
BASES DE CONVOCATÒRIA DE CORRESPONSALS JUVENILS DE LES COMARQUES DE
L’ALCOIÀ I EL COMTAT. CURS 2021/2022

Què és un/a corresponsal juvenil?

És una persona jove que de forma voluntària  i  responsable  dedica  part  del  seu temps a
informar els seus iguals en centres educatius de Secundària, d’estudis postobligatoris i entitats amb
presència juvenil en col·laboració amb un Centre d'Informació i Animació Juvenil (CIAJ).

1. Objecte

Els  Serveis  Municipals  de  Joventut  de  les  poblacions  d’Alcoi,  Banyeres  de  Mariola,
Cocentaina, Ibi, Muro d’Alcoi i Tibi, juntament amb els de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat,
convoquen places de corresponsals juvenils per a gestionar els Punts d’Informació Juvenil (PIJ) en
centres de Secundària, d’estudis postobligatoris i/o entitats amb presència juvenil. Els PIJ formen
part d’un projecte de descentralització informativa del Servei de Joventut que persegueix un doble
objectiu: per una banda, apropar la informació que elaboren els departaments de joventut dels
municipis  als  llocs  de  trànsit  de  joves;  i,  d’altra  banda,  obtenir  la  informació  d’activitats  que
s’organitzen per part dels joves de la mateixa ciutat i dels municipis dels voltants. 

Aquests espais informatius són un dels principals eixos de socialització dels joves. 

La Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, al
capítol  III  (foment  de  la  participació  i  de  l’associacionisme  juvenils),  article  31  (educació  en  la
participació),  i  al  seu punt 2, estableix  que les  administracions públiques  impulsaran i  donaran
suport als grups d’alumnat actiu. És dintre de l'esperit d’aquesta normativa on s’emmarca aquesta
iniciativa.

La figura del/la corresponsal és una peça clau del projecte. Aquests agents permeten una
connexió  directa  entre  el  lloc  on  està  ubicat  el  PIJ  i  el  Departament  de  Joventut,  obtenint
retroalimentació de les demandes, inquietuds i necessitats de les persones joves on la informació
té un flux bidireccional. 

Els/Les  corresponsals  no tindran  cap  tipus  de  relació  laboral  amb els  ajuntaments  o  la
Mancomunitat en tractar-se d’un programa de voluntariat.

2. Requisits a complir per les persones sol·licitants

1. Estar  matriculada  en  un  centre  de  Secundària,  d’estudis  postobligatoris  i/o  pertànyer  a
entitats amb presència juvenil.

2. L’edat dels corresponsals oscil·larà entre els 12 i 26 anys, tots dos inclusivament.

3.  Presentar  la  sol·licitud  i  la  documentació  annexa  de  participació  en  el  programa  de
corresponsals al CIAJ de la seua població.

4.  Acceptar, en cas de ser seleccionat/ada, el compromís de les tasques a desenvolupar i el
coneixement de les mesures establides en cas d’incompliment. 
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3. Tasques dels corresponsals

Les funcions i tasques de les /dels corresponsals que han de realitzar són les següents:

 Recollir la informació del CIAJ amb el qual col·labora.

 Selecció de la informació adreçada a cada col·lectiu.

 Mantenir actualitzats els suports informatius del seu PIJ.

 Informar personalment les consultes que vagen apareixent.

 Fer feedback amb els CIAJ als quals traslladarà les propostes d’activitats dels seus iguals.

 Configurar un equip i animar les seues persones perquè hi participen activament i siguen
difusores en els centres on estan.

 Assistir a cursos de formació i reciclatge.

 Potenciar el contacte amb altres corresponsals per a intercanviar experiències.

 Promoure l’associacionisme. 

4.  Compromís del Departament de Joventut

 Dotar el PIJ de la informació necessària per a desenvolupar la tasca. 

 Disposar setmanalment la informació necessària per a l’actualització del PIJ.

 Assessorar tècnicament els corresponsals i col·laborar amb ells/elles. 

 Realitzar cursos de formació perquè es realitze una bona pràctica.

5. Perfil dels corresponsals

Els corresponsals juvenils han de ser joves que posseïsquen en el seu perfil les característiques
següents:

 Voluntari-ària: ja que realitzaran les activitats per voluntat pròpia i no per obligació.

 Informador-a: informarà de les activitats de la Regidoria de Joventut i hi participarà. 

 Animador-a: ha de promoure activitats i informació.

 Responsable:  ha  de  ser  conscient  de  les  necessitats  i  obligacions  que  comporta  ser
corresponsal.

 Capacitat  organitzativa:  ha de difondre  bé  la informació,  resoldre  inquietuds  i  gestionar
activitats. 

 Extravertit-ida:  ha  de  tindre  un  caràcter  obert  cap  als  altres  i  ser  una  persona  activa  i
emprenedora. 

6. Avantatges dels/de les corresponsals 

 Acreditació com a corresponsal juvenil.

 Prioritat  en  la  participació  d’activitats  i  cursos  que  s’organitzen  des  de  la  Regidoria  de
Joventut i en l’àmbit comarcal. 
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 Qualsevol avantatge que cada Regidoria considere oportú de cara als seus corresponsals.

7. Documentació que cal presentar

 Sol·licitud de la convocatòria omplida degudament i lliurada al CIAJ de referència. 

 Fotocòpia del DNI (de la persona jove).

 Presentar un document justificatiu d’estar matriculat en un centre educatiu d’aquells que
marca la convocatòria o, si és el cas, pertànyer a una entitat amb presència juvenil. 

 En cas de ser menor, autorització del pare/mare o tutor/a legal  per tal de participar en
aquest programa.

8. Calendari

 La durada del programa es correspondrà amb el calendari acadèmic i, en qualsevol cas, a
partir del llançament de la convocatòria anual. 

9. Termini i lloc de presentació de sol·licituds 

 Del 4 fins al 22 d’octubre de 2021. 

 Llocs de presentació:

o Espai Jove d’Alcoi (CIAJ) (Carrer dels Alçamora, 1, 03801 Alcoi, Alacant).

Tel.: 96 553 71 38 joventut@alcoi.org 

o Casal  de  la  Joventut  de  Banyeres  de  Mariola  (CIAJ)  (Carrer  Castell,  8,  03450
Banyeres de Mariola, Alacant)

Tel.: 685 400 822 joventut@portademariola.com 

o Casa de la Joventut de Cocentaina (CIAJ)  (Pla de la Font, 10, 03820 Cocentaina,
Alacant)

Tel.: 96 559 27 95 cocentainajove@cocentaina.org 

o Centre d’Informació Juvenil d’Ibi (CIAJ) (Carrer Dr. Waksman, 5, 03440 Ibi, Alacant)

Tel.: 647 314 389 cij@ibi.es 

o Centre d’Informació Juvenil  de Tibi  (CIAJ)  (Passeig de la Santa, s/n, 03109 Tibi,
Alacant).

Tel.: 654 148 460 joventut@tibi.es 

o Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat (Sant Mateu, 3 Edifici Àgora, 03801 Alcoi) 

j  oventut@lamancomunitat.org  

10. Acceptació de les bases

La participació en la convocatòria comporta l’acceptació de les bases. 
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