BEQUES JOVENTUT PER A CORRESPONSALS ALS INSTITUTS
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I COL·LEGIS
BASES de la convocatòria:
1. Convoca
La Delegació de Joventut de l’Ajuntament de Torrent convoca les beques Joventut per a
Corresponsals als instituts d’educació secundària i col·legis.
Es crea també una nova modalitat, la de Corresponsals experts i expertes, que cobriran altres
tasques a més de fer arribar informació als centres escolars.
2. Participants
Podran participar-hi tots aquells jóvens amb els requisits següents:
a. Jóvens empadronats a Torrent. Requisit comú per a Corresponsals als instituts d’educació
secundària i col·legis i Corresponsals experts i expertes.
b. Requisits d’edat per modalitat.
b.1. Per a optar a les beques de Corresponsals als instituts d’educació secundària i
col·legis:
1. Alumnat que durant el curs 2020-2021 realitze estudis de secundària
obligatoris o postobligatoris en algun dels centres públics o concertats de
Torrent.
2. Complir mínim 15 anys i màxim 17 l’any natural de 2021.
b.2. Per a optar a les beques de Corresponsals experts i expertes:
1. Haver sigut corresponsal en cursos anteriors o haver participat i col·laborat,
encara que sense gaudir de beca, en activitats pròpies del programa de
corresponsals.
2. Complir mínim 17 anys i màxim 20 l’any natural de 2021. No és necessari
que cursen estudis a Torrent.
3. Manera de participació i documentació que s’ha de presentar
El que desitge participar en la convocatòria com a corresponsal en IES i col·legis haurà de
presentar:




Fitxa de sol·licitud annexa degudament emplenada.
Fotocòpia del DNI.
Fotocòpia de la matrícula d’estudiant corresponent al curs 2020-2021.

El candidat o la candidata pot triar una d’estes propostes de treball per a participar-hi:

Opció a.
Vídeo presentació en què el jove aparega descrivint-se, rodat en espai obert
o tancat, o bé combinant ambdós. Duració màxima de 3 minuts i 30 segons. En un mateix
vídeo podrà aparéixer un o més candidats o candidates. La fitxa de sol·licitud serà individual.
La valoració serà a nivell individual, però es tindrà en compte el treball (vídeo) que s’ha realitzat
en equip, per parelles o en grup.
Opció b.
Redacció. El treball es presentarà en fulls a una cara, feta amb ordinador
amb el tipus de lletra ARIAL 12. Haurà de tindre com a mínim una extensió de dos fulls i com a
màxim quatre fulls.
Opció c.
Còmic. Amb tècnica i estil lliure, es presentarà a mà o ordinador, i en fulls de
DinA-4 per una cara. Amb una extensió màxima de quatre fulls.
Qualsevol treball, siga el que siga el seu format, ha d’incloure:
-

Dades personals (nom, cognoms, edat).
Centre i estudis que es cursen.
Habilitats i aptituds que es tenen.
Per què interessa ser corresponsal del CIJ.
Com es el centre on estudie.
Què es el Centre d’Informació Juvenil de Torrent.
Quina informació ens interessa als jóvens del meu centre escolar.
Com m’agradaria que fora el panell d’informació juvenil al meu càrrec.
Idees noves per a fer difusió de la informació juvenil en el meu centre escolar.

Es valorarà:
-

Originalitat de com s’inclou el contingut.
Capacitat de síntesi per a transmetre informació d’interés per a ser corresponsal juvenil.
Claredat de l’estructura.
Naturalitat del candidat o candidata en el cas de vídeo i redacció.

Aquella persona interessada com a corresponsal expert o experta haurà de presentar:



Fitxa de sol·licitud annexa degudament emplenada.
Vídeo, redacció o còmic en les condicions anteriorment descrites. La informació que ha
d’incloure, a més, és la seua valoració sobre la seua aportació a l’equip de corresponsals
durant la seua participació en este programa i quines coses pensen que poden aportar a
l'equip en esta pròxima etapa.

4. Dotacions.
S'establix una dotació econòmica global bruta de 4.200 euros, que es repartirà en un màxim de 30
beques als instituts d’educació secundària i col·legis, incloent beques per a corresponsals experts i
expertes. De novembre de 2020 a octubre de 2021.
La dotació global es distribuirà en funció de la quantitat de candidatures presentades.
En cas de superar el nombre de beques, es tindrà en compte:
La valoració de treball de presentació.

La grandària del centre d’estudis de procedència. Serà major el nombre de beques que es podran
destinar als candidats i a les candidates de centres amb nombre més gran d’unitats per curs.
En el cas dels corresponsals experts i expertes, es tindrà en compte el grau d’implicació i
d’assistència en tasques i activitats com a col·laboradors en el programa de corresponsals en
edicions anteriors.
En cas de no cobrir cap tipus de places, es podrà recórrer a candidatures de l’altra categoria.
L’incompliment de les obligacions com a corresponsal, amb l’informe previ del tècnic de Joventut,
pot donar lloc a la pèrdua del dret de cobrar-ne la quantitat total o parcial.
Les persones becades no tenen cap relació laboral ni administrativa amb l’Ajuntament, simplement
són beneficiaris d’una beca.
5. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds, amb tota la documentació que s’especifica en el punt 3
d’estes bases, comença el 19 d’octubre i finalitza el 21 de novembre de 2020, a les 14.00 hores.
Cal presentar-les al CIJ, a l’Espai, avinguda al Vedat núm.103, de dilluns a divendres de 10.00 a
14.00 i de 17.00 a 20.00 hores.
6. Tribunal i selecció
El tribunal encarregat de dur a terme l’elecció dels corresponsals estarà format per:
La regidora delegada de Joventut de l’Ajuntament de Torrent, el tècnic de Joventut de l’Ajuntament i
la persona coordinadora del CIJ.
Si es considera oportú, es valorarà també l’opinió del tutor o tutora del centre en qüestió. El tribunal
podrà resoldre de forma inapel·lable totes aquelles qüestions no regulades en estes bases.
7. Compromisos dels corresponsals
Les funcions que han de realitzar, amb caràcter obligatori, són les següents:









Instal·lació i manteniment de les cartelleres d’informació de l’IES o col·legi: seleccionar i
recollir la informació del CIJ, buscar la forma més adequada de presentar-la.
Manteniment de les bústies d’opinió de l’IES o col·legi: recollir les paperetes de les bústies i
establir periòdicament mecanismes que fomenten l’ús de la bústia de queixes i suggeriments.
Distribució de material de promoció i de campanya, en els casos que pertoque, per tal de fer-lo
arribar a tot l’alumnat mitjançant el sistema que cada corresponsal considere més efectiu,
segons les condicions físiques i d’organització de cada centre, i atenent i respectant els criteris
de la direcció.
Recollir la informació que genere el centre i que siga d’interés per als jóvens de tota la
població i fer-la arribar al CIJ en els terminis que s’establisquen. Així mateix, fer arribar a la
direcció del centre la informació del CIJ que li siga encomanada.
Assistir a les reunions de coordinació que es convoquen, així com també a les sessions
formatives. Les reunions poden ser exclusivament de temes d’informació juvenil (CIJ), i també
per a tractar-hi altres activitats relacionades amb la Regidoria de Joventut.
Col·laborar en totes aquelles activitats puntuals on es considere necessària la intervenció o
l’assistència del corresponsal.
Els corresponsals experts i expertes hauran de col·laborar en estes tasques fent arribar la
informació als centres escolars que no tinguen la figura de corresponsal i a aquelles entitats
adreçades a jóvens. A més, hauran de col·laborar en el disseny d’activitats per a nous



corresponsals, hauran de fer acompanyament quan calga i hauran de coordinar la difusió per
xarxes socials.
Tots els corresponsals han de signar un compromís de col·laboració i participació en les
activitats a l'inici del període de les seues funcions.

8. Compromisos de la Delegació de Joventut i del CIJ
La Delegació de Joventut i el Centre d’Informació Juvenil assumixen:







Dotar els corresponsals de tot el material informatiu i fungible necessari.
Abonar als corresponsals la quantitat destinada a les beques.
Oferir activitats gratuïtes que reforcen les relacions entre els membres de l'equip de
corresponsals, i que a més completen la formació per al compliment de les seues funcions.
Donar als corresponsals prioritat d’accés en activitats pròpies de la programació del Centre
d’Informació Juvenil.
Sol·licitar als centres els permisos corresponents per a la realització de les activitats del
corresponsal i mantenir-los periòdicament informats.
Assegurar a cada un dels corresponsals en cas d’accidents.

9. Compromisos dels centres educatius
Els centres educatius que acullen corresponsals es comprometen a:



Donar suport, en la mesura que siga possible, a la tasca del corresponsal.
Col·laborar amb la Delegació de Joventut i el CIJ en el procés d’avaluació de la tasca del
corresponsal; i també fer constar qualsevol anomalia que hi puga sorgir.

10. Acceptació
La inscripció en esta convocatòria suposa la total acceptació d’estes bases.

Torrent, en la fecha de la firma electrónica

