En el què el sol·licitant explica de manera
expositiva els motius pels quals li agradaria
ser corresponsal amb una durada màxima
de 60 segons, on es valorarà la creativitat,
l’originalitat i posada en escena del vídeo."
• Ser o haver estat membre del Consell
Escolar del centre: fins a 1 punt
• Ser o haver estat delegat/da de classe:
fins a 1 punt
• Acreditació d’experiència en el món
associatiu: fins a 1 punt

El màxim de puntuació que podran rebre els/les
candidats/es serà de 8, però aquesta puntuació
anirà acompanyada d’una valoració qualitativa dels
perfils dels candidats/es que acabarà decidint
quins seran els guanyadors de les beques.
* Els corresponsals que hagin finalitzat la seva beca
podran seguir participant, si així ho desitgen, del
grup de dinamitzadors dels IES a través de
l’Oficina Jove i del Casal de Joves, El Bulevard.

DISPOSICIONS SUPLETÒRIES

En tot allò no previst en aquestes bases, serà
d’aplicació supletòria el que disposen les Bases
Generals per a l’atorgament de beques de
col·laboració en els serveis i programes de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí o, en última
instància, a càrrec del Departament de
Joventut.

IX CONVOCATÒRIA
DE BEQUES DEL DEPARTAMENT
DE JOVENTUT PER AL FOMENT DE
LA PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL

CURSOS ACADÈMICS
2021-2022 · 2022-2023

Sant Joan Despí, _______ de __________________________________de ____________

PLICA
Nom i cognoms
Data de naixement
Carrer

Núm

Població

Codi postal

Tel.

Mòbil

Curs

Pis

Porta

a/e
IES

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA Marqueu amb una creu la documentació que s’aporta
Plica

Currículum Vitae

Fotocòpia del DNI -

Fotocòpia del resguard de la matrícula del curs

Vídeo de Motivació

Per a més informació: Oficina Jove

Carrer Jacint Verdaguer, 27 · Tel. 934771762
Dilluns de 12 a 14 h · Divendres de 10 a 14 h
De dilluns a dijous de 16 a 20 h
oficinajove@sjdespi.net · despijove.cat

Joventut

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE 8 BEQUES DE COL·LABORACIÓ PER AL FOMENT I
DESENVOLUPAMENT DE LA PARTICIPACIÓ ALS IES FRANCESC FERRER I GUÀRDIA, JAUME
SALVADOR I PEDROL, ESCOLA ATENEU INSTRUCTIU I INSTITUCIÓ EDUCATIVA GRAN CAPITÀ.
L’Ajuntament de Sant
Joan Despí aprova les
bases per a la
convocatòria i
l’atorgament de 8
beques de col·laboració
als i les joves dels IES
Francesc Ferrer i
Guàrdia, IES Jaume
Salvador i Pedrol,
Escola Ateneu
Instructiu i Institució
Educativa Gran Capità
per a la promoció i el
foment de la
participació estudiantil
fora i dins dels
mencionats centres
d’ensenyament
secundari.

OBJECTE

L’Ajuntament de Sant Joan Despí convoca 8 beques de
col·laboració per participar en el projecte INFOPAR
(Informació per a la participació) que desenvolupa i es
porta a terme des de la Regidoria de Joventut. Aquestes
beques es convocaran per a dos cursos escolars.
Les esmentades beques tenen com a objectiu
estimular la participació dels/les joves estudiants,
així com fomentar la participació dins dels centres
educatius i a la ciutat en general.
Els joves són una part fonamental de la vida activa del
nostre municipi: fan esport, treballen, estudien,
s’associen, utilitzen l’espai públic... És per això que
són part integrant de la societat civil que els envolta.
Les beques de corresponsals van nèixer com una eina
per fomentar i promoure la implicació del jovent als
àmbits que els afecten directament en el seu dia a dia.
Aquesta convocatòria forma part del desenvolupament de les polítiques de joventut que es porten a
terme des de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, sota
el seu Pla Jove, 2019-2022.

NOMBRE DE BEQUES
QUE ES CONVOQUEN

8 beques per a joves dels instituts d’educació
secundària i els centres concertats de Sant Joan Despí:
- IES Ferrer i Guàrdia
- IES Jaume Salvador i Pedrol
- Escola Ateneu Instructiu
- Institució Educativa Gran Capità
Aquestes beques es distribuiran de la següent forma:
Dues beques per cada centre amb ESO (3r d’ESO).
La durada de les beques serà de dos cursos
acadèmics, s'iniciaran al novembre de 2021 i
finalitzaran al juliol de 2023.

DESTINATARIS

Podran participar en l’atorgament d’aquestes beques
els i les joves dels IES Francesc Ferrer i Guàrdia, IES
Jaume Salvador i Pedrol, Escola Ateneu Instructiu i
Institució Educativa Gran Capità que compleixin el
següent perfil:
• Amb disponibilitat horària de 5 hores setmanals
per desenvolupar la tasca de corresponsal.
• Atès el caràcter biennal de la convocatòria,
els/les interessats/des hauran d’assegurar la
seva permanència al centre durant els dos
cursos de duració de la beca, exceptuant casos de
força major, per tal de potenciar la imatge de
referent al centre d’ensenyament.
• No haver estat seleccionat prèviament en
d’altres edicions de les beques de corresponsals
de Sant Joan Despí.

