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Introducció
L‟extinta Conselleria d‟Esports i Joventut, mitjançant la Direcció General de Joventut, i,
posteriorment, l‟Institut Balear de la Joventut, va iniciar l‟any 2008 l‟elaboració d‟un nou
Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears, II Pla Jove, per tal d‟impulsar les
polítiques en matèria de joventut a les Illes.
En aquests moments, les polítiques implícites per a joves —aquelles que tenen impacte en la
vida dels joves però que no són reconegudes com a polítiques de joventut— tenen tanta
importància com les polítiques explícites que duen a terme tradicionalment els
departaments de joventut. Actuacions que faciliten, per exemple, accedir a un habitatge,
una bona formació, una ocupació de qualitat i uns hàbits de vida saludables, poden
modificar la trajectòria vital d‟una persona jove.
La política de joventut és, per tant, una política que afecta el conjunt de l‟acció del Govern.
La transversalitat o interdepartamentalitat és un element clau per desenvolupar una
política eficaç, real i avaluable.
La Llei 10/2006 integral de la joventut, a l‟apartat b de l‟article 8 recull que correspon a
l‟Administració autonòmica la competència següent en matèria de joventut i lleure:
b) Elaborar, aprovar i, si n‟és el cas, modificar, amb la participació del Consell de la Joventut
de les Illes Balears, la planificació global de les polítiques juvenils en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, mitjançant el Pla Autonòmic de Joventut de les Illes Balears, i
propiciar la coordinació i la cooperació entre les diferents administracions públiques i la
participació dels joves i de les associacions juvenils i els seus interlocutors.

Així doncs, el Pla Autonòmic de Joventut de les Illes Balears, anomenat Pla Estratègic de
Joventut del Govern de les Illes Balears, II Pla Jove, és l’eina de planificació de les polítiques
de joventut en l‟àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
El II Pla Jove pretén millorar les condicions socials de les persones joves, tot afavorint i
recollint les actuacions que les diferents conselleries del Govern duen a terme a favor dels
joves i de les joves a les Illes Balears.
El II Pla Jove va dirigit a persones amb edats compreses entre els 15 i els 30 anys, ambdues
incloses, si bé poden establir-se altres límits, mínims i màxims, per a aquelles actuacions en
què, per la seva naturalesa o objectius, s‟estimi necessari.

Metodologia per elaborar el Pla
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Per elaborar el II Pla Jove, i partint d‟una anàlisi de la realitat i de les consultes fetes a
distints agents relacionats amb les polítiques de joventut, s‟ha procedit a1:
- Revisar la informació rellevant disponible
- Revisar les actuacions que en matèria de polítiques de joventut s‟han desenvolupat a la
comunitat autònoma en els darrers anys
- Analitzar la nova estructura orgànica del Govern de les Illes Balears
- Revisar i adaptar l‟òrgan col·legiat de coordinació
- Analitzar, filtrar i classificar els departaments del Govern de les Illes Balears que en
l‟exercici de les seves competències desenvolupen polítiques transversals de joventut
- Establir contactes amb els agents responsables dels departaments seleccionats
- Elaborar instruments de recollida i de tractament de la informació
La feina de planificar i dissenyar el Pla ha facilitat, d‟una banda, la posada en marxa de
recursos de coordinació i la creació d‟alguns grups de treball tècnic. I d‟altra, estimular i
desenvolupar actuacions que afecten els joves i les joves des de diferents departaments del
Govern.
Des del Departament de Joventut pensam que la feina de coordinació, és a dir, establir i
organitzar el nivell operatiu en el desenvolupament de polítiques transversals, és una
prioritat i suposa haver posat els fonaments reals del II Pla Jove del Govern, Pla que té per
objectiu millorar les condicions socials dels joves i de les joves.

1

Vegeu fluxgrama adjunt del procés d‟elaboració del II Pla Jove.
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Fluxgrama del procés d’elaboració del Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes
Balears
II Pla JOVE
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Planificar i concretar el nivell operatiu del Pla d‟acord amb les directrius comentades
anteriorment ha suposat:
Establir contactes amb:
14 conselleries del Govern de les Illes Balears2
40 direccions generals o entitats autònomes de l‟Administració autonòmica
30 reunions celebrades: 29 amb directors o directores generals; i una, amb membres
del Consell de la Joventut de les Illes Balears
28 trameses de fitxes/formulari per recollir actuacions
22 ítems per fitxa
55 persones de l‟Administració autonòmica contactades (personal tècnic i
responsables polítics)
S‟han recollit 447 enquestes en el procés de consulta directa adreçada als joves i a les joves
de les Illes Balears, que finalitzà el mes de gener de 2009, en les quals es posa de manifest
que les preocupacions i les necessitats principals dels joves estan relacionades amb
l’emancipació (l‟accés a l‟habitatge, la transició entre el món educatiu i el mercat laboral),
les necessitats d’informació i d’assessorament que els permeti conèixer els diferents
recursos per poder prendre decisions, i la cohesió social (preocupacions per les desigualtats
socials; pels joves sense recursos, per la desestructuració familiar).
Elaborar els estudis i els projectes següents:
- Anàlisi de la transició al mercat laboral dels joves i les joves de les Illes Balears.
Propostes per elaborar polítiques públiques d‟ocupació. Març de 2008.
- Aproximació al problema social dels embarassos no desitjats en dones joves a les Illes
Balears. Anàlisi dels recursos per a joves en matèria de salut sexual i reproductiva.
Setembre de 2008.
- Projecte de l‟Observatori de la Joventut de les Illes Balears. Juliol de 2008.
Establir set àrees de treball:
1) Educació
2) Formació ocupacional i feina
3) Habitatge
4) Igualtat d‟oportunitats: multiculturalitat, insularitat i perspectiva de gènere
5) Informació i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
A finals de l‟estiu de 2009 la Conselleria d‟Economia, Hisenda i Innovació passa a ser Conselleria
d‟Economia i Hisenda i la Conselleria d‟Interior passa a ser Conselleria d‟Innovació, Interior i Justícia.
Pel febrer de 2010 es produeixen nous canvis en l‟estructura organitzativa de l‟Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (vegeu el Decret 6/2010, de 7 de febrer), i el nombre de conselleries passa a ser
dotze.
2
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6) Participació i desenvolupament personal (oci, temps lliure, cultura, esport,
associacionisme, voluntariat, turisme, medi ambient…)
7) Salut
El contacte amb les direccions generals i entitats autònomes
següents:
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Direcció General de Coordinació i Projectes Estratègics
Delegació de la Presidència per a l‟Esport
Direcció General d‟Agricultura i Desenvolupament Rural
CONSELLERIA D‟INNOVACIÓ, INTERIOR I JUSTÍTICA
Direcció General de Tecnologia i Comunicacions
Direcció General d‟Interior
CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
Direcció General de Promoció Turística
Direcció General de Treball
Direcció General de Salut Laboral
Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa
Direcció General de Planificació Estratègica
Servei d‟Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
CONSELLERIA D‟EDUCACIÓ I CULTURA
Direcció General d‟Innovació i Formació del Professorat
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Direcció General d‟Universitat i Modernització Educativa
Direcció General de Planificació i Centres
Direcció General de Cultura
Direcció General de Política Lingüística
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Direcció General de Salut Pública i Participació
Direcció General de Consum
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental
Direcció General de Biodiversitat
Direcció General de Mobilitat
Consorci de Transports de Mallorca
CONSELLERIA D‟AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ
Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM)
Direcció General de Menors i Família
Institut Balear de la Dona
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Direcció General de Cooperació
Direcció General d‟Immigració
Direcció General de Planificació i Formació de Serveis Socials
Direcció General de Joventut
Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)
CONSELLERIA D‟HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
Direcció General d‟Arquitectura i Habitatge
Institut Balear de l‟Habitatge (IBAVI)
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Direcció General de Promoció Industrial
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Instrument per recollir informació
L’elaboració d’una fitxa/formulari per a la recollida d’actuacions i serveis
La fitxa recull 22 ítems que es poden agrupar en vuit apartats: 1) Dades de l‟organisme
responsable; 2) Identificació i descripció de l‟actuació o servei; 3) Pressupost; 4) Població
destinatària; 5) Instruments de seguiment i avaluació; 6) Classificació per àrea i per
tipologia; 7) Nivell d‟accessibilitat i 8) Observacions.
1) Dades de la unitat responsable
Dades de la direcció general o entitat responsable: Direcció General / Organisme
responsable, nom de la conselleria, adreça, persona de contacte, telèfon, adreça
electrònica.
2) Identificació i descripció de l’actuació o servei
- Nom del servei, programa o actuació
- Organisme responsable
- Unitat o servei
- Entitats col·laboradores públiques o privades
- Breu descripció del servei, programa o actuació
- Àmbit territorial: Illes Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera
- Periodicitat / durada del servei, programa o actuació: estable, anual, bianual, curs
escolar, altres
3) Pressupost
- Pressupost anual previst
4) Població destinatària
- Joves exclusivament (actuació directa); població en general, però les persones joves en
són els usuaris/beneficiaris principals (actuació indirecta); altra població de referència:
mares i pares, professors, mediadors juvenils.
5) Instruments prevists de seguiment i avaluació
- Indicadors d‟avaluació. Se n‟han previst?
Sí/No
- Indicadors
- S‟ha editat material relacionat amb l‟actuació?
Sí/No
- Tipus de material:
- Actuació: Està consolidada / És de nova creació
- Es preveu que l‟actuació es dugui a terme l‟any
- 2009?
Sí/No
- 2010?
Sí/No
6) Classificació del recurs
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6.1.) Àrea o àrees en què s’emmarca l’actuació o el servei
Formació ocupacional i feina; educació; habitatge; participació i desenvolupament
personal (oci, temps lliure, cultura, esport, associacionisme, voluntariat, turisme,
medi ambient, etc.); salut; informació i tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC); igualtat d‟oportunitats: multiculturalitat, insularitat i
perspectiva de gènere.
6.2.) Tipologia del servei o recurs
- Recursos adreçats als joves: humans, materials i econòmics (serveis, equipaments,
subvencions, etc.).
- Recursos i instruments de coordinació: instruments de col·laboració amb altres
institucions o dins la mateixa Administració autonòmica (comissions, acords, convenis,
sistemes de gestió compartida, etc.).
- Recursos relacionats amb la investigació de la situació de la joventut: enquestes,
estudis sociològics, monogràfics, etc.
- Mecanismes de participació dels joves en l‟elaboració de projectes: consells, grups de
discussió, fòrums, etc.
- Recursos de formació i assessorament del personal a l‟hora de planificar,
desenvolupar i avaluar les polítiques i els programes relacionats amb la joventut: cursos,
manuals, programes o sessions de formació, intercanvis d‟experiències, etc.
- Canals de difusió dels recursos existents: instruments existents per difondre els
recursos entre els joves (publicacions, guies, Internet, publicitat, etc.).
- Iniciatives normatives: normes que regulin aspectes directament relacionats amb la
joventut o que puguin afectar els interessos d‟aquest col·lectiu.
- Altres (especificau-los):
7) Nivell d’accessibilitat
- Permet la gestió per Internet: Sí/No
- Per a més informació, els joves es poden adreçar a: adreça electrònica, web (indicau
també les delegacions a Menorca i a Eivissa i Formentera, si escau.).
8) Observacions
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Antecedents
Indubtablement no és el mateix emprendre una aventura nova, preparar una expedició mai
feta, que reprendre un camí iniciat, tot i que se cerquin nous camins, majors aliances i
millors resultats. Ens referim a les experiències en planificació estratègica existents en
matèria de joventut al conjunt de l‟Estat i especialment a l‟experiència en planificació
estratègica a nivell autonòmic que significà l‟elaboració, la implantació i el seguiment del
Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears, Pla Jove 2001-2004.3
El seguiment i l‟avaluació del Pla es troba en els documents: Informes de seguiment dels
anys 2001, 2002, 2003 i 2004 i d‟avaluació final del Pla Jove 2001-2004.4
El Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears,
Pla Jove 2001-2004, significà la primera experiència de
planificació, coordinació i desenvolupament de polítiques
transversals de joventut a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Fa cinc anys que l‟Informe d‟avaluació final no és vigent i en fa quatre que s‟elaborà i, tot i
que s‟han produït canvis significatius en la realitat social de les persones joves a les Illes
Balears, molts dels plantejaments recollits en el I Pla Jove segueixen vigents:
 La concepció dels joves i de les joves com a ciutadans de ple dret
 La necessària visió integral dels joves que comporta un plantejament transversal i de
coordinació interdepartamental
 La necessitat de desenvolupar polítiques de transició i polítiques afirmatives.
Atendre les necessitats que comporta la transició a la vida adulta però sense
descuidar els aspectes relatius a la condició juvenil: formes culturals, estils de vida,
l‟experimentació, la creativitat, la mobilitat, la participació...
El Pla iniciat el 2001 recollia els principis rectors següents (Pla Jove 2001-2004, 8):
Principis rectors del Pla Jove 2001-2004 del Govern de les Illes Balears
El Pla Jove de les Illes Balears és fonamenta en el convenciment que:
3

