrits i, en 2015, s'han enviat 47 missatges.

-

CCDIJ INFORMA és una llista de distribució interna per a les treballadores i
treballadors de l'IVAJ.GVA JOVE, amb notícies de joventut i les últimes
actualitzacions de la web. Durant l'any 2015, s'han enviat 63 butlletins, tant
de notícies puntuals com d'informació setmanal més elaborada.

-

Noti_GVAJOVE és una llista de subscripció lliure de totes les persones,
jóvens o no, interessades a rebre periòdicament, en el correu electrònic,
informació relativa a beques, activitats, oci, temps lliure, estudis,
esdeveniments, esports, o qualsevol altre tipus d'informació d'interés sobre
joventut. Actualment hi ha un total de 7.152 subscriptors, als quals se'ls va fer
un enviament de 17 missatges en 2015.

 BUTLLETÍ NOVETATS

El CCDIJ elabora, amb periodicitat variable, el butlletí electrònic NOVETATS, que
s’envia a tots els serveis d'informació juvenil que disposen de correu electrònic.
L'any 2015 han sigut 63 els butlletins enviats, que també poden ser consultats en la
zona restringida per a informadors i informadores juvenils de la web de l'IVAJ.GVA
JOVE.

 BUTLLETÍ DE NOVETATS DE L'HEMEROTECA

El Centre de Documentació de l'IVAJ.GVA JOVE elabora un butlletí electrònic, que
recull les novetats dels buidatges d'articles d'interés de les revistes de joventut que
es reben.
En este butlletí es recull, entre altres dades, el títol de l'article, l’autoria, la revista en
què s'ha publicat, un xicotet resum, la catalogació temàtica, i l’accés en línia, si és
que en té.
El butlletí es difon mitjançant les llistes de distribució LLISTA SIJ i CCDIJ INFORMA,
i se n’han fet un total de 17 enviaments.
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 BIBLIOTECA

L'IVAJ.GVA JOVE disposa d'una biblioteca especialitzada, amb fons documental de
temes d'interés juvenil, i el seu principal objectiu és recopilar, classificar, processar i
difondre tot tipus de documents en matèria de joventut, per donar cobertura a les
necessitats informatives i documentals en este àmbit d'estudi.
La biblioteca disposa de documents en diferents suports, que tracten sobre
educació, cultura, sociologia de la joventut, animació sociocultural, polítiques i
programes de joventut, medi ambient, salut, ocupació, oci i temps lliure,
associacionisme i voluntariat, etc.
L'any 2015, es compta amb el fons documental següent:
Llibres i separates

3.217

Articles, revistes i monografies

3.107

Publicacions seriades
Fullets

473
1.023

Multimèdia, videogravació i gravacions sonores

285

Mapes i fotografies

69

Altres (discursos, documents, informes i dossiers)

100

TOTAL

8.274

La Biblioteca de l'IVAJ.GVA JOVE està integrada en la Xarxa de Biblioteques
Especialitzades de la Generalitat Valenciana (BEGV) 1. Al llarg de l'any 2015 s'ha
estat treballant per a establir criteris comuns per a facilitar un catàleg compartit i
millorar els serveis que oferim als usuaris. La següent fase consisteix en
l'actualització de l'OPAC (catàleg en línia) i els serveis de difusió documental via
web, potenciant les xarxes d'usuaris no presencials.

1

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2011, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s’integren en la Xarxa
de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana les biblioteques
especialitzades de la Generalitat Valenciana (BEGV). [2011/6719], DOCV núm. 6540, de data 10-06-2011.
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2.1.2 CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL DELS SERVEIS DE L'IVAJ.GVA
JOVE
Al llarg de l'any 2015 des del Centre d'Informació Juvenil de l'IVAJ.GVA JOVE de
València es van atendre 9.593 usuaris que van fer un total de 10.139 consultes,
amb la distribució per sexe següent:

3 .63 1; 38%

Hòmens
Dones

5.9 62; 62%

Quant a la distribució per edats:
102; 1%

1.483; 15%

< de 15 años

3.023; 32%

de 15 a 18 anys
de 19 a 25 anys
de 26 a 30 anys
3.041; 32%

396; 4%
1.548; 16%

de 31 a 35 anys
> de 35 anys

En l'apartat de consultes, del total de 10.139, la distribució per matèries de consulta
és la següent:
9.000
8.742

8.000
7.000
6.000
4.000

Educació
Treball

3.000

Progr ames IVAJ

5.000

Tem ps ll iure

2.000
1.000

487

537

D'altres
54

319

0

nombre de consultes

El Centre d'Informació Juvenil, des de setembre de 2015, participa en el projecte
SIJ+Garantia Juvenil, que és fruit de col·laboració de l'Institut de la Joventut
(Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) i la Direcció General del Treball
Autònom, de l'Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses
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(Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social). Així, en 2015, el Centre d'Informació
Juvenil de l'IVAJ.GVA JOVE ha ajudat a 125 jóvens a inscriure's en el fitxer de
Garantia Juvenil.

2.1.3 XARXA VALENCIANA D'INFORMACIÓ JUVENIL
La Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil té l'objecte de proporcionar al jove la
informació més actualitzada, la documentació que li cal per als seus projectes i les
assessories que li permeten desplegar-los.
La normativa actual que regula l'adscripció de serveis d'informació juvenil (SIJ) a la
Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil està formada pel Decret 86/2015, de 5 de
juny, del Consell, pel qual es regula la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil
(DOGV núm. 7542 de 8/06/20155) i l'Ordre de 25 d'abril de 1995, de la Conselleria
de Cultura, per la qual es fixen les condicions d'obertura i funcionament dels serveis
d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2.504 de 10/05/1995).
Dins dels serveis d'informació juvenil hi ha diferents categories, i es pot diferenciar
entre els centres d'informació juvenil (CIJ) i els punts d'informació juvenil (PIJ).
Els serveis d'informació juvenil que s'han homologat a la Comunitat Valenciana
durant l'any 2015 han sigut dos punts d'informació juvenil a Castelló i un a Alacant.

2.1.4 OFICINES COMARCALS
L'IVAJ.GVA JOVE en 2015 disòsava de la Xarxa d'oficines Generalitat Jove, en què
es prestaven serveis d'informació i assessorament dels distints programes i serveis
que des de la Generalitat es posava a disposició dels jóvens, ubicades en municipis
caps de comarca com Alcoi, Gandia, Xàtiva, Llíria, Vila-real, Alzira, Sagunt,
Requena, Orihuela, Torrevieja, Peníscola i Elx.
D'altra banda, s'incloïa una ‘oficina virtual’, que prestava de forma anàloga, i des
d'Internet, els serveis d'informació i tramitació que s'ofereixen des de les oficines
físiques.
ACTIVITATS
Xarrades en instituts, centres escolars i informatius
Es van efectuar 74 xarrades en diversos instituts d'ensenyança secundària, centres
escolars i centres informatius ubicats a les comarques corresponents a les oficines,
per a informar els jóvens sobre els productes que ofereix l'IVAJ.GVA JOVE.
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Xarrades en els instituts següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

A Alcoi, instituts d'educació secundària de Cotes Baixes i Pare Vitòria.
A Elx, instituts d'educació secundària Joanot Martorell, Sixto Marco, Tirant lo
Blanc, Victòria Kent i Cayetano Sempere.
A Utiel, institut d'educació secundària Alameda.
A Benicarló, instituts d'educació secundària Ramón Cid i La Salle.
A Castelló, institut d'educació secundària Alcalà de Xivert.
A Peníscola, institut d'educació secundària Ramón Cid, destacant-hi la venda
de credencials i la campanya d'esquí, així com els camps de treball.
A Torrevieja, instituts d'educació secundària Mare Nostrum, Mediterráneo,
Número 1 Libertas i Número Cinco.
A Alzira, instituts d'educació secundària José María Parra, Rei en Jaume i
Número Quatre.

Xarrades en acadèmies i centres:
•

•

•
•
•

•
•

•
•

Xarrada informativa realitzada per l'Oficina IVAJ.GVA JOVE L'Alcoià al
col·legi La Salle explicant els productes, programes i serveis que l'IVAJ.GVA
JOVE ofereix als jóvens.
Xarrades informatives realitzades per l'Oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix
Vinalopó en dos cursos de grau mitjà en gestió i en un curs de comerç, a
l'acadèmia de FP Europa d’Elx.
Xarrada sobre el Carnet Jove i els seus avantatges realitzada, al Centre
d'Informació Juvenil, per l'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja.
Xarrada informativa realitzada per l'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja, a
l'EOI de Vila-real sobre cursos d'idiomes, tallers i viatges a la neu.
Xarrades informatives realitzades per l'Oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix
Vinalopó als centres educatius d’Elx Colegio de María i Colegio la Devesa,
corresponents a la comarca El Baix Vinalopó, explicant els productes,
programes i serveis que l'IVAJ.GVA JOVE ofereix als jóvens.
Xarrada sobre el Carnet Jove realitzada per l'oficina IVAJ.GVA JOVE
Torrevieja en la fira del centre escolar El Limonar Bilingual School.
Xarrada realitzada per oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera, a les seues
dependències, en el cicle formatiu de Tècnic d'Animació Sociocultural, per a
difondre els programes de l'IVAJ.GVA JOVE.
Xarrada realitzada per oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa a les seues
dependències per a difondre els programes de l'IVAJ.GVA JOVE.
Xarrada d'ocupació al Centre d'Informació Juvenil del Tibi realitzada per
l'oficina IVAJ.GVA JOVE L’Alcoià.
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Xarrada realitzada per l'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja al Centre
d'Informació Juvenil sobre el Carnet Jove i els seus avantatges.
Xarrada per a la promoció i difusió de la campanya “Campaments d'estiu
2015” realitzada per l'Oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Utiel-Requena a les
associacions de Mares i Pares d'alumnes (AMPA) dels col·legis d'Educació
Primària Infantil de Requena: Lucio Gil Faoaga, Serrano Clavero, Alfonso X
el Sabio i las Higuerillas.
Xarrada al Casal Jove de Santa Magdalena de Polpís realitzada per l'Oficina
IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat per a informar els jóvens sobre els
productes que ofereix l'IVAJ.GVA JOVE.
Xarrada realitzada per l'oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat a l'Alberg
Juvenil de Benicarló on han explicat els diferents programes de l'IVAJ.GVA
JOVE
Xarrada realitzada per l'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja al Centre
d'Informació Juvenil on han explicat els diferents programes de l'IVAJ.GVA
JOVE.
Xarrada realitzada per l'oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa per a la
Fundació Flors de Vila-real en el grau superior de Finances.
Xarrada realitzada per l'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja a les seues
dependències sobre el Carnet Jove i altres productes de l'IVAJ.GVA JOVE.
Xarrades realitzades per l'oficina IVAJ.GVA JOVE La Safor a les seues
dependències sobre diferents programes de l'IVAJ.GVA JOVE.
Xarrada realitzada per l'oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera als alumnes del
Curs de Monitor de Temps Lliure, per a difondre els programes de l'IVAJ.GVA
JOVE.
Xarrada realitzada per l'oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa a l'Espai
Jove de Vila-real sobre els diferents productes, serveis i programes de
l'IVAJ.GVA JOVE.
L'Oficina IVAJ.GVA JOVE La Safor ha realitzat a les seues dependències
dues xarrades relacionades amb els diferents programes de l'IVAJ.GVA
JOVE: VOLS EMPRENDRE? INFORMA'T AMB l'EMPRENJOVE I
LINKEDIN.
L'Oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa ha realitzat una xarrada a l'Espai
Jove de Vila-real sobre el Programa Integral de Qualificació d'Ocupació
(PICE) i sobre l'IVAJ.GVA JOVE.

Fires i jornades

En 2015 s’han efectuat 59 participacions en fires i jornades d'interés juvenil.
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Totes les oficines IVAJ.GVA JOVE han participat en les Jornades sobre
Erasmus+ celebrades en les tres províncies de la Comunitat Valenciana.
L'Oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja va participar en la fira d'universitats del
col·legi bilingüe LIMONAR SCHOOL, a San Miguel de Salinas.
Participació de l'Oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Utiel-Requena en la XXII
mostra d'embotit artesà i de qualitat de Requena, amb estand informatiu, per
a la promoció de productes i activitats de l'IVAJ.GVA JOVE.
L'Oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa ha participat en les jornades
següents: Jornades d'alumnes mediadors, Jornades per l'educació, Jornades
Eures Castellos FP dual, Jornada Vilaempren i Infodona Castelló.
Totes les Oficines IVAJ.GVA JOVE, han participat en les Jornades de
presentació del programa PLA GENERALITAT JOVE VALENCIANA 20152017.
Participació de l'Oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Vinalopó amb un estand
informatiu en la fira d'ocupació i formació d’Elda “el Baul del estudiante” i en
l'institut de secundària José Marhuenda Prat al Pinós.
L'Oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja va participar, amb un estand informatiu
per a la promoció de productes i serveis de l'IVAJ.GVA JOVE, en Expo
Joventut 2015.
Participació en la “Fira de l'Estudiant” de Gandia per l'oficina d'IVAJ.GVA
JOVE La Safor, amb un estand informatiu per a la promoció de productes i
serveis de l'IVAJ.GVA JOVE.
Participació en la “Fira de l'Estudiant” de Xàtiva per l'oficina d'IVAJ.GVA
JOVE La Costera amb un estand informatiu per a la promoció de productes i
serveis de l'IVAJ.GVA JOVE.
L'oficina d'IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa ha participat en distintes jornades
i fires: Jornades Bit-Real, Setmana de la Joventut la Vall d'Uixó i I Fira
Orientació Universitària Àgora Lledó.
L'oficina d'IVAJ.GVA JOVE L'Alcoià ha participat en la fira de Cocentaina
d'àmbit juvenil en l'institut d'educació secundària Pare Arques.
Participació de l'Oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Vinalopó en la Fira
d'Ocupació i Formació en l'institut d'educació secundària Villa de Aspe,
organitzat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d’Aspe, informant i
oferint la possibilitat d'adquirir el Carnet Jove.
Participació de l'Oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Vinalopó amb un estand en
la Fira d'Ocupació i Formació en l'institut d'educació secundària de Vinalopó,
organitzat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Novelda, informant
i oferint la possibilitat d'adquirir el Carnet Jove.
Participació de l'oficina IVAJ.GVA JOVE La Safor en la XII Trobada Jove de
la Safor a Tavernes de la Valldigna.
Participació de l'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja en l'esdeveniment
musical i solidari “Rock against Cancer”.
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Participació en la Fira d'Associacions de Requena per l'oficina IVAJ.GVA
JOVE La Plana Utiel-Requena.
Participació de l'oficina de l'IVAJ.GVA JOVE Torrevieja en la jornada
“COASTEERING” a Torrevieja.
L'Oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa ha participat en la jornada de
matrícules de la Universitat Jaume I informant els jóvens de les novetats de
l'IVAJ.GVA JOVE i de les residències juvenils per a estudiants.
Participació de l'oficina IVAJ.GVA JOVE La Safor en la jornada d’Erasmus+
convocada pel Consell de la Joventut.
Participació de l'oficina de l'IVAJ.GVA JOVE La Ribera Alta en la jornada
“Enreda't” 2015 amb un estand promocional sobre el programa Emprenjove.
Participació de l'oficina IVAJ.GVA JOVE La Ribera Alta en la Fira
d'associacions d’Alzira, organitzada pel Consell de Joventut d’Alzira i
l'Ajuntament.
Participació de l'oficina IVAJ.GVA JOVE La Safor en les “I JORNADES DE
CIJS I ESPAIS JOVES de la Comunitat Valenciana”.
Participació de l'oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa en la fira
d'informàtica VILANET a Vila-real i en dues jornades d'EURES sobre el
treball a l'estranger.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja participà durant 15 dies acollint
l'exposició de fotografia #NODÓNAIGUAL amb motiu del Dia Internacional
contra la Violència de Gènere.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha participat en l'INFORUM celebrat per
l'IVAJ.GVA JOVE.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha participat en les jornades de
Garantia Juvenil organitzades pel Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana junt amb el Servef.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa ha participat en l'INFORUM
celebrat per l'IVAJ.GVA JOVE.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa ha participat en les jornades
d'Eures sobre treball en l'estranger.

Tallers

Es van efectuar 9 tallers de formació relacionats amb l'orientació laboral i la recerca
activa d'ocupació.
•

Tallers de recerca activa d'ocupació realitzada per l'oficina de l'IVAJ.GVA
JOVE El Baix Vinalopó, a l’institut d'educació secundària Canónico Manchón
de Crevillent.
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Tallers de recerca activa d'ocupació realitzada per l'oficina de l'IVAJ.GVA
JOVE El Baix Vinalopó a l’Acadèmia de Formació Professional Europa i a
l’institut d'educació secundària Nit d'Albà.
Taller de recerca activa d'ocupació realitzada per l'oficina de l'IVAJ.GVA
JOVE El Baix Vinalopó al centre juvenil de Crevillent.
Taller realitzat per l'oficina de l'IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa titulat “Taller
oci i temps lliure IVAJ.GVA JOVE 2015”.
Taller realitzat per l'oficina de l'IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa titulat
“Treballar a Europa IVAJ.GVA JOVE 2015” al Casal Jove d'Onda, per a
informar dels diferents programes i actuacions que es realitzen a través de
l'IVAJ.GVA JOVE.
Taller organitzat per l'oficina de l'IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa relacionat
amb l'ocupació juvenil.
La Xarxa d'Oficines Generalitat Jove ha realitzat, durant el curs escolar,
tallers en instituts de secundària, centres escolars i centres informatius
ubicats en les comarques corresponents a la Xarxa d'Oficines Generalitat
Jove, per a formar els jóvens en matèria d'ocupació, formació i habitatge que
oferta l'IVAJ.GVA JOVE.

Difusió

Es van efectuar 316 activitats enfocades a difondre informació d'interés per als
jóvens.
Es van efectuar 257 activitats dirigides a promocionar el Carnet Jove
Es van efectuar 61 reunions informatives amb col·lectius d'àmbit juvenil.
Difusió i promoció:
•
•
•

•

Difusió dels cursos d'idiomes de l'IVAJ.GVA JOVE a l’EOI de les distintes
comarques.
Difusió de premis, concursos, ajudes i subvencions, beques, cursos, fires i
jornades mitjançant publitramesa.
Enviament per mitjà de correu electrònic mensual per totes les oficines de
“l'Agenda IVAJ.GVA JOVE” dirigida a les regidories de Joventut, associacions
Juvenils, associacions de mares i pares d'alumnes de col·legis i instituts de
les comarques, instituts d'educació secundària i també instituts de formació
professional, de distintes comarques.
Enviament de butlletins d'informació juvenil als ajuntaments, instituts
d'educació secundària i centres d'informació juvenil de les comarques amb
els diferents programes i serveis de l'IVAJ.GVA JOVE.
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Difusió des de totes les oficines de l'IVAJ.GVA JOVE de la campanya Camps
de Treball i Hivern 2015.
Difusió dels programes i serveis de l'IVAJ.GVA JOVE en les xarxes socials:
Youtube, Facebook, Flickr, Twitter i Tuenti.
Enviament per mitjà de correu electrònic de butlletins/agendes sobre les
novetats de l'IVAJ.GVA JOVE a tots els usuaris de Carnet Jove.
Promoció de la llista de distribució del Carnet Jove per a aconseguir
subscriptors.
Difusió de les accions promocionals del Carnet Jove, com sortejos,
concursos, promocions, per a promocionar la imatge del Carnet Jove en les
diferents comarques.
Visites a entitats, ajuntaments i empreses de les diferents comarques per a
aconseguir un increment d'entitats adherides a la xarxa de Carnet Jove.
Campanya de promoció de Carnet Jove en les associacions de comerciants
per a animar-los que formen part de la xarxa de Carnet Jove.
Difusió en premsa de les fires d'estudiants i jornades de joventut en què han
participat diferents oficines de l'IVAJ.GVA JOVE.
Difusió per ràdio a fi d'arribar als oients els distints programes que ofereix
l'IVAJ.GVA JOVE.
Totes l'oficines efectuen difusió sobre els productes que ofereix l'IVAJ.GVA
JOVE, contactant i visitant les associacions i les empreses de les comarques,
centres d'informació, punts d'informació, associacions de pares, associacions
juvenils i tècnics de joventut dels ajuntaments.
Difusió de les campanyes de Camps de Treball i d'Estiu 2015 realitzades per
les oficines de l'IVAJ.GVA JOVE.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja participà durant 15 dies acollint
l'exposició de fotografia #NODÓNAIGUAL amb motiu del dia internacional en
contra de la violència de gènere.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja, ha participat en l'INFORUM celebrat per
l'IVAJ.GVA JOVE.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja, ha participat en les Jornades d'Eures
sobre el treball a l’estranger.

Reunions:
Reunions informatives dirigides especialment a responsables polítics de joventut en
l'àmbit municipal, tècnics municipals de joventut, educadors, informadors juvenils i
responsables d'associacions juvenils. Es pretén establir relacions amb els col·lectius
de major representativitat en l'àmbit juvenil, per a fomentar el desenvolupament de
serveis d'interés juvenil i promocionar els productes i serveis que s'ofereixen des de
l'IVAJ.GVA JOVE.
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L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha realitzat una reunió informativa sobre
Carnet Jove amb el responsable de l'Acadèmia Miralles de Torrevieja i amb
“Airsoft” Torrevieja.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Ribera Alta ha realitzat una reunió amb motiu de
la Fira de l'estudiant 2015.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realitzat una reunió amb el director
de l'IVAJ.GVA JOVE, l'alcalde de Moixent i el regidor de joventut, entre els
temes a tractar hi havia la possibilitat de l'emissió del Carnet Jove al centre
d'Informació Juvenil de la localitat.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat ha realitzat una reunió amb els
responsables de tres associacions de Peníscola i una altra reunió amb el cap
d'estudis i la directora del col·legi de primària de Peníscola, per a explicar els
programes i serveis de l'IVAJ.GVA JOVE.

