Formació per
a professionals
de joventut

Patrulla Verda

CONTEXT I JUSTIFICACIÓ
Patrulla Verda és un programa d’oci educatiu consolidat a Pilar de la
Horadada des de l’any 1999, quan va nàixer. Continua sent un programa
infantil de 8 a 12 anys, però el 2016 vam fer el salt al grup juvenil, de 12 a 17
anys, amb la qual cosa comptem amb un total de 24 places com a màxim
en cada grup. El programa es fonamenta a crear activitats relacionades
amb el medi ambient, solidàries; unes activitats que ens ajuden a conéixer
i respectar l’entorn, i conjuntes amb altres col·lectius. I tot això, sempre
aprofitant al màxim els recursos del nostre municipi per a optimitzar la
despesa. Comptem amb un equip de monitors fixos que treballen en aquest
programa i en faciliten la prolongació i la contínua millora.

OBJECTIUS
· Treballar en xarxa amb entitats locals públiques i privades per a aprofitar
els recursos i les oportunitats del nostre municipi.
· Mantindre una activitat sostenible en el temps, promoure la igualtat de
gènere i social, el creixement sociocultural de la gent jove i l’eliminació de
barreres.
· Treballar les xarxes socials com a instrument de gestió i participació activa.
· Oferir activitats d’oci educatiu en el temps lliure
· Fomentar valors com la companyonia, la solidaritat, el treball en equip,
el respecte, el treball entre iguals, per mitjà d’activitats vinculades amb el
medi que ens envolta.
· Desenvolupar aptituds com la responsabilitat i el compromís amb altres grups
col·laboradors en l’activitat (discapacitat, tercera edat, familiars, etc.)
· Col·laborar en la planificació i la realització d’activitats de grup,
acceptar les normes i les regles que democràticament s’establisquen,
despertar i estimular l’interés en la Patrulla Verda a través d’una extensa
programació.l’eix central del projecte.

DESTINATARIS
Joves de 12 a 17 anys de Pilar de la Horadada.
Patrulla Verda és un programa amb gran acceptació que compta amb
usuaris que porten diversos anys en el grup infantil i continuen ‘enganxats’
a l’activitat i passen al juvenil, la qual cosa obliga l’equip de monitors a
estar en constant renovació per no repetir activitats any rere any. Hi pot
accedir qualsevol jove i, a més, en facilitem la inclusió, ja que el programa
funciona a través de taxes municipals específiques de la Regidoria de
Joventut i Serveis Socials, que van ser aprovades en el Butlletí Oficial de la
Província d’Alacant, el 21 d’agost de 2008, on es realitzen descomptes d’un
50% a família nombrosa, família monoparental, persones amb diversitat
funcional, i el 25% a joves que tinguen el Carnet Jove. El cost total de
l’activitat és de 35€, al qual s’aplica el descompte.

METODOLOGIA
Gran part de les activitats de Patrulla Verda es porten a terme al municipi,
la qual cosa ens obliga a conéixer el terme municipal a la perfecció per
a traure-li la màxima utilitat. Aprofitem el bon temps de la nostra zona al
llarg de l’any i, gràcies a això, fem moltes eixides a peu, amb bici o amb
patinet, tant per conéixer espais públics (parcs, platja, espais naturals,
poliesportiu) o privats (com ara visitar empreses locals amb història i
solera) i també participem i ens impliquem en activitats que s’organitzen al
municipi. A més, coneixem l’entorn que ens envolta i fem entre 2 o 3 eixides
amb bus per a descobrir espais relacionats amb la natura i la cultura. La
importància del nostre treball és optimitzar al màxim els recursos per
a crear una activitat sostenible econòmicament en el temps. Cada mes
es lliura als familiars un cronograma amb les activitats que realitzarem
perquè en tinguen la màxima informació.

ACCIONS I TEMPORALITZACIÓ
El programa comença a l’octubre i finalitza a l’abril de l’any següent, i
s’executa els dissabtes de 10.30h a 13.30h com a horari habitual, però
dins de la nostra extensa programació, sempre hi ha excepcions en què
es modifica l’horari, com ara amb excursions amb bus i acampades.
En cada sessió hi ha un descans per a l’esmorzar. Patrulla Verda té com
a senyal d’identitat l’aprofitament del clima i el sol, ja que és un gran
recurs que cal explotar, i per als dies de pluja disposem de les aules de
la Regidoria de Joventut. Al llarg d’aquests mesos realitzem activitats
de conscienciació mediambiental i animal, de convivència entre iguals i
amb altres col·lectius, activitats de destresa motriu i creativitat, activitats
transversals amb altres institucions, activitats innovadores, solidàries,
activitats per a conéixer el nostre entorn, i activitats d’oci saludables i de
treball en equip.