Vegeu: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=19&lang=ca&codi=96893&coduo=19

4

Vegeu: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=19&lang=ca&codi=96893&coduo=19
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a) Cal un impuls nou per a la política de joves i per renovar les
concepcions tradicionals. Hi ha realitats noves que
requereixen una renovació del discurs i de les polítiques. En
aquest sentit, les polítiques positives o afirmatives de drets
són una primera passa.
b) S'ha de superar l'etapa dels plans integrals i considerar
que és necessari avançar cap a l'elaboració de plans
estratègics, en els quals es defineixin línies d‟actuació,
responsabilitats, terminis, pressuposts, etc.
c) Els plans s'han de poder avaluar clarament; per això han
de tenir objectius avaluables i s‟han de fixar els indicadors
d‟avaluació, els pressuposts, els terminis, les comissions de
seguiment, etc.
d) Els plans han d'apuntar les necessitats de desplegament
normatiu.
e) Analitzar la realitat i avaluar les actuacions ha de permetre
desenvolupar una política cada vegada més ajustada a les
demandes i a les necessitats i cada vegada de més qualitat.
En relació amb cada un dels cinc principis rectors i que
segueixen vigents, cal assenyalar que:
a) Sempre és necessari adaptar les polítiques a les noves
realitats, si el que es pretén és millorar les condicions de vida
dels joves.
b) Els plans segueixen essent bons instruments per coordinar i
per assumir compromisos, en forma de pressuposts, terminis i
indicacions de responsables, així com per difondre millor unes
polítiques i per fer-les més accessibles als agents interessats.
c) El seguiment i l‟avaluació són fonamentals per seguir
construint i millorant i el Pla va ser avaluat i els informes
elaborats, fets públics.
d) El àmbits o les matèries que en el I Pla Jove s‟assenyalaven
com a susceptibles de desplegament normatiu s‟han anat
abordant al llarg d‟aquests anys:
El desenvolupament d‟una “Llei del Jove” que tengui com a
objectiu garantir els serveis que l‟Administració ha d‟oferir-li
i assegurar-ne la seva qualitat.
I en relació amb:
· Activitats de temps lliure: Regular les característiques
bàsiques de les instal·lacions de temps lliure. Actualitzar la

...de les
competències
Llei 10/2006, de 26 de
juliol, integral de la
joventut
Article 8
Competències de
l’Administració de la
Comunitat Autònoma de
les Illes Balears
Corresponen a
l’Administració autonòmica
les competències següents
en matèria de joventut i
lleure:
a) Regular
reglamentàriament, amb la
participació del Consell de la
Joventut de les Illes Balears,
les condicions dels centres,
les instal·lacions, els serveis,
les activitats i els programes
de la joventut, i, en general,
totes les matèries que regula
aquesta Llei o incloses dins
les competències de joventut
i lleure.
b) Elaborar, aprovar i, si n’és
el cas, modificar, amb la
participació del Consell de la
Joventut de les Illes Balears,
la planificació global de les
polítiques juvenils en l’àmbit
de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, mitjançant
el Pla Autonòmic de Joventut
de les Illes Balears, i
propiciar la coordinació i la
cooperació entre les
diferents administracions
públiques i la participació
dels joves i de les
associacions juvenils i els
seus interlocutors.
c) Promoure, desenvolupar,
gestionar i coordinar les
diferents accions dirigides al
jovent des de tots els àmbits
de l’Administració
autonòmica, en matèria
d’habitatge, ocupació,
cultura, educació, salut,
lleure i temps lliure,
informació juvenil, turisme
juvenil, formació en el temps
lliure, promoció dels joves i
de les joves artistes de les
Illes Balears,
associacionisme o qualsevol
altra que tengui el jovent de
les Illes Balears com a
destinatari, i també coordinar
les polítiques juvenils de les
Illes Balears i aquestes amb
les d’altres àmbits territorials.
[...]
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normativa d‟activitats de temps lliure, dels cursos de monitors i de les escoles de temps
lliure. Revisar la normativa d‟espais protegits de cara a possibilitar, amb les limitacions que
calguin, l‟acampada lliure.
· Serveis d‟informació: Incloure els criteris de qualitat dels serveis en la normativa de la xarxa
dels serveis d‟informació.
· Serveis socials: Abaixar les edats per accedir a la renda mínima que possibilitarà la inserció
digna de molts joves desafavorits.
· Participació: Fer participar el col·lectiu jove i les entitats juvenils en la nova Llei de
participació social.

E) Per desenvolupar una política de qualitat, analitzar i estudiar la realitat ha de guiar la
planificació de les polítiques de joventut tot implicant els diferents agents involucrats.
La Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (BOIB núm. 109, del 3 d‟agost de
2006), té com a objectiu, tal com recull l‟article 1, establir un marc normatiu i
competencial per desenvolupar les polítiques de joventut, i també ordenar els serveis i les
activitats que promouen i organitzen persones físiques i jurídiques, públiques i privades, en
l‟àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que tenguin per destinatari el jovent,
amb la finalitat d‟obtenir un desenvolupament i una protecció efectius dels seus drets.
Queda clar, doncs, que tot l‟articulat de la Llei és informació rellevant i guia per elaborar el
Pla que ens ocupa. Hem optat per recollir, al llarg d‟aquest document, en requadres
laterals aquells aspectes més destacats en relació amb la planificació i la coordinació de les
polítiques de joventut a les Illes Balears.
Participació: jornades, consultes i aportacions
- Procés de consulta jove per elaborar el II Pla Jove del Govern de les Illes Balears. De juny
de 2008 a gener de 2009.
- Aportacions dels assistents al I Cicle de Taules de Debat: Els problemes dels joves a
debat, celebrat al Centre Social de Sa Nostra i a la UIB. Organitzat per la Conselleria
d‟Esports i Joventut. De gener a juny de 2009.
- Conclusions de les jornades de participació per elaborar un Pla Estratègic de Joventut.
Alcúdia, octubre de 2005. Maó, octubre de 2005 (documents no publicats).

-

Estudis
Anàlisi de la realitat social dels joves a les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. 2005.
Estudi sociològic dels joves de les Illes Balears.
Govern de les Illes Balears. 1997.
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-

Informe Juventud en España 2008 (IJE2008).
Institut de la Joventut d‟Espanya (INJUVE).
Ministeri d‟Igualtat. Govern d‟Espanya.
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Altra informació rellevant
A banda de l‟experiència en planificació estratègica en matèria de polítiques de joventut a
les Illes Balears, observar i analitzar com s‟articulen a la resta de comunitats autònomes de
l‟Estat, ens informa de com evolucionen:
- A nivell discursiu: Quina concepció es té de la joventut i de les polítiques de joventut. Si es
considera la joventut com una etapa de transició a l‟edat adulta o com una etapa del cicle
vital amb entitat pròpia.
De la consideració de les polítiques de joventut com a polítiques que s‟havien d‟ocupar del
temps lliure per a joves o de transició.
- A nivell substantiu: els programes i les actuacions que es desenvolupen.
- A nivell operatiu: com es relacionen els diferents agents implicats: joves, associacions i
entitats, tècnics i polítics de joventut.
EL quadre adjunt recull la dependència orgànica de les competències en matèria de
joventut a les desset administracions de les comunitats autònomes, més les ciutats
autònomes de Ceuta i Melilla.
Comunitats autònomes
Andalusia
Aragó
Principat d’Astúries

Ceuta

DEPENDÈNCIA ORGÀNICA. Març 2010
Conselleria d‟Igualtat i Benestar Social
Departament de Serveis Socials i Família
Conselleria de Cultura i Turisme
Conselleria de Benestar Social, Joventut i
Habitatge
Conselleria de Feina i Benestar Social
Conselleria de Salut i Benestar Social
Conselleria de Família i Igualtat d‟Oportunitats
Conselleria d‟Acció Social i Ciutadania
Conselleria Joves i Esports
Conselleria de Feina i Benestar
Conselleria d‟Afers Socials, Promoció i Immigració
Viceconselleria d‟Esports de la Vicepresidència,
Conselleria de Cultura i Esport
Conselleria de Cultura, Joventut i Esports
Departament d‟Afers Socials, Família, Joventut i
Esport
Departament de Cultura
Conselleria de Presidència
Conselleria de Benestar Social
Conselleria de Joventut, Esports i Noves
Tecnologies

Melilla

Conselleria d‟Esport i Joventut

Canàries
Cantàbria
Castella-la Manxa
Castella-Lleó
Catalunya
Extremadura
Galícia
Illes Balears
Madrid
Múrcia
Navarra
País Basc
La Rioja
País Valencià

