ÀMBIT/SERVEI

SERVEI DE JOVENTUT - Campaments, colònies i rutes d'estiu 2021

Eix estratègic

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no discriminació
Promocionar les entitats juvenils i de lleure educatiu de la ciutat en el desenvolupament dels seus
projectes, fent palès el capital social i la vàlua que signifiquen per a la ciutat.
Promoció i foment de l'associacionisme, la participació i el voluntariat entre les entitats de lleure
educatiu infantil i juvenil - Campaments, colònies i rutes d'estiu 2021

Objectiu
Línies de subvenció

REQUISITS ESPECÍFICS PER ÀMBIT/LÍNEA
Activitats d'estiu amb pernoctació que organitzen les entitats de lleure de la ciutat i que suposen la
culminació del curs d'esplai o cau setmanal. En aquestes activitats es poden treballar objectius i
valors de forma més intensa i vivencial i a més, afavoreixen la vida en grup, l'autonomia dels infants
i joves, el treball en equip, el contacte amb la natura i la creativitat. Les activitats estan
planificades, dinamitzades i avaluades per un grup de persones joves que realitzen aquesta tasca de
forma voluntària i que tenen la formació adient per realitzar-la. Aquest tipus d’activitats estan
regulades pel Decret 267/2016 de 5 de juliol de les activitats d'educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys.

Campaments, colònies i rutes d'estiu

Tenen una durada d’entre 3 o 4 dies fins a 10 o 15 dies com a màxim. Es caracteritzen per la seva
intensitat de convivència, donat que totes i tots els participants i equip de monitors/ores i
responsable conviuen sense interrupció les 24 hores del dia en un entorn usualment rural, en una
casa de colònies.
Activitat realitzada en plena natura ja que les instal·lacions de la casa són substituïdes aquí per les
Campaments tendes de campanya, tant per dormir com per organitzar el material i fer el menjar. La durada d’uns
campaments pot oscil·lar, igual que les colònies, entre els 3 i els 15 dies.
Activitat consistent en fer una travessa caminant durant uns quants dies. La durada i distància del
recorregut depèn de la capacitat de les persones participants. És potser l’experiència més intensa de
Ruta
totes pel que fa a la convivència, pel contacte amb el medi natural i la renúncia a tot el que és
innecessari per viure.
Del 23 de juny al 12 de setembre de 2021
Aquelles despeses que responguin indubtablement a la naturalesa de l’activitat subvencionada.
Colònies

Termini d'execució
Despeses subvencionables

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD
CRITERIS GENERALS

Capacitat i qualitat democràtica de l’entitat

Solidesa i finançament de l’entitat

Punts
INDICADORS
REFERENTS A L'ENTITAT
L'entitat ha participat en el darrer any en un mínim d’una
formació organitzada pel servei de Qualitat Democràtica.
L’entitat ha desenvolupat projectes anteriorment.
L’entitat està al dia de les prescripcions incloses en els seus
estatuts sobre assemblees, juntes, etc.
1,5
L'entitat participa en xarxes locals i projectes comunitaris
(P. ex.: TTJ, PEE, etc.).
L'entitat participa en xarxes supralocals.
L'entitat promou accions emmarcades dins del Pla Local de
Joventut de Terrassa vigent
Hi ha un manteniment/creixement del nombre de persones
associades i/o voluntàries en els darrers anys
0,5
Els recursos propis permeten el funcionament ordinari

Qualitat de l’activitat

Impacte i/o innovació social

REFERENTS A L'ACTIVITAT
Un projecte o servei o activitat amb qualitat presenta
coherència entre els objectius, activitats i resultats. Cal
explicar el projecte detallant en què consisteix, quins són
1
els objectius, quins són els resultats que es volen
aconseguir, com es farà possible i quines formes d'avaluació
s'estableixen per constatar que el projecte complirà els
objectius.

0,5

El projecte comprèn solucions creatives o idees noves, que
donen resposta a una problemàtica de forma més efectiva
que l'actual, donant resposta a necessitats socials o a la
societat en global i no només als
individus. Cal que especificar si el projecte inclou propostes
noves que no s'hagin portat a terme anteriorment o que
sigui la primera vegada que es faci al municipi en aquest
format.
Un projecte té un impacte social quan és d'interès general i
enforteix el teixit ciutadà més enllà de la pròpia entitat i té
incidència en l'entorn (ciutadania, barri…). En el projecte cal
contretar quins són els col·lectius implicats i de quina
manera contribuirà a l'enfortiment del teixit ciutadà.

Projecció de la ciutat

0,25

El projecte potencia la imatge de Terrassa o fa difusió
d'algun tret característic de la ciutat fora del municipi. El
projecte desenvolupa alguna activitat fora de la ciutat i/o
desenvolupa alguna acció de difusió de la ciutat que tindrà
un impacte més enllà del territori municipal.

El projecte fomenta la convivència si promou la relació
positiva entre persones i grups i/o es difonen principis de la
convivència positiva com són la tolerància, el respecte, el
reconeixement de la diversitat, la resolució positiva dels
conflictes i la igualtat de tracte. Cal explicar si el projecte,
activitat o servei incorpora accions de promoció de la
convivència i en cas afirmatiu, especificar de quin tipus
(sensibilització, formació, difusió o promoció, d’interacció
positiva i coneixement mutu entre persones o altres).