La Patrulla Verda està coordinada per una directora de temps lliure i
compta amb 4 professionals de temps lliure i joventut amb la titulació
i la formació requerida pel Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell. I
compleix amb la ràtio que estipula la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de
la Generalitat, de Polítiques integrals de joventut. A més, un altre senyal
d’identitat nostre és que el 50% de l’equip de professionals és plantilla fixa
de la Regidoria de Joventut, la qual cosa fa que any rere any es mantinga
la confiança amb els participants i hi haja un tracte directe amb els tutors
legals i usuaris.

https://www.facebook.com/cij.horadada/videos/

https://www.youtube.com/watch?v=en_jlqF5rcs&t=9s

RECURSOS HUMANS I MATERIALS

AVALUACIÓ: INDICADORS, RESULTATS,
ASPECTES DE MILLORA
· Equip de treball: reunions setmanals entre l’equip de treball i la
directora per a veure com evolucionen els xavals, parlar de les noves
activitats, control del material, coordinació d’espais a visitar...
· Usuaris: en finalitzar cada sessió es parla amb elles i ells, i comentem
com ha anat l’activitat, conéixer noves inquietuds, etc.
· Avaluació final: es passa una enquesta per escrit tant als usuaris com
als familiars.

PLANIFICACIÓ
Creiem que el nostre programa té una bona proporcionalitat i coherència
entre l’anàlisi de la realitat, els objectius i les activitats plantejades, ja que
en durar diversos mesos, desenvolupem un gran ventall d’activitats que
cobreixen tots els àmbits i objectius.
A més, el nostre contacte any rere any amb la gran majoria de patrulleres
i patrullers fa que hi haja una comunicació bilateral i que estiguem en
continu moviment per a anar millorant el programa amb la seua ajuda i amb
la seua col·laboració, tot ampliant el ventall d’objectius i, per tant, d’activitats.

GESTIÓ
La Patrulla Verda està coordinada per una directora de temps lliure i
compta amb 4 professionals del temps lliure i joventut amb la titulació i la
formació requerida pel Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell. També
compleix amb la ràtio que estipula la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de
la Generalitat, de polítiques integrals de joventut. A més, un altre senyal de
la nostra identitat és que el 50% de l’equip de professionals és plantilla fixa

de la Regidoria de Joventut, la qual cosa fa que any rere any es mantinga
la confiança amb els participants i hi haja un tracte directe amb els tutors
legals i els usuaris. L’altre 50% de l’equip és contractat exclusivament per
a l’activitat per part de la Regidoria de Personal de l’Ajuntament, i passant
un procés de selecció per mitjà d’una borsa temporal d’ocupació.

INCLUSIÓ
El nostre treball és promoure i millorar el creixement d’aquests joves i les
activitats entre iguals, amb altres col·lectius i altres generacions (com
ara pares i avis); s’enriqueix així el pensament d’aquests joves, treballant
mà a mà, on cal el treball en equip. Activitats com anar a jugar amb
persones que resideixen en una residència de tercera edat per a tindrehi un contacte directe, o realitzar un taller amb persones amb diversitat
funcional que són les mestres de la Patrulla són activitats que afavoreixen
el progrés d’aquests joves, els obrin la ment i ajuden a eliminar barreres.

TREBALL EN XARXA
Sí que hi ha hagut una col·laboració entre entitats d’uns altres municipis
que ens han cedit espais per a desenvolupar alguna activitat o han
organitzat visites guiades de forma gratuïta. Així, hem tingut contacte
al llarg d’aquests anys amb l’Ajuntament de Torrevieja, l’Ajuntament de
San Pedro del Pinatar, el Centre d’Interpretació de les Salines, el Centre de
recuperació de Fauna de Múrcia, etc.
Per a nosaltres les TIC serveixen per a mostrar les nostres activitats des
d’un punt de vista molt positiu, tot donant valor al potencial dels joves
utilitzant-les per a difondre l’oci educatiu.
Enguany hem fet un vídeo promocional perquè els joves acudiren a la
marxa solidària contra la violència de gènere amb la trucada de les nostres
patrulles (hem adjuntat link en l’apartat E)

TRANSVERSALITAT
Per descomptat, si no fóra per la gran coordinació que existeix entre
les regidories, Patrulla Verda no seria el mateix. Ens encanta optimitzar
i reduir al màxim els recursos utilitzats i, per això, ens coordinem amb
Medi Ambient (rutes de senderisme, visita guiada, batudes de neteja,
on aporten el material), Esports (cessió d’espais esportius, préstec de
material esportiu), Turisme (hi col·laborem en activitats i, en bescanvi,
ens compren material i participem en activitats que organitzen), Cultura
(assistim a obres de teatre que passa el grup juvenil de forma gratuïta),
Serveis Socials (hi col·labora la UPCCA per a realitzar tallers saludables
amb els usuaris), Dona (col·laboració en la marxa contra la violència de
gènere), Festes i Associacions (participem en activitats que organitzen
aquestes regidories al llarg de l’any)... I tot per a poder enllestir un gran
programa integrador, amb una bona oferta lúdico-educativa que enganxe
el nostre jovent durant tot l’any.