A deu comunitats autònomes, les polítiques de joventut formen part de la Conselleria de
Benestar Social, Afers Socials o Acció Social. A dues comunitats autònomes, a més de
Ceuta i Melilla, Joventut i Esports comparteixen dependència orgànica. A tres comunitats
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autònomes les competències en joventut comparteixen conselleria amb cultura i s‟ubiquen
a la Conselleria de Presidència en una autonomia.
També hem analitzat l‟existència de plans de joventut a les administracions de les
comunitats autònomes. La recerca s‟ha dut a terme per Internet al llarg del mes de març de
2010.
Ja sigui a través del cercador de la web oficial de l‟Administració autonòmica o a través de
Google, a les desset comunitats autònomes de l‟Estat espanyol, més les ciutats autònomes
de Ceuta i Melilla, es troben referències de l‟existència d‟un Pla de Joventut. Ara bé, no hi ha
bona accessibilitat a la informació, ja que el document del Pla no es troba penjat a la web.
D‟altra banda, trobam que, d‟acord amb la informació que s‟ofereix a la xarxa, es fa
referència a plans de joventut finalitzats i no queda clar si n‟hi ha cap de nou o en procés
d‟elaboració.
A Castella-la Manxa, a Castella-Lleó, al Principat d‟Astúries i al País Basc ja van pel tercer
pla de joventut, plans amb tres anys de vigència.
Una anàlisi comparada de les àrees o eixos dels diferents plans de joventut i que agrupen
les actuacions a desenvolupar, posa de manifest una gran heterogeneïtat. Emancipació,
participació juvenil, noves tecnologies, mobilitat, qualitat de vida, cultura juvenil,
informació, joves immigrants, esperit emprenedor, igualtat d‟oportunitats, salut,
dinamització rural juvenil, promoció juvenil, col·laboració institucional, ciutadania i diàleg,
responsabilitat cívica, són una llarga, però no exhaustiva, llista d‟àrees que trobam en els
diferents plans de joventut dels governs de les comunitats autònomes.
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Aspectes que condicionen la realitat social
dels joves i de les joves a les Illes Balears
D‟acord amb les dades de la revisió del Padró de 2008, a les
Illes Balears hi ha empadronades 1.072.844 persones.
Evolució de la població a les Illes Balears, per Illes i Palma
Revisió padró 2006
Revisió padró 2007
Revisió padró 2008
TOTAL
1.001.062
1.030.650
1.072.844
Mallorca
790.763
814.275
846.210
Palma
375.048
383.107
396.570
Menorca
88.434
90.235
92.434
Eivissa
113.908
117.698
125.053
Formentera
7.957
8.442
9.147
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l‟Institut d‟Estadística de les Illes
Balears, l‟IBESTAT.
http://www.caib.es/ibae/demo/evolucio_poblacio/6_municipis.htm. Juliol 2009

Evolució de la població jove de 15 a 29 anys. Padró municipal
d’habitants
Població total
2004
Anys

2006

2008

955.045 1.001.062 1.072.844

10-14

49.575

49.283

50.134

15-19

51.920

52.110

54.432

20-24

69.066

66.401

68.342

25-29

91.058

91.751

95.224

30-34

91.438

97.753

105.504

Font: IBESTAT http://www.caib.es/ibae/demo/pob/2008/T1.htm. Juliol 2009

A les Illes Balears hi ha 217.998 persones d’entre 15 a 29
anys, que representen el 20,3 % de la població, d‟acord amb
el Padró de 2008. Si hi afegim les persones de 30 a 34 anys,
els joves i les joves d‟entre 15 a 34 anys passen a ser
323.502, i representen el 30,15 % de la població.
Població de les Illes Balears de 15 a 29 anys per illa

...de la coordinació i
dels plans de
joventut
Llei 10/2006, de 26 de juliol,
Integral de la joventut
Capítol III
Organització transversal en
matèria de joventut i plans de
joventut
Article 13
Coordinació d’accions en
matèria de joventut
L’Administració autonòmica ha
d’establir la coordinació
d’accions en matèria de
joventut d’acord amb les bases
següents:
a) Les mesures que
desenvolupen les distintes
conselleries, que afectin la
joventut, es poden acompanyar
d’altres mesures a favor
d’aquesta, mitjançant la
conselleria competent en
matèria de joventut.
b) La conselleria competent en
matèria de joventut, per la seva
pròpia naturalesa transversal,
pot articular mesures de
foment, d’informació, de
formació, etc., en qualsevol
matèria sempre que tengui com
a persones beneficiàries
exclusives els joves i les joves,
amb la coordinació i el vistiplau
de la conselleria competent per
raó de la matèria.
c) En aquells supòsits en què
s’arbitrin mesures d’intervenció,
el destinatari exclusiu de les
quals sigui el col·lectiu juvenil,
ha de disposar de la
coordinació adequada per mitjà
de la Comissió
Interdepartamental per a
l’elaboració de polítiques de
joventut descrita en l’article
següent.
d) En tot cas, l’orientació
metodològica de les accions
destinades als joves des de les
distintes conselleries del
Govern de les Illes Balears ha
de disposar necessàriament de
l’assessorament de la
conselleria competent en
matèria de joventut.
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Edat
Illes Balears
Mallorca
Menorca
Eivissa-Formentera
15-19
54.432
43.386
4.619
6.427
20-24
68.342
53.389
5.701
9.252
25-29
95.224
73.460
8.071
13.693
Total
217.998
170.235
18.391
29.372
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l‟IBESTAT. http://www.caib.es/ibae/demo/pob/2008/T51.htm. Agost 2009

El 78,09 % de la població d‟entre 15 i 29 anys de les Illes Balears viu a l‟illa de Mallorca,
170.235 joves. A Menorca hi viuen el 8,43 % dels joves i a Eivissa i Formentera, el 13,47 %.
19
El fet insular marca la nostra comunitat autònoma, i, pel que fa a la distribució, el 36,96 %
de la població es concentra al municipi de Palma.
El coneixement de la realitat, del aspectes estructurals i socioculturals que afecten els joves,
l‟estudi de la diversitat de les condicions de vida, de les experiències juvenils i dels
problemes socials, és fonamental si el que es pretén és millorar les condicions socials de les
persones joves de les Illes Balears. D‟altra banda, l‟anàlisi i l‟estudi de la realitat ha de guiar
la planificació de les polítiques de joventut.
La condició juvenil és en gran part una construcció social; depenent de l‟època històrica i
de la societat en la qual ens trobem, es considerarà jove persones de diverses edats. Cal,
doncs, ubicar els joves en el sí de la societat en què viuen.
Hi ha un cert consens a pensar que la joventut s'inicia amb la pubertat i, per tant, és la
biologia qui la determina, no menys cert és que no hi ha cap esdeveniment biològic que en
marqui el final, que queda marcat per la societat, ja que es considera que ha arribat amb la
independència econòmica i la formació familiar (actualment, i més parlant de joves, cal
tenir sempre present la diversitat i la pluralitat).
La nostra societat considera joves les persones entre 15 i 30 anys. Però, el final de la
joventut s‟ha anat allargant en els darrers temps, des dels 25 anys, als 30, i arribam als 35
anys si posam l‟accent en aspectes socioeconòmics de la condició juvenil: l‟accés a
l‟habitatge o les polítiques d‟ocupació de joves agricultors en són bons exemples.
El concepte evoluciona i canvia, però, tot i ser complex definir la joventut, hi ha acord en
diversos punts:
1) Es descriuen els joves com un col·lectiu de persones que passen per la mateixa etapa
del cicle vital, que s'inicia en l'adolescència i finalitza amb l‟adultesa. Es
comparteixen els reptes de passar, de transitar (concepte de temps) d‟una etapa a
una altra. Evolució i canvis biològics, configuració de la identitat social...
2) La importància de les diferències socials. Les condicions de vida dels joves, com en
tot grup social, són font de desigualtats, que marquen les oportunitats vitals i la
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forma de ser. Així doncs, és important tenir en compte la classe social, el context en
què viuen, el país, la ciutat o poble, la família, el gènere, la procedència, l'ètnia…
3) Els reptes de l'edat juvenil són similars en diferents èpoques, es persegueix la
independència econòmica dels pares i la creació d'una família pròpia, però en
condicions de vida desiguals: les diferències de classe marquen les oportunitats i les
formes de ser.
Posant la visió en el tercer punt, els reptes de l‟edat juvenil se centraran fonamentalment en
les diferents transicions que cal dur a terme. Des d‟aquesta perspectiva, la joventut queda
marcada per les transicions d‟un tipus dominant de dependències a un altre:
1. Denominam transició econòmica el canvi de la dependència econòmica dels pares a
la dependència d‟ingressos propis o de la parella, principalment.
2. De la dependència social dels pares a la independència d‟una llar pròpia i que
denominam transició domiciliar o emancipació.
3. De la dependència emocional de la família d‟origen a una dependència més
centrada en el grup d‟amics i la parella i que coneixem com a transició a
l’aparellament estable.
4. De la dependència de les autoritats i de la pàtria potestat dels pares a l‟autonomia
com a ciutadà, és la denominada transició a la ciutadania política i civil, que es
realitza la primera en arribar a la majoria d‟edat.
En relació amb quan i com es produeixen les transicions comentades cal destacar tres
qüestions:
a) En gairebé tots els països occidentals s'observen retards en les tres primeres
transicions assenyalades: econòmica, domiciliar i d‟aparellament (tesi de retard).
b) Les transicions de molts joves no segueixen seqüències i articulacions fixes i
unilineals (tesi de la pluralització). Fins fa no gaire temps, les transicions seguien
una seqüència lineal: transició al món laboral amb la conseqüent independència
econòmica, transició a l‟aparellament, transició a una llar pròpia i finalment
transició a la maternitat i la paternitat. Aquest camí només era d‟anada, difícilment
es produïen retrocessos. Actualment la realitat és molt distinta.
c) En la majoria de països occidentals, la trajectòria de les dones s‟assembla cada
vegada més a la dels homes (tesi d‟aproximació de gènere).
En definitiva, s’estan produint nous models de transicions a l’edat adulta. Tesis com la de
pluralització, la de transicions parcials, la d‟aproximació successiva, la de trajectòries de
precarietat, ens parlen de trajectòries no lineals, de viatges d‟anada i tornada (canvi de
domicili, de parella, períodes d'ocupació-atur) amb una estabilització professional molt
tardana.
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A banda de l‟anàlisi de la joventut com a etapa de trànsit de la infantesa a l‟edat adulta, la
joventut també ha d’abordar-se com una etapa del cicle vital.
Així, no podem pensar (exclusivament) en la joventut, o millor en els joves i les joves, com a
persones en trànsit a l‟edat adulta. La joventut es configura com una etapa del cicle vital,
amb trets, necessitats i interessos propis, potser en part perquè cada vegada és més llarg el
període i es converteix en un temps d‟estada.
Cal posar l‟accent en les pràctiques socials dels joves: les característiques de l‟oci i l‟ús del
temps, el consum juvenil, les produccions culturals, i totes aquelles qüestions que
intervenen en la construcció de la pròpia identitat i configuren l‟estil de vida.
Aspectes que determinen la condició juvenil