Fonaments i valors en la convivència, la
igualtat, la participació i la democràcia

Inclusió social i equitat

0,75

0,5

Defensa i promoció dels drets humans i dels
infants

0,5

Accessibilitat universal

0,5

TOTAL
CRITERIS ESPECÍFICS

Durada de l'activitat
Participació inclusiva

Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania
sense cap tipus de distinció (origen, llengua, sexe, edat,
orientació sexual, creences, etc). Cal especificar si el
projecte se centra en la difusió i promoció d'algun dret
humà en concret o bé en la promoció per la igualtat de
tracte i no discriminació d'algun col·lectiu.
Un projecte, activitat o activitat té accessibilitat universal
quan les seves característiques permeten a totes les
persones amb independència de les seves capacitats
accedir, circular, orientar-se, entendre i comunicar-se
autònomament. Parlem de persones amb mobilitat reduïda
(usuàries de cadira de rodes, bastons, crosses, cotxets de
nens petits, etc.), persones cegues o amb baixa visió,
persones amb discapacitat auditiva, persones amb
discapacitat intel·lectual i/o mental. Cal explicar si el
projecte, activitat o servei incorpora mesures per a què les
persones amb discapacitat puguin participar o gaudir de les
accions amb la màxima autonomia possible.

Punts

INDICADORS

0,25

Incorpora objectius específics ben formulats i els
corresponents indicadors adients de seguiment del projecte.

0,25

Nombre d'infants i joves beneficiàries del
projecte

Promoció de l'autonomia de les persones i les seves
capacitats per poder participar plenament en tots els àmbits
de la societat, especialment d’aquelles que formen part de
col·lectius minoritaris i/o en situació de vulnerabilitat. Cal
remarcar si el projecte contempla accions de capacitació o
promociu de l'autonomia de persones de col·lectius
minoritaris i/o en situació de vulnerabilitat.

6

0,25

Característiques del projecte

El projecte fomenta la participació i la democràcia si és
obert i facilita la implicació d’altres entitats i col·lectius en el
disseny, la planificació, l’execució i/o l’avaluació. Cal
explicar, si és el cas, quins agents participen en les fases
del projecte.
Un projecte fomenta la igualtat de gènere si té en compte
com afectarà els homes i les dones, si contribueix a reduir
les desigualtats de gènere i de quina manera. Cal que el
projecte contempli:
- Redacció del projecte amb llenguatge no sexista.
- Presentar les dades de persones beneficiàries del projecte
desagregades per sexe.
- Descripció de les persones o col·lectius implicats en el
projecte, l’activitat o el servei i com contribuirà a superar
les dificultats entre homes i dones.

S’estableix una metodologia d’avaluació del projecte
Projecte dissenyat per un col·lectiu de joves o pels usuaris
(joves) als que està destinat el projecte en totes les seves
fases (planificació, execució i avaluació).

0,25

Desenvolupament del projecte correctament formulat:
- Calendari/cronograma/temporalització detallada.
- Activitats definides i temporalitzades.
- Metodologia de treball.
- Recursos (humans, infrastructurals, etc.) i altres aspectes
que seran necessaris pel desenpolupament del projecte.

0,25

El plantejament educatiu del projecte es basa en l'educació
en valors, educació en el lleure, i treballa com a mínim 3
dels següents valors:
- Educació ambiental i sostenibilitat
- Educació per a la salut i promoció d'hàbits saludables
- Educació per a la participació i la democràcia activa
- Educació per a la inclusió social i la igualtat d'oportunitats
- Coeducació i educació per a la igualtat de gènere

0,2
0,3
0,4
0,5
0,2
0,3
0,4
0,5
0,5

Fins a 15 infants i joves
+ 15 infants i joves
+ 30 infants i joves
+ 100 infants i joves

5 dies
+5 dies
+10 dies
+15 dies
Participen infants i joves amb NNEE/NSE

0,5
0,25
Característiques de l'entitat
0,25
0,25

Total Criteris Específics
Total

Entitat composada exclusivament per joves sense adscripció
-vinculació a una entitat no juvenil (fins a 35 anys).
Es tracta d'una entitat de base voluntària.
L’entitat realitza accions que fomenten i promocionen els
projectes de voluntariat i associacionisme sense ànim de
lucre.
Col·laboració d’altres entitats/agents/col·lectius de la ciutat
en el projecte: disseny, execució i/o participació.

4,00
10,00

VALORACIÓ POSTERIOR
CRITERIS VALORACIÓ

Punts

ES VALORARÀ
La justificació està en coherència amb el projecte i les seves
necessitats econòmiques

Econòmics

2

2

0,5
Qualitat

0,5

0,5
0,5
1,5
Impacte i utilitat pública

1,5
1

TOTAL

10,00

En cas d’existència d’alguna desviació pressupostària
respecte al pressupost aprovat, aquesta és mínima i queda
motivada
Les activitats desenvolupades i detallades a la memòria
justificativa es corresponen amb les detallades al projecte
aprovat
La memòria justificativa incorpora la valoració dels objectius
generals i específics i el resultats dels indicadors
La memòria justificativa incorpora la descripció de les
activitats, el perfil i el nombre de persones participants,
desagregades per sexe
La memòria justificativa incorpora la valoració del projecte
per part de l'entitat: Criteris de Qualitat i Criteris d'Impacte
Social
La memòria justificativa incorpora la descripció de la
implicació de les persones membres de l'entitat
El nombre de persones beneficiàries del projecte es
correspon amb les detallades al projecte aprovat i qualsevol
possible variació queda motivada
Impacte en l'àmbit/entorn. El desenvolupament del projecte
suposa un benefici pels infants, joves i/o les famílies del
territori
Grau de consolidació del projecte o dels seus resultats