PARTICIPACIÓ
Sí, sempre. La participació activa és importantíssima en Patrulla Verda
perquè siga una activitat dinàmica, innovadora, alegre i divertida.
Comencem realitzant activitats fora de les quatre parets dins de les quals
estan ficats tots els dies de la setmana (Centre d’educació). Per mitjà de
la conversa setmanal que tenim amb ells, coneixem les seues demandes.
Tot el que ens proposen es valora i, si s’adapta al nostre entorn i a la
realitat, ho duem a terme encara que s’hi hagen de fer adaptacions. Una
de les activitats que podem destacar és el survival zombie, ja que va ser
una demanda d’ells i vam poder fer-ne una adaptació perquè visqueren
aquesta experiència al poliesportiu municipal i en horari nocturn (va ser
una activitat dins de l’acampada). Una altra demanda ha sigut fer paintball,
però per l’alt cost i la perillositat, vam decidir fer-ne una adaptació que hem
batejat com “batalla de pintura”, en què s’utilitzen pistoles d’aigua i pintura
de dits, i realitzar jocs d’estratègia o culturals mitjançant la pintura.

INNOVACIÓ
Patrulla Verda és una alternativa lúdica a l’ociositat i el meninfotisme.
Durant els mesos que dura l’activitat, executem activitats que enganxen i
agraden als usuaris, tenint en compte els seus gustos i les tendències de
la societat. Cada any realitzem activitats noves i innovadores. En el curs
2017-2018 hem incorporat 6 activitats innovadores: foto 360º (comptem
amb la col·laboració d’un company de treball que disposa d’aquesta
tecnologia), gimcana whatsaapera (aprofitem aquesta xarxa social per
a organitzar una gimcana amb el mòbil, a més d’utilitzar-hi diverses
aplicacions, com ara bumerang, super zoom, musicallly, etc.), Survival
Zombie (molt demandat entre els usuaris, el portem a terme a cost 0 i fem
partícips al grup infantil i juvenil), batalla de pintura remasteritzada perquè
s’assemble al paintball, campionat de futbol bombolla (estem al dia de les
activitats que fan els pobles pròxims, i així va ser com vam aconseguir
participar en aquesta activitat de forma gratuïta), Geocaching (es tracta
de la cerca del tresor amb GPS i, en l’equip de monitors, comptem amb
una experta en el tema).

EFICIÈNCIA I EFICÀCIA
Ací som infal·libles. El nostre objectiu és realitzar les màximes activitats
a cost 0 i per això ens centrem a realitzar activitats gratuïtes explotant la
nostra imaginació i tots els recursos que ens ofereix el nostre municipi
i els municipis propers. És clar que es gasta una mica de material, però
intentem que en col·laborar amb altres regidories, siguen elles les que ens
aporten el material o, si es tracta de fer alguna manualitat, doncs que
siguen els mateixos alumnes els que el porten.

SOSTENIBILITAT EN EL TEMPS
Es tracta d’una activitat molt sostenible, ja que portem dos anys realitzant
patrulla verda juvenil, però ja ve amb els antecedents de la patrulla verda
infantil que es realitza des de l’any 1999. Els dos últims anys, hem duplicat
el grup i el pressupost ha variat molt poc, perquè encara ens hem ajustat
més per a economitzar.
El nostres ingressos provenen de la quota de l’activitat que fa cada usuari,
una aportació que té la regidoria per a aquesta activitat i que es gasta
principalment en excursions amb autobús; el material que aporten altres
regidories per col·laborar amb elles, i els materials que poden aportar els
mateixos participants, per exemple: festa fi de curs, cadascú aporta un
aliment i fem un esmorzar comú entre tots (a cadascú se li lliura un paper
amb el que han de portar: beguda, parament de plàstic, menjar per a fer
entrepans o cosetes per a picar, etc.). Amb aquest gest, que per a cada
usuari és una despesa ínfima, la regidoria s’estalvia uns 50€.

DIFUSIÓ I EXPLOTACIÓ DE RESULTATS
L’experiència no s’ha difós en cap trobada, ni seminaris, espais de formació,
etc. La nostra única forma d’enriquir l’experiència d’altres persones sempre
ha sigut parlant i contant la nostra experiència de boca en boca, ja que
altres municipis veïns veuen la nostra experiència en xarxes socials i ens
telefonen per informar-se’n, perquè tenen interés per la forma de gestionar
el programa i perquè els ha semblat molt interessant poder dur a terme
una activitat d’oci educatiu durant els dissabtes.