JOVES
D
I
V
condicions de vida
E
R
S
I
T
ASPECTES ESTRUCTURALS A
T

experiències juvenils

ASPECTES SOCIOCULTURALS

problemes socials

En línies generals, podem dir que els diferents estils de vida dels joves vénen marcats per les
experiències compartides amb els grups d‟iguals en un moment i un lloc determinat, en els
quals les institucions tradicionals (com la família), i les més modernes (com els mitjans de
comunicació o les tecnologies) juguen un paper important.
És important tenir present la interrelació entre les condicions de vida i les experiències
juvenils. És una interacció en el doble sentit: les condicions de vida afavoreixen unes
determinades experiències i les experiències juvenils modifiquen les condicions de vida.
Ja per acabar, cal assenyalar que la visió que la societat té de la joventut marca les
polítiques de joventut que es desenvolupen.
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D‟acord amb el que hem exposat, la visió de la condició juvenil ha de ser àmplia, global: cal
atendre les necessitats de trànsit a la vida adulta dels joves de les quals s’ocupen les
polítiques d’emancipació juvenil, però també cal pensar en la joventut com una etapa plena
de la vida, facilitar i estimular les vivències pròpies, les experiències juvenils i l’exercici de la
ciutadania.
22
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MARC ESTRATÈGIC DEL II PLA JOVE 2010-2012
MISSIÓ
El Pla Autonòmic de Joventut de les Illes Balears, anomenat Pla Estratègic de Joventut del
Govern de les Illes Balears, II Pla Jove, és l‟eina de planificació de les polítiques de joventut
en l‟àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
VISIÓ
El II Pla Jove pretén millorar les condicions socials de les persones joves, tot afavorint i
recollint les actuacions que les diferents conselleries del Govern duen a terme a favor dels
joves i de les joves a les Illes Balears.
VALORS
Article 6, Llei 10/2006
Article 6
Principis rectors
1. Els principis rectors de la política de joventut que dugui a terme qualsevol Administració
pública de les Illes Balears han de ser els següents:
a. La universalitat, de forma que les accions en política de joventut es dirigeixin a la
generalitat de joves, als quals es refereixen els articles 3 i 4, sense distinció de sexe,
ètnia, origen, edat, estat civil, ideologia, creences, orientació sexual o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
b. La transversalitat, com a orientació i coordinació de línies i mesures dutes a terme
pels diferents departaments d‟una administració especialitzats en determinats
sectors de població, com és la joventut, amb aquells altres amb competències en
sectors d‟activitat.
c. La igualtat d‟oportunitats: tots els joves i les joves tenen dret a accedir en igualtat
d‟oportunitats als programes i a les accions que els afectin. L‟Administració pot
elaborar programes d‟acció positiva dirigits a determinats sectors de la població
juvenil. S‟ha de prestar una atenció especial a promoure la igualtat d‟oportunitats
entre homes i dones, a eliminar els obstacles causats per la doble insularitat, per
aconseguir l‟homogeneïtat de serveis entre els joves i les joves de les Illes Balears,
sota els principis de solidaritat i subsidiarietat, i a evitar, en la mesura que sigui
possible, la duplicitat d‟intervencions i recursos.
d. La participació juvenil, fomentar la implicació dels joves i les joves en la societat en
general. Les administracions públiques han de desenvolupar mesures per promoure
els processos d‟intervenció dels joves i les joves en la planificació, el
desenvolupament, l‟execució i l‟avaluació de les polítiques de joventut.
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e. La integritat, entesa com la implicació de la societat en conjunt i en especial de les
distintes administracions públiques, dels agents socials, i dels pares, les mares i els
tutors dels menors en l‟articulació de mesures en benefici dels joves i les joves.
f. La coordinació entre totes les administracions públiques amb competències en
matèria de joventut, entesa com la gestió ordenada d‟aquestes competències,
establir òrgans de coordinació en els àmbits que determina aquesta Llei, per
aconseguir la màxima eficàcia en l‟aplicació de les polítiques de joventut.
g. La planificació, elaborant plans de joventut que estableixin els objectius i les accions
que han de dur a terme les administracions públiques i els mateixos joves durant un
període concret, per tal de garantir la coherència, l‟eficàcia i l‟optimització dels
recursos en totes les accions que es facin.
h. La descentralització, tant funcional com territorial, mitjançant transferències i
delegacions de competències, amb l‟objectiu d‟apropar les accions als beneficiaris i
garantir-ne l‟eficàcia i l‟execució plenes.
i. La solidaritat, amb l‟objectiu de superar totes les condicions i les circumstàncies que
creïn marginació i desigualtat entre els joves i fomentar la solidaritat en les relacions
entre els joves i altres grups socials, intentant superar les condicions que creen
marginació i desigualtats.
j. L‟equitat, entesa com la creació de condicions perquè tots els joves de les Illes
Balears tenguin oportunitats de rebre els serveis amb qualitat, per eliminar els
efectes de la desigualtat social, territorial i econòmica.
k. El desenvolupament de valors democràtics, amb la promoció de programes i
d„accions que tendeixin a potenciar la convivència, la llibertat, la igualtat, la
tolerància i la solidaritat.
2. Les administracions públiques han de promoure l‟adopció de normes de qualsevol rang i
de plans específics, la dotació suficient dels recursos financers, materials, tècnics i humans,
i també la implantació de sistemes de qualitat i avaluació necessaris per dur a terme de
manera eficaç aquestes polítiques.
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ANÀLISI DAFO PER PLANIFICAR POLÍTIQUES DE JOVENTUT
L‟anàlisi DAFO ens permet fer paleses els punts dèbils, les amenaces, els punts forts i les
oportunitats que s‟extreuen d‟estudiar la realitat dels joves i que cal tenir presents a l‟hora
d‟assenyalar els eixos i les àrees on cal incidir.
Recull de manera resumida els aspectes més rellevants de la realitat dels joves i del
desenvolupament de les polítiques de joventut a les Illes Balears. Aspectes, ambdós, que cal
tenir presents a l‟hora d‟assenyalar els eixos i les àrees on cal incidir.
Per elaborar aquesta anàlisi DAFO, s‟ha recopilat i analitzat la informació següent:
- Procés de consulta jove per elaborar el II Pla Jove del Govern de les Illes Balears. De juny
de 2008 a gener de 2009.
Pel gener de 2009 es va finalitzar un procés de consulta adreçada a joves, que va
permetre recollir 447 enquestes, en les quals es posava de manifest que les
preocupacions i necessitats principals dels joves estan relacionades amb:
- l‟emancipació (l‟accés a l‟habitatge, la transició del món educatiu al mercat
laboral)
- les necessitats d’informació i d’assessorament que els permetin conèixer els
diferents recursos per poder prendre decisions
- la cohesió social (preocupació per les desigualtats socials; joves sense
recursos, desestructuració familiar)
- Aportacions dels assistents al I Cicle de Taules de Debat: Els problemes dels joves a
debat. Celebrat al Centre Social de Sa Nostra i a la UIB. Organitzat per la Conselleria
d‟Esports i Joventut. De gener a juny de 2008.
- Anàlisi DAFO del Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears, Pla Jove
2001-2004. Vegeu les pàgines 29 a 31:
<http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=19&lang=ca&codi=96893&coduo=19 >
- Informes de seguiment (2001, 2002, 2003 i 2004 i d‟avaluació final del Pla Jove 20012004. Vegeu:
<http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=19&lang=ca&codi=96893&coduo=19 >
- Conclusions de les Jornades de Participació per Elaborar un Pla Estratègic de Joventut.
Alcúdia, octubre de 2005. Maó, octubre de 2005 (documents no publicats).
- Estudi de la realitat social dels joves de les Illes Balears 2005. Govern de les Illes Balears.
- Informe Juventud en España 2008 (IJE2008). Institut de la Joventut d‟Espanya (INJUVE).
FACTORS INTERNS
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES
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Majors nivell de formació que fa uns anys.
Bones relacions intergeneracionals.
Manteniment del suport familiar, en
percentatges importants, per fer front a les
necessitats.
Disminució de les xifres de mortalitat per
accidents de trànsit.
La importància del grup d‟iguals en la
socialització.
L‟ús i domini de les TIC i de les xarxes
socials.
Més informació i sensibilització social
envers les problemàtiques, les necessitats i
l‟accés als recursos.
Elevat nombre de propostes formatives i
ocupacionals per als joves. Hi ha mitjans.















Precarietat de les condicions laborals
(retribucions, estabilitat, etc.).
Dependència social: capacitat reduïda de
manteniment de forma autònoma.
Dependència econòmica: presència d'un
percentatge apreciable de joves amb pocs
recursos propis. Manca d‟autonomia
econòmica per a una emancipació desitjable.
Manca de participació dels joves en el teixit
social.
Augment de casos de violència familiar.
Abandonament prematur dels estudis.
Incidència elevada d‟IVE.
Presentisme dels joves.
Increment de joves nouvinguts en pocs anys.
Fortes desigualtats entre els municipis en
l‟oferta de recursos.
Desconeixement dels recursos.
Producció reduïda d'estudis i publicacions
relacionats amb l‟àmbit de la joventut i de les
polítiques de joventut d‟àmbit illenc.
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FACTORS EXTERNS
OPORTUNITATS

















AMENACES

Acords de governabilitat en matèria de
joventut.
Increment de polítiques actives per a grups
vulnerables en època de crisi.
Ús de les noves xarxes relacionals.
Reconeixement de la necessitat de disposar
d'un pla que estableixi mínims d'oferta i
ordeni el que s'està fent.
Reconeixement de la necessitat de superar la
situació de manca de coordinació entre
administracions.
Manteniment de la situació d‟entesa
generacional.
Creixement de la consciència solidària i
ecològica.
Increment de recursos per facilitar
l‟emancipació jove.
Existència d‟un Pla Jove anterior i
d‟estructures de coordinació estables
(CIEPJ).
Reconeixement i increment de la
importància de polítiques implícites per a
joves.
Millora contínua del prestigi envers la
formació professional.
Creixent sensibilitat envers els drets de les
persones amb discapacitat.
























Descens demogràfic de la població jove
(població cada cop més envellida).
Col·lectiu vulnerable en moments de crisi
econòmica.
Baixos nivells de qualificació. Incidència elevada
d'abandonament dels estudis, d'absentisme i
27
de fracàs escolar.
Dificultat per compaginar els estudis quan s‟ha
produït una incorporació primerenca al mercat
laboral.
Inicis de dificultat per accedir al mercat laboral.
Dificultat de transició de la formació a la feina.
Dificultats per emancipar-se. Preu elevat de
l‟habitatge i escassa oferta d‟habitatges de
lloguer.
Doble dificultat per accedir a l‟habitatge per als
immigrants no comunitaris.
Creixement de les problemàtiques de conducta
en els centres educatius d'ESO.
Conservació dels patrons culturals sexistes
(com ara les tasques domèstiques).
Manca de formació i informació en igualtat de
gènere.
Dificultats per conciliar la vida personal,
familiar i laboral.
Dificultats per cobrir les necessitats de les
persones discapacitades.
Doble i triple insularitat.
L‟esquerda digital de certs col·lectius.
Gran dependència dels pressuposts públics per
part de les organitzacions de joves o que
treballen amb joves.
Canvis legislatius i d‟estructura orgànica del
Govern.
Poc reconeixement als professionals que
treballen en l‟àmbit de la joventut.

L‟anàlisi DAFO ens permet prioritzar els factors més rellevants que s‟han posat de manifest.
És una eina que permet filtrar i prioritzar els diferents aspectes de la realitat. Hem utilitzat
matrius de selecció, instruments utilitzats en planificació estratègica, que fan possible
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delimitar i que faciliten determinar objectius i prioritats. Així doncs, es profunditza en
l‟anàlisi DAFO mitjançant matrius de selecció i priorització.