FEBRER
•

•
•

•

•

L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha realitzat reunions informatives per a
donar a conéixer el Carnet Jove amb el responsable de l'Acadèmia A+ de
Torrevieja, el grup d'escalada i muntanyisme, les associacions de la comarca,
bandes i grups locals, Musicarte i l'associació Proyecto Mastral, per a la
preparació de l'eclipsi solar.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realitzat una reunió amb el tècnic de
joventut de Xàtiva per a tractar les activitats de febrer i març.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realitzat una reunió amb la tècnica
del centre d'informació juvenil per a fer una activitat conjunta referent al
programa Erasmus+.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realitzat una reunió amb la tècnica
del Centre d'Informació Juvenil d’Enguera per a establir un dia per a expedir
targetes de Carnet Jove al CIJ.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat ha realitzat una reunió amb els
responsables de l'Agència de desenvolupament local de Peníscola, a fi
d'intercanviar impressions sobre el programa Emprenjove.

MARÇ
•

•

L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Safor ha realitzat unes reunions amb el
responsable de l'àrea de Joventut de la Mancomunitat de la Safor per a
participar en la Trobada de Joves de la Safor.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat s'ha reunit amb els serveis socials
de Peníscola per a intercanviar impressions sobre el programa Emprenjove.
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ABRIL
•

L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha realitzat una reunió amb l'Associació
Juvenil Aventura't de Torrevieja per a la realització de dos projectes amb
jóvens i incloure un descompte amb el Carnet Jove.

MAIG
•

•

•

•
•

L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha realitzat una reunió amb l'associació
juvenil Juega y Crea, per a informar dels descomptes i avantatges del Carnet
Jove.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Ribera Alta ha realitzat diverses reunions amb el
Centre Europeu d'Empreses Innovadores (CEEI) per a organitzar per segon
any “Enreda't 2015” a la ciutat d’Alzira.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Utiel-Requena ha realitzat una reunió
amb els regidors de joventut i participació ciutadana de l'Ajuntament de
Requena, per a participar en la fira de les associacions de la localitat.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realitzat una reunió amb el tècnic de
joventut de Benigánim per a realitzar activitats en comú.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat ha visitat l'àrea de joventut i els
serveis socials de l'Ajuntament de Peníscola per a explicar els diferents
programes relacionats amb esta àrea.

JUNY
•
•
•

L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha realitzat una reunió amb un grup de
jóvens de parla anglesa per a promocionar intercanvis culturals.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realitzat una reunió amb el tècnic de
joventut d’Enguera.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat s'ha reunit amb les penyes Sense
Nord i Racó Calent, per a explicar-los els programes de temps lliure i
formació de l'IVAJ.GVA JOVE.

JULIO
•

•

L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha realitzat una reunió amb diversos
col·lectius juvenils per a dur a terme a l'agost, a Torrevieja, el dia
internacional de la joventut amb entrada gratuïta al recinte de les Eres de la
sal.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realitzat una reunió amb el tècnic de
joventut de la Llosa de Ranes i amb el regidor de joventut i tècnic de joventut
de la Pobla del Duc, per a realitzar activitats en comú durant el pròxim curs
escolar.
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•

L'oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat s'ha reunit amb les penyes Santa
Magdalena i Càlig, per a explicar-los els serveis, programes i credencials de
l'IVAJ.GVA JOVE, també s'ha informat sobre la formació que imparteix
Emprenjove.

AGOST
•

•

L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja s'ha reunit amb l'associació La Comarca
per a gestionar la participació de l'IVAJ.GVA JOVE en el pròxim
esdeveniment que es celebrarà al centre municipal d'oci.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realitzat una reunió amb el tècnic i el
regidor de joventut de Bocairent, per a realitzar activitats en comú durant el
pròxim curs escolar.

SETEMBRE
•
•

•

•

L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja s'ha reunit amb diversos col·lectius
juvenils per a realitzar activitats d'oci inclusiu, concerts karaoke i excursions.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realitzat una reunió amb el regidor
de joventut de Xàtiva, per a realitzar activitats en comú durant el pròxim curs
escolar.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Utiel-Requena ha realitzat una reunió
amb diferents representants dels centres educatius d'ensenyança secundària
obligatòria de les comarques: la Plana Utiel-Requena, Valle de AyoraCofrentes i Hoya de Buñol per a la programació de xarrades informatives a
realitzar durant el curs 2015-2016 sobre productes i programes de
l’IVAJ.GVA JOVE.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat s'ha reunit amb diferents equips
directius i amb l'AMPA de Peníscola per a exposar els diferents programes
de l'IVAJ.GVA JOVE.

OCTUBRE
•

•

•

L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja s'ha reunit amb els col·lectius Grup de
Muntanya i Escalada de Torrevieja i amb diferents associacions per a
preparar activitats en comú.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat s'ha reunit amb els equips
directius de diferents centres educatius de Benicarló i amb membres de la
coordinadora de penyes amb la finalitat d'explicar els programes de temps
lliure, formatius i de creació d'empreses de l'IVAJ.GVA JOVE.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realitzat una reunió amb el tècnic de
joventut de Bocairent, per a gestionar algunes vendes de Carnet Jove i veure
opcions de diferents activitats.
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NOVEMBRE
•

•

•
•

•
•

L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja s'ha reunit amb l'empresa Torrevera per
a l'elaboració d'una gimcana juvenil, i amb l'associació La comarca de
Torrevieja per al VII Saló de Manga i Cultura Japonesa de Múrcia.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Ribera ha mantingut una reunió amb els centres
d'Informació Juvenil de la comarca per a comentar les novetats de
l'IVAJ.GVA JOVE.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Safor va assistir com a convidada a la reunió de
tècnics de Joventut de la comarca en el projecte Calaix Jove.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Utiel-Requena es va reunir amb els
mitjans de comunicació per a programar les intervencions amb les novetats
de l'IVAJ.GVA JOVE.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera va assistir a una reunió de comarques
celebrada a Xàtiva destinada a informadors juvenils i tècnics de joventut.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat es va reunir amb els jóvens de
l'interior de la província de Castelló de Canet Roig per a realitzar diferents
activitats conjuntes.

DESEMBRE
•

•

L'oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha mantingut una reunió amb
l'associació juvenil La Comarca de Torrevieja per a realitzar projectes amb
jóvens i jocs de taula els dissabtes a la vesprada.
L'oficina IVAJ.GVA JOVE La Ribera ha mantingut una reunió amb els
Centres d'Informació Juvenil de la comarca per a comentar les novetats de
l'IVAJ.GVA JOVE.

DADES ESTADÍSTIQUES OFICINES COMARCALS IVAJ.GVA JOVE
Oficines
L’Alcoia

Hòmens

Dones

Total usuaris

Total consultes

523

444

967

1.034

El Baix Vinalopó

2.711

2.894

5.605

6.223

La Vega Baja

2.876

3.253

6.129

14.093

La Ribera Alta

1.691

2.045

3.736

5.552

370

433

803

1.443

La Safor
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Oficines

Hòmens

Dones

Total usuaris

Total consultes

El Camp de Túria

580

730

1.310

2.153

Utiel-Requena

682

718

1.400

2.993

El Camp de Morvedre

732

816

1.548

3.917

La Costera

1.317

1.437

2.754

2.915

El Baix Maestrat

1.797

1.955

3.752

3.834

La Plana Baixa

2.125

2.128

4.253

8.953

15.404

16.853

32.257

53.110

Total

NOMBRE D'USUARIS PER SEXE

48%
Hòmen
s
Dones

52%

NOMBRE DE CONSULTES PER OFICINA
16.000

L’Alcoià
14.093

14.000

El Baix Vinalopó
La Vega Baja

12.000
8.953

10.000
8.000
6.000

2.000
0

El Camp de Túria

6.223
3.917
3.834
2.993
2.915

5.552

4.000
1.034

La Ribera Alta
La Safor

1.443
2.153

Total usuaris

Utiel - Requena
El Camp de Morvedre
La Costera
El Baix Maestrat
La Plana Baixa
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3
3.1

RESIDÈNCIES, ALBERGS I CAMPAMENTS JUVENILS
RESIDÈNCIES

3.1.1 CONVOCATÒRIA DE PLACES PER A RESIDÈNCIES
L'IVAJ.GVA JOVE, en el marc de la política de prestació de serveis a la joventut,
gestiona determinades residències juvenils en les quals, prèvia convocatòria pública
de places, proporciona allotjament i manutenció als jóvens que, per a cursar els
seus estudis, han de desplaçar-se fora de la llar familiar.
Cal ressenyar també, que inscrivint-se en el marc de la col·laboració amb la
Direcció General de l'Esport, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, s'ofereix
allotjament, en la Residència Juvenil La Florida d'Alacant, per a facilitar la proximitat
al seu lloc d'entrenament, siti al centre de Tecnificació de l'Esport d'Alacant, a entre
6-11 esportistes d'elit.
La Generalitat disposa, a través de l'IVAJ.GVA JOVE, de les següents residències
juvenils:
RESIDÈNCIA

Nivells d’estudi

Places

Preu mes (curso 2012/2013)
Individual

Doble

Quàdruple

R.J. Mare de Déu del Lledó
(Castelló)

Estudis universitaris i
no universitaris

85

450,00 €

408,00 €

--

R.J. La Florida (Alacant)

Estudis universitaris i
no universitaris

140

463,50 €

459,00 €

--

Estudis no
universitaris

52

-

306,00 €

303,00 €

R.J. Sant Crist del Mar
(Benicarló)

La convocatòria de places de residents per al curs 2014/2015 es va fer mitjançant la
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2015, del director general de la Joventut i de l'Institut
Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoquen places a les
residències juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE per al curs 2015/2016, publicada en el
DOCV núm. 7549, de 16/06/2015.
El nombre d'estudiants admesos a l'inici del curs 2015/2016, en cada residència, va
ser el següent:
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RESIDÈNCIA

XICS

XIQUES

TOTAL

R.J. Mare de Déu del Lledó (Castelló)

50

35

85

R.J. La Florida (Alacant)

22

13

35

R.J. Sant Crist del Mar (Benicarló)

13

13

26

85

61

146

TOTAL

3.2

ALBERGS I CAMPAMENTS

Els albergs juvenils són instal·lacions que proporcionen allotjament i manutenció als
jóvens que, individualment o en grups, n’utilitzen els serveis. Són llocs adequats per
al desplegament d'una sèrie d'activitats que poden comprendre des de la pràctica
d'esports, fins a programes culturals, turístics o simplement de caràcter recreatiu.
A més, els albergs, per les seues particulars característiques són llocs idonis per a
la trobada de persones de diferents nacionalitats i cultures, i permeten aconseguir
un clima i un ambient de convivència que possibilita l'intercanvi cultural i les
experiències compartides.
El programa d'albergs va dirigit, fonamentalment, a la població juvenil en general.
Per a poder utilitzar els serveis d'un alberg juvenil, tant els de la Comunitat
Valenciana, com els de la resta dels 5.500 albergs que es reparteixen per tot el
món, l'únic requisit és posseir el carnet de soci, en les diferents modalitats (juvenil,
adult, familiar o de grup), de la Federació Internacional d'Albergs Juvenils (IYHF).
Els campaments juvenils són instal·lacions permanents, la funció dels quals és:
 Facilitar a les organitzacions, entitats i institucions, instal·lacions a l'aire lliure,
dotades d'uns equipaments bàsics, destinades exclusivament a la realització
d'estades amb grups de xiquets i jóvens, per a la realització de les seues
activitats.
 Proporcionar infraestructures i equipament per a les activitats organitzades
directament per l'IVAJ.GVA JOVE.
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RELACIÓ D'ALBERGS I CAMPAMENTS
Denominació

Places Ciutat

Alberg Juvenil Argentina
Alberg Juvenil La Florida (*) disposa
d’unes 80 places d’alberguistes durant el
curs escolar

144
80/184

Província

Règim de apertura

Benicàssim

Castelló

Permanent

Alacant

Alacant

Permanent

Alberg Juvenil la Marina

130

Moraira-Teulada

Alacant

Permanent

Alberg Juvenil Mar i Vent

90

Piles

València

Permanent

Alberg Juvenil Biar

73

Biar

Alacant

Gestionat per una
empresa privada

Alberg Juvenil Mare de Déu del Lledó

90

Castelló

Castelló

Temporada

36/76

Castelló

Castelló

Permanent

Alberg Juvenil Sant Crist del Mar (*)
disposa de 50 places per a alberguistes
durant el curs escolar
Alberg Juvenil Torre d’Alborache

116

Alborache

València

Permanent

Campament Juvenil Jaume I

350

Alcossebre-Alcalà de Castelló
Xivert

Permanent

Campament Juvenil Navalón

250

Navalón-Enguera

Permanent

València

OCUPACIÓ
Total
alberguistes

Total nombre de
pernoctacions

Percentatge
ocupació

Alberg Juvenil Argentina

8.404

22.620

78,01%

Alberg Juvenil La Marina

5.799

15.739

70,68%

Alberg Juvenil Mar i Vent

3.778

10.370

74,70%

Alberg Juvenil Torre d’Alborache

4.097

8.632

47,85%

Residencia Juvenil La Florida (en règim d’alberg)

3.669

9.986

19, 64%

Residencia Juvenil Mare de Déu del Lledo
(en règim d’alberg)

221

473

15,20%

Residencia Juvenil Sant Crist del Mar
(en règim d’alberg)

951

3.674

29,84%

26.919

71.494

ALBERGS

Totals
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Detall ocupació de Campaments fora de l'època d'estiu
Campament

Nombre de reserves

Nombre de places

Pernoctacions

Navalón

9

892

1.728

Jaume I

20

987

1.764

TOTAL

29

1.879

3.492

PREUS DE LA XARXA VALENCIANA D'ALBERGS JUVENILS
Els preus de l'any 2015 estan regulats per la Resolució de 9 d'agost de 2012, del
director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove,
per la qual es determinen les tarifes, els preus i el procediment de contractació, per
a reserva i utilització de les instal·lacions juvenils pròpies, publicada en el DOCV
núm. 6846 de 23 d'agost de 2012.
¾

Preus i tarifes generals per a tots els albergs juvenils, excepte Argentina i
La Marina.

Estades INDIVIDUALS I FAMILIARS

SERVEIS

Temporada ALTA
(del 16 de maig al 15 de setembre)
Menors
25 anys

A partir de
25 anys

Allotjament

11,31 €

Allotjament i desdejuni

Temporada BAIXA
(resta de l’any)

Menors
de 6 anys

Menors
25 anys

A partir de
25 anys

Menors
de 6 anys

15, 62 €

6,46 €

9, 69 €

14,00 €

5,39 €

12,39 €

16, 69 €

7,54 €

10,77 €

15,08 €

6,46 €

Mitja pensió

17,77 €

22,08 €

9, 69 €

16,16 €

20,46 €

8, 62 €

Pensió completa

21,54 €

25,31 €

11,85 €

19,39 €

23, 69 €

10,77 €

Dinar/Sopar

6,46 €

7,00 €

3,23 €

6,46 €

7,00 €

3,23 €
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Estades per a GRUPS (a partir de 16 persones)
Temporada ALTA
(del 16 de maig al 15 de setembre)

Temporada BAIXA
(resta de l’any)

Allotjament

10,23 €

8,08 €

Allotjament i desdejuni

11,85 €

9, 69 €

Mitja pensió

16, 69 €

14,54 €

Pensió completa

20,46 €

18,31 €

Dinar/Sopar

6,46 €

6,46 €

SERVEIS

Programes escolars i associacions juvenils en règim de pensió completa

¾

18,31 €

Preus i tarifes especials per als albergs juvenils Argentina i La Marina

Estades INDIVIDUALS I FAMILIARS

SERVEIS

Temporada ALTA
(del 16 de maig al 15 de setembre)
Menors
25 anys

A partir de
25 anys

Menors
de 6 anys

Temporada BAIXA
(resta de l’any)
Menors
25 anys

A partir de Menors
25 anys de 6 anys

Allotjament

12,92 €

17,23 €

6,46 €

10,77 €

15, 62 €

5,39 €

Allotjament i desdejuni

14,00 €

18,31 €

7,54 €

11,85 €

16, 69 €

6,46 €

Mitja pensió

19,92 €

23, 69 €

9, 69 €

17,77 €

22,08 €

8, 62 €

Pensió completa

23, 69 €

28,00 €

11,85 €

21,54 €

26,39 €

10,77 €

6,46 €

7,00 €

3,23 €

6,46 €

7,00 €

3,23 €

Dinar/Sopar
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Estades per a GRUPS (a partir de 16 persones)
SERVEIS

Temporada ALTA
(del 16 de maig al 15 de setembre)

Temporada BAIXA
(resta de l’any)

Allotjament

10,77 €

9,15 €

Allotjament i desdejuni

12,39 €

10,77 €

Mitja pensió

18,31 €

16, 69 €

Pensió completa

21,54 €

19,92 €

Dinar/Sopar

6,46 €

6,46 €

Programes escolars i associacions juvenils en règim de pensió completa

¾

18,31 €

Preus en els campaments juvenils

Preu mínim per estada:
SERVEIS

Programes escolars i
associacions

Altres grups

70,01 €

80,78 €

Programes escolars i
associacions

Altres grups

2,15 €

3,23 €

Mínim per grup

Allotjament en TENDA PRÒPIA
SERVEIS
Preu per persona i dia

Allotjament en CABANES (capacitat entre 6-8 persones)
SERVEIS
Preu per persona i dia

Programes escolars i
associacions

Altres grups

25,85 €

34,46 €

Allotjament en REFUGI (màxim 40 persones)
SERVEIS
Preu per persona i dia

Programes escolars i
associacions

Altres grups

5,39 €

6,46 €
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4

SUPORT ALS PROCESSOS
POBLACIÓ JOVE

4.1

D'EMANCIPACIÓ

DE

LA

OCUPACIÓ. PROGRAMA DE GESTIÓ DE L'OFICINA DE
L’EMPRENEDOR

El Programa de Gestió de l'Oficina de l'Emprenedor de l'IVAJ.GVAJOVE era un
servei que prestava este organisme de forma gratuïta i que tenia com a principal
objectiu informar, formar, assessorar i acompanyar els jóvens emprenedors de fins
a 35 anys en el procés de posada en marxa d'una nova empresa o negoci, i ajudarlos a elaborar un projecte d'empresa viable, a buscar la forma jurídica més
adequada, a localitzar distintes fonts de finançament, etc.
Els serveis que fonamentalment prestava l'Oficina de l'emprenedor es poden
esquematitzar de la manera següent:
¾

ASSESSORAMENT individualitzat mitjançant cita prèvia:

CONSULTES REALITZADES
CENTRE

ANY 2015
València

2.047

Alacant

1.148

Castelló

536

TOTAL

3.731
Usuaris

Promotors

Empresaris

TOTALS

València

769

1.015

263

2.047

Alacant

636

356

156

1.148

92

325

119

536

1.497

1.696

538

3.731

Castelló
TOTAL

JÓVENS ASSESSORATS PER CENTRES
CENTRE

ANY 2015
València

1.300

Alacant

412

Castelló

370
2.082
3.625
5.707

SUBTOTAL
Assistents formació
TOTAL
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DISTRIBUCIÓ PER SEXE 2
València

Usuaris

Promotors

Empresaris

TOTALS

Dones

299

259

73

631

Hòmens

324

262

83

669

TOTAL

623

521

156

1.300

Alacant

Usuaris

Promotors

Empresaris

TOTALS

Dones

103

43

34

180

Hòmens

114

73

45

232

217

116

79

412

Usuaris

Promotors

Empresaris

TOTALS

Dones

41

122

65

228

Hòmens

31

81

30

142

72

203

95

370

Usuaris
443

Promotors
424

Empresaris
172

TOTALS
1.039

469

416

158

1.043

912

840

330

2.082

TOTAL
Castelló

TOTAL
CV
Dones
Hòmens

TOTAL

Hòmens; 1.043;
50,10%
Dones; 1.039;
49,90%

2

Per a la correcta comprensió dels quadres següents tingueu en compte que:
- ‘Promotors’inclou les persones que disposen d’un pla d’empresa madurat.
- ‘Empresaris’engloba les persones que tenen l’empresa donada d’alta i a les quals l’Oficina de l’Emprendedor ha
assessorat ja.
- ‘Usuaris’inclou la resta de casos, com ara persones els plas d’empresa de les quals encara no estan clars ni
definits.
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¾

EMPRESES CREADES

CENTRE

ANY 2015
València

244

Alacant

128

Castelló

57

TOTAL

429

¾

CURSOS PRESENCIALS DE FORMACIÓ, en gestió empresarial (gratuïts i
prèvia inscripció)

¾

SEGUIMENT durant el primer any d'activitat

¾

CURSOS EN LÍNIA (gratuïts i prèvia inscripció)

Les temàtiques eren variades amb una oferta de cursos de perfeccionament,
especialització i formació continuada, reforçats per un assessorament personalitzat
¾

PROGRAMA DE MICROCRÈDITS

Este programa va sorgir de la col·laboració entre l'Injuve i Microbank de la Caixa,
amb l'objectiu de protegir la joventut emprenedora. Des d'octubre de 2012 va
comptar amb la participació de l'IVAJ.GVA JOVE, per a brindar als jóvens
empresaris els seus mitjans tècnics i d'assessorament.
Podien accedir als avantatges que oferia este programa els jóvens emprenedors
que, entre altres requisits, foren menors de trenta-cinc anys i que no disposaren de
la capacitat econòmica suficient per a accedir al sistema creditici ordinari.
Corresponia a Microbank la decisió última sobre la concessió del préstec.
Les dades corresponents a l'any 2015 foren les següents:
•
•

¾

Jóvens que sol·licitaren informació sobre el programa de microcrèdits: 133
Nombre de plans d'empresa que es tramitaren amb el certificat de viabilitat de
l'Oficina, perquè Microbank els concedira el microcrèdit sol·licitat: 21
PUNTS D'ATENCIÓ A l'EMPRENEDOR (PAE)

Els PAE tenien dues missions:
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•
•

Prestar serveis presencials d'informació i assessorament als emprenedors.
Realitzar el tràmit administratiu de constitució de les societats limitades nova
empresa (SLNE), de les societats de responsabilitat limitada (SRL) i d'autònoms a
través del document únic electrònic (DUE).

