Bones
Pràctiques

Resolució convocatòria bones
pràctiques d’intervenció amb joves

Criteris per a la selecció de bones pràctiques
La comissió de valoració haurà de subjectar-se als criteris de valoració següents:
1. Planificació. Hi ha proporcionalitat i coherència entre l’anàlisi de la realitat, els objectius i les
activitats plantejades.
2. Gestió. Compleix amb el que disposa la normativa vigent pel que fa a la composició, funcions i
requeriments dels equips d’animació i altres persones col·laboradores, així com respecte a la
subscripció d’assegurances d’assistència i accidents, i de responsabilitat civil.
3. Inclusió. Preveu el respecte a la diversitat per qualsevol circumstància, promou la igualtat de
gènere, social, el creixement sociocultural de la gent jove i l’eliminació de barreres.
4. Treball en xarxa. Estableix vincles de col·laboració entre entitats, institucions i/o
administracions. Fa un ús educatiu de les tecnologies de la informació i la comunicació,
especialment de les xarxes socials com a instrument de gestió i participació.
5. Transversalitat. Té caràcter d’acció integral i interdisciplinar i estableix cooperacions reals entre
distintes àrees o departaments, de manera que cada unitat aporta una perspectiva distinta del
món juvenil.
6. Participació. Preveu la participació activa del personal tècnic i les persones joves, que
partícipen dels continguts, del desenvolupament de l’experiència i de la presa de decisions.
7. Innovació. Aporta innovació i creativitat a la metodologia, els continguts o els resultats. Dóna
resposta a una situació nova, visibilitza problemes o necessitats ocultes, o bé millora clarament els
resultats d’experiències semblants.
8. Eficiència i eficàcia. Aprofita els recursos i les oportunitats de manera que aconsegueix els
objectius plantejats amb economia de mitjans.
9. Sostenibilitat en el temps. Es demostra que l’experiència ha sigut sostenible, o que clarament
ho pot ser, al llarg del temps.
10. Difusió i explotació de resultats. L’experiència ha sigut difosa en trobades, seminaris,
publicacions, espais de formació o coordinació tècnica, amb la voluntat d’enriquir el debat
especialitzat i oferir la pròpia experiència i coneixement al conjunt de la comunitat professional.
Els treballs es valoraran d'acord amb els anteriors criteris i podran obtindre fins a un punt per cada
criteri. Perquè puga ser considerada bona pràctica, l'actuació haurà d'haver sigut valorada com a
mínim amb 7 punts.
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