28

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

29

De la combinació del resultat de l‟anàlisi feta mitjançant les quatre matrius de selecció i
priorització dels punts forts, els punts dèbils, les oportunitats i les amenaces, traslladam
per ordre els diferents aspectes a una matriu DAFO.
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Cal dissenyar polítiques i desenvolupar actuacions que ajudin a superar les dificultats
generades principalment per:
- La precarietat de les condicions laborals.
- Les dificultats per emancipar-se.
- L‟increment de joves nouvinguts en poc temps.
- El desconeixement dels recursos.
- I l‟abandonament prematur dels estudis.
Es convenient reforçar les actuacions que permetin mantenir i millorar aspectes positius
com:
- L‟increment d‟informació i de sensibilització social envers els col·lectius més
vulnerables.
- L‟increment de propostes formatives que milloren la qualificació i l‟ocupabilitat.
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-

El manteniment del suport familiar per fer front a les necessitats.

Cal seguir treballant per millorar:
- El capital humà: l‟increment de la qualificació, la lluita contra el fracàs escolar.
- La cohesió social, la igualtat d‟oportunitats, l‟atenció especial dels col·lectius més
vulnerables.
I, finalment, cal aprofitar i mantenir:
- L‟increment de polítiques implícites per a joves.
- Les polítiques actives per a grups vulnerables.
- El reconeixement de la necessitat de millorar la coordinació entre administracions.
- La sensibilitat i l‟increment de recursos per facilitar l‟emancipació dels joves.
- La situació d‟entesa intergeneracional.

OBJECTIUS
-

-

Incrementar la informació i la sensibilització social envers els col·lectius més
vulnerables.
Diversificar les propostes formatives per tal de millorar la qualificació i l‟ocupabilitat de
les persones joves.
Incrementar el desenvolupament de les polítiques implícites per a joves.
Optimitzar la coordinació entre administracions.
Afavorir l‟entesa intergeneracional.
Millorar la difusió dels recursos.
Prevenir el fracàs escolar.
Disminuir la incidència de l‟abandonament prematur dels estudis.
Estimular la participació dels joves en el sistema educatiu.
Augmentar els ajuts i les beques per a estudiants universitaris.
Adaptar la formació a les característiques del sector econòmic illenc.
Estimular i facilitar que la persona jove valori i obtengui un nivell de qualificació
professional que li permeti incrementar les seves competències.
Treballar per canviar l‟enfocament d‟inserció al món laboral com a transició de la
formació a l‟ocupació.
Incrementar la qualitat de l‟ocupació de les persones joves.
Establir mesures que protegeixin la persona jove de la vulnerabilitat davant el mercat,
que permetin recuperar o alternar la transició a la feina amb la formació, però amb una
formació que incrementi el seu nivell de qualificació, de competència per a l‟exercici
d‟una professió.
Treballar per millorar les trajectòries individuals en el sistema educatiu.
Potenciar programes que treballin itineraris individualitzats.
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-

Fomentar el lloguer d‟habitatges.
Facilitar els tràmits d‟informació i sol·licitud d‟ajuts per comprar o llogar.
Treballar per minvar les desigualtats socials.
Afavorir el respecte per la pluralitat.
Lluitar contra les desigualtats de gènere.
Col·laborar en el procés de maduració i d‟integració dels joves potenciant la informació
i aprofitant l‟ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
Afavorir la participació de la joventut en els distints àmbits: polític, social, econòmic i
cultural.
Donar suport a la creativitat i a la innovació dels joves.
Fomentar la creació i l‟optimització d‟espais per als joves.
Millorar les polítiques de prevenció de la salut avaluant i treballant amb els joves.
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Àrees del II Pla Jove 2010-2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educació
Formació ocupacional i feina
Habitatge
Igualtat d‟oportunitats: multiculturalitat, insularitat i perspectiva de gènere.
Informació i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
Participació i desenvolupament personal (oci, temps lliure, cultura, esport,
associacionisme, voluntariat, turisme, medi ambient…)
7. Salut
ÀREES DEL II PLA JOVE 2010-2012

ACTUACIONS

Educació
Formació ocupacional i feina
Habitatge
Igualtat d‟oportunitats
Informació i TIC
Participació i desenvolupament personal
Salut
TOTAL
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58
22
8
6
34
49
19
196
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1. Educació
Partim del principi irrenunciable de l'educació per a tothom, entesa com un bé i alhora
com una funció social. Les mesures i actuacions que es duguin a terme dins aquest àmbit
han de perseguir l‟objectiu d‟apropar els centres educatius a la comunitat i defensar una
educació pública i de qualitat.
D‟altra banda, la formació, o l‟educació en sentit ampli, segueix essent considerada com un
dels principals recursos socials per als joves en dos sentits diferents:
- Permet augmentar la capacitat dels joves per aconseguir una bona inserció en el mercat
de treball.
- Permet retardar l'entrada en el mercat laboral.
Les mesures plantejades pretenen promoure que se superin els baixos nivells de qualificacióformació, prevenir el fracàs escolar, el control de l‟absentisme, programes de garantia
social. Estimular la participació dels joves en l‟ESO i en nivells postobligatoris, millorar
l‟oferta universitària (ampliant l‟oferta d‟estudis), augmentar els ajuts i les beques per a
estudiants universitaris, obrir les instal·lacions dels centres docents de titularitat pública
fora de l‟horari escolar.
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

91

Pel davant i pel darrera

36

Programa que té per objectiu donar a conèixer als escolars el costat humà i professional dels actors i les
actrius de les Illes Balears.
Entitats col·laboradores
Teatre Principal, IB3, Nova Televisió, GRAUS.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es/
Hi ha material editat
Observacions
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

152

Xarxa d'Orientació Professional als IES

37

Servei d'orientació acadèmica i professional als instituts d'educació secundària a disposició de l'alumnat i
de les seves famílies per dissenyar la trajectòria de l'alumnat.
Entitats col·laboradores
Centres sostenguts amb fons públics.
Pressupost previst 2010:
2.800.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web formacioprofesional.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Internet permet informar-se de tota la normativa i la documentació necessària per a la seva gestió.
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

151

Oferta de cicles formatius de grau mitjà i grau superior
Estudis postobligatoris que condueixen a aconseguir la titulació de tècnic i de tècnic superior amb una
qualificació de nivell 2 i 3, respectivament.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
27.825.600,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web formacioprofessional.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
La gestió en línia únicament a nivell d'informació de l'oferta.
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

89

Jo també anava en moto

39

Programa d'educació vial adreçat al segon cicle de secundària.
Entitats col·laboradores
Víctor Uris (músic)
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

4.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es/
Hi ha material editat
Observacions
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

90

Educar en justícia

40

Programa que s'emmarca en l'educació per a la ciutadania i que té per objectiu acostar el món de la
justícia i el seu funcionament als joves.
Entitats col·laboradores
Tribunal Superior de Justícia.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es/
Hi ha material editat
Observacions
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

149

Projectes de mobilitat transnacional

41

Els projectes de mobilitat transnacional consisteixen a realitzar una part de les pràctiques formatives del
mòdul de FCT en empreses de la Unió Europea, mitjançant el programa Leonardo de Vinci, per a l'alumnat
de PQPI i de cicles formatius de grau mitjà; i Erasmus, per a l'alumnat de cicles formatius de grau superior.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

159.332,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web formacioprofessional.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

187

Pla PROA (Programa d'Acompanyament Escolar a Centres
d'Educació Primària i Secundària, i Programa de Suport
El Pla PROA és un projecte de cooperació territorial entre el Ministeri d'Educació i les comunitats
autònomes que pretén fer front a les necessitats associades a l'entorn sociocultural de l'alumnat mitjançant
un conjunt de programes de suport als centres educatius públics.
Entitats col·laboradores
Ministeri d'Educació.
Pressupost previst 2010:
1.110.348,00 €
Nota amb relació al pressupost: 555.174 € del Ministeri i 555.174 € de les comunitats autònomes.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es/centres/serveis/proa_pra/index
Hi ha material editat
Observacions
Per desenvolupar el Pla PROA, la Conselleria d'Educació i Cultura i el Ministeri d'Educació i Cultura signen
una addenda anual. El Fons Social Europeu fa una aportació econòmica, mitjançant el Ministeri d'Educació,
per desenvolupar-lo.
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

153

Convocatòria de subvenciones per realitzar Cursos
d'Aprenentatge Professional Inicial (CAPI)
És un curs adreçat a joves majors de setze anys, i menors de vint-i-un que no han obtengut el títol de
graduat en ESO que pretenen desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir
la inserció laboral. La seva finalitat és proporcionar a l'alumnat unes competències pròpies d'una qualificació
professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals, així com afavorir-ne la inserció
socioprofessional.

Entitats col·laboradores
Entitats privades i associacions empresarials sense finalitat de lucre, centres educatius privats sostenguts
amb fons públics, ajuntaments i entitats locals menors.
Pressupost previst 2010:
1.600.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web formacioprofessional.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Internet permet consultar la informació de tota la normativa i la documentació necessària per a la seva
gestió.
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

146

Oferta d'ensenyaments d'educació secundària per a persones
adultes (18-35 anys)
Estudis destinats a persones adultes que condueixen a obtenir el títol de graduat en educació secundària
obligatòria.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments i consells insulars.
Pressupost previst 2010:
2.120.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web aper.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

150

Convocatòria d'ajudes per realitzar el mòdul de formació en
centres de treball
Ajudes per compensar les despeses sofertes per l'alumnat amb motiu de les pràctiques formatives en
centres de treball realitzades durant el curs escolar en algun dels centres esmentats anteriorment.
Entitats col·laboradores
Centres educatius públics, privats concertats, entitats privades i associacions empresarials sense finalitat de
lucre, ajuntaments i entitats locals menors.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

200.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web formacioprofessional.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

92

Programa de Centres Ecoambientals

46

Programa d'ambientalització a centres educatius.
Entitats col·laboradores
Medi Ambient.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: vegeu Conselleria de Medi Ambient
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
És un programa organitzat per la Conselleria de Medi Ambient amb la col·laboració de la Conselleria
d'Educació. Servei d'Innovació Educativa de la Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat.
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

93

Rutes literàries

47

Ajudes per recórrer, durant una setmana, una de les vint rutes que hi ha establertes en diferents comunitats
autònomes amb el suport de monitors i material didàctic, en relació amb un autor, un llibre o una generació
literària. Programa adreçat a segon cicle de secundària.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

10.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Programa convocat pel Ministeri d‟Educació en conveni amb les comunitats autònomes.
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EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
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Rutes científiques

48

Ajudes per recórrer, durant una setmana, una de les tretze rutes que hi ha establertes en diferents
comunitats autònomes amb el suport de monitors i material didàctic en relació amb itineraris amb
continguts científics i tecnològics de totes les branques. Adreçat a alumnes de batxillerat i cicles formatius de
grau mitjà.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

10.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Programa convocat pel Ministeri d‟Educació en conveni amb les comunitats autònomes.
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
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Centres d'Educació Ambiental

49

Ajudes per participar en un dels dos centres ambientals de la península per realitzar, durant cinc dies,
activitats que tenen per objectiu l'educació ambiental, a l'hora que es conviu amb un grup d'una altra
comunitat autònoma. Programa adreçat a secundària.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Àmbit territorial
Indicadors d'avaluació