Durant l'any 2015, es formalitzaren 314 empreses individuals, 115 societats de
responsabilitat limitada i cap societat limitada nova empresa.
¾

ESTUDIS ECONÒMICS I DIAGNÒSTIC DE PROJECTES

En este apartat s'inclouen les anàlisis de viabilitat empresarial dutes a terme per
l'Oficina de l'Emprenedor en 2015:

¾


PLANS D’EMPRESA

PLANS FINANCERS

TOTAL

191

91

282

ACTIVITATS DURANT L'ANY 2015
GENER

Cursos presencials: 3
 VALÈNCIA
Del 12 al 15 de gener
Total assistents: 22
Nombre de sessions: 9
 CASTELLÓ
Del 19 al 23 de gener
Total assistents: 13
Nombre de sessions: 9
 ALACANT
Del 26 al 30 de gener
Total assistents: 23
Nombre de sessions: 9
Total assistents cursos presencials: 58
Número sessions: 27
Cursos en línia: 0
Xarrades i fires: 13
• Xarrada a l’IES Carrús d’Elx (Alacant) sobre autoocupació i EmprenJove el 9 de
gener.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xarrada al Centre de Formació Capitol (València) sobre temes laborals el 13 de
gener.
Xarrada a l’IES Sant Cristòfol (Castelló) sobre tributació el 13 de gener.
Xarrada a l’IES Sant Cristòfol (Castelló) sobre màrqueting el 14 de gener.
Xarrada a l’IES Sant Cristòfol (Castelló) sobre gestió empresarial el 15 de gener.
Fira en Ondaempren (Castelló) el 16 de gener.
Xarrada en la Fira Ondaemprén a Onda (Castelló) sobre autoocupació i
EmprenJove el 16 de gener.
Xarrada a l’Aj. de Sant Mateu (Castelló) sobre tributació el 19 de gener.
Xarrada a l’IES Fina Izquierdo (Castelló) sobre màrqueting i tècniques de venda el
19 de gener.
Xarrada al Col·legi Sant Pere Pasqual de València sobre gestió empresarial el 21 de
gener.
Xarrada a l’IES Fina Izquierdo (Castelló) sobre autoocupació i EmprenJove el 19 de
gener.
Dues xarrades a l’IES La Mola-Novelda (Alacant) sobre autoocupació i EmprenJove
el 26 de gener.
Total assistents xarrades: 373

Total assistents formació gener: 431


FEBRER

Cursos presencials: 1
• VALÈNCIA
Del 16 al 20 de febrer
Total assistents: 16
Nombre de sessions: 9
Cursos en línia: 10
• “Plan de negoci”
del 9 al 27 de febrer
Total assistents: 87
50 hores
• “Formes jurídiques, passos i tràmits”
del 23 de febrer al 13 de març
Total assistents: 81
50 hores
• “Tributació de l'autònom”
del 23 de febrer al 22 de març
Total assistents: 84
100 hores
• “Gestió empresarial”
“Gestió empresarial”-Aj. Torrent (València)
“Gestió empresarial”-Aj. Burjassot (València)
“Gestió empresarial”-Aj. Navarrés (València)
“Gestió empresarial”-Aj. Algemesí (València)
“Gestió empresarial”-Aj. Benidorm (alacant)
“Gestió empresarial”-Aj. Aielo de Malferit (València)
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“Gestió empresarial”-Aj. Vall d'Uixó (Castelló)
Del 23 de febrer al 13 de març
Total assistents: 107
100 hores
Total assistents cursos en línia: 359
Total hores: 300
Xarrades i fires: 12
• Xarrada a l’IES Cap de l'Aljub de Santa Pola (Alacant) sobre EmprenJove, el 5 de
febrer.
• Xarrada al Centre de Formació B&S (València) sobre formes jurídiques, passos i
tràmits el 5 de febrer.
• Xarrada al Centre de Formació B&S (València) sobre règim d'autònoms, contractes i
nòmines el 5 de febrer.
• Xarrada a l’IES Gabriel Miró d’Orihuela (Alacant) sobre formes jurídiques, passos i
tràmits el 9 de febrer.
• Xarrada a l’IES Cap de l'Aljub de Santa Pola (Alacant) sobre autoocupació i
EmprenJove el 12 de febrer.
• Xarrada en la Fira Vilaempren a Villareal (Castelló) sobre autoocupació i
EmprenJove el 17 de febrer.
• Fira de Vilaempren a Vila-real (Castelló) el 17 de febrer.
• Xarrada al Casal Jove de Moncofa (Castelló) sobre màrqueting el 18 de febrer.
• Xarrada a l’IFP Marítim Pesquer (Alacant) sobre autoocupació i EmprenJove el 20
de febrer.
• Xarrada a la Residència Juvenil Sant Crist del Mar de Benicarló (Castelló) sobre
autoocupació i EmprenJove el 20 de febrer.
• Xarrada a l’IES la Foia d’Ibi (Alacant) sobre autoocupació i EmprenJove el 23 de
febrer.
• Xarrada a la Residència Juvenil Sant Crist del Mar de Benicarló (Castelló) sobre
EmprenJove el 27 de febrer.
Total assistents xarrades: 213
Total assistents formació febrer: 588


MARÇ

Cursos presencials: 3
• VALÈNCIA
Del 2 al 6 de març
Total assistents: 14
Nombre de sessions: 9
• CASTELLÓ
Del 23 al 27 de març
Total assistents: 9
Nombre de sessions: 9
• ALACANT
Del 23 al 27 de març
Total assistents: 10
Nombre de sessions: 9
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Total assistents cursos presencials: 33
Número sessions: 27
Cursos en línia: 3
• “Règim d'autònoms, contractes i nòmines”
del 23 de març al 15 d'abril
Total assistents: 81
40 hores
• “Gestió empresarial”-Aj. Benissa (Alacant)
Del 23 de març al 15 d'abril
Total assistents: 14
100 hores
• “Gestió empresarial”-Aj. Vinaròs (Castelló)
Del 25 de març al 15 d'abril
Total assistents: 29
100 hores
Total assistents cursos en línia: 124
Total hores cursos en línia: 240
Xarrades i fires: 10
• Xarrada a l’IES Valle de Elda (Alacant) sobre autoocupació i EmprenJove el 4 de
març.
• Xarrada al CDT (Alacant) sobre autoocupació i EmprenJove el 6 de març.
• Xarrada a l’IES La Canal-Petrer (Alacant) sobre autoocupació i EmprenJove el 12 de
març.
• Xarrada a l’Espai Jove de Vila-real (Castelló) sobre màrqueting i comunicació online
18 de març.
• Xarrada a l’IES de Benigaslo de la Vall d'Uixó (Castelló) autoocupació i EmprenJove
el 23 de març.
• Xarrada a l’ADL de l'Aj. d’Alfafar (València) sobre temes laborals el 27 de març.
• Fira El Baül de l'Estudiant d’Elda (Alacant) els dies 25 i 26 de març.
• Fira Expo Joventut de Torrevieja (Alacant) els dies 25 i 26 de març.
• XV Fira de l'Estudiant a Gandia (València) el 26 de març.
• Fira de l'Ocupació a l’Aj. d’El Pinós (Alacant) el 27 de març.
Total assistents xarrades: 185
Total assistents formació març: 342



ABRIL

Cursos presencials: 2
• VALÈNCIA
Del 20 al 24 d'abril
Total assistents: 12
Nombre de sessions: 9
• VALÈNCIA (Vesprades)
Els dies 23 i 30 d'abril i 7, 14 i 21 de maig
Total assistents: 8
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Nombre de sessions: 9
Total assistents cursos presencials: 20
Número sessions: 18
Cursos en línia: 2
• “Comerç en línia”
del 13 al 30 d'abril
Total assistents: 74
50 hores
• “Gestió empresarial”-Aj. Crevillent (Alacant)
Del 20 d'abril al 8 de maig
Total assistents: 13
100 hores
Total assistents cursos en línia: 87
Total hores: 150
Xarrades i fires: 13
• Xarrada a l’Institut de Formació Lasheras Center d’Almoradí (Alacant) sobre
autoocupació i EmprenJove el 9 d'abril.
• Xarrada al C.F.P B&S Formació (València) sobre pla d'empresa i màrqueting el 9
d'abril.
• Xarrada a l’IES Sant Mateu (Castelló) sobre pla d'empresa el 16 d'abril.
• Fira de la XI Setmana de la Joventut a Cocentaina (Alacant) el 17 d'abril.
• III Fira Formació i Ocupació d’Aspe (Alacant) el 17 d'abril.
• Xarrada a l’Institut de formació Lasheras Center d’Almoradí (Castelló) sobre
autoocupació i EmprenJove el 23 d'abril.
• Xarrada al Casal Jove de Vinaròs (Castelló) sobre autoocupació i EmprenJove el 23
d'abril.
• Xarrada al Casal Jove de Vinaròs (Castelló) sobre temes de tributació el 24 d'abril.
• Xarrada al Casal Jove de Vinaròs (Castelló) sobre màrqueting el 24 d'abril.
• Xarrada a l’Espai d'Igualtat d’Alfafar (València) sobre fiscalitat el 24 d'abril.
• XVII Fira d'Ocupació i Formació de Novelda (Alacant) el 24 d'abril.
• Dues xarrades en les Jornades Formatives d'Hostaleria i Turisme a l’IES
Mediterrània de Benidorm (Alacant), una sobre autoocupació i EmprenJove i una
altra sobre formes jurídiques i tributació el 29 d'abril.
Total assistents xarrades: 155
Total assistents formació abril: 262


MAIG

Cursos presencials: 2
• ALACANT
Del 18 al 22 de maig
Total assistents: 9
Nombre de sessions: 9
• VALÈNCIA
Del 25 al 29 de maig
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Total assistents: 24
Nombre de sessions: 9
Total assistents cursos presencials: 33
Número sessions: 18
Cursos en línia: 3
• “Lloguers i traspassos”
de l'11 al 29 de maig
Total assistents: 73
30 hores
• “Gestió empresarial”-Aj. Vinarós (Castelló)
Del 18 de maig al 8 de juny
Total assistents: 8
100 hores
• “Gestió empresarial”-Aj. Burjassot (València)
Del 25 de maig al 12 de juny
Total assistents: 5
100 hores
Total assistents curs en línia: 86
Total hores: 230
Xarrades i fires: 7
• XVII Fira d'Ocupació i Formació a la Universitat d'Alacant el 7 de maig.
• Xarrada a l’Acadèmia Cots (Alacant) sobre autoocupació i EmprenJove el 12 de
maig.
• Fira de Formació, ocupació i orientació educativa a Pilar de la Horadada (Alacant) el
14 de maig.
• Xarrada en la Fira de Formació, ocupació i orientació educativa a Pilar de la
Horadada (Alacant) sobre autoocupació i EmprenJove el 14 de maig.
• Xarrada al CIJ de Torrent (València) sobre formes jurídiques, passos i tràmits el 14
de maig.
• Xarrada a l’acadèmia Cots (Alacant) sobre autoocupació i EmprenJove el 21 de
maig.
• Xarrada al CIJ de Torrent (València) sobre fiscalitat el 21 de maig.
Total assistents xarrades: 81
Total assistents formació maig: 200



JUNY

Cursos presencials: 3
• VALÈNCIA
Del 15 al 19 de juny
Total assistents: 21
Nombre de sessions: 9
• CASTELLÓ
Del 22 al 26 de juny
Total assistents: 12
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•

Nombre de sessions: 9
VALÈNCIA (vesprades)
Els dies 11, 18 i 25 de juny i 2 i 9 de juliol
Total assistents: 9
Nombre de sessions: 9
Total assistents cursos presencials: 42
Número sessions: 27

Cursos en línia: 4
• “Prestacions per a autònoms”
de l'1 al 23 de juny
Total assistents: 73
40 hores
• “Gestió empresarial”-Aj. Sant Joan (Alacant)
De l'1 al 19 de juny
Total assistents: 10
100 hores
• “Gestió empresarial”-Mancomunitat Alt Palància i Alt Millars (Castelló)
Del 15 de juny al 3 de juliol
Total assistents: 21
100 hores
• “Gestió empresarial”-Mancomunitat Vall d'Albaida (València)
Del 29 de juny al 17 de juliol
Total assistents: 21
100 hores
Total assistents curs en línia: 125
Total hores: 340
Xarrades i fires: 2
• Xarrada al CIJ de Benetússer sobre pla d'empresa i màrqueting el 10 de juny.
• Xarrada a l’Institut de Formació Lasheras Center d’Almoradí (Alacant) sobre gestió
empresarial el 19 de juny.
Total assistents xarrades: 25
Total assistents formació juny: 192



JULIOL

Cursos presencials: 1
• VALÈNCIA
Del 6 al 10 de juliol
Total assistents: 7
Nombre de sessions: 9
Cursos en línia: 2
• “Règim d'autònoms, contractes i nòmines”
del 6 al 24 de juliol
Total assistents: 79
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•

50 hores
“Formes jurídiques, passos i tràmits”
del 6 al 24 de juliol
Total assistents: 77
40 hores
Total assistents curs en línia: 156
Total hores: 90

Xarrades i fires: 0
Total assistents formació juliol: 163



AGOST

Cursos presencials: 0
Cursos en línia: 0
Xarrades i fires: 0


SETEMBRE

Cursos presencials: 4
• VALÈNCIA
Del 14 al 18 de setembre
Total assistents: 11
Nombre de sessions: 9
• ALACANT
Del 21 al 25 de setembre
Total assistents: 15
Nombre de sessions: 9
• CASTELLÓ
Del 28 de setembre al 2 d'octubre
Total assistents: 14
Nombre de sessions: 9
• VALÈNCIA (vesprades)
Els dies 24 de setembre i 1, 8, 15 i 22 d'octubre
Total assistents: 15
Nombre de sessions: 9
Total assistents curs presencials: 55
Numere sessions: 36
Cursos en línia: 4
• “Pla de negoci”
del 7 al 25 de setembre
Total assistents: 68
50 hores
• “Tributació de l'autònom”
del 14 de setembre al 2 d'octubre
Total assistents: 66
100 hores
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•

•

“Gestió empresarial”-Aj. Benidorm (Alacant)
Del 21 de setembre al 8 d'octubre
Total assistents: 15
100 hores
“Gestió empresarial”-Aj. Pobla de Vallbona (València)
Del 28 de setembre al 19 d'octubre
Total assistents: 30
100 hores
Total assistents cursos en línia: 179
Total hores: 350

Xarrades i fires: 3
• Dues xarrades a l'Espai Jove de Vila-real (Castelló) sobre màrqueting i comunicació
el 23 de setembre.
• Fira Enreda't Alzira a la Casa de Cultura i l'Edifici de la Galera d’Alzira (València) el
24 de setembre.
Total assistents xarrades: 36
Total assistents formació setembre: 270



OCTUBRE

Cursos presencials: 3
• VALÈNCIA
Del 19 al 23 d'octubre
Total assistents: 21
Nombre de sessions: 9
• ALACANT
Del 26 al 30 d'octubre
Total assistents: 15
Nombre de sessions: 9
• CASTELLÓ
Del 26 al 30 d'octubre
Total assistents: 15
Nombre de sessions: 9
Total assistents cursos presencials: 51
Número sessions: 27
Cursos en línia: 3
• “Comerç en línia”
del 19 d'octubre al 6 de novembre
Total assistents: 76
50 hores
• “Gestió empresarial”-Aj. Xixona (Alacant)
Del 19 d'octubre al 8 de novembre
Total assistents: 11
100 hores
• “Gestió empresarial”-Aj. Carcaixent (València)
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Del 26 d'octubre al 13 de novembre
Total assistents: 14
100 hores
Total assistents curs en línia: 101
Total hores: 250
Xarrades i fires: 4
• Xarrada al Casal Jove El Grau (Castelló) sobre tributació el 14 d'octubre.
• Dues xarrades a l’Escola Superior d'Art i Disseny (EASDA) d'Alacant sobre temes
laborals el 20 d'octubre.
• Xarrada a l’IVAJ.GVA JOVE de València sobre autoocupació i EmprenJove el 27
d'octubre.
Total assistents xarrades: 68
Total assistents formació octubre: 220


NOVEMBRE

Cursos presencials: 3
• VALÈNCIA
Del 9 al 13 de novembre
Total assistents: 27
Nombre de sessions: 9
• VALÈNCIA (vesprades)
Els dies 19 i 26 de novembre i 3, 10 i 17 de desembre
Total assistents: 14
Nombre de sessions: 9
• CASTELLÓ
Del 30 de novembre al 4 de desembre
Total assistents: 14
Nombre de sessions: 9
Total assistents curs presencials: 55
Número sessions: 27
Cursos en línia: 9
• “Gestió empresarial”-Vall d'Albaida (València)
Del 2 al 22 de novembre
Total assistents: 37
100 hores
• “Gestió empresarial”-Aj. Torrevieja (Alacant)
Del 9 al 27 de novembre
Total assistents: 21
100 hores
• “Gestió empresarial”-Aj. Altea (Alacant)
Del 12 de novembre al 3 de desembre
Total assistents: 29
100 hores
• “Gestió empresarial”-Aj. Mislata (València)
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•

•

•

•

•

Del 16 de novembre al 4 de desembre
Total assistents: 6
100 hores
“Gestió empresarial”-Mancomunitat El Tejo (València)
Del 19 de novembre al 10 de desembre
Total assistents: 28
100 hores
“Gestió empresarial”-Aj. Alfás del Pi (Alacant)
Del 23 de novembre a l'11 de desembre
Total assistents: 19
100 hores
“Gestió empresarial”-Aj. Gandia (València)
Del 26 de novembre al 18 de desembre
Total assistents: 8
100 hores
“Lloguers i traspassos”
del 16 de novembre al 4 de desembre
Total assistents: 71
30 hores
“Prestacions per a autònoms”
del 16 de novembre al 4 de desembre
Total assistents: 70
40 hores
Total assistents cursos en línia: 289
Total hores: 770

Xarrades i fires: 14
• Xarrada a l’Escola de Capatassos de Catarroja (València) sobre pla d'empresa el 3
de novembre.
• Fira Focus Innova Pime (València) el 3 de novembre.
• Xarrada a l’IES Carrús d’Elx (Alacant) sobre formes jurídiques, passos i tràmits el 5
de novembre.
• Xarrada a l’IES Carrús d’Elx (Alacant) sobre gestió empresarial el 5 de novembre.
• Xarrada a l’IES Carrús d’Elx (Alacant) sobre tributació el 6 de novembre.
• Fira Focus Innova Pime (Alacant) l'11 de novembre.
• Xarrada al Casal Jove (Grau de Castelló) sobre gestió empresarial el 12 de
novembre.
• Xarrada a l’IES l'Escola de Capatassos de Catarroja (València) sobre formes
jurídiques, passos i tràmits el 12 de novembre.
• Xarrada a l’IES Sant Cristòfor (Castelló) sobre gestió empresarial el 17 de
novembre.
• Xarrada al CIJ-ADL de Carcaixent (València) sobre autoocupació i EmprenJove el
18 de novembre.
• Xarrada a l’IES Botánic Cabanilles (Castelló) sobre pla d'empresa el 24 de
novembre.
• Xarrada a l’IES Botánic Cabanilles (Castelló) sobre seguretat social, contractes i
nòmines el 25 de novembre.
• Xarrada al CIJ-ADL de Carcaixent (València) sobre formes jurídiques, passos i
tràmits el 25 de novembre.
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•

Xarrada a l’IES Sant Cristòfor (Castelló) sobre pla d'empresa el 27 de novembre.
Total assistents xarrades: 284

Total assistents formació novembre: 628


DESEMBRE

Cursos presencials: 1
• VALÈNCIA
Del 14 al 18 de desembre
Total assistents: 29
Nombre de sessions: 9
Cursos en línia: 3
• “Gestió empresarial”-Aj. Orpesa (Castelló)
Del 2 al 22 de desembre
Total assistents: 22
100 hores
• “Pla de negoci”-Aj. Benidorm (Alacant)
Del 2 al 22 de desembre
Total assistents: 20
50 hores
• “Comerç en línia”-Aj. Carcaixent (València)
Del 2 al 22 de desembre
Total assistents: 13
50 hores
Total assistents curs en línia: 55
Total hores: 200
Xarrades i fires: 8
• Xarrada al CIJ de Carcaixent (València) sobre pla d'empresa el 2 de desembre.
• Xarrada a l’Escola de Capatassos de Catarroja (València) sobre temes laborals el 3
de desembre.
• Xarrada a l’IES Miguel Hernández (Alacant) sobre temes laborals el 4 de desembre.
• Xarrada a l’IES Jaume I de Borriana (Castelló) sobre formes jurídiques, passos i
tràmits l'11 de desembre.
• Xarrada a l’IES Botànic Cabanilles de la Vall d'Uixó (Castelló) sobre gestió
empresarial el 14 de desembre.
• Xarrada a l’IES Jaume I de Borriana (Castelló) sobre pla d'empresa el 15 de
desembre.
• Xarrada a l’Escola de Capatassos de Catarroja (València) sobre fiscalitat el 15 de
desembre.
• Xarrada al CIJ de Torrevieja (Alacant) sobre gestió empresarial el 16 de desembre.
Total assistents xarrades: 245
Total assistents formació desembre: 329

Pag. 56/118

ACTIVITATS 2015
TOTAL CURSOS PRESENCIALS
TOTAL ASSISTENTS CURSOS PRESENCIALS

399

TOTAL SESSIONS

234

TOTAL CURSOS EN LÍNIA

43

TOTAL ASSISTENTS CURSOS EN LÍNIA

1.561

TOTAL HORES

2.920

TOTAL XARRADES i FIRES
TOTAL ASSISTENTS XARRADES

TOTAL ASSISTENTS FORMACIÓ

¾

26

86
1.665

3.625

DIA DE L'EMPRENEDOR

L'IVAJ.GVA JOVE, a través del programa EmprenJove, va participar un any més en
el “El Dia de la Persona Emprenedora de la Comunitat Valenciana”, el 2015
anomenat Focus Innova Pime. Es tractava d'un esdeveniment organitzat per la
Generalitat en què col·laboraven entitats del món econòmic, social i empresarial
relacionades amb l'emprenedoria i la creació empresarial.
L'IVAJ.GVA JOVE a través del programa EmprenJove va participar en este
esdeveniment aportant:
•

Assessorament sobre creació d'empreses a través d'un estand.
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4.2

PROGRAMES D'INSERCIÓ SOCIAL

Entre les funcions de l'IVAJ.GVA JOVE hi ha les d'afavorir la inserció social dels
jóvens i contribuir a la millora de la seua qualitat de vida i a la superació de les
desigualtats socials. Per a això, l'IVAJ.GVA JOVE recolza el treball d'associacions i
entitats que porten a terme programes d'actuació en barris d'acció preferent o
dirigits a jóvens immigrants, reclusos i exreclusos, discapacitats, etc. Els objectius
d'este programa són els següents:
1. Donar suport a la realització d'activitats dirigides a col·lectius de jóvens
desfavorits o amb risc d'exclusió social.
2. Fomentar els valors de la solidaritat, la tolerància i la no-discriminació.
3. Afavorir la participació de jóvens discapacitats o amb risc d'exclusió en
activitats educatives, culturals i de temps lliure.
En 2015, la col·laboració amb entitats que realitzen programes d'este tipus s'ha
concretat en la línia de subvenció SE000071 (cap. IV) del Pressupost de l'IVAJ.GVA
JOVE, per un import total de 15.000 €, de la qual és destinatària l'Associació
Iniciatives Solidàries. L'objectiu de la subvenció és la realització d'activitats dirigides
a la reinserció social de jóvens reclusos i exreclusos, en particular, a través del CIJ
ubicat a l’Establiment Penitenciari de València.
Este Centre d'Informació Juvenil és una experiència pionera en l'àmbit penitenciari,
que ha tingut una valoració molt positiva per part d'usuaris, educadors i autoritats de
l'Establiment Penitenciari de València i que rep, des de la seua creació, informació i
suport tècnic de l'IVAJ.GVA JOVE
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5

5.1

FORMACIÓ, EDUCACIÓ EN VALORS, EDUCACIÓ PER A LA
SALUT
PROGRAMA DE FORMACIÓ D'ANIMADORS JUVENILS

El programa de formació en matèria d'animació juvenil ha suposat, per part de
l'Administració Pública de la Comunitat Valenciana, una aposta decidida per
impulsar mesures per a promoure la participació activa dels jóvens valencians en la
vida sociocultural de la Comunitat, tot establint un marc per a la capacitació de
monitors de centres de vacances i animadors juvenils.
La Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat
Valenciana, situa les persones jóvens com a subjectes de ple dret i reconeix el seu
paper, la seua aportació i intervenció en la vida social, cultural, política, econòmica i
laboral de la societat. Una llei que s'emmarca en el conjunt de drets, llibertats i
principis enumerats en la normativa de la Unió Europea.
L’esmentada Llei estableix en l'article 6.i), com una de les funcions de l'Institut
Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, la de “Formar animadors i tècnics en
matèria juvenil”, i en l'article 37 que “la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de
la Joventut.Generalitat Jove, atendrà la formació dels animadors juvenils, els
monitors de temps lliure i el reconeixement de les escoles de formació d'animadors
juvenils en l'àmbit de la Comunitat Valenciana”.
La publicació del Decret 86/2015, de 5 de juny del Consell, pel qual es desplega
reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de
Joventut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7542 de 08.06.2015), suposa un
canvi en l'estructura dels cursos i en el reconeixement de les escoles d'animació
juvenil. El títol III regula la formació en matèria d'animació juvenil, les escoles
d'animació Juvenil, el seu reconeixement i pèrdua de reconeixement, els cursos i
activitats de formació, així com el procediment d'acreditació de cursos a entitats
locals no titulars d'escoles d'animació juvenil, i la creació del Fòrum de formació
com a òrgan de consulta i participació en matèria d'animació juvenil.
Amb l'entrada en vigor de l'esmentat Decret conviuran temporalment dos models
educatius en el temps lliure. D'una banda, els cursos de formació que provenen de
l'anterior normativa, i, d'una altra, els presentats en la programació anual (setembre
2015 a octubre 2016), a l'empara del nou Decret, que suposa, com s'ha dit abans,
modificacions importants quant als continguts i durada dels cursos.
En el cas dels cursos de monitor/a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i
juvenil, i de director/a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil,
s'adequaran d’acord amb el que estableix l'annex I del Reial Decret 1537/2011, de
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31 d'octubre i del annex II del Reial Decret 1697/2011, de 18 de novembre
respectivament.
Els cursos de formador/a d'animadors, dirigits a la capacitació pedagògica del
professorat, també canvien l’estructura formativa, adaptant-se al sistema modular.
Quant als cursos de formació permanent, dirigits a l'especialització i el reciclatge en
matèria d'animació juvenil, s'adequaran al que establisca la normativa de
desplegament.
El Decret 86/2015, de 5 de juny, deroga el Decret 60/2005, d'11 de març, del
Consell, sense perjuí del que assenyala la disposició transitòria segona apartat 1 del
Decret, i l'Ordre de 3 de febrer de 2006, de la Conselleria de Benestar Social,
excepte els seus capítols III i IV, relatius, respectivament, als cursos de formació
permanent i de formador/a d'animadors, en els termes que preveu la disposició
transitòria segona apartat 5.
La memòria de l'any 2015 és fruit de les activitats de formació que són competència
de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, i té com a objectiu presentar
les dades que resumeixen l’important treball realitzat tant per les escoles d'animació
juvenil, com per les entitats no titulars d'escoles, i Administració Pública, en l'àrea
educativa de temps lliure dels jóvens valencians, pel seu alt nombre de participants.
A manera de resum final, les dades més rellevants relacionades amb la formació de
temps lliure al llarg del 2015, són els següents:
-Les escoles d'animació juvenil, 25, que representen la Comunitat Valenciana han
realitzat 190 cursos de formació bàsica (monitor/a temps lliure i animador/a juvenil),
en què han participat un total de 2.658 alumnes.
-Quant als cursos de formació permanent (FP) i de formador/a d'animadors (FA), les
escoles n’han realitzat 152 i 19, respectivament, en què han participat 951 alumnes
en els cursos de FP i 78 alumnes en els de FA.
-Durant l'any 2015 s'han acreditat 51 cursos de formació bàsica (monitor/a temps
lliure i animador/a juvenil), a entitats no titulars d'escoles oficials d'animació juvenil,
amb un total de 767 alumnes participants.
-El percentatge de dones participants en el total de l'alumnat que ha rebut cursos
representen el 74,86% cent, mentre que el d'hòmens suposa el 25,14%.
-Els cursos de monitor o monitora de temps lliure, representen el 51,46% del total,
els d'animador o animadora juvenil, el 7,04%, i els de formació permanent i
formador/a d'animadors, el 36,90% i el 4,62, respectivament.
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A continuació es faciliten les dades desglossades per modalitat de cursos i tipologia
d'entitats:

5.1.1 ACREDITACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ BÀSICA D'ENTITATS
UBICADES A LA COMUNITAT VALENCIANA NO TITULARS D'UNA
ESCOLA OFICIAL RECONEGUDA
El Decret 60/2005 estableix en l'article 5 que les entitats ubicades a la Comunitat
Valenciana que no disposen d'una escola de formació en animació juvenil
oficialment reconeguda podran sol·licitar l'acreditació d'un curs de monitor/a de
temps lliure infantil i juvenil o d'animador juvenil, que capaciten per a dur a terme i
dirigir activitats educatives en el temps lliure i en centres de vacances amb xiquets i
jóvens.
L'article 9 de l'Ordre de 3 de febrer de 2006 determinava el procediment per a
l'acreditació dels dits cursos i els terminis de presentació de sol·licituds que
establisca l'IVAJ.GVA JOVE mitjançant una resolució. Per als cursos a realitzar l'any
2015, el dit termini el va establir la Resolució de 14 de setembre de 2009, del
director general de l’Institut Valencià de la Joventut.
Amb la publicació del Decret 86/2015, de 5 de juny del Consell, únicament es poden
acreditar els cursos a entitats locals no titulars d'escoles d'animació juvenil.
En 2015 es van presentar 51 sol·licituds i es van acreditar 51 cursos, dels quals se
n'han realitzat 41 de monitor/a de temps lliure infantil i juvenil. A continuació es
relacionen els cursos acreditats:
CURSOS DE MONITOR/A DE TEMPS LLIURE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Sueca
Ajuntament València (2 edicions)
Ajuntament d'Elx ( Regidoria de Joventut)
Associació Docendo (Chiva, Villamarchant, València (2 edicions)
Associació El Mono Alegre València (3edicions) i Siete Aguas (2 edicions)
Associació Escola de Cases (Benicàssim)
Associació Red 21 ( Cullera)
Carpí Vitae València (4 edicions a València), Sagunt (1)
Crea Natura. Soluciones Ambientales SL (4 edicions a Xirivella, Llíria)
Escolapies Gandia.
Escoles San José -Jesuïtes (València, 2 edicions)
Fundació Escolapies
Helix Formació (4 edicions-Burjassot)
Helix Formació (2 edicions -Paterna)
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•
•
•
•
•
•
•
•

NNOVAT. Associació Formativa, Esportiva i cultural (Castelló de la Plana,
Vinarós)
Grup de treball social RED 21 (Gandia)
Quatre Fulles, SL (Gandia)
Macabi Sport SLU (Alacant)
Quatre Fulles, SL ( 2 edicions (Xàtiva) i Biar
Tot ANIMACIO (Picanya, Catarroja)
Universitat Politècnica de València (València)
Universitat Jaume I (Castelló de la Plana)

CURSOS D'ANIMADOR/A JUVENIL
En 2015 es van presentar 5 sol·licituds i es van acreditar 5 cursos, dels quals NO
s'ha realitzat cap curs d'animador/a juvenil. A continuació es relacionen els cursos
acreditats:
•
•
•

Carpí Vitae (Vila-real, València)
Docendo (Villamarchant, València)
Grup de treball social Red 21 ( Gandia)

5.1.2 ACREDITACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT
La formació permanent és un recurs necessari per al reciclatge, tant de monitors i
animadors que ja han realitzat la seua formació bàsica, com d'aquelles persones
que, des de la diversitat del sector associatiu, duen a terme un treball voluntari amb
grups de jóvens en l'àmbit de l'animació i l'educació en el temps lliure.
El Decret 60/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, establia que
únicament les escoles oficials d'animació juvenil amb cinc anys de funcionament
poden sol·licitar l'acreditació de l'IVAJ.GVA JOVE per a la realització dels dits
cursos, sempre que estiguen inclosos en la seua programació semestral i
complisquen els requisits establits en l'Ordre de 3 de febrer de 2006, de la
Conselleria de Benestar Social.
Els cursos acreditats per l'IVAJ.GVA JOVE durant 2015, han sigut 152 cursos, dels
quals les escoles d'animació juvenil n'han realitzat 70.
CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT PER ESCOLES
ABAST
•

El menjador escolar, un espai per a la dinamització d'activitats de temps lliure en
centres educatius
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Paterna, 12/01/2015 a l'11/02/2015
Benetússer, 11/04/2015 al 25/04/2015
Benifaió, 09/05/2015 al 30/05/2015
Villena, 08/04/2015 al 09/04/2015
Sant Vicent del Raspeig, 07/11/2015 al 14/11/2015
Torrent, 23/03/2015 al 17/04/2015
Torrent, 10/10/2015 al 04/11/2015
Benejúzar, 03/10/2015 al 24/10/2015
Puçol, 17/11/2015 al 22/12/2015
Mislata, 24/11/2015 al 16/12/2015
Sant Vicent del Raspeig, 24/10/2015 al 31/10/2015
•

L'exclusió social com a projecte educatiu en l'àmbit de l'animació sociocultural:
Educació emocional
València, 02/02/2015 al 25/02/2015

•

Introducció a la llengua de signes: tècniques i recursos des de l'animació juvenil
Paterna, 03/02/2015 al 03/03/2015
Albal, 09/05/2015 al 23/05/2015

•

Expressió musical: tècniques i recursos des de l'animació juvenil
Torrent, 02/03/2015 al 30/03/2015

•

Educació i esport: tècniques i recursos des de l'animació juvenil
Pobla de Farnals, 17/04/2015 al 26/06/2015

•

Educació emocional: nous desafiaments per a l'animació juvenil
El Puig, 06/05/2015 al 27/05/2015

•

Recursos manuals per a l'animació juvenil: globoflèxia, papiroflèxia, màgia i
malabars
Alzira, 06/06/2015 al 27/06/2015

•

Tècniques i recursos per a l'animació juvenil: recursos d'animació en anglés
Teulada-Moraira, 24/03/2015 al 25/03/2015
Villena, 24/10/2015 al 07/11/2015

•

Risoteràpia: tècniques i recursos des de l'animació juvenil (EAJSAC/41/2015/FP/17)
Banyeres de Mariola, 18/04/2015 al 19/04/2015

•

Ludoteques: un equipament per a la dinamització d'activitats de temps lliure educatiu
infantil
Puçol, 13/10/2015 al 12/11/2015
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•

Col·lectius amb necessitats educatives especials: tècniques i recursos des de
l'animació juvenil
Sedaví, 14/11/2015 al 28/11/2015
Sant Vicent del Raspeig, 07/11/2015 al 14/11/2015

•

Educació ambiental: Tècniques i recursos específics des de l'animació juvenil,
Benejúzar, 19/10/2015 al 31/10/2015

•

Recursos manuals per a l'animació juvenil: globoflèxia, papiroflèxia i malabars
Torrent, 09/11/2015 al 14/12/2015

ACCENT
•

Menjadors escolars en centres d'ensenyança. Recursos Psicopedagògics del
monitor
Xirivella, 17/11/2015 al 22/12/2015
Almassora, 17/11/2015 al 27/11/2015

•

Recursos psicopedagògics del monitor de temps lliure en horari de menjador en
centres d'ensenyança
La Vall d'Uixò, 16/01/2015 al 13/03/2015
La Pobla de Vallbona, 28/03/2015 al 28/04/2015
Vila-real, 14/09/2015 al 22/09/2015

•

Emocions, habilitats socials i resolució de confluictos com a recurs del monitor de
temps lliure
Almassora, 16/02/2015 al 04/03/2015

•

Recursos per a la intervenció amb xiquets i jóvens amb necessitats educatives
especials en activitats d'animació en el temps lliure
L'Alcora, 21/02/2015 al 28/03/2015

•

Globoflexia, papiroflexia, màgia, malabars, maquillatge. Recursos per a l'animació
Benicarló, 28/03/2015 al 23/05/2015
Borriana, 25/04/2015 al 30/05/2015

•

Animació i activitats socioeducatives amb xiquets i xiquetes de 2 a 6 anys
Almassora, 04/07/2015 al 25/07/2015

•

Animació del temps lliure amb xiquets i jóvens amb discapacitat intel·lectual
Vila-real, 14/01/2015 al 30/01/2015

•

Animació del temps lliure amb xiquets i jóvens amb discapacitat per disfuncionalitat
intel·lectual
Montcada, 17/09/2015 al 19/10/2015
La Pobla de Vallbona, 08/05/2015 al 25/05/2015
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FEDERACIÓ DE CASES DE JOVENTUT DE LA CV
•

El monitor de temps lliure: actuacions en ludoteques/centres de temps lliure infantil
Manises, 23/02/2015 al 27/02/2015
Manises, 21/09/2015 al 25/09/2015

•

El teatre com a recurs d'animació i dinamització grupal
Mislata, 14/04/2015 al 07/05/2015

•

Educació en el temps lliure al menjador escolar
Benicàssim, 18/04/2015 al 25/04/2015
Benicàssim, 12/12/2015 al 19/12/2015
Benicàssim, 14/02/2015 al 21/02/2015
Manises, 22/06/2015 al 26/06/2015
Manises, 02/02/2015 AL 06/02/2015
Manises, 14/12/2015 al 18/12/2015

•

El monitor de temps lliure: el monitor especialista en cases de joventut
Manises, 26/09/2015 al 06/02/2016

INSIGNIA DE MADERA-Scouts Valencians
•

Animació de temps lliure en horari de menjador en centres escolars
Pilar de la Horadada, 11/04/2015 al 19/04/2015
Bétera, 11/04/2015 al 13/04/2015
Borriol, 09/06/2015 al 18/06/2015
Sollana, 12/06/2015 al 18/06/2015

EDETANIA-CREU ROJA JOVENTUT
•

Controla. Tallleres de monitors per a previndre les conductes violentes
València, 09/03/2015 al 13/03/2015

•

Educació per a la salut: Seguretat i Primers auxilis en activitats de temps lliure
MonTcada, 21/12/2015 al 14/01/2016

EAJEF
•

Animació del temps lliure en horari de menjador en centres escolars
2 edicions a Castelló de la Plana, 25/11/2015 al 03/12/2015
Benicàssim, 25/11/2015 al 03/12/2015
Ibi, 12/12/2015 al 20/12/2015

•

Educació en la diversitat en el temps lliure
Borriol, 04/12/2015 al 16/12/2015
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Onda, 04/12/2015 al 18/12/2015
•

L'esport com a recurs de l'animació en el temps lliure educatiu
Onda, 25/11/2015 al 03/12/2015

JÚNIORS. MOVIMENT DIOCESÀ DE VALÈNCIA
•

Integrant la discapacitat en el temps lliure
València, 02/05/2015 al 16/05/2015

5.1.3 ACREDITACIÓ DE CURSOS DE FORMADOR/A D'ANIMADORS
La finalitat d'estos cursos és facilitar al professorat els recursos didàctics i
metodològics adequats a les característiques i els fins de la formació en l'àmbit de
l'animació juvenil.
L'article 6 del Decret 60/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, establia
que les escoles oficials d'animació juvenil amb cinc anys de funcionament poden
sol·licitar l'acreditació de l'IVAJ.GVA JOVE per a la realització dels dits cursos,
sempre que estiguen inclosos en la programació semestral i complisquen els
requisits establits en l'article 17 i 19 de l'Ordre esmentada.
En 2015 es van acreditar, per resolució del director general de l'IVAJ.GVA JOVE, 19
cursos de formador/a d'animadors, dels quals se n'han realitzat 7, organitzats per
les escoles oficials d'animació juvenil que a continuació s'indiquen:
CURSOS DE FORMADOR D'ANIMADORS
ESCOLA
ABAST

MUNICIPI
Godella

ANIMA'T

Burjassot

EVALL

València

INSIGNIA DE MADERA -SCOUTS VALENCIANS

Almassora

FEDERACIÓ CASES DE JOVENTUT DE LA CV

Manises

JUNYRS.MOVIMENT DIOCESÀ DE VALÈNCIA

València

LLUERNA.FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ. MSC

València
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5.1.4 CURSOS DE MONITOR/A DE TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL I
D'ANIMADOR/A JUVENIL ORGANITZATS PER LES ESCOLES OFICIALS
D'ANIMACIÓ JUVENIL
Els cursos de monitor/a de temps lliure infantil capaciten per a dur a terme activitats
educatives en el temps lliure i en centres de vacances amb xiquets/as i jóvens, i els
cursos d'animador/a juvenil capaciten per a assumir les funcions de coordinació
d'activitats de temps lliure i de direcció de centres de vacances, són els cursos de
formació bàsica en matèria d'animació juvenil. Estos cursos de formació bàsica en
animació juvenil els imparteixen de forma habitual les escoles oficials d'animació
juvenil.
Durant l'any 2015 s'han acreditat 166 cursos de monitor/a de temps lliure infantil i
juvenil, dels quals se n'han realitzat 107, i 24 cursos d'animador/a juvenil, dels quals
se n'han realitzat 3. A continuació es detallen els duts a terme al llarg de 2015.

CURSOS D'ANIMADOR/A JUVENIL
Escola

Municipi

Nombre cursos

ABAST

València

1

FCJCV

Manises

1

JUNYRS

València

1

TOTAL

3

CURSOS DE MONITOR/A DE TEMPS LLIURE
ESCOLA

MUNICIPIS

ABAST

Aielo de Malferit
Alacant
Albal- Benetússer
Alfafar-Sedaví
Algemesí
Alzira
Alzira, Benifaió, Carcaixent, La Pobla Llarga
Benejúzar
Callosa de Segura
Canals
Canet d’en Berenguer
Catarroja
Cheste
Elda

Nombre
CURSOS
1
4
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
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ESCOLA

MUNICIPIS

ACCENT

Genovés
Godella
Moncada
Paterna
Paiporta
Rafelbunyol
Redovan
Riba-Roja de Túria
Segorbe
Torrent
València
Villena
Almassora
Almenara
Benaguasil
Burriana
Gandia
La Pobla de Vallbona
La Vall d’Uixó
Museros, Massamagrell, La Pobla de
Farnals, Meliana, Tavernes Blanques
Nules
Peníscola
Vila-real
Mutxamel

AGUSTINOS
ANIMA'T, Escola Municipal de
Temps Lliure de Burjassot
BONAGENT
CUYJU
DON BOSCO

Nombre
CURSOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8
1
3
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

1

Burjassot

3
1
2
4
2

EDETANIA

València
València
Godelleta
Museros
Godella

EVALL

València

EDETANIA-CREU ROJA JOVENTUT

Alacant

EAJEF

Benidorm
Castalla
Castelló de la Plana
El Campello
Elda
Montcada

3
1
1
2
1
1
1
1
1
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ESCOLA

Nombre
CURSOS

MUNICIPIS
Muro d’Alcoi

Pilar de la Horadada

1
1
2
1
1

Tales
Gandia
Marines-Alboraia

1
1
2

Navarrés
Paterna
València
Aldaia
Betxí-Les Alqueries

1
1
1
1

1

Manises
Mislata, Quart de Poblet
Silla, Picassent, Alcàsser
Mislata
Torrent
València

1
1
1
1
1
2

Alcala de Xivert
Benicàssim
Sagunt

1
1
1

Onda
Ontinyent
Orihuela

INSIGNIA DE MADERA
ENSENYA DE FUSTA-SCOUTS
VALENCIANS
ETELL

FEDERACIÓ DE CASES DE
JOVENTUT DE LA C.V.

JUNYRS MOVIMENT DIOCESÀ DE
VALÈNCIA

ESCOLA D'ANIMACIÓ MÒN MÀGIC
MORVEDRE-AJUNTAMENT DE
SAGUNT
SANT ROC D'ALCOI
YMCA – VALÈNCIA

Alcoi-Quesa
València

1
2
107

TOTAL

VALORACIÓ QUANTITATIVA DE LES ACTIVITATS PER CURSOS
CURSOS DE FORMACIÓ BÀSICA D'ENTITATS
TIPUS CURS

SOL·LICITUDS

ACREDITADES

REALIZADES

MTL

46

46

41

AJ

5

5

0

TOTAL

51

51

41
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CURSOS
JUVENIL

DE

FORMACIÓ BÀSICA

D'ESCOLES

OFICIALS

D'ANIMACIÓ

TIPUS CURS

SOL·LICITUDS

ACREDITADES

REALIZADES

MTL

166

166

107

AJ

24

24

3

TOTAL

190

190

110

CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT
TIPUS CURS

SOL·LICITUDS

ACREDITADES

REALIZADES

FP

152

152

70

TOTAL

152

152

70

CURSOS DE FORMADOR/A ANIMADORS
TIPUS CURS

SOL·LICITUDS

ACREDITADES

REALIZADES

FA

19

19

7

TOTAL

19

19

7

CERTIFICATS EXPEDITS DE CURSOS 3
CURS
Monitor temps lliure

TOTAL
2.489

Animació juvenil

184

Formació permanent

929

Formador/a animadors

108

TOTAL

3.710

5.1.5 ALTRES ACTIVITATS
Reunió amb les escoles d'animació juvenil celebrada el 16 de juliol de 2015, amb
presència del secretari autonòmic i del secretari general de l'IVAJ, que va tindre
com a ordre del dia la presentació del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel
qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la
Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.

3

La xifra dels certificats emesos en 2015 fa referència a tots els certificats de cursos que finalitzaren eixe any. Esta dada és
variable perquè diàriament s’emeten certificats. Per tant, corresponen a la consulta realitzada el 05/02/2016
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Constitució del Fòrum de Formació, segons el que estableix el Decret 86/2015, de 5
de juny, del Consell, celebrat el 3 de novembre de 2015, presidit pel secretari
general de l'IVAJ, amb representació de les escoles d'animació juvenil i un
representant del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
RESUM ESTADÍSTIC CURSOS 2015
Nombre
de cursos

Dones

Hòmens

Total

Cursos de monitor/a de temps lliure infantil i juvenil
acreditats per l’IVAJ.GVA JOVE

46

540

227

767

Cursos d’animador/a juvenil acreditats per
l’IVAJ.GVA JOVE

5

0

0

0

Cursos de formació permanente acreditats per
l’IVAJ.GVA JOVE

62

812

139

951

Cursos de formador/a d’animadores acreditats per
l’IVAJ.GVA JOVE

7

46

32

78

Cursos de monitor/a de temps lliure infantil i juvenil
organizats per les escoles oficials d’animació
juvenil

107

1.897

698

2.595

3

39

24

63

3.334

1.120

4.454

Cursos d’animador/a juvenil organizats per les
escoles oficials d’animació juvenil

Total

5.1.6 AJUDES A ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE
SERVEIS A LA JOVENTUT TITULARS D'ESCOLES OFICIALS
D'ANIMACIÓ JUVENIL, RECONEGUDES I HOMOLOGADES PER LA
GENERALITAT VALENCIANA.
Per ordre 1/2015, de 24 de febrer, de la Conselleria de Benestar Social, es va
convocar concurs públic per a la concessió d'ajudes a associacions juvenils i
entitats prestadores de serveis a la joventut titulars d'escoles oficials d'animació
juvenil, reconegudes i homologades per la Generalitat, i se n’aprovaren les bases
reguladores.
Les ajudes estaven destinades al finançament de les despeses corrents derivades
de les accions formatives següents: cursos de formació bàsica, cursos de formació
permanent en matèria d'animació juvenil, cursos o seminaris de formació
d'animadors, tots degudament acreditats per l'IVAJ.GVA JOVE, i altres activitats que
tingueren com a finalitat la millora de la qualitat de la formació d'estos agents.
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Estes accions formatives havien de complir amb el que disposa el Decret 60/2005,
d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la formació en
matèria d'animació juvenil a la Comunitat Valenciana, que es va iniciar en el període
comprés entre els dies 1 d'octubre de 2013 i 30 de setembre de 2014, i es féu en
l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
A esta convocatòria, que disposava d’un pressupost de 18.000 euros, es van
presentar 14 entitats, 13 de les quals en van resultar adjudicatàries.
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6
6.1

VOLUNTARIAT I ASSOCIACIONISME
VOLUNTARIAT

6.1.1 CAMPS DE TREBALL
Els camps de treball, que compten amb una llarga tradició i implantació al nostre
país i en tot el món, constitueixen una activitat en què un grup de jóvens de diverses
procedències es comprometen, de forma voluntària i desinteressada, amb el
desenvolupament d'un projecte de treball social i d'activitats complementàries, per
un període de temps determinat, tot convertint la realització del projecte en un mitjà
per a fomentar valors de convivència, tolerància, participació, solidaritat,
aprenentatge intercultural, etc.
La convocatòria de places en els Camps de Treball a la Comunitat Valenciana per a
l'any 2015 es va fer per Resolució del director general de Joventut i de l'Institut
Valencià de la Joventut.Generalitat Jove (IVAJ.GVA JOVE), de 16 de febrer de 2015
(DOCV núm. 7.464, de 12 de febrer de 2015). L’objectiu principal que es persegueix
amb estes convocatòries és, no sols la sensibilització per al treball voluntari dels
jóvens, a través del desenvolupament del projecte tècnic del Camp, i de la societat
receptora, sinó també el desenvolupament i gaudi de l'oci i temps lliure, el foment de
la participació entre els jóvens i la comunicació interpersonal i intercultural.
L'any 2015, es van oferir als jóvens valencians places en els camps de primavera,
estiu i hivern següents:
a) Places en camps de treball de la Comunitat Valenciana organitzats per
l'IVAJ.GVA JOVE, dirigits a jóvens voluntaris entre 18 i 26 anys.
b) Places en camps de treball organitzats per altres comunitats autònomes, per a
participants d'edats compreses entre els 15 i 30 anys.
c) Places en camps de treball internacionals organitzats pel Servei Voluntari
Internacional (SVI), oferits a jóvens entre 18 i 30 anys.
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6.1.2 CAMPS DE TREBALL
VALENCIANA:

ORGANITZATS

PER

LA

COMUNITAT

L'IVAJ.GVA JOVE ha organitzat camps de treball voluntari en dotze localitats de la
Comunitat Valenciana, distribuïts en 17 torns i amb un total de 370 places, que a
continuació es detallen:
Camps de primavera
CAMP

DATES

LOCALITAT

MODALITAT

EDAT

PLACES

Diverteix-te

2-10/4

Benicàssim/Alborache

Social

18-26

25

Vila Romana de Sant Gregori

2-10/4

Borriana

Social

18-26

25

TOTAL

50

Camps d'estiu
CAMP

DATES

LOCALITAT

MODALITAT

EDAT

PLACES

Paratge natural de Torretes

14-28/7

Ibi

Rec/Medi Amb.

18-26

25

Alacant, Trobada interg.

11-25/7

Alacant

Social

18-26

20

Menuts i grans

11-25/7

Alacant

Social

18-26

20

Banys de la Reina

16-30/7

Calp

Arqueologia

18-26

25

Xicotetes il·lusions

16-30/7

Alcossebre

Social

18-26

20

Art i discapacitat

16-30/7

València

Social

18-26

30

Vila romana de l’Albir

11-25/7

L’Alfàs del Pi

Arqueologia

18-26

20

Diverteix-te

01-15/8

Moraira

Social

18-26

20

La Vila Joiosa romana

03-16/8

La Vila Joiosa

Arqueologia

18-26

10

Les Talaies

03-16/8

La Vila Joiosa

Social

18-26

10

Persones majors i discapacitat

25/7-8/8

Benicarló

Social

18-26

20

Camí Vell del riu Lucena

15-29/7

Enguera

Medi ambient

18-26

20

Chera

Medi ambient

18-26

25

TOTAL

270

Parc natural de Chera Sot de Xera

31/7-14/8

Camps d'hivern
CAMP

DATES

LOCALITAT

MODALITAT

EDAT

PLACES

Vine i diverteix-te

26/12-4/1

Benicàssim

Social

18-26

25

Nadal solidari

26/12-4/1

Alborache

Social

18-26

25

TOTAL

50
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Camps de treball a la Comunitat Valenciana. Detall dels participants per sexe
PLACES

CAMP

OCUPADES

INCORPORATS

DONES

%

HÒMENS

%

Diverteix-te

23

23

16

69,57

7

30,43

Vila Romana de Sant Gregori

23

22

17

77,27

5

22,73

TOTAL

46

45

33

73,33%

12

26,67%

PLACES
OCUPADES

INCORPORATS

DONES

%

HÒMENS

%

Paratge natural de Torretes

26

24

14

58,33

10

41,67

Alacant, Trobada interg.

21

17

12

70,59

5

29,41

Menuts i grans

20

18

14

77,78

4

22,22

Banys de la Reina

25

23

17

73,91

6

26,09

Xicotetes il·lusions

20

17

15

88,24

2

11,76

Art i discapacitat

28

28

17

60,71

11

39,29

Vila romana de l’Albir

19

19

14

73, 68

5

26,32

Diverteix-te

25

23

16

69,57

7

30,43

La Vila Joiosa romana

10

9

5

55,56

4

44,44

Les Talaies

10

9

9

100,00

0

20

17

14

82,35

3

17, 65

Camí Vell del riu Lucena

18

18

10

55,56

8

44,44

Parc natural de Chera Sot de
Xera

26

25

17

68,00

8

32,00

TOTAL

268

247

174

70,45

73

29,55

CAMP

Persones
discapacitat

majors

CAMP
Vine i diverteix-te
Nadal solidari

TOTAL

i

PLACES

INCORPORATS

DONES

%

HÒMENS

%

14

11

5

45,45

6

54,55

17

17

13

76,47

4

23,53

31

28

18

64,29

10

35.71

OCUPADES
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Detall de la distribució de les places dels camps de treball organitzats per
l'IVAJ.GVA JOVE i ocupació:
Places ofertades Participants
inicialment
inscrits

%
inscripció

%
ocupació

Places per a jóvens valencians

129

115

109

89.14

94.78

Places per a jóvens d’altres
comunitats

207

199

181

96.13

90.95

Per a jóvens estrangers

34

31

30

91.18

96.78

370

345

320

93.24

92.75

TOTAL



Places
ocupades

Camps de treball realitzats a la Comunitat Valenciana.

Detall dels participants per origen
PLACES OFERTADES

PLACES
OCUPADES

%
OCUPACIÓ

ANDALUSIA

18

20

111,11%

ARAGÓ

14

14

100,00%

ASTÚRIES

17

19

111,76%

BALEARS

5

5

100,00%

CANÀRIES

14

5

35,71%

CANTÀBRIA

10

6

60,00%

CASTELLA-LA MANXA

14

12

85,71%

CASTELLA I LLEÓ

10

18

180,00%

CATALUNYA

9

8

88,89%

CEUTA

2

2

100,00%

ORIGEN DELS PARTICIPANTS

EXTREMADURA

8

7

87,50%

EUSKADI

20

20

100,00%

GALÍCIA

20

17

85,00%

LA RIOJA

16

10

62,50%

MADRID

14

19

135,71%

MELILLA

0

0

MÚRCIA

15

16

106,67%

NAVARRA

1

1

100,00%

207

199

96,14%

TOTAL
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DESTINACIONS


Camps de treball realitzats en altres comunitats autònomes i a l’estranger (SVI).
Places oferides als jóvens valencians i la seua ocupació:
Places ofertades
inicialment

Places
ocupades

% ocupació

Places ofertades en camps d’altres CCAA

137

165

12,44

Places ofertades pel Servei Internacional

46

41

89,13

TOTAL

183

206

112,57

CAMPS DE TREBALL



Camps de treball realitzats en altres comunitats autònomes i a l’estranger (SVI).
Detall dels participants valencians per destinació:

DESTINACIÓ

Places ofertades

Places ocupades

Ocupació %

ANDALUSIA

15

21

140,00%

ARAGÓ

14

20

142,86%

ASTÚRIES

0

0

0,00%

BALEARS

0

0

0,00%

CANÀRIES

7

6

85,71%

CANTÀBRIA

4

8

200,00%

CASTELLA-LA MANXA

6

10

166, 67%

CASTELLA I LLEÓ

6

10

166, 67%

CATALUNYA

5

5

100,00%

CEUTA

2

2

100,00%

EXTREMADURA

10

10

100,00%

EUSKADI

18

18

100,00%

GALÍCIA

22

27

122,73%

LA RIOJA

16

19

118,75%

MADRID

5

5

100,00%

MELILLA

2

2

100,00%

MÚRCIA

5

2

40,00%

137

165

120,44%

TOTAL

Pag. 77/118

6.2

ASSOCIACIONISME

L’actuació de l'IVAJ.GVA JOVE en este àmbit es centra en:
•

MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL CENS D'ASSOCIACIONS JUVENILS
I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT

Durant 2015 s'ha realitzat la inscripció en el Cens d'un total de 9 entitats: 6
associacions juvenils i 3 entitats prestadores de serveis a la joventut, que a
continuació és detallen:
SEC.

AP.

NÚM.

INS.

GRUP SCOUT AMANECER

NOM

PATERNA

LOCALITAT

2ª

EP1

196

12/02/2015

HELPING EXCHANGE STUDENTS

CASTELLÓ DE LA PLANA

1

AJ1

766

27/03/2015

JÓVENES GENERADORES

GANDIA

1

AJ1

767

27/03/2015

ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL EUROPEA, GO
EUROPE
EADE (EMPRESARIALES, ADMINISTRACIÓN i
DIRECCIÓN DE EMPRESAS)CONSULTING
ERASMUS STUDENT NETWORK JUVENIL A LA
UNIVERSITAT DE VALENCIA
ASSOCIACIÓ HELIFUN ENTITAT
PRESTADORA DE SERVEIS A LA JOVENTUT
MARAMI PRO ASIA YOUTH

VALENCIA

2

EP1

197

30/03/2015

CASTELLÓ DE LA PLANA

1

AJ1

768

06/05/2015

VALENCIA

1

AJ1

769

05/06/2015

PATERNA

2

EP1

198

09/06/2015

VALENCIA

1

AJ1

770

26/06/2015

ASSOCIACIÓ JOVES DE VILAFAMÉS

VILAFAMÉS

1

AJ1

771

08/09/2015

•

MANTENIMIENT I ACTUALITZACIÓ DEL REGISTRE DE CONSELLS
TERRITORIALS DE JOVENTUT

•

ASSESSORAMENT I INFORMACIÓ ALS CONSELLS DE JOVENTUT I A LES
ASSOCIACIONS JUVENILS EN TEMES DEL SEU INTERÉS, TANT EN
MATÈRIA LEGAL COM DE PROCEDIMENT

Als consells de joventut i a les associacions juvenils se'ls plantegen múltiples
qüestions en relació amb els tràmits que han de realitzar davant dels diferents
registres i amb la documentació que se'ls exigeix per poder concórrer als diferents
convocatòries d'ajudes. Per això i d'acord amb el que disposa l'art. 35 apartat g) de
la Llei 30/1992 de Règim Jurídic dels Administracions Publiques i del Procediment
Administratiu Comú, se’ls hi facilita informació i assessorament.
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6.2.1 AJUDES PER AL FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME.
AJUDES A ASSOCIACIONS JUVENILS i ENTITATS PRESTADORES DE
SERVEIS A LA JOVENTUT AMB ÀMBIT D'ACTUACIÓ A LA COMUNITAT
VALENCIANA
Per ordre 3/2015, de 25 de febrer, de la Conselleria de Benestar Social, es va
convocar concurs públic per a la concessió d'ajudes a associacions juvenils i
entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació a la Comunitat
Valenciana, per a accions de caràcter social durant l'any 2015, i se n’aprovaren les
bases reguladores.
Podien sol·licitar estes ajudes les associacions juvenils i les entitats prestadores de
serveis a la joventut, inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats
Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana, amb una
implantació territorial en, almenys, quinze localitats de dues províncies de la
Comunitat Valenciana.
Les ajudes anaven destinades al finançament parcial de les despeses corrents dels
programes anuals de les activitats de caràcter social i de voluntariat per a l'any
2015, que inclogueren actuacions en algun dels camps prioritaris següents:
promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte mutu, i prevenció de qualsevol
tipus de discriminació; foment i formació del voluntariat juvenil; accions dirigides a
col·lectius de jóvens amb risc d'exclusió social (en particular, persones amb
discapacitat, minories ètniques, població reclusa, immigrants, malalts,
drogodependents, etc.), i accions dirigides a enfortir les relacions
intergeneracionals.
A esta convocatòria, que disposava d’un pressupost de 250.000 euros, es van
presentar 15 entitats, de les quals van resultar adjudicatàries 13.

AJUDES A ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE
SERVEIS A LA JOVENTUT TITULARS D'ESCOLES OFICIALS D'ANIMACIÓ
JUVENIL, RECONEGUDES I HOMOLOGADES PER LA GENERALITAT
Per ordre 1/2015, de 24 de febrer, de la Conselleria de Benestar Social, es va
convocar concurs públic per a la concessió d'ajudes a associacions juvenils i
entitats prestadores de serveis a la joventut titulars d'escoles oficials d'animació
juvenil, reconegudes i homologades per la Generalitat, i se’n van aprovar les bases
reguladores.
Les ajudes estaven destinades al finançament de les despeses corrents derivades
de les accions formatives següents: cursos de formació bàsica, cursos de formació
permanent en matèria d'animació juvenil, cursos o seminaris de formació
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d'animadors, degudament acreditats per l'IVAJ.GVA JOVE, i altres activitats que
tingueren com a finalitat la millora de la qualitat de la formació d'estos agents.
Estes accions formatives havien de complir amb el que disposa el Decret 60/2005,
d'11 de març, del Consell de la Generalitat, que regula la formació en matèria
d'animació juvenil a la Comunitat Valenciana, iniciat en el període comprés entre l’1
d'octubre de 2013 i el 30 de setembre de 2014, i realitzar-se en l'àmbit territorial de
la Comunitat Valenciana.
A esta convocatòria, que disposava d’un pressupost de 18.000 euros, es van
presentar 14 entitats, de les quals van resultar 13 adjudicatàries.

AJUDES A CONSELLS LOCALS DE LA JOVENTUT
Per ordre 2/2015, de 24 de febrer, de la Conselleria de Benestar Social, es va
convocar concurs públic per a la concessió d'ajudes a consells locals de la Joventut.
Les ajudes anaven destinades al finançament de les despeses corrents dels
programes anuals per a l'any 2015 que, a més de les activitats pròpies del
funcionament, el desplegament i la difusió, inclogueren actuacions dirigides al
foment i formació de l'associacionisme juvenil, a la col·laboració i l’assessorament a
les associacions juvenils i a la informació juvenil.
A esta convocatòria, que disposava d’un pressupost de 45.000 euros, es van
presentar 11 entitats, de les quals 8 van resultar adjudicatàries.

CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CJCV)
Amb la finalitat de contribuir financerament al funcionament i a la realització del
programa anual d'activitats del CJCV per a l'any 2015, per resolució del director
general de l'IVAJ.GVA JOVE, de 9 de març de 2015, es va aprovar el règim de
pagaments de la subvenció al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana,
per un import de 100.000 €, amb càrrec a la línia de subvenció SE000014
(Transferències corrents del capítol IV del Pressupost de despeses de l'IVAJ.GVA
JOVE del 2015), i de 10.000 €, amb càrrec a la línia de subvenció SE000083, per a
col·laborar en el finançament de despeses d'inversió del Consell de la Joventut de
la Comunitat Valenciana (capítol VII del Pressupost de despeses de l'IVAJ.GVA
JOVE de 2015).
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7

PROMOCIÓ D'ACTIVITATS D'OCI I TEMPS LLIURE

7.1

TURIVAJ

L'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, a través de les oficines TURIVAJ
a València, Castelló i Alacant, ofereix a jóvens de fins a 30 o 35 anys diferents
serveis i propostes, encaminades a:







Potenciar la mobilitat juvenil.
Oferir alternatives d'oci saludables que combinen el coneixement d'àrees
d'interés cultural o natural amb la pràctica d'esports a l'aire lliure.
Fomentar la formació dels jóvens valencians mitjançant el coneixement
d'altres idiomes, cultures, tradicions i estils de vida diferents i ajudar a fer
realitat la integració i la convivència multicultural en la societat.
Potenciar el coneixement de la Comunitat Valenciana i de diferents paratges
de l'Estat Espanyol.
L'accés de jóvens a béns d'interés cultural i serveis turístics adaptats a les
seues necessitats específiques.

Des de les oficines TURIVAJ, la consecució dels fins proposats es realitza
mitjançant l'emissió de credencials, la producció i oferta de diferents activitats i
productes, com ara estades amb activitats per a escolars, viatges d'esquí,
campaments d'estiu per a jóvens i cursos d'idiomes a Espanya i l'estranger i,
finalment, amb la gestió de diferents serveis turístics en condicions i preus
especials, com ara assegurances de viatge, bitllets de tren i reserves en albergs
juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE i internacionals.
Cal assenyalar que amb les oficines TURIVAJ han col·laborat fins al 15 de gener de
2016 les oficines de l'IVAJ.GVA JOVE situades en alguns municipis de la
Comunitat: Alcoi, Elx, Orihuela, Torrevieja, Universitat Miguel Hernández a Elx,
Alzira, Gandia, Llíria, Requena, Port de Sagunt, Vila-real, Peníscola i Xàtiva. Sis
d'estes oficines: Alcoi, Elx, Orihuela, Gandia, Xàtiva i Requena, tramitaven
directament els mateixos serveis que les oficines Turivaj. La resta prestaven els
serveis a través de les oficines Turivaj de la província en què s'ubicaven.
Per a millorar el nostre servei d'atenció al públic, des de maig de 2014 s'ha establit
una segona oficina Turivaj al carrer Hospital, 11 de València, que presta serveis
juntament amb l'oficina d'Informació Juvenil d'esta seu. En la present memòria, els
serveis prestats per ambdues oficines apareixen sota el nom de Turicij.
Finalment, cal assenyalar que, gràcies a la implantació del servei de reserves en
línia Turinet, s'ha facilitat l'accés als nostres productes i serveis a molts jóvens de la
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Comunitat que no poden desplaçar-se a les nostres oficines. Les inscripcions
realitzades en línia són ateses pel personal propi de les oficines Turivaj i el
percentatge de serveis prestats per este canal ha augmentat considerablement en
este últim any.
El nombre total d'usuaris dels diferents serveis i programes durant l'any 2015 ha
sigut de:
NOMBRE TOTAL DE PRODUCTES I SERVEIS PRESTATS
Servei

Alacant Alcoi Castelló Elx

Gandia Orihuela Requena València Xàtiva Turicij Turinet

Credencials

384

89

398

96

64

50

14

1344

Carnet Jove

3.633

433

408

409

148

249

111

760

70

-

50

44

-

-

-

176

-

150

-

490

Tallers d’anglés

14

-

8

6

2

-

-

79

1

26

254

390

Campaments per a
jóvens

39

4

19

6

3

9

-

177

14

36

230

537

-

-

-

-

-

-

-

289

-

-

-

289

162

11

14

10

9

7

7

293

9

50

267

839

-

-

-

-

-

-

-

42

-

8

-

50

26

-

-

-

-

-

-

29

-

-

20

75

61

1

28

-

-

3

-

172

213

143

-

621

-

-

2

-

-

-

-

8

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

71.464

-

-

-

71.464

Cursos d’Idiomes

Viu la teua
comunitat
Campanya esquí
Bitllets de tren
Hostelpack
ASSEGURANCES
Reserves albergs
Pernoctacions
albergs IVAJ.GVA
JOVE

Total usuaris

4.389

538

927

571

226

318

132

74833

49

Total

576

-

3.064

254 2.986

-

9.391

540

3.975

771

87.220

7.1.1 CREDENCIALS
La possessió del carnet d'alberguista en les seues diferents modalitats (adult,
juvenil, familiar i grup) permet utilitzar els serveis de tots els albergs de la Federació
Internacional d'Albergs Juvenils (IYHF), uns 4.200 establiments distribuïts entre 60
països de tot el món, que ofereixen un allotjament, senzill i econòmic, de qualitat.
La IYHF és una entitat no governamental i sense ànim de lucre, reconeguda per la
UNESCO, i com a associació benèfica per la Charity Comissió (Comissió d'Obres
Benèfiques) de Londres, on té la seu, de la qual formen part la Xarxa Espanyola
d'Albergs Juvenils (REAJ) i la Xarxa d'Instal·lacions Juvenils de la Generalitat
Valenciana.
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D'altra banda, el carnet d'estudiant ISIC, de professor ITIC i de Jove Internacional
IYTC donen dret a obtindre descomptes en museus, activitats culturals, i altres
serveis en tot el món.
Estes credencials van ser creades per associacions internacionals que vetlen per la
promoció del turisme juvenil internacional, com la ISTC (Confederació Internacional
de Viatges per a Estudiants), nascuda en 1949, o la FIYTO (Federació Internacional
d'Organitzacions de Turisme Internacional). Són organitzacions sense ànim de lucre
i compten amb el recolzament d'entitats com la UNESCO des de 1968 o
l'Organització Mundial de Turisme.

Servei

Alacant Alcoi Castelló

Elx

Gandia

Orihuela

Requena

València

Xàtiva

Turicij

Total

Alb. adult

76

9

96

9

16

8

1

296

5

110

626

Alb. juvenil 14-24

48

10

79

11

2

4

2

236

3

97

492

Alb. juvenil 25-29

20

4

48

7

1

3

3

120

2

32

240

Alb. familiar

7

4

68

5

1

3

2

105

1

30

226

Alb. grup

5

3

21

2

2

1

1

80

0

20

135

ISIC

189

32

54

31

22

17

2

404

27

182

960

ITIC

37

25

30

18

20

13

3

100

11

101

358

IYTC

2

2

2

13

0

1

0

3

0

4

27

384

89

398

96

64

50

14

1.344

49

576

3.064

TOTAL CARNETS

TOTAL USUARIS PER SEXE
Hòmens; 1.348;
43,99%

Dones; 1.716;
56,01%

Continuant amb l'objectiu d'acostar i facilitar este servei a tots els jóvens de la
Comunitat Valenciana, s'ha ampliat el nombre de convenis de col·laboració entre
l'IVAJ.GVA JOVE i determinats ajuntaments i universitats per a l'emissió i gestió
dels carnets d'alberguista i els carnets internacionals.
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7.1.2 CARNET JOVE
En les oficines TURIVAJ i les oficines IVAJ.GVA JOVE s'emet el Carnet Jove per a
aquells jóvens que no volen vincular el carnet a un compte bancari o que no
resideixen en territori espanyol.
TOTAL USUARIS
Alacant Alcoi Castelló Elx
3.633

433

408

409

Gandia Orihuela Requena
148

249

València

111

760

Turicij Xàtiva
2.986

Total

254

TOTAL USUARIS PER SEXE
Hòmens; 4.132;
44,00%

Dones; 5.259;
56,00%

7.1.3 CURSOS D'IDIOMES
El programa Cursos d'idiomes a l’estranger és el resultat de la col·laboració entre
els organismes de joventut de diferents comunitats autònomes i està a disposició
dels jóvens interessats a aprendre i perfeccionar els coneixements de llengües
estrangeres als països d'origen.
S’hi poden estudiar els idiomes següents: anglés, francés, alemany, italià, portugués
i rus. Els cursos s’imparteixen en unes 80 escoles distribuïdes per la Gran Bretanya,
Irlanda, Canadà, els Estats Units, Sud-àfrica, Nova Zelanda, Àustria, Alemanya,
Itàlia, França i Suïssa. A més de l'ensenyament s'inclou l'allotjament, en famílies o
residències, l'alimentació i la possibilitat de realitzar activitats.
Davant de la importància actual del coneixement d'altres idiomes, que contribueix al
desenvolupament integral dels jóvens i els facilita una posterior inserció en el món
laboral, este programa resulta molt interessant.
DISTRIBUCIÓ DE VENDES PER OFICINES

CURSOS

ALACANT

CASTELLÓ

ELX

VALÈNCIA

TURICIJ

OFICINES

70

50

44

176

150

490
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DISTRIBUCIÓ PER PAÍS I SEXE
Total cursos realizats

CURSOS per PAÍS
Anglés – Canadà

6

Anglés – Irlanda

179

Anglés –Gran Bretanya

225

Anglés – Estats Units

9

Anglés – Austràlia

0

Anglés - Sud-àfrica

0

Anglés – Nova Zelanda

0

Alemany - Alemanya

22

Alemany - Àustria

10

Itàlia

3

Francés - França

36

Francés - Suïssa

0

TOTAL

490

DISTRIBUCIÓ PER SEXE

Hòmens;
196; 40,00%
Dones; 294;
60,00%

DISTRIBUCIÓ PER IDIOMA

500

419

400
Anglés

300

Alemany

200
100

Francés
Italià

32

36

3

0
2015
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7.1.4 TALLERS D'IDIOMES
Amb el programa Tallers d'idiomes, l'IVAJ.GVA JOVE amplia la seua oferta de
formació en idiomes per a jóvens, que té en compte la importància i la utilitat del
domini de la llengua anglesa en qualsevol àmbit. Este programa està format per
diversos tipus d'activitat: tallers de conversació en anglés, caps de setmana
d'immersió lingüística en anglés per a jóvens i per a professors, caps de setmana
d'immersió lingüística en francés i alemany,i cursos intensius d'anglés.
Programa

Nombre d’hores

Localitat

places

Taller de conversa en anglés: maig

15

Elx

8

Taller de conversa en anglés: maig

15

València

15

Taller de conversa en anglés: maig

15

València

16

Taller de conversa en anglés: octubre

15

Alacant

15

Taller de conversa en anglés: octubre

15

València

16

Taller de conversa en anglés: octubre

15

València

13

Taller de conversa en anglés:octubre

15

Castelló

13

Taller de conversa en anglés: octubre

15

Elx

11

Taller de conversa en anglés: novembre

15

València

14

Nombre
d’hores

Localitat

places

Curs intensiu preparació exàmens: juliol

80

Alacant

14

Curs intensiu preparació exàmens: juliol

80

València

15

Curs intensiu preparació exàmens: juliol

80

València

16

Total talleres de conversa

Programa

Total cursos intensius

Programa

45

Nombre
d’hores

Localitat

places

Cap de setmana d’immersió lingüística en anglés per a jóvens
(1 – 3 maig)

25

Alacant

12

Cap de setmana d’immersió lingüística en anglés per a jóvens
(15 – 17 maig)

25

Benicàssim

15

Cap de setmana d’immersió lingüística en anglés per a jóvens
(19 – 21 juny)

25

Alborache

11
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Programa

Nombre
d’hores

Localitat

places

Cap de setmana d’immersió lingüística en anglés per a jóvens
(25 – 27 setembre)

25

Benicàssim

25

Cap de setmana d’immersió lingüística en anglés per a jóvens
(30 octubre –1 novembre)

25

Alborache

25

Cap de setmana d’immersió lingüística en anglés per a jóvens
(6 – 8 novembre)

25

Alacant

24

Cap de setmana d’immersió lingüística en anglés per a jóvens
(20 – 22 novembre)

25

Benicàssim

24

Nombre
d’hores

Localitat

places

Cap de setmana d’immersió lingüística en anglés per a
professors (8 – 10 maig)

25

Alborache

11

Cap de setmana d’immersió lingüística en anglés per a
professors (12 – 14 junny)

25

Alacant

7

Cap de setmana d’immersió lingüística en anglés per a
professors (26 – 28 juny)

25

Benicàssim

14

Cap de setmana d’immersió lingüística en anglés per a
professors (16 – 18 octubre)

25

Alacant

24

Cap de setmana d’immersió lingüística en anglés per a
professors (23 – 25 octubre)

25

Alacant

26

Nombre
d’hores

Localitat

places

Alborache

6

Total caps de setmana d’immersió lingüística per a jóvens

Programa

Total caps de setmana d’immersió lingüística per a professors

Programa
Cap de setmana d’immersió lingüística en francés per a jóvens
(30 octubre –1 noviembre)

Total caps de setmana d’immersió lingüística en francés per a jóvens

Total programa tallers d’anglés

6

390

DISTRIBUCIÓ PER SEXE
Hòmens; 121;
31,03%
Dones; 269; 69%
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DISTRIBUCIÓ VENDES PER OFICINES
Alacant Alcoi Castelló Elx
14

0

8

6

Gandia Orihuela Requena
2

0

València

0

Turicij Turinet Xàtiva

79

254

26

Total

1

7.1.5 CAMPAMENTS PER A JÓVENS
En l'edició anual d'este programa s'han realitzat campaments d'estiu per a
adolescents d'11 a 17 anys en diferents destinacions de la nostra Comunitat i de la
resta de l'Estat espanyol. En tots s'han inclòs inclouen activitats lúdiques, socials i
esportives en contacte amb la natura, a més de classes d'anglés.
Campament

places

Summer Camp anglés a Alborache, 1r torn (21 – 26 juny)

27

Summer Camp anglés a Alborache, 2n torn (28 juny – 3 juliol)

29

Summer Camp anglés a Alborache, 3r torn (5 – 10 juliol)

27

Summer Camp anglés a Alborache, 4t torn (12 – 17 juliol)

39

Summer Camp anglés a Alborache, 5é torn (19 – 24 juliol)

31

Summer Camp anglés a Alborache, 6é torn (26 – 31 juliol)

35

English and sailing Moraira/Teulada 1r torn (28 juny – 5 juliol)

50

English and sailing Moraira/Teulada 2n torn (5 – 12 juliol)

50

English and sailing Benicàssim 1r torn (12 – 19 juliol)

50

English and sailing Benicàssim 2n torn (19 – 26 juliol)

50

Pirineu Català (15 – 29 juliol)

100

Summer Camp a Cazorla (12 – 18 juliol)

49

TOTAL
DISTRIBUCIÓ PER SEXE
Hòm ens; 236;
43, 95%

Dones; 301;
56%

DISTRIBUCIÓ VENDES PER OFICINES
Alacant

Alcoi

Castelló

Elx

Gandia

39

4

19

6

3

Orihuela Requena
9

0

València Turicij
177

36

Turinet

Xàtiva

230

14

Total
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7.1.6 VIU LA TEUA COMUNITAT
En l'edició anual d'este programa s'han realitzat campaments d'estiu per a
adolescents d'11 a 17 anys en diferents destinacions de la nostra Comunitat i de la
resta de l'Estat espanyol. En tots ells s'inclouen activitats lúdiques, socials i
esportives en contacte amb la naturalesa, a més de classes d'anglés.
En 2015 s'han realitzat les activitats següents:
Activitat

Total

Activitat nàutica a Moraira / 2 dies: 6 al 8 de maig

36

Activitat nàutica a Moraira / 1 dia: 28 de maig

39

Activitat nàutica a Moraira / 1 dia: 30 de maig

10

Activitat nàutica a Moraira / 2 dies / anglés: 8 al 10 de juny

58

Mediterranea a Benicàssim / 4 dies: 8 al 12 de juny

22

Activitat nàutica a Moraira / 1 dia: 11 de juny

14

Activitat nàutica a Moraira / 1 dia: 12 de juny

14

Activitat nàutica a Moraira / 2 dies: 17 al 18 de juny

37

Activitat nàutica a Moraira / 1 dia: 18 de juny

59

Total places

DISTRIBUCIÓ PER SEXE

Hòmens; 127;
43,94%

Dones; 162;
56%

7.1.7 HOSTELPACK
Este producte es crega amb la finalitat de promocionar els albergs juvenils de
l'IVAJ.GVA JOVE durant les temporades de menor ocupació. Per a això, es
programen estades curtes amb motiu de festes o esdeveniments culturals o
recreatius que es realitzen en l'entorn. Es dirigeix a famílies i individuals.
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Activitat

Alberg

Total

Festa de la Carxofa – 23 gener

Benicarló

19

Carnestoltes – 13 febrer

Benicarló

19

Setmana Santa – 2 d’abril

Alacant

5

Senderisme a la Marina alta – 22 de maig

Moraira

6

FIB Benicàssim 18 de juliol

Castelló

2

Alborache

2

Setembre a la platja – 18 setembre

Moraira

10

Setembre a la platja – 18 setembre

Benicàssim

2

Setembre a la platja – 25 setembre

Moraira

10

Tomatina de Buñol 25 d’agost

Total places

DISTRIBUCIÓ PER SEXE

Dones
26%

Hòmens
74%

7.1.8 CAMPANYA D'ESQUÍ 2014-2015
Es van oferir caps de setmana i setmanes blanques a les estacions d'esquí de
Sierra Nevada, Espot Esquí, Port Ainé, Grand Valira, Vall Nord, Masella, Panticosa,
Formigal i Astún, i eixides d'un dia a les estacions de Valdelinares i Javalambre.
També es van realitzar viatges en dates especials, com ara Nadal, Reis, Falles i
ponts, en estacions espanyoles i andorranes.
Esta és una de les campanyes que compta amb major acceptació entre els jóvens,
com s'observa en el quadre següent:
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NEU

Total vendes
Bus Blanc

178

Valdelinares i Javalambre 1-2

168

Caps de setmana sense autobús

14

Caps de setmana amb autobús

150

Setmanes blanques grups i individuals

70

Setmanes especials

259

TOTAL

TOTAL USUARIS PER SEXE
Hòme ns
6 1%

D o n es
3 9%

DISTRIBUCIÓ VENDES PER OFICINES
Alacant

Alcoi

Castelló

Elx

Gandia

162

11

14

10

9

Orihuela Requena
7

7

València Turicij
293

50

Turinet
267

Xàtiva

Total

9

7.1.9 BITLLETS DE TREN
Es venen bitllets de RENFE per a viatjar per tota Espanya i alguna ciutat europea.
Els bitllets s'expedeixen a les dues oficines Turivaj de València.
Bitllets de tren
Mig i llarg recorregut
Regional

TOTAL

Total vendes
45
5

50
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TOTAL USUARIS PER SEXE
Hòmens
28%

Dones
72%

DISTRIBUCIÓ VENDES PER OFICINES
Bitllets de tren

València

TURICIJ

TOTAL

42

8

7.1.10

ASSEGURANCES DE VIATGE

Durant els mesos de gener a juny de l'any 2015, s'han oferit pòlisses de viatge de la
companyia ARAG, a través de la corredoria Muñiz y associados. A partir de juny, es
va deixar d'oferir este producte.
En general, i amb diferents cobertures i primes depenent del producte, es
combinaven l'assistència mèdica i sanitària, amb altres conceptes com la
repatriació, indemnització per danys en l'equipatge, etc. Les pòlisses es podien
formalitzar per períodes des d'una setmana fins a un any.

TOTAL PÒLISSES D'ASSEGURANCES EMESES
Assegurances per companyia

Hòmens

Dones

Total vendes

273

348

621

Arag – Muñiz y asociados

TOTAL USUARIS PER SEXE

Dones
56%

Hòmens
44%
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DISTRIBUCIÓ PER OFICINES
Alacant
61

7.1.11

Alcoi Castelló Elx
1

28

Gandia Orihuela Requena

0

0

3

0

València

Turicij

Xàtiva

172

143

213

Total

RESERVES EN ALBERGS JUVENILS IBN

L'IVAJ.GVA JOVE ofereix la possibilitat de reservar places als albergs juvenils de tot
el món, adherits a la Federació Internacional d'Albergs Juvenils (IYHF). Esta
organització inclou associacions nacionals d'albergs de 80 països i gestiona uns
4.000 albergs juvenils en tot el món.
IBN

Alacant
0

Pernoctacions

IBN

Hòmens

Castelló
2

Total

8

Dones

10

Total

Pernoctacions

6

4

%

60

40

7.2

València

10

OFERTA CONCERTADA

L'IVAJ.GVA JOVE, a través del programa de l'Oferta Concertada i Lliure, persegueix
facilitar l'exercici d'activitats de temps lliure, en oferir instal·lacions juvenils i les
seues infraestructures a col·lectius juvenils i centres educatius.
Encara que en l'oferta inicial estava el Campament Costa Bella, a Guardamar del
Segura, no es va poder obrir, per la qual cosa no es fa constar en les dades.
La convocatòria es va realitzar mitjançant resolució de 6 de febrer de 2015, del
director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove,
publicada en el DOCV núm. 7467, de 17 de febrer.
En la convocatòria de 2015, es van oferir només instal·lacions a la Comunitat
Valenciana i van ser 34 les entitats que gaudiren de l'Oferta Concertada:
PLACES
OFERIDES

PLACES
OCUPADES

% OCUPACIÓ

Campament juvenil Navalón

1.400

466

33,29

Campament juvenil Jaume I

1.800

815

45,28

CAMPAMENTS COMUNITAT VALENCIANA

TOTALS

40,03
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PLACES OFERIDES

PLACES
OCUPADES

% OCUPACIÓ

Alberg juvenil Torre d’Alborache

135

17

12,59

Alberg juvenil Argentina

50

25

50,00

Alberg juvenil Sant Crist del Mar

125

50

40,00

Alberg juvenil La Marina

50

25

50,00

Alberg juvenil Mar i Vent

125

50

40,00

ALBERGS COMUNITAT VALENCIANA

TOTALS

34,43

En el programa d'Oferta Concertada, dels participants que pertanyen
majoritàriament a associacions juvenils, ajuntaments o centres educatius, la majoria,
un 80,25 % són jóvens menors de 25 anys.
EDAT DELS PARTI CIPANTS

MAJORS DE
26 ANYS
19%

MENORS DE
26 ANYS
81%

Quant al sexe, encara que no hi ha una diferència molt significativa, les xiques
assisteixen en major grau a este tipus d'activitats: 39,93 % són xics i el 60,07 % són
xiques.

7.3

CAMPANYA ACTIVITATS NÀUTIQUES “A LA MAR”

El 19 de febrer de 2013 es va firmar el conveni de col·laboració entre la Generalitat i
l'IVAJ.GVA JOVE per a la gestió conjunta de la campanya d'activitats nàutiques de
la Generalitat “A la Mar”, i es va convocar per Resolució conjunta de 17 de gener de
2014, del director general de l'Esport, i del director general de Joventut i de l'Institut
Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
La Campanya d'Activitats Nàutiques de la Generalitat “A LA MAR” és una completa
oferta esportiva, dirigida a l'aprenentatge i difusió dels esports nàutics i el
coneixement, conservació i respecte del medi ambient, amb una atenció especial
als jóvens i els grups escolars en el programa Blau, i obert a qualsevol edat en el
programa Lliure.
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Les activitats que conformen el programa A LA MAR 2014 s'han realitzat en
instal·lacions pròpies de la Generalitat, com ara les escoles de la Mar de
Benicàssim i Borriana i al Club Nàutic de La Vila-Joiosa.
L'activitat a les escoles de la Mar s'organitza mitjançant la campanya "A la Mar" i
s'estructura en 2 grans programes: el programa Blau i el Programa Lliure d'Estiu,
diferenciats en dues convocatòries, tant per l'estacionalitat com pel públic al qual
van destinats. El Programa Blau, de febrer a juny i octubre. I el Programa Lliure
d'Estiu, de l'última setmana de juny a setembre.
PROGRAMA BLAU
Este programa està dirigit a grups organitzats: centres educatius a partir de 1r de
primària, universitats, ajuntaments, associacions i altres entitats legalment
constituïdes sense ànim de lucre.
Té com a objectiu donar a conéixer i familiaritzar-se amb el món de la navegació a
través de la pràctica. Als valors educatius que es deriven de la realització d'activitats
en el medi natural, es suma la possibilitat de treball interdisciplinari que ofereix este
tipus d'activitats esportives.
Es va convocar per Resolució conjunta de 20 d'octubre de 2014, del director general
de l'Esport, i del director general de Joventut i de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, dins de la Campanya d'Activitats Nàutiques de la
Generalitat “A la mar 2015” (DOCV núm. 7396, de 05.11.2014).
Activitats que integren el Programa Blau:
A) Setmana Blava: Consisteix en una setmana de multiactivitat nàutica de dilluns a
divendres, en la qual s'imparteixen classes teòriques i pràctiques de vela i
piragüisme. Les classes pràctiques de vela es realitzen en embarcacions
col·lectives acompanyats d'un monitor. L'activitat de piragüisme es realitza en
piragües individuals tutelades per monitors a bord d'una embarcació pneumàtica. A
l’Escola de la Mar de Borriana, a més de les activitats mencionades, es poden
practicar les modalitats de rem i caiac-pol.
B) Cap de setmana Blau: Consisteix en tres sessions, dissabte de matí i vesprada i
diumenge de matí, amb classes teòriques i pràctiques. L'objectiu és donar a
conéixer als participants els esports nàutics des d'un punt de vista lúdic i recreatiu.
S'ofereix multiactivitat nàutica, en la qual es combina la pràctica de la vela lleugera,
iniciació, i piragüisme i/o surf de vela. També s’hi poden realitzar cursos de
modalitats nauticoesportives específiques: vela lleugera iniciació, vela lleugera
perfeccionament, piragüisme, surf de vela, rem i vela creuer (les dues últimes
només a Borriana).
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C) Dia Blau: Es tracta d'una jornada de familiarització amb l'activitat nàutica. Durant
el dia blau es realitza multiactivitat nàutica amb una classe teòrica i pràctica de vela
en embarcacions col·lectives, acompanyats d'un monitor, i de piragüisme en
piragües individuals tutelades per monitors a bord d'una embarcació pneumàtica. el
mateix grup de participats en pot fer un, dos o més, de dies blaus.
A partir de 2014 es va incloure l'activitat "Un dia Blau" dirigida als alumnes de menor
edat, els de 1r i 2n de Primària, amb un contingut adaptat: visita a Salvament
Marítim, passeig amb llanxa i baptisme de vela lleugera.
Com a novetat, en la campanya “A la Mar 2015” es va incloure l'activitat “Nautical
Easter Week”, l’oferta d'un curs de multiactivitat nàutica combinat amb
l'aprenentatge de la llengua anglesa, de quatre dies de durada en la setmana de
Pasqua.

PROGRAMA LLIURE D'ESTIU
Es porta a terme els mesos d'estiu i està dirigit a persones particulars de qualsevol
edat interessades a aprendre a navegar i a gaudir de les activitats nàutiques. Este
programa suposa una excel·lent opció d'oci, temps lliure i turisme actiu.
Es va convocar per Resolució conjunta de 24 d'abril de 2015, del director general de
l'Esport, i del director general de Joventut i de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, dins de la Campanya d'Activitats Nàutiques de la
Generalitat “A la mar 2015” (DOCV núm. 7516 de 30/04/15).
Activitats que integren el Programa Lliure d'Estiu:
A) Setmana d’Estiu: Consisteix en 5 dies amb 10 sessions de classes teòriques i
pràctiques referides a les diferents modalitats nauticoesportives: rem, piragüisme,
surf de vela o vela, durant una setmana, de dilluns a divendres.
B) Cap de setmana: Consisteix en tres sessions amb classes teòriques i pràctiques
sobre familiarització de l'activitat nàutica des d'un punt de vista recreatiu, referides a
les diferents modalitats nauticoesportives: piragüisme, surf de vela i vela, els
dissabtes de matí i vesprada i els diumenges de matí.
C) Un dia a la Mar: Donar a conéixer als participants els esports nàutics mitjançant
un dia de familiarització o de millora dels coneixements ja adquirits.
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DADES PARTICIPACIÓ “A LA MAR 2015”
- Distribució d'alumnes en el Programa Blau:
PROGRAMA

BENICÀSSIM

SETMANA BLAVA

ACTIVITATS ESPECIALS

441

583

0

109

109

616

3.566

4.182

54

315

369

0

182

182

812

4.613

5.425

ALTRES OCUPACIONS

TOTAL

TOTAL

142

CAP DE SETMANA
DIA BLAU

BORRIANA

Procedència de centres:
D'altres
8%

València
52%

Castelló
35%

Alacant
5%

Cicle educatiu:
Secundària
24%

Primària
76%

- Distribució d'alumnes en el Programa Lliure Estiu:
PROGRAMA

BENICÀSSIM

BORRIANA

LA VILA JOIOSA

TOTAL

SETMANA ESTIU

773

955

283

2.011

CAP DE SETMANA

208

59

0

267

46

58

38

142

261

251

0

512

0

115

0

115

321

3.047

DIA MAR
ACTIVITATS ESPECIALS
ALTRES OCUPACIONS

TOTAL

1.288

1.438
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- Distribució d'alumnes:
TOTALS PROGRAMA
BLAU

BENICÀSSIM

BORRIANA

LA VILA JOIOSA

TOTAL

812

4.613

0

5.425

LLIURE ESTIU

1.288

1.438

321

3.047

TOTAL ESCOLA MAR

2.100

6.051

321

8.472

Rang d'edat:
20 i més
17-19 anys anys
3%
5%

8-12 anys
52%

13-16 anys
40%

PÀGINA WEB I XARXES SOCIALS
Les escoles de la Mar de la Generalitat tenen una pàgina web pròpia
www.escolesdelamar.com, que recull tota la informació de les escoles i de les
diferents activitats nàutiques i on es realitza la inscripció en línia.
L'any 2015 este portal va tindre les estadístiques següents:
32.088
138.191
19.558

7.4

Visites
Pàgines vistes
Visitants distints

CARNET JOVE

El Carnet Jove és un programa desenvolupat per l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove que consisteix, principalment, a oferir als jóvens, serveis i
avantatges a fi que puguen adquirir, mitjançant un descompte sobre el preu habitual,
un conjunt de béns i serveis socioculturals de consum preferent entre la joventut.
Este programa es desplega conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i
amb més de 40 països de l'entorn europeu, que conformen l'Associació Europea del
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Carnet Jove (EYCA), una entitat radicada a Brussel·les (Bèlgica) que garanteix la
reciprocitat de les prestacions als diferents països adscrits.
El Carnet Jove és un document de caràcter personal i intransferible que acredita el
seu titular com a beneficiari dels serveis que comporta i li permet obtindre un gran
nombre d'avantatges i descomptes, i és l'instrument pel qual es reconeix el Programa.
Per a poder accedir a este programa cal tindre entre 14 i 30 anys i abonar la taxa
anual, fixada en el 2015 en 8,40 €. Els membres de famílies nombroses i els jóvens
amb discapacitat tenen els següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del
Carnet Jove:

¾



Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses que
tinguen reconeguda la categoria especial i per a aquells jóvens que acrediten
una discapacitat igual o superior al 66%.



Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses
que tinguen reconeguda la categoria general i per a aquells jóvens que
acrediten una discapacitat igual o superior al 33%.
Entitats col·laboradores

Esta targeta l’emeten, en la modalitat bancària en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,
les entitats que es relacionen:
1. SabadellCAM
2. Caixa Ontinyent
3. Bankia
4. La Caixa
5. Grup Cooperatiu Cajamar
Els jóvens poden obtindre el Carnet Jove en la modalitat financera obrint un compte
bancari en qualsevol de les anteriors entitats. Per este compte associat al Carnet
Jove no s'exigiran saldos mínims ni es cobraran comissions de cap tipus pel
manteniment.
De la mateixa manera en el 2015 es podia obtindre el Carnet Jove clàssic a les
oficines de Turivaj (Alacant, Castelló i València), així com a les oficines comarcals de
l'IVAJ.GVA JOVE (Peníscola, Vila-real, Llíria, Requena, Alzira, Xàtiva, Gandia, Port
de Sagunt, Alcoi, Elx, Torrevieja i Orihuela).
Durant l'any 2015 han firmat el conveni per a emetre el Carnet Jove els 6 ajuntaments
següents: Alcalalí, Almussafes, Elda, Monòver, Onda i la Pobla de Vallbona. De
manera que, en finalitzar 2015, 35 ajuntaments podien emetre el Carnet Jove.
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¾

Entitats adherides

El Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament
la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat
Valenciana, assenyala en el capítol II, article 52.2 la vigència de les entitats
adherides:
“2. El compromís d'adhesió tindrà una vigència de dos anys a partir de la seua
signatura, excepte renúncia expressa de qualsevol de les parts. Podrà prorrogar-se
per dos anys més, de forma automàtica, excepte denúncia expressa de qualsevol de
les parts.”
L'any 2015 s'ha continuat amb el procés de renovació de convenis amb les entitats ja
adherides que han caducat. Des del programa del Carnet Jove es contacta
personalment amb cada una d'estes entitats.
Les oficines de l'IVAJ.GVA JOVE, distribuïdes per tota la Comunitat Valenciana, han
dut a terme, en els seus respectius àmbits d'influència, campanyes de promoció i
captació d'entitats per a la seua adhesió a la Xarxa del Carnet Jove.
L'any s'ha tancat amb un total de 1.783 entitats adherides a la Xarxa del Carnet
Jove, 59 de les quals han sigut entitats renovades o noves altes.
Distribució per províncies:

1000
800

809

751

Alacant

600
400

Castelló
206

200

València

0
2015

Des de l'IVAJ.GVA JOVE s'han renovat, per als usuaris del Carnet Jove, acords amb
entitats organitzadores de grans esdeveniments celebrats a la Comunitat Valenciana.
Cal destacar-hi el torneig de tennis València Open 500 o el Gran Premi de MotoGP al
Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. I també els acords de distintes
entitats d'interés que hi han renovat, com ara Terra Mítica, Aqualandia i Mundomar.
D'altra banda, s'han efectuat noves altes d'entitats adherides, entre les quals
destaquem els acords amb l’empresa de transport per carretera ALSA, el Teatre del
raval, OFTALVIST (9 establiments), CMG Asesoría, Consultoría i Enseñanza, la
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cadena d’hotels TRYP Fira València i Castelló Center, Fundació Certiuni, ABACUS (4
establiments), ADAMS Formación i Marsport Naútico.
Pel que fa a institucions públiques, hem de destacar els 105 ajuntaments de la
Comunitat Valenciana que pertanyen a la Xarxa del Carnet Jove (47 de la província
de València, 39 de la província d'Alacant i 19 de la província de Castelló), 4 dels quals
s'han donat d'alta en 2015. Els ajuntaments col·laboren en el desplegament d'este
programa facilitant mitjançant descomptes i la presència dels jóvens en activitats
culturals, esportives i lúdiques organitzades per les corporacions.
¾

Foment de la mobilitat

Un dels objectius que des de la seua creació ha perseguit sempre el Carnet Jove és
el del foment de la mobilitat, i ho fa possibilitant que el transport urbà i interurbà siga
econòmicament més accessible, dins d'un context de dificultats per les quals hui
travessen els jóvens de la nostra Comunitat, com ara la falta de poder adquisitiu
conseqüència de l'important percentatge de desocupació juvenil i de la problemàtica
per a aconseguir la independència econòmica.
En este sentit, a més de l'oferta de descomptes que actualment el Carnet Jove
proporciona als jóvens per al transport interurbà amb autobús, i al que es realitza en
el transport públic de la ciutat d'Alacant i de la ciutat de València i la seua àrea
metropolitana, s'han ampliat les deduccions per transport a Castelló i la seua àrea
metropolitana.


Transport interurbà amb autobús

Un any més s'ha mantingut el descompte del 15% en el transport interurbà, i en el dit
programa han participat les empreses de transport següents: Buñol, Herca, La
Serranica, Travicoi i La Concepció. Amb les quals es cobreixen rutes en 77 municipis
de la província de València, 18 de la província de Castelló i 11 de la província
d'Alacant.


Transport àrea metropolitana d'Alacant ABONAMENT MÓBILIS JOVE

Per a promoure el transport públic a l’àrea metropolitana d'Alacant, fent-lo
econòmicament més accessible, s'estableix un descompte del 15% de l'import de
l’ABONAMENT MÓBILIS JOVE als titulars del Carnet Jove que utilitzen els serveis
que presten els operadors públics de transport a través del sistema de transport
públic per a Alacant i la seua comarca TAM (Transport Alacant Metropolità).
Este sistema unifica la xarxa d'autobusos urbans d'Alacant, les línies d'autobús
interurbanes entre Alacant i El Campello, Sant Joan d’Alacant, Mutxamel, Universitat
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d'Alacant i Sant Vicent del Raspeig. També integra les línies de Tramvia (TRAM)
entre Alacant i El Campello, la platja de Sant Joan i Sant Vicent del Raspeig.


Transport àrea metropolitana de València ABONAMENT TRANSPORT JOVE

L'ABONAMENT TRANSPORT JOVE permet que els jóvens d’entre 14 i 30 anys,
ambdues edats incloses, que presenten el Carnet Jove i vulguen adquirir la targeta
Móbilis personalitzada amb codificació Jove obtinguen un descompte en el preu de
l'esmentat abonament per a l'àrea metropolitana de València. El descompte ha
millorat respecte del 2014, ja que, a partir de juny de 2015, ha passat del 10% al 15%.
És un títol integrat que permet viatjar en les zones A, B, C i D i combinacions entre
elles, durant 30 dies, des de la primera validació, amb un nombre il·limitat de viatges i
transbords en qualsevol de les xarxes de Metrovalencia, Metro Bus, Metrorbital i
EMT. Esta mesura tracta d'afavorir la mobilitat dels titulars de Carnet Jove en els seus
desplaçaments amb autobús, tramvia i metro a l’Àrea Metropolitana de València.
Per a la seua posada en marxa ha sigut necessari l'acord de tots els operadors del
transport públic: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), l'Empresa Municipal
de Transports de València SAU (EMT), Metrorbital UTE i Metrobús. L'Entitat
d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE) és l'encarregada d'emetre les targetes
Móbilis personalitzades.
En el 2015, el nombre de jóvens que han obtingut l'abonament Transport Jove ha
sigut de 30.833 usuaris.


Transport àrea metropolitana de Castelló ABONAMENT 30 DIES JOVE

Com a novetat destacada, al setembre de 2015 l'IVAJ.GVA JOVE ha posat en marxa
l’ABONAMENT 30 DIES JOVE, que permet que els jóvens d'entre 14 i 30 anys,
ambdues edats incloses, que presenten el seu Carnet Jove i vulguen adquirir la
targeta Móbilis personalitzada amb codificació Jove, obtinguen un 15% de descompte
en el preu de l'esmentat abonament per a l'àrea metropolitana de Castelló.
És un títol coordinat, personal i intransferible, vàlid en tota l'àrea metropolitana de
Castelló, durant 30 dies, des de la primera validació, amb un nombre il·limitat de
viatges i transbords en autobusos urbans, autobusos interurbans i Tram.
Per a la seua posada en marxa ha sigut necessari l'acord de tots els operadors del
transport públic: Autotransports Col·lectius Castellonencs, SA (ACCSA), La Hispano
del Cid, SA (HICID), Autos Mediterráneo, SA (AMSA) i Via Reservada, SA L'Entitat
d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE) és l'encarregada d'emetre les targetes
Móbilis personalitzades.
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A 31 de desembre de 2015, el nombre de jóvens que han obtingut l’abonament 30
Dies Jove ha sigut de 101 usuaris.


Transport àrea metropolitana de València MIBISI

L'entitat Movilidad Urbana Sostenible (MOVUS) ofereix el servei MIBISI a la Xarxa del
Carnet Jove, pel que els jóvens poden utilitzar el sistema automàtic de lloguer de
bicicleta que connecta deu poblacions de l'àrea metropolitana de València, amb un
descompte del 20% en els abonaments.
L'objectiu és oferir avantatges per a facilitar la mobilitat dels jóvens a través de Carnet
Jove, i esta modalitat de transport és urbà, còmode, econòmic, respectuós amb el
medi ambient i disponible 24 hores, els 365 dies de l'any.
Actualment, 10 municipis de l'àrea metropolitana de València incorporen el sistema
MIBISI amb una flota d'unes 1.500 bicicletes distribuïdes en 80 estacions, ubicades a
Paterna, Torrent, Catarroja, Godella, Burjassot, Mislata, així com a les poblacions de
la Mancomunitat Horta Sud Alaquàs, Aldaia, Quart de Poblet i Xirivella.
Els abonaments de MIBISI, amb el descompte de Carnet Jove es poden adquirir a
través de la web www.mibisi.es, on s'obri una pestanya específica per a Carnet Jove.
¾

Usuaris

Quant als jóvens usuaris del Carnet Jove, el nombre total de beneficiaris l'any 2015
ha sigut:
Distribució

Hòmens

Dones

Totals

Clàssics

9.729

12.577

22.306

Bancaris

109.075

116.712

225.787

Total usuaris

118.804

129.289

248.093

48%
52%

Hòmens
Dones
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Açò representa un grau de penetració en el sector de la població juvenil d'un 28,39 %,
ja que, segons les dades consultades en l'IVE, l'any 2015 a la Comunitat Valenciana
873.845 jóvens es troben en el tram d'edat entre 14 i 30 anys.
La distribució per províncies ha sigut la següent:
Província

¾

Usuaris

%

Alacant

60.616

24,43 %

Castelló

24.258

9,78 %

València

155.062

62,50 %

Fora Comunitat Valenciana

8.157

3,29 %

Difusió i promoció del Carnet Jove

Durant el 2015, a través de la web de l'IVAJ.GVA JOVE i de les xarxes socials, amb
l'objectiu de promocionar el Carnet Jove, s'han efectuat 7 sortejos de diversos
productes (festivals de música i esdeveniments esportius), amb una gran acceptació
per part dels usuaris. Cal destacar sortejos com el de 25 abonaments dobles de 4
dies per al FIB 2015 Benicàssim; també 50 abonaments dobles de 3 dies per al MBC
Fest. Quant a esdeveniments esportius, s'han realitzat sortejos per a partits del
València Basket Club i de l'Elx CF. També s'han fet promocions puntuals des de les
oficines de l'IVAJ.GVA JOVE per als primers jóvens que adquirien el seu Carnet Jove
o el presentaven, regalant-los entrades per a esdeveniments esportius (partits del
Vila-real CF, Elx CF i València Basket Club).
Com a instrument de difusió d'informació per als jóvens s'ha utilitzat, a més de la web
de l'IVAJ.GVA JOVE, la llista de distribució i les xarxes socials (Facebook i Twitter). A
través de la llista de distribució els titulars del Carnet Jove, prèvia subscripció, reben
setmanalment en el seu correu electrònic notícies sobre sortejos, descomptes,
novetats, etc. L'any 2015 s'ha tancat amb 3.575 jóvens subscrits a esta llista de
distribució del Carnet Jove.
Per a donar una correcta difusió a la promoció del transport interurbà i del descompte
en el Transport Àrea Metropolitana d'Alacant ABONAMENT MÓBILIS JOVE, les
empreses de transport han realitzat, com en anys anteriors, insercions publicitàries a
l’exterior i interior dels autobusos i també en les pàgines web. Esta publicitat ha estat
exposada durant un mes.
L'inFòrum, reunió de tècnics de joventut de la xarxa valenciana d'informació juvenil,
es va celebrar el 26 i 27 de novembre. Durant dos dies s'han tractat diversos temes
d'interés per a les persones que treballen amb i per als jóvens. Des de Carnet Jove
s'hi ha participat proporcionant informació sobre el programa als tècnics de joventut, a
través de “píndoles informatives”.
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Cal destacar la iniciativa de l'IVAJ.GVA JOVE i el Carnet Jove d'acudir a les tres fires
de Nadal de Castelló, Alacant i València per a oferir diferents activitats i tallers, reunits
en tres estands, on un informador juvenil dóna informació dels programes, els serveis
i les instal·lacions juvenils que l'IVAJ.GVA JOVE disposa, així com dels avantatges de
Carnet Jove.
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8

PROGRAMES EUROPEUS

8.1

PROGRAMA ERASMUS+

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea per a l'educació, la formació, la
joventut i l'esport, que estarà en vigor des de l'1 gener de 2014 fins al 31 de
desembre de 2020. El programa l’ha creat el REGLAMENT (UE) núm. 1288/2013,
del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, d'11 de desembre de
2013.
L'IVAJ.GVA JOVE, en col·laboració amb l'INJUVE, és l'organisme responsable de
coordinar i gestionar el programa, pel que fa a Joventut, a la Comunitat Valenciana,
i realitza les funcions següents:


Difondre les diferents possibilitats que ofereix el programa i informar i
assessorar a les possibles persones interessades.



Informar les sol·licituds i avaluar els projectes presentats.



Realitzar el seguiment dels intercanvis i dels projectes de voluntariat.

El programa Erasmus + en l'àmbit de la joventut es desenvolupa mitjançant les
accions següents:

ACCIÓ K 1 – MOBILITAT DE LES PERSONES PER MOTIUS D'APRENENTATGE
EN EL CAMP DE LA JOVENTUT
Les activitats de mobilitat persegueixen que els jóvens que hi participen
- milloren la capacitat d'aprenentatge
- milloren la iniciativa i emprenedoria
- milloren l’autoestima i empoderament
- milloren la competència en llengües estrangeres
- reforcen la consciència intercultural
- fomenten la participació en la societat
- fomenten la consciència de la ciutadania europea i dels valors de la UE
- augmenten la motivació per a prendre part en futurs projectes una vegada
acabada l’estada a l’estranger
Els projectes de l'acció clau 1 poden diferenciar-se entre:
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1. Intercanvis juvenils
Es tracta d'intercanvis de grups de jóvens, a partir d'un projecte realitzat per ells
mateixos, l'objectiu bàsic del qual és contribuir a la seua pròpia formació i
incrementar la seua participació activa en la societat, desenvolupant valors que
tinguen com a base la democràcia, la solidaritat i el respecte als altres.
L'aprenentatge es realitza a través de mètodes d'educació no formal.
En 2015 es van presentar 28 sol·licituds per a esta acció i se’n van subvencionar
19, per un import total de 341.754,00 €.
Província

Sol·licituds

Projectes aprovats

València

16

11

Alacant

11

8

Castelló

1

0

Els llocs de realització dels intercanvis han sigut Manises, València, Montserrat, Elx,
Ontinyent, Benimaclet, Aspe, Alfás del Pi i Dénia, i els països participants, la
República Txeca, Eslovènia, Croàcia, Portugal, Turquia, Estònia, Polònia,
Alemanya, França, Grècia, Itàlia, Lituània, Regne Unit, Bulgària, Finlàndia,
Romania, Antiga Republica Iugoslava de Macedònia, Bòsnia i Hercegovina, i
Letònia.

2. Formació de treballadors en l'àmbit de la joventut i creació de xarxes
Dóna suport al desenvolupament professional dels treballadors i treballadores de
joventut a través de:
a) Participació en seminaris, cursos de formació, esdeveniments per a establir
contactes, visites d'estudi.
b) Observació d'activitats professionals a l’estranger en una organització activa en el
camp de la joventut.
Al llarg de l'any es van presentar 57 projectes, dels quals se’n van subvencionar 8,
per un import total de 124.006,00€.
Província

Sol·licituds

Projectes aprovats

València

47

7

Alacant

10

1

Castelló

0

0
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3. El Servei Voluntari Europeu
L'objectiu del Servei Voluntari Europeu és desenvolupar la solidaritat i promoure la
ciutadania activa i l'enteniment mutu entre els i les jóvens de la Unió Europea. El
SVE permet a jóvens d'entre 17 i 30 anys expressar la seua implicació personal en
un servei voluntari per un període de fins a 12 mesos en un país diferent del país de
residència. El voluntariat és no remunerat, sense ànim de lucre i a temps complet.
Els projectes de voluntariat s'orienten generalment a activitats relacionades amb la
formació, el suport a la tercera edat, la informació juvenil, la reinserció social, el
medi ambient i d’altres de caràcter solidari.
En 2015 es van presentar un total de 36 sol·licituds i se’n van aprovar 25, per un
import total de 447.059,1700 €.
Província
València
Alacant
Castelló

Sol·licituds
27
9
0

Projectes aprovats
20
6
0

Durant 2015, en els projectes de SVE realitzats a la Comunitat Valenciana, han
participat un total de 69 jóvens, 64 dels quals procedien d’Àustria, Armènia, França,
Xipre, Croàcia, Grècia, Hongria, Bulgària, Itàlia, Polònia, Eslovènia, Estònia,
Eslovàquia, l’Antiga Republica Iugoslava de Macedònia, Irlanda, Portugal, Turquia,
Ucraïna, Egipte, Sèrbia, Bèlgica, i 5 jóvens valencians han sigut enviats als països
de Portugal, Eslovàquia i Sant Petersburg (Rússia).
Les sol·licituds aprovades en 2015 han correspost a les entitats següents:
-

Ajuntament d’Alzira (València)
Associació ÀGORA CULTURAL (València)
Centre Específic d'Educació a Distància de la CV ( València)
Ajuntament d'Alacant
Ajuntament d’Elx (Alacant)
Ajuntament d'Alaquàs (València)
Ajuntament d'El Puig (València)
ACD La Hoya
Escola Waldorf (Alacant)
Obra Mercedaria València
Associació Entérate
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-

Associació Jovesolides (Paterna)
BIOVIVES
XERACION VALÈNCIA
Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot IMCJB
(València)
Fundació Elche Acoge de la Comunitat Valenciana
Fundació DASYC de la Comunitat Valenciana
Fundació Altius Franscisco de Vitòria

ACCIÓ K 2. COOPERACIÓ PER A LA INNOVACIÓ I L'INTERCANVI DE BONES
PRÀCTIQUES.
Esta acció dona suport a:
1) Associacions estratègiques per a desenvolupar i posar en marxa iniciatives
conjuntes, incloses les iniciatives juvenils i els projectes de ciutadania que
promoguen la ciutadania activa, la innovació social, la participació en la vida
democràtica i l'esperit empresarial, a través de l'aprenentatge entre iguals i
l'intercanvi d'experiències.
2) Plataformes de suport informàtic, que propicien l'aprenentatge entre iguals i el
treball en l'àmbit de la joventut basat en el coneixement, la mobilitat virtual i els
intercanvis de bones pràctiques.
3) El desenvolupament, el reforç de capacitats i l'intercanvi de coneixements
a través d'acords d'associació entre organitzacions de països del programa i els
països associats, en particular mitjançant l'aprenentatge entre iguals.
En 2015 s'han presentat 29 sol·licituds i se n'han aprovat 3, per un import total de
205.433,00€.
Província
València
Alacant
Castelló

Sol·licituds
25
2
2

Projectes aprovats
3
0
0

Els projectes aprovats van correspondre a les entitats següents:
Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo
Fundació Horta Sud
Fundació Viento del Pueblo
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ACCIÓ K 3. SUPORT A LA REFORMA DE LES POLÍTIQUES
Les activitats d'esta acció estan dirigides a la consecució dels objectius de
l'Estratègia Europea 2020, del Marc Estratègic per a la Cooperació Europea en
Educació i Formació (ET 2020) i de l'Estratègia Europea de Joventut, i són les
següents:
−

Aplicació de l'Agenda Política de la Unió en l'àmbit de la Joventut,
recorrent al Mètode Obert de Coordinació.

−

Aplicació, als països del Programa, de les ferramentes de la Unió per al
reconeixement de les qualificacions i la transparecia, en particular el
Youthpass.

−

Suport a les xarxes a escala de la Unió i a les ONG en l'àmbit de la
Joventut Europea.

−

Diàleg polític amb les parts interessades europees pertinents i diàleg
estructurat amb els jóvens.

−

El Fòrum Europeu de la Joventut, els centres de recursos per al
desenvolupament del treball en l'àmbit de la joventut i la xarxa Eurodesk.

−

Suport al diàleg sobre polítiques amb països associats i organitzacions
internacionals.

Els projectes de diàleg estructurat són trobades entre jóvens i responsables polítics
en l'àmbit de la joventut per a obtindre resultats que siguen útils per al disseny de
polítiques de joventut.
En 2015 s'han presentat 13 sol·licituds i se n'han aprovat 6, per un import total de
126.478,00 €.
Província
València
Alacant
Castelló

Sol·licituds
1225
12
0

Projectes aprovats
53
1
0

Els projectes aprovats van correspondre a les entitats següents:
-

Acció Cultural del País Valencià
ATELIER-Asociació de Tècnics Especialistes en Investigació i
Estudis sobre la Realitat Llatinoamericana
Consell de la Joventut d'Alacant
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
Fundació Viento del Pueblo
Associació Alba
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El desglossament per accions de les subvencions rebudes és el següent:
Acció

Subvenció

K 1. Movilitat de les persones per motius d’aprenentatge en el
camp de la joventut ( 1, 2, 3 )
1. Intercanvis juvenils

341.754,00 €.

2. Formació de treballadors en l’àmbit de la joventut i creació de
xarxes.

124.006,00 €.

3. Servei Voluntari Europeu

447.059,17 €

K 2. Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones
pràctiques

205.433,00 €

K 3 Diàleg estructurat: trobades entre jóvens i responsables de
polítiques de joventut

126.478,00 €

TOTAL

1.244.730,17 €

ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA GESTIÓ, ORGANITZACIÓ
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA ERASMUS+ JOVENTUT

I

LA COMISSIÓ TÈCNICA
La Comissió Tècnica és un òrgan de gestió del programa ERASMUS+ Joventut
format per tres representants de l'INJUVE, un representant per cada comunitat o
ciutat autònoma, i un representant del Consejo de la Juventud de España. Les
seues funcions són les següents:



Determinar criteris per a la gestió, coordinació i difusió del Programa, seguint
les orientacions generals de la Comissió Europea i les línies d'actuació
establides pel Consell Rector de l'Agència Nacional Espanyola.
Elaborar el pla anual de treball de l'Agència Nacional Espanyola.

La Comissió Tècnica es va reunir tres vegades en 2015, amb la participació de
tècnics de l'IVAJ.GVA JOVE, tant en les sessions plenàries com en els grups de
treballs.
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TROBADES I ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Activitats relacionades amb el desenvolupament del programa, amb l'objecte
d'obtindre la màxima qualitat en la seua gestió i aplicació. Poden estar organitzades
per l'Agència Nacional Espanyola o pels organismes de joventut de les comunitats
autònomes.

CURSOS DE FORMACIÓ A L'ARRIBADA
Són activitats previstes en el Servei Voluntari Europeu, dins de l'Acció Clau 1 de
mobilitat de jóvens per motius d'aprenentatge, que organitza l'Agència Nacional
Espanyola i en què participen els voluntaris i les voluntàries que s'incorporen a
projectes de SVE en organitzacions d'acollida espanyoles.
En estos cursos, que tenen una durada de quatre o cinc dies, es facilita a les
voluntàries i voluntaris informació pràctica sobre el país que els acull i sobre el
funcionament del SVE, així com formació lingüística i sobre temes d'interés per al
desenvolupament del voluntariat.
En 2015 es van realitzar a la Comunitat Valenciana dos cursos de Formació a
l'Arribada, el primer es va celebrar del 30 de maig al 4 de juny, i el segon del 3 al 8
d'octubre, ambdós cursos es van celebrar a l’Alberg Juvenil Argentina de
Benicàssim (Castelló).
Hi van participar en total 50 jóvens, que realitzaven el seu SVE a Aragó, Canàries,
Castella-la Manxa, Castella-Lleó, Catalunya, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra
i la Comunitat Valenciana.
¾

Jornades presentació Erasmus+ Projectes de Joventut en el Programa
Erasmus+-

L'objectiu general d'estes jornades va ser donar a conéixer el programa Erasmus+ i
promoure la participació d'entitats actives en l'àmbit de la joventut.
Es va celebrar durant el mes de març de 2015 en cada una de les capitals de les
tres províncies de la Comunitat Valenciana:
3 de març, a Castelló, Casa dels Caragols
4 de març, a València, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
5 de març, a Alacant, a La Clau
Es considera que es van complir els objectius previstos quant al nombre i el perfil
dels participants.
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Quant al perfil de les persones participants, ha respost al que es preveia, ja que
majoritàriament han sigut treballadors de joventut, entenent com a tals –i d'acord
amb la definició del Reglament UE 1288/2013– totes les persones implicades en
l'aprenentatge no formal, professional o voluntàriament, que presten suport als
jóvens en el seu desenvolupament personal, socioeducatiu i professional.
També es considera que s'han complit els objectius de l'activitat, ja que s'ha donat a
conéixer el programa Erasmus+ com a recurs per a fomentar la participació dels
jóvens i per a realitzar activitats internacionals, i s'ha destacat el caràcter formatiu i
d'aprenentatge no formal en les diferents accions del Programa, en l'àmbit de
joventut. La valoració per part dels assistents ha sigut positiva.

8.2

CONCURS EUROEUROSCOLA

El concurs el convoca l'Oficina d'Informació del Parlament Europeu a Espanya, en
col·laboració amb la representació a Espanya de la Comissió Europea i la
Secretaria d'Estat per a Assumptes Europeus (Ministeri d'Afers Exteriors i
Cooperació), i els organismes de joventut de les comunitats autònomes i el Consejo
de la Juventud de España.
Està destinat a jóvens entre 15 i 18 anys que estudien Ensenyament Secundari
Obligatori (ESO), Batxillerat o cicles de Formació Professional de Grau Mitjà, en
centres educatius espanyols.
Cada equip participant el componen deu jugadors i un professor tutor. Consisteix a
realitzar distintes proves –tant individuals com en grup– sobre temes relacionats
amb la Unió Europea, a fi de fomentar el coneixement de la realitat europea i de les
institucions de la UE.
EuroEuroscola és un concurs educatiu en línia el principal objectiu del qual és
acostar Europa als més jóvens, fent-los partícips del procés de construcció europea.
L'any 2015 el concurs es va centrar en l'Any Europeu del Desenvolupament 2015, i
el lema era: "El nostre món, la nostra dignitat, el nostre futur".
En esta XXI edició d'EuroEuroscola, el concurs es va treballar en els temes
següents:


El repte de la cooperació per un món més just i sostenible.



La participació en projectes solidaris dels jóvens a través dels centres
escolars.



La informació sobre
desenvolupament.

els

programes

europeus

de

cooperació

al

Pag. 113/118

Un any més, el premi final del concurs serà la participació en el Programa
EuroEuroscola del Parlament Europeu a Estrasburg (França), junt amb jóvens de
tota Europa. S’organitzarà durant el curs acadèmic 2015-2016 i els equips
guanyadors disposaran d’una ajuda financera per a la realització del viatge. A més,
hi haurà més premis oferits per altres entitats col·laboradores, entre les quals figura
l'IVAJ.GVA JOVE.
Els guanyadors del concurs EuroEuroscola 2015 van ser:
1. IES Doctor Faustí Barberá Alaquàs - València
Equip: Einestatges
Guanyador de la Comunitat Valenciana
2. IES Tháder Orihuela (Alacant)
Equips: Englishtháder i Eurotháder
Guanyador nacional versió en anglés i segon classificat de la
Comunitat Valenciana.
3. IES Benejúzar de Benejúzar (Alacant)
Equip: Heimat
4. IES Pere Boïl Manises (València)
Equip: Els Boïl
5. Col·legi Esclavas de María (València)
Equip: Esclavas de María
L'Equip guanyador nacional en versió anglesa, l'IES Tháder, va rebre el premi del
viatge a la seu del Parlament Europeu, a Estrasburg (França).
L'IVAJ.GVA JOVE va fer la corresponent difusió del concurs entre els centres
educatius i va lliurar a l'equip guanyador de la Comunitat Valenciana un premi
consistent en la participació en el programa "Viu la teua Comunitat", gaudint d'un dia
d'activitats en un dels albergs de la nostra Comunitat.

8.3

ACTIVITATS DE LA XARXA ERY (EUROPEAN REGIONS
FOR YOUTH)

PARTICIPACIÓ MÚSICS VALENCIANS EN LA JOVE ORQUESTRA EUROPEA
DE LA XARXA ERY
La Comunitat Valenciana, junt amb altres regions europees, forma part des de
2007 de la xarxa ERY, European regions for Youth, a la qual també pertany la
regió francesa d'Aquitaine. Esta regió organitza anualment el Festival des
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Lycéens et Apprentis, un esdeveniment que reuneix un gran nombre de jóvens
que realitzen activitats relacionades amb les arts i la cultura.
En l'edició de 2015, com ja és habitual, s'han realitzat dos concerts per a celebrar
el Dia d’Europa, en què participen jóvens músics de les regions que integren la
xarxa ERY, així com d'altres regions europees.
Jóvens músics de la Jove Banda Federal de la Federació de Societats Musicals
de la Comunitat Valenciana (FSMCV) van participar amb gran èxit en les edicions
de 2012 , 2013 i 2014.
En 2015 es va tornar a comptar amb la col·laboració de la FSMCV que va
seleccionar els músics següents:
-

FERRÁN ARBONA LLUCH, de 18 anys, clarinet
IRENE ESTEVE NAVARRO, de 17 anys, violoncel
RICARD ANDREU ORTEGA RIVERA , de 16 anys, trombó

Els tres músics seleccionats van romandre a Bordeaux entre els dies 7 al 14 de
maig de 2015, i participaren en els assajos i en els dos concerts previstos del “16
Festival des Lycéens et des Apprentis 2015”

9
9.1

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ CULTURAL
LA SENDA DEL POETA

Com en anys anteriors, l'IVAJ.GVA JOVE ha organitzat l'activitat denominada
SENDA DEL POETA, en commemoració del poeta Miguel Hernández, nascut a
Orihuela i matat a Alacant en 1942.
Ha tingut lloc entre els dies 17, 18 i 19 d'abril, amb inici a Orihuela, la ciutat natal del
poeta, i acabament al cementeri d'Alacant, davant de la seua tomba. El recorregut
té amb una longitud aproximada de 70 km i s’hi han inscrit més 2.000 senderistes, la
qual cosa ha suposat un rècord en participació.
La Senda del Poeta és una iniciativa de caràcter sociocultural, turístic i
mediambiental, que ha esdevingut un punt de trobada entorn dels llocs i els poemes
de Miguel Hernández.
Compta amb la col·laboració dels deu ajuntaments del recorregut, Orihuela,
Redován, Callosa del Segura, Cox, la Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro,
Crevillent, Elx i Alacant, així com la Diputació d'Alacant, la Universitat Miguel
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Hernández, l'Associació Amics de Miguel Hernández, la Fundació Cultural Miguel
Hernández, la Càtedra Miguel Hernández i empreses locals.
La Senda, de cabo a cabo, està plena d'activitats culturals: música, recitals poètics,
representacions teatrals, focs artificials i traques, recitacions i lectura de poemes
espontànies al llarg del camí, discursos i parlaments de les autoritats locals, etc.
En l'edició de 2015, cal destacar, a Orihuela, una exposició bibliogràfica i la mostra
de l'IVAJ.GVA JOVE de fotografia juvenil #nodonaigual, o a la Universitat Miguel
Hernández d’Elx la dramatització teatral titulada "Cartes a Josefina", la
representació del grup de teatre universitari "Celda 1009" i l'exposició de pintura
"50x50", organitzada per l'Institut de Cultura Juan Gil-Albert i el Departament d'Art i
C. Visual Eusebio Sempere.
Activitat de senderisme, poesia i convivència, que és àmpliament coneguda, no sols
en la nostra Comunitat, sinó també a nivell nacional, sent ja una cita fixa per a grups
de senderistes i estudiants d'instituts i altres centres, que acudeixen amb els seus
respectius professors i en la qual participen a més grups d'estrangers amb beques
Erasmus. Enguany l'estudiant José Esteban Lorente ha sigut el senderista d'Honor
2015.

9.2

CONVOCATÒRIA
IGUAL”

PREMIS

FOTOGRAFIA

“NO

DÓNA

Amb motiu de la celebració, el 25 de novembre, del Dia Internacional de l'Eliminació
de la Violència contra la Dona, l'IVAJ.GVA JOVE va organitzar el IV Concurs de
fotografia “NO DÓNA IGUAL”.
El concurs premia aquelles fotografies que reflectiren millor la realitat del dia a dia
de les víctimes de violència de gènere, amb l'objecte de sensibilitzar i involucrar els
jóvens de la Comunitat en la problemàtica i la gravetat que suposa ser víctima de
violència de gènere, a més d'estimular i premiar la seua creativitat. Així mateix,
busca conscienciar la societat en general davant d'este problema, mitjançant
l'exposició de les imatges seleccionades i, sobretot, combatre la indiferència.
Este concurs està convocat per a jóvens residents a la Comunitat Valenciana les
edats dels quals estiguen compreses entre els 14 i 30 anys.
En esta tercera edició els premis consistien en:
•

2 premis en categoria grupal, per a estudiants de 14 anys a 17 anys. El gaudi
d'estades en el programa "Viu la teua comunitat" als albergs de l'IVAJ.GVA
JOVE
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•

2 premis en la categoria individual, per a jóvens de 18 anys a 30 anys.
Cursos d'idioma, de fins a dues setmanes de durada, de l'oferta de "Cursos
d'idiomes a l’estranger" de l'IVAJ.GVA JOVE en un dels països següents:
Alemanya, Àustria, França, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia, Portugal, Rússia i
Suïssa.

El jurat va valorar els treballs presentats, d'acord amb els criteris establits en les
bases de convocatòria (adequació a la temàtica del concurs i qualitat artística), i va
seleccionar les fotografies que passaren a formar part de l'exposició, que foren un
total de 55.
Els premis atorgats han sigut:
•

En la categoria de grups, les fotografies: "Abre los ojos”, presentada pel grup
del Centre d'Acollida de Menors Sant Sebastià de Vinaròs, i la titulada
"¿Amor o Temor?", presentada pel grup Parque Colegio Santa Ana de
València.

•

En la categoria individual, la sèrie titulada “La órbita y el planeta” de Raquel
López Nortes i la fotografia "Maltratada, la herida es de todos”, d’Alexandra
Socol.

Les fotografies seleccionades formen part de dues exposicions itinerants que
recorren la Comunitat Valenciana (des de centres d'informació juvenil, casa de la
cultura dels ajuntaments, fins a centres educatius i de serveis socials), que
comencen el mateix dia 25 de novembre al Museu del Centre del Carme de la ciutat
de València.

9.3

ASSISTÈNCIA A FIRES

L'IVAJ.GVA JOVE ha estat present en les fires infantils i juvenils de Nadal,
organitzades a Alacant, Castelló i València, amb estands de diversa temàtica que
pretenien donar a conéixer als més jóvens els serveis, els programes, les
credencials, les activitats, els albergs i les instal·lacions juvenils que l'IVAJ.GVA
JOVE ofereix a la joventut a la Comunitat, i en especial, un dels programes de major
repercussió: el Carnet Jove.
- ExpoJove en Fira València
En ExpoJove, València, del 26 de desembre de 2015 al 4 de gener de 2016. L'eix
temàtic va ser la ciència. En l'estand de l'IVAJ.GVA JOVE el fil conductor de
l'expositor d'Expojove València era “L'espai i l'astronomia”
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S'han realitzat tallleres diferents cada dia: un mur de la constel·lació dels valors,
pintura grafiti amb plantilles, construcció d'ulleres de 3 dimensions, construcció i
concurs de paracaigudes per a ous, construcció de coets propulsats per aigua,
contacontes sobre astronomia, mitologia i Nadal, jocs de taula amb preguntes sobre
l'espai i construcció d'elements decoratius nadalencs amb materials reciclats.
El nombre de persones que va visitar l'estand i participà de les activitats va ser molt
alt, els informadors van atendre 2.430 consultes i, aproximadament, 3.800 xiquets
van participar en les activitats.
- ExpoNadal a Alacant
En ExpoNadal, Alacant, del 26 de desembre de 2015 al 4 de gener de 2016. El tema
central de l'estand va ser "La màgia del Nadal". S’hi feren tallers d'estrelles
nadalenques amb material reciclat, targetes de desitjos 3D, modelatge de
personatges nadalencs, titelles de dit amb feltre, globoflèxia, maquillatge de
fantasia…
La quantitat de persones que van visitar l'estand i participaren en les activitats va
ser molt nombrosa, i els informadors van atendre 2.750 consultes.
- Fira d'Oci Infantil i Juvenil de Nadal a Castelló
En la Fira d'Oci Infantil i Juvenil de Nadal, Castelló, del 31 de desembre de 2015 al 4
de gener de 2016. El tema central de l'estand de l’IVAJ.GVA JOVE va ser "La màgia
del Nadal". Els visitants van realitzar tallers: targetes de desitjos en 3D, modelatge de
personatges de Nadal, regals per a l'amic invisible…
Els participants en els diversos tallers i propostes van ser, aproximadament, 2.160.
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