TASQUES A DESENVOLUPAR

• Participar de la formació que l’Oficina Jove els
ofereixi en matèria d’informació i polítiques de
joventut.
• Traspassar als i les alumnes dels centres tota
aquella informació que s’elabori des de l’Oficina
Jove a l’IES i escoles.
• Actualització de les cartelleres de l’IES i les
escoles.
• Informar la comunitat educativa de l’IES de les
campanyes i/o activitats que s’organitzen des del
Departament de Joventut.
• Participar en les campanyes que es posin en
marxa des del Servei d’Informació Juvenil i des de
l’Ajuntament.
• Reunions setmanals de coordinació amb el/la
responsable del Servei d’Informació Juvenil.

• Canalitzar i elaborar propostes d’activitats
per desenvolupar tant al centre com a la
ciutat.
• Vehicular propostes i/o necessitats dels
joves del centre a través de l’Oficina Jove i el
Dept. de Joventut.
• Desenvolupar el pla d’accions que l’Oficina
Jove treballi per a la dinamització dels IES
amb la participació dels corresponsals, pla
amb caràcter anual revisable.
• Presentació d’una memòria de les
tasques realitzades al final de la col·laboració.

DOTACIÓ ECONÒMICA

Cada beca tindrà una dotació econòmica global
de 990 € per a cada corresponsal durant els
dos cursos, quantitat que es farà efectiva de
forma fraccionada en 3 pagaments mitjançant
transferència bancària:
- 1r pagament de 385 €: juliol de 2022
- 2n pagament de 220 €: desembre de 2022
- 3r pagament de 385 €: juliol de 2023
Aquesta quantitat es tramita amb caràcter
anticipat a càrrec de la partida nº 11.3372.489
prevista al pressupost 2022, i es realitzarà el
primer pagament al juliol de 2022 prèvia
realització del curs de formació de corresponsals. El període de formació serà durant els
mesos de novembre i desembre de l’any 2021.
L’abandonament, baixa o expulsió del projecte
per part dels i les joves becats farà que perdin
el dret a rebre la dotació econòmica no
cobrada.

CONVOCATÒRIA

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es presentaran entre el 18
d’octubre i el 12 de novembre de 2021, a
l’Oficina Jove de Sant Joan Despí (carrer de
Jacint Verdaguer, 27 08970 SANT JOAN DESPÍ;
de dilluns a dijous de 16 a 20 h, dilluns de 12 a 14
h i divendres de 10 a 14 h).

IX CONVOCATÒRIA
DE BEQUES DEL
DEPARTAMENT DE
JOVENTUT PER AL
FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ
ESTUDIANTIL
DOCUMENTACIÓ

Les persones que desitgin optar a una beca de
corresponsal hauran de presentar la següent
documentació:
• Full de sol·licitud (plica del tríptic).
• Currículum vitae, on s’hauran de detallar
els estudis, les col·laboracions i experiències en el món associatiu (si en tenen).
• Fotocòpia DNI.
• Fotocòpia del resguard de matrícula del
centre on realitzen els seus estudis.
• Vídeo de presentació en què la persona
sol·licitant explica de manera expositiva
els motius pels quals li agradaria ser
corresponsal, amb una durada màxima de
60 segons i enviar-lo a oficinajove@sjdespi.net oficinajove@sjdespi.net o whatsapp
al 627 510 491.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L’òrgan de selecció es constituirà de la següent
forma:
President/a: Tinent d'alcalde. Esports i
Joventut. Transparència, Bon Govern i
Participació.
Vicepresident/a: president de l’Àrea de Serveis
a la Persona de l’Ajuntament de Sant Joan Despí
o persona en qui delegui.
Vocal 1: representant de l’IES Francesc Ferrer i
Guàrdia.

Vocal 2n: representant de l’IES Jaume Salvador
i Pedrol.
Vocal 3r: representant l’Escola Ateneu Instructiu.
Vocal 4t: representant de la Institució Educativa
Gran Capità.
Secretari/a: tècnic del Servei de Joventut de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
* Cadascun dels membres de l’òrgan de
selecció tindrà veu i un únic vot, exceptuant el
secretari, que tindran veu però no vot.
* El quòrum obligatori serà: el/la president/a,
el/la vicepresident/a, un/una representant de
cada centre i el/la secretari/a.

SELECCIÓ

La selecció es realitzarà a partir de la valoració
dels mèrits del currículum, el video de motivació
justificant del o dels motius pels quals l’aspirant
es presenta a la convocatòria de beca i a una
valoració de l’experiència que es pugui tenir en
l’àmbit de la dinamització juvenil (pertànyer a una
associació, col·laboració activa en activitats al
centre…).
La puntuació màxima que rebran els/les
candidats/tes, en funció dels criteris abans
esmentats, serà la següent:
• Currículum vitae: fins a 2 punts
• Vídeo de motivació justificant el motiu
de presentar-se a la beca: fins a 3 punts.