Joves
Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Ajudes convocades pel Ministeri d‟Educació.
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
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Recuperació i utilització educativa de pobles abandonats
Ajudes per participar en un dels tres pobles abandonats d'aquesta activitat per realitzar, durant set dies,
activitats que tenen relació amb la recuperació i la utilització educativa dels pobles abandonats, a l'hora que
es conviu amb un grup d'una altra comunitat autònoma. Programa adreçat a alumnes de secundària.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Àmbit territorial
Indicadors d'avaluació

Joves
Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Aquestes ajudes estan convocades pel Ministeri d‟Educació.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual

50

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

144

Oferta de cicles formatius artístics

51

Estudis postobligatoris d'arts plàstiques i disseny que condueixen a l'adquisició del títol de tècnic (grau
mitjà) i tècnic superior (grau superior) en arts plàstiques i disseny en l'especialitat corresponent.
Per a més informació:
Escola d'Art d'Eivissa: escoladart.eivissa@educacio.caib.es
Escola d'Art de Menorca: escoladart.mao@educacio.caib.es
Escola Superior de Disseny i de Conservació i Restauració de Béns Culturals:
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
2.240.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web escoladisseny.com
Hi ha material editat
Observacions
http://www.escoladartmenorca.com.
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Tipus de recurs
Actuació

Altre tipus de recurs
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Tallers interculturals

52

Aquests tallers formen part del programa PAIRE (Programa d‟Acollida, Integració i Reforç Educatiu).
Adreçats a l'alumnat d'educació infantil, primària i secundària amb l'objectiu d'apropar-los a
manifestacions culturals d'altres països i a les que conformen la nostra pròpia identitat.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

Pressupost inclòs en el Programa d‟Acollida i Reforç Educatiu (PAIRE).

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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Direcció General de Joventut
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

147

Oferta d'ensenyaments superiors artístics

53

Aquests ensenyaments es refereixen a estudis superiors d'art dramàtic de disseny i de música. Per a més
informació:
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, Escola Balear d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB), Escola Superior de Disseny i de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
Entitats col·laboradores
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, Escola Superior d'Art Dramàtic, Escola Superior de
Disseny i de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
Pressupost previst 2010:
5.626.429,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web aper.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
administracio@conservatorisuperior.com
info@esadib.com
escoladisseny@educacio.caib.es
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

143

Oferta d'ensenyaments d'idiomes a les EOI

54

Estudis d'ensenyaments de diferents idiomes que condueixen a l'adquisició de competències lingüístiques i
a l'obtenció de reconeixements objectius del nivell de competència obtenguda.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
2.520.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web aper.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

140

Ajudes econòmiques per a les escoles de música i dansa
reconegudes
Ajudes econòmiques per contribuir a sostenir les escoles de música i dansa reconegudes per la Conselleria
d'Educació i Cultura de les Illes Balears i facilitar l'apropament dels estudis musicals als joves.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

200.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web aper.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

141

Convocatòria d'ajudes per realitzar estudis d'ensenyaments de
règim especial
Convocatòria d'ajudes individuals per compensar les despeses de desplaçament de l'alumnat de les Illes
Balears que ha cursat determinats estudis de règim especial: arts plàstiques i disseny, estudis professionals i
superiors de música i dansa. Estudis superiors d'art dramàtic i estudis de tècnic esportiu i tècnic esportiu
superior en la modalitat d'estudis presencials en centres educatius ubicats fora de l'illa en què tengui la
residència familiar.

Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

12.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web aper.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

142

Augment de places d'anglès a les EOI per a joves d'entre 18 i 30
anys
Cursos de nivell bàsic, intermedi i avançat d'anglès destinats als joves amb l'objectiu d'incrementar-ne la
competència lingüística.
Entitats col·laboradores
Ministeri d‟Educació.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

387.552,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
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Actuació

Recurs adreçat als joves

154

Mostres de formació professional

58

La finalitat principal de les mostres és donar a conèixer l'oferta de formació professional a les Illes Balears i
promocionar-la entre els diferents col·lectius: comunitat educativa, professorat, famílies, empresariat,
sindicats, i públic en general. La Mostra és una eina per orientar el futur professional dels joves. Dóna a
conèixer l'oferta d'FP a les Illes, els centres on s'imparteix, les possibilitats de formació que s'ofereixen, les
formes d'accés, els continguts i les sortides professionals.

Entitats col·laboradores
Cambra, CAEB, PIMEB.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

450.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Bianual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web formacioprofessional.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

127

Convocatòria de proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i
de grau superior
La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà té la finalitat de facilitar l'accés a la formació
professional a aquelles persones que no tenen els requisits acadèmics exigit per a l'accés directe.
Les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà està destinades a persones que tenen desset anys o més i
les de grau superior a persones que tenen denou anys o més, o els compleixen l'any de realització de la prova.

Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

45.500,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Planificació i Participació
Permet gestió per Internet
Web formacioprofessional.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs de formació o d'assessorament

67

Programa per Prevenir la Violència de Gènere i Formació en
Matèria d'Igualtat
Materials didàctics per prevenir la violència de gènere, adreçats a l'alumnat, el professorat, els pares i les
mares dels centres d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional de
les Illes Balears. El material consta d‟orientacions didàctiques, d‟unitats temàtiques i d‟activitats didàctiques.
Entitats col·laboradores
Conselleria d'Educació i Cultura
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

2.800,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General Institut Balear de la Dona
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

81

Programa Aprenem Junts

61

Programa d'integració de l'alumnat amb necessitats educatives especials. L'objectiu és treballar els valors
de cooperació, llibertat, responsabilitat i solidaritat, entre d‟altres.
Entitats col·laboradores
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i Obra Social “Sa Nostra”. Caixa de Balears.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Fundació IBEROSTAR
Permet gestió per Internet
Web www.fundacioiberostar.org
Hi ha material editat
Observacions
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

82

Aulafòrum

62

Programa adreçat al segon cicle de secundària que té per objectiu potenciar el debat i la participació entre
els joves.
Entitats col·laboradores
Conselleria d'Educació. Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.aulaforocajamadrid.net
Hi ha material editat
Observacions
La Conselleria d'Educació, la Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat a través del Servei
d'Innovació Educativa fa la difusió per correu electrònic del programa als centres educatius (IES) de les Illes
Balears i també a traves del weib: weib.caib.es
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
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Premis CREA

63

Els premis CREA, els atorguen Conselleria d'Educació i Cultura i la Confederació de la Petita i Mitjana
Empresa de Balears (PIMEB) per reconèixer la iniciativa emprenedora i innovadora dels alumnes de formació
professional. Hi participen també la Fundació de la Petita i Mitjana Empresa de les Illes Balears, l'Institut
d'Innovació Empresarial (IDI) i “Sa Nostra” Caixa de Balears.
Entitats col·laboradores
PIMEB
Institut d'Innovació Empresarial
Fundació de la Petita i Mitjana Empresa de les Illes Balears
Pressupost previst 2010:
21.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Conselleria d'Educació i Cultura amb conveni amb PIMEB: 9.000 €;
Institut d'Innovació Empresarial: 7.500 €; Fundació de la Petita i Mitjana Empresa de les Illes Balears: 4.500
€.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial

Illes Balears

Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
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Programes de Qualificació Professional Inicials (PQPI)
Són programes adreçats a joves (16-21 anys) que no han obtengut el graduat en ESO i que pretenen
desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laboral. La seva
finalitat és proporcionar a l'alumnat competències pròpies d'una qualificació professional de nivell 1 del
Catàleg nacional de qualificacions professionals, i facilitar-los l'obtenció del títol de graduat en ESO cursant
els mòduls voluntaris i la formació.

Entitats col·laboradores
Centres educatius sostenguts amb fons públics que imparteixen el graduat en educació secundària
obligatòria.
Pressupost previst 2010:
6.300.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web formacioprofessional.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Internet permet informar-se de tota la normativa i la documentació necessària per a la seva gestió.
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

181

65

Concurs escolar sobre consum responsable: Consumòpolis
Sensibilitzar els joves de la importància que té realitzar els actes de consum de forma conscient, crítica,
solidària i responsable.
Entitats col·laboradores
Institut Nacional de Consum.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

10.000,00 €

Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Consum
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

www.consumopolis.es

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

77

Convocatòria d'ajudes de desplaçament per cursar estudis
universitaris
Es pretén compensar part del cost de desplaçament de l'alumnat de les Illes Balears que cursa estudis fora
de l'illa on es troba el seu domicili familiar.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

450.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d'Universitat i Modernització Educativa
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web piu.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual

66

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

78

Convocatòria d'ajudes complementàries per a la mobilitat
internacional de l'alumnat universitari
Es pretén compensar part del cost de les despeses de l'alumnat resident a les Illes Balears que participa en
programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis en universitats estrangeres.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

150.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d'Universitat i Modernització Educativa
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web piu.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Curs escolar

67

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
INFORMACIÓ I TIC

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

88

Centre d'Aprenentatge Científicomatemàtic
El Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic és una oferta educativa complementària de la Direcció
General d'Innovació Educativa i Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes
Balears, que pretén oferir una gamma de recursos tan àmplia com sigui possible per ensenyar matemàtiques i
ciència en general. Les activitats d'aquest centre estan adreçades a tots els nivells no universitaris, des
d'educació infantil fins a batxillerat.

Entitats col·laboradores
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX. Obra Social "Sa Nostra". Ajuntament de Palma.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web centmat.xeix.org
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

68

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
INFORMACIÓ I TIC

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs d'investigació de la situació juvenil

185

69

Fira de la Ciència
Aquesta Fira va néixer amb els objectius següents:
1. Difondre la cultura científica i innovadora entre els estudiants, les administracions públiques i els
ciutadans a la vegada.
2. Divulgar la valoració de la ciència i la tècnica entre la població en general i particularment entre les
noves generacions.
Enguany és la novena edició. La Fira de la Ciència, que només es farà a l'illa de Mallorca, se celebrarà els
dies 13, 14 i 15 de maig de 2010.

Entitats col·laboradores
Conselleria d'Educació i Cultura. Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat. Servei
d'Innovació Educativa. Universitat de les Illes Balears.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

114.500,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
El Servei d'Innovació Educativa de la Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat en fa la difusió
a tots els centres educatius a partir de primària per correu electrònic i al weib. A més revisa i avalua els
projectes presentats pels centres.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

148

Proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de
grau superior
La prova d'accés als ensenyaments esportius de grau superior té la finalitat de facilitar l'accés als
ensenyaments esportius de règim especial a aquelles persones que no tenen els requisits acadèmics exigits per
a l'accés directe. Per a més informació:
IES CTEIB (Palma)
IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença)
IES Cap de Llevant (Maó)
Entitats col·laboradores
Federacions esportives.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

5.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web aper.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

70

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

161

71

Corredors Escolars, Sa Pobla i Ramon Llull
Assistència tècnica als centres escolars perquè els alumnes puguin accedir als centres a peu o amb bicicleta.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

20.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Direcció General Consorci de Transports de Mallorca
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web tib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Curs escolar

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

179

72

CEP. Formació al Professorat
Formació al professorat en matèria de consum responsable mitjançant tallers pràctics.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Consum
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

www.dgconsum.caib.es

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

180

73

Xerrades “Consum t'escolta”
Informar el col·lectiu de formadors del drets i deures com a consumidors i introduir els nous valors de
consum.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Consum
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

wwwdgconsum.caib.es

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

160

74

Concurs de còmic jove
Concurs de còmic, adreçat a joves d'entre 14 i 25 anys, en què la temàtica necessària és la mobilitat
sostenible.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

25.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Direcció General Consorci de Transports de Mallorca
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web tib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

145

Oferta d'ensenyaments de règim especial esportius
Estudis postobligatoris que condueixen a l'obtenció dels títols oficials de tècnics esportius i tècnics
esportius superiors. Per a més informació:
IES CTEIB (Palma)
IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença)
IES Cap de Llevant (Maó)
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

400.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web aper.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

75

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
INFORMACIÓ I TIC

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs d'investigació de la situació juvenil

159

76

Xarxa Segura
El projecte Xarxa Segura IB fomenta la utilització de les noves tecnologies per part de tots, especialment per
part dels menors. Pretén reduir-ne els riscs i incrementar-ne les possibilitats a partir d'un ús eficient, raonat,
crític i respectuós basat en el coneixement de la realitat i adaptat a les necessitats de cadascú.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

11.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.defensadelmenor.net
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

178

77

Formació en l'àmbit de la comunitat autònoma
Formar els professionals de l'àmbit de la drogodependència i els estudiants de carreres sociosanitàries per
augmentar els seus coneixements per a la posterior aplicació en l‟entorn laboral.
Entitats col·laboradores
Administracions públiques, Serveis Socials i entitats comunitàries, col·legis oficials, societats científiques,
universitats, Pla Nacional sobre Drogues, organismes i entitats estatals.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Altres

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Àrea de Formació del PADIB
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
PADIB: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs o instrument de coordinació
Recurs d'investigació de la situació juvenil

139

78

Projecte de Policia Local i Joventut (Policia Tutor i Referent)
Realització d'un projecte de treball enfocat a les diferents situacions de risc en què es poden veure
involucrats els menors d'edat a través dels diferents cossos. Policia Local. "Projecte de Policia Local i
Joventut". Policia Tutor i Referent.
Entitats col·laboradores
Conselleria d'Educació i Cultura
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

50.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia
Direcció General d'Interior
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

171

79

Entrau sense fumar
Programa específic de tabaquisme, emmarcat dins el context d'actuacions sobre promoció de la salut que
duu a terme la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum, del
Govern de les Illes Balears. En el programa es pretén treballar sobre els efectes generals del tabac, els
interessos que hi ha al voltant d'aquesta droga, els mecanismes publicitaris de les companyies tabaqueres i
sobretot, adquirir habilitats per resistir millor la pressió de fumar.

Entitats col·laboradores
Direcció General d‟Innovació, consells insulars.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Àrea de Prevenció del PADIB
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
PADIB: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

172

80

Secret de la bona vida
Programa patrocinat pel Pla Nacional de Drogues i d'implementació a totes les comunitats autònomes. A
través d'un joc d'ordinador i amb el suport de la Guia del professor i l'Agenda escolar s'introdueixen una sèrie
d'activitats que es podran desenvolupar durant el curs. La particularitat d'aquest programa és que l'alumnat,
participant al joc d'ordinador, pot prendre part en un concurs a nivell nacional, on hi ha nombrosos premis
per a l'alumne i per al centre guanyador.

Entitats col·laboradores
Direcció General d‟Innovació, consells insulars.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Àrea de Prevenció del PADIB
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
PADIB: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de difusió

184

81

El nostre cervell també es pot posar malalt
És un programa d'educació per a la salut adreçat a l'alumnat de 2n i 3r curs d'educació secundària
obligatòria (13-14 anys). L'objectiu és informar-lo i sensibilitzar-lo sobre les malalties mentals i proporcionarli eines de prevenció dels trastorns causats, principalment, pel consum de tòxics durant l'adolescència. El
programa consisteix en una visita a l‟Àrea de Salut Mental de GESMA que es completa amb un taller
informatiu sobre la imatge social de la persona amb trastorns mentals.

Entitats col·laboradores
Conselleria d'Educació (DG d'Innovació i Formació del Professorat. Servei d'Innovació Educativa).
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
El Servei d'Innovació Educativa de la Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat en fa la difusió
als centres de secundària per correu electrònic i al weib.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de formació o d'assessorament

194

L'educació per a la salut en els centres educatius a partir de
projectes intersectorials
La Comissió Tècnica de Promoció i Educació per a la Salut constituïda per membres de les conselleries de
Salut i Consum i d'Educació i Cultura (BOIB núm. 78, de 29 de juny de 2002) ha elaborat el document:
“L'educació per a la salut en els centres educatius” a partir de projectes intersectorials amb l'objectiu
d'orientar i facilitar la tasca de promoció i educació per a la salut als centres educatius.
Entitats col·laboradores
Direcció General de Salut Pública i Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

18.000,00 €

Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

82

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

86

83

Entrau sense fumar
És un programa dissenyat per dotar els escolars de coneixements sobre els efectes nocius de tabac per a la
salut i sobre els interessos al voltant del tabac i de la seva indústria. Augmentar les habilitats personals de
forma que els ajudin a fer front a la pressió social que incita a fumar. Aprendre a ser crítics amb la publicitat
del consum del tabac. Garantir la dotació i la difusió de recursos educatius de qualitat per prevenir el consum
de tabac als centres escolars que posin en marxa projectes afins.

Entitats col·laboradores
PADIB (Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears).
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: vegeu l‟actuació de la Conselleria de Salut i Consum. PADIB.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es/
Hi ha material editat
Observacions
El Servei d'Innovació Educativa de la DG d'Innovació i Formació del Professorat en fa la difusió als centres i
coordina la formació al professorat que hi aplica el programa.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

173

Catàleg de Programes de Prevenció de Drogodependències i
Addiccions
És presenta una recopilació, en línia, dels diferents programes i actuacions que es duen a terme a la
comunitat de les Illes Balears en relació amb la prevenció de les drogodependències i de la promoció de la
salut, des de diversos àmbits d'actuació. Es tracta d'oferir informació i facilitar l'accés als programes i
materials editats per la Direcció General de Salut Pública i per altres organismes, entitats i institucions
relacionats amb aquesta matèria.

Entitats col·laboradores
Xarxa atenció a les Drogodependències (prevenció).
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Àrea de Prevenció del PADIB
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
PADIB: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

84

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

EDUCACIÓ
SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

174

Programa de prevenció en l'àmbit universitari
Programa patrocinat pel Pla Nacional sobre Drogues que es realitza en col·laboració amb la UIB.
Entitats col·laboradores
UIB
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Àrea de Prevenció del PADIB
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
PADIB: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.
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SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

175

86

Campanyes de sensibilització
Realització i coordinació d'activitats de sensibilització dirigides a la població en general per informar i
transmetre els riscs de consumir drogues i d‟altres addiccions. Es desenvolupen activitats diverses: anualment
es planifiquen, organitzen i desenvolupen les campanyes referents als dies mundials: DM sense Tabac, DM
contra les Drogues, DM sense Alcohol. A partir de l'anàlisi i la detecció de necessitats es proposa l‟adequació
d'efectuar campanyes de sensibilització.
Entitats col·laboradores
Govern de les Illes Balears, consells insulars, ajuntaments.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Àrea de Prevenció del PADIB
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
PADIB: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.
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EDUCACIÓ
SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

176

87

Formació del professorat
S'ofereix anualment, en coordinació amb la Conselleria d'Educació, formació als professionals de
l'educació en coneixements tècnics sobre la prevenció de les drogodependències i altres addiccions i en
programes específics de prevenció educativa per aplicar-los als centres educatius. Aquesta formació es
desenvolupa en cursos de vint hores, tant per a professionals d'educació infantil i primària com d‟educació
secundària.

Entitats col·laboradores
Direcció General d‟Innovació, consells insulars.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Àrea de Prevenció del PADIB
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
PADIB: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.
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EDUCACIÓ
SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

177

88

Formació de mediadors
S‟ofereix formació als professionals, en coordinació amb les institucions i les entitats socials que treballen
en prevenció de situacions de risc, en coneixements tècnics sobre la prevenció de les drogodependències i
altres addiccions i en programes específics de prevenció per aplicar-los als centres d'atenció.
Entitats col·laboradores
Serveis Socials, entitats comunitàries, Consell Insular de Mallorca.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Altres

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Àrea de Prevenció del PADIB
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
PADIB: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.
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Àrea

EDUCACIÓ
SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

87

89

Camps d'aprenentatge de les Illes Balears
Els camps d'aprenentatge de les Illes Balears són uns serveis educatius de la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears que ofereixen al professorat i a l'alumnat la possibilitat de realitzar
estades en un medi singular. La seva finalitat és treballar objectius i continguts del currículum, especialment
els de l'educació ambiental.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments dels municipis on estan ubicats els camps: Bunyola, Campos, Palma, Sant Francesc Xavier
(Formentera), Sant Joan de Labritja (Eivissa), Ciutadella, Es Mercadal.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

92.701,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.campsdaprenentatgeib.cat
Hi ha material editat
Observacions
Hi ha quatre camps on l'alumnat pot fer estades de dos i tres dies: Es Palmer (Campos), Orient (Bunyola),
Sa Cala (Eivissa), Es Pinaret (Menorca).
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Àrea

EDUCACIÓ
SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

69

90

Programa de salut afectiva i sexual
Programa d‟informació i assessorament sobre la salut afectiva i sexual destinat principalment a joves.
Objectius: Afavorir i fomentar canvis d‟actituds potenciant una salut afectiva i sexual lliure; prevenir malalties
de transmissió sexual i embarassos no desitjats, possibilitar consultes i demandes d'informació, que poden
ser presencials, telefòniques o per correu electrònic.

Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

30.480,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General Institut Balear de la Dona
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.infosex.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

170

91

Decideix
Programa Escolar de Prevenció de Drogodependències i Altres Addiccions. És un programa d'àmplia
experiència. Aquesta és la darrera revisió, actualitzada, redissenyada, en la qual s'han afegits dos mòduls més:
addiccions no químiques i els papers dels pares. El programa pertany als basats en les influències socials, la
pressió de grups, els factors afectius i cognitius que intervenen a l‟hora de prendre decisions.
Entitats col·laboradores
Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat, consells insulars.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: (vegeu pressupost de l‟Àrea de Prevenció PADIB)
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació i Innovació i Formació del
Àrea responsable
Àrea de Prevenció del PADIB
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
PADIB: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.
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Àrea

EDUCACIÓ
SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de difusió

183

92

Ara te toca a tu
Aquest programa educatiu acosta la donació de sang al jovent entre 16 i 18 anys amb l'objectiu de
sensibilitzar-lo envers la necessitat de donar sang i fomentar els valors de la solidaritat, l'altruisme i el
compromís social.
Entitats col·laboradores
Conselleria d'Educació, Moviment Associatiu Solidari de la Donació de Sang.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
El Servei d'Innovació Educativa de la Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat en fa la difusió
als centres de secundària per correu electrònic i al weib.
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Àrea

EDUCACIÓ
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

169

93

Bon dia, salut
Programa escolar de promoció dels hàbits saludables i de prevenció de les drogodependències. És una
adaptació del programa "Sáude na Escola" de la Xunta de Galícia. Aquest programa pretén abordar
l'educació per a la salut i la promoció dels hàbits saludables així com iniciar una primera tasca de prevenció
de les drogodependències, a partir d'una proposta metodològica ajustada a les competències directament
relacionades amb la prevenció i amb la salut.

Entitats col·laboradores
Direcció General d‟Innovació, consells insulars.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
PADIB: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

2. Formació ocupacional i feina
Capital humà i cohesió social s‟han convertit actualment en conceptes clau quan parlam
d‟ocupació, d‟accés al mercat laboral i de futur. Cal estimular els joves perquè valorin la
formació i obtinguin un nivell de qualificació professional que els permeti incrementar les
seves competències.
Cal incidir en la necessària qualificació, en la preparació dels joves i de les joves, en el valor
de la formació, del capital humà com a factor protector de la vulnerabilitat de la persona
davant els moviments del mercat o les polítiques públiques.
Però si la condició juvenil avui es caracteritza per la pluralitat de trajectòries, a l‟hora
d‟apostar per treballar el capital humà no s‟ha de perdre de vista la importància del capital
social i cultural, fonts indiscutibles de desigualtats. A l‟hora d‟intervenir cal adoptar, doncs,
una perspectiva biogràfica. Les actuacions han d‟adaptar-se a l‟individu, tot respectant la
persona.
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Tipus de recurs
Actuació

Altre tipus de recurs

61

Foment de l'ocupació estable per mitjà de la contractació
indefinida o fixa discontínua
Convocatòries anuals cofinançades en un 50 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu
FSE de les Illes Balears en el període de programació 2007-2013 en el marc del Pla d'Ocupació de les Illes
Balears 2009-2011. Es convoquen anualment ajuts per a la contractació indefinida o fixa discontínua o per
passar contractes a indefinits. La contractació de determinats col·lectius, entre els quals figuren els joves fins a
trenta anys s‟incentiven amb un increment en l‟import de la subvenció general.

Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
1.200.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Les quanties indicades són per a tots els col·lectius, la contractació fixa
discontínua dels quals genera dret als ajuts.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Turisme i Treball
Direcció General de Treball
Àrea responsable
Secció de Subvencions
Permet gestió per Internet
Web treballiformacio.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
Tipus de recurs

Actuació

Recurs d'investigació de la situació juvenil

51

Beques de suport a la recerca aplicada en l'àmbit de la cooperació
al desenvolupament (actuació en el marc del conveni amb la UIB)
Incentivar l'orientació de la recerca per aplicar-la al desenvolupament humà sostenible i impulsar la
formació del futur personal investigador en aquest àmbit i col·laborar-hi.
Entitats col·laboradores
UIB
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

10.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web http://dgcooper.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Altre tipus de recurs

191

Programa de formació amb alternança amb l'ocupació. Conveni de
col·laboració entre el SOIB i els consells insulars
Projecte pilot de formació que alterna amb l'ocupació dirigit a joves de fins a 29 anys, (prioritàriament fins
a 25 anys) en situació d'atur, sense estudis o que els manquin cicles formatius, preferentment amb càrregues
familiars, expulsats recentment del mercat de treball i amb manca de qualificació professional. L'entitat local
contracta els joves durant sis mesos per realitzar obres i/o serveis d‟interès general o social, alhora que reben
formació i aprenen un ofici.

Entitats col·laboradores
Consells insulars de les Illes Balears i ajuntaments de les Illes Balears.
Pressupost previst 2010:
3.303.263,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Aportació del SOIB: 3.180.883,53 € i les entitats: 122.380,13 €.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Altres

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Turisme i Treball
Direcció General Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Àrea responsable
Servei de Planificació
Permet gestió per Internet
Web www.caib.es/govern/organigrama/area.do?
Hi ha material editat
Observacions
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Altre tipus de recurs

190

Escoles taller i cases d'ofici. Convocatòria anual per presentar
projectes per a escoles
Escoles taller: Projectes relacionats amb la recuperació o la promoció del patrimoni artístic, cultural o
natural. Activitats que permetin la inserció mitjançant la professionalització i l‟adquisició d'experiència dels
participants. Durada d‟entre un any i dos.
Cases d'oficis: Projectes relacionats amb mantenir i tenir cura d'entorns urbans, rurals o del medi ambient,
o amb millorar les condicions de vida de pobles i ciutats mitjançant la prestació de serveis socials i
comunitaris. Durada d‟un any.

Entitats col·laboradores
Òrgans, organismes autònoms i ens de l'Administració General de l'Estat i de la Comunitat Autònoma.
Entitats locals, consorcis, associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

946.031,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Turisme i Treball
Direcció General Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=146
Hi ha material editat
Observacions
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Recurs adreçat als joves
Altre tipus de recurs

189

Programació de Serveis Orientats a Processos d'Acompanyament
a l'Ocupació per a Col·lectius Vulnerables. Joves amb Necessitats
Educatives Especials
Processos d'acompanyament a l'ocupació són serveis que realitzen processos d'ajuda individual i integral,
en els quals la persona, amb l'acompanyament, construeix un projecte professional. L'objectiu és una
incorporació de qualitat al mercat de treball. Els joves tenen un referent, un tècnic de suport en tot el procés
d'inserció. S‟ofereix orientació laboral, pràctiques no remunerades en empreses, suport a la formació
professional per a l'ocupació i suport a l'ocupació (feina amb suport).

Entitats col·laboradores
Coordinadora-Federació Balear de persones amb discapacitat.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

328.513,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Turisme i Treball
Direcció General Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Àrea responsable
Xarxa d'atenció a col·lectius
Permet gestió per Internet
Web www.caib.es/govern/organigrama/area.do?
Hi ha material editat
Observacions
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Tipus de recurs
Actuació

Altre tipus de recurs

65

Convocatòria d'ajudes a les empreses industrials
Convocatòria d‟ajudes a les empreses industrials, entre les quals s‟inclouen ajudes per crear i posar en marxa
empreses industrials a les Illes Balears, amb una consideració especial cap a empreses gestionades per joves i
dones. La quantia de les subvencions és de fins un 25 %, amb un increment del 5 % per als casos d‟empreses
creades per dones o per menors de 36 anys, amb un límit màxim de 25.000 euros per empresa.

Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
3.500.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Quantia total de la convocatòria.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Direcció General de Promoció Industrial
Àrea responsable
Promoció industrial
Permet gestió per Internet
Web dgpindus.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA

Tipus de recurs
Actuació

Recurs d'investigació de la situació juvenil

97

Accions específiques d'investigació i recerca en matèria de
cooperació al desenvolupament (Actuació en el marc del conveni
amb la UIB)
Fomentar la recerca en l'àmbit de la cooperació i motivar el personal investigador en temes de cooperació
al desenvolupament.
Entitats col·laboradores
UIB
Pressupost previst 2010:
15.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Actuació bianual
Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Bianual
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA

Tipus de recurs
Actuació

Altre tipus de recurs

75

Augment del valor afegit dels productes agrícoles i forestals. PIME
Millorar la competitivitat de la indústria agroalimentària per tal de revalorar les produccions i estimular el
sector agrari, aconseguint així augmentar-ne la implantació al mercat i generar major valor afegit dins el
sector.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web fogaiba.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

62

Convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació i per millorar la
competitivitat en les cooperatives i les societats laborals
Es donen ajudes per incorporar sòcies o socis de feina en cooperatives i societats laborals, incloses en
diferents col·lectius, entre les quals hi ha les persones desocupades que tenguin menys de 25 anys i que abans
no hagin tengut una ocupació fixa remunerada.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010: 603.882 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Turisme i Treball
Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web treballiformacio.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves
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Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

60

Promoció de l'ocupació autònoma

104

Es tracta de la convocatòria anual d‟ajuts per promocionar la creació d‟ocupació autònoma, per facilitar la
constitució de persones desocupades en treballadors autònoms o per compte propi. Els tipus d‟ajuts són:
a) Per establir-se com a treballador autònom.
b) Subvenció financera consistent en una reducció dels interessos dels préstecs destinats a finançar
inversions.
c) Ajut per a assistència tècnica.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010: 1.535.152 €
Nota amb relació al pressupost: Es redueixen els requisits per concedir els ajuts als joves de trenta o menys
anys, i s‟incrementa la quantia de l‟ajut també als joves de trenta o menys anys.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Turisme i Treball
Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web treballiformacio.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

56

Programa PILA (Programa d'Inserció Laboral)
Programa d'orientació professional per a menors/joves amb mesures judicials.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Pressupost personal propi
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Menors i Família
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
Dirigit a menors derivats dels mateixos serveis.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable
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Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

63

Convocatòria d'ajuts per a entitats associatives de cooperatives,
de societats laborals i d'iniciatives d'inserció social per realitzar
projectes que promoguin l'autoocupació en els nous jaciments
d'ocupació i en les TIC
Entre els criteris de valoració per concedir els ajuts hi ha la pertinença del personal al qual va dirigida
l'actuació a col·lectius amb més dificultats d‟ocupació, entre els quals hi ha els joves en situació d'atur
menors de trenta anys.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010: 60.000 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Turisme i Treball
Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web treballiformacio.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves
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Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Altre tipus de recurs

188

Programació de Serveis Orientats a Processos d'Acompanyament
a l'Ocupació per a Col·lectius Vulnerables. Joves Vulnerables envers
el Mercat de Treball
Processos d'acompanyament a l'ocupació són serveis que realitzen processos d'ajuda individual i integral,
en els quals la persona, amb l'acompanyament, construeix un projecte professional. L'objectiu és una
incorporació de qualitat al mercat de treball. Els joves tenen un referent, un tècnic de suport en tot el procés
d'ocupació en el qual pot accedir a orientació laboral, pràctiques en empreses, suport a la formació
professional per a l'ocupació i suport a l'ocupació (feina amb suport).

Entitats col·laboradores
Convocatòria anual per a entitats sense ànim de lucre: A la convocatòria 2009/2010 han gestionat el servei
les entitats: Jovent, Fundació Diagrama, Ateneu Alcari i Fons Formació. S'ha signat un conveni de
col·laboració amb el Consell Insular d'Eivissa.
Pressupost previst 2010:
1.008.814,00 €
Nota amb relació al pressupost: Mallorca: convocatòria novembre 2009 - octubre 2010, 949.868,56 €.
Eivissa: Contracte programa novembre 2009 - octubre 2010, 58,944,97 €.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial

Mallorca i Eivissa

Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Turisme i Treball
Direcció General Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Àrea responsable
Xarxa d'atenció a col·lectius
Permet gestió per Internet
Web www.caib.es/govern/organigrama/area.do?
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves
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Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

58

108

Programa ALTER
Programa destinat a joves de catorze a setze anys que, per qüestions diverses, han perdut l'interès pels
estudis reglats o no s'adapten al sistema educatiu ordinari. És una alternativa de pràctiques formatives i
adaptació escolar amb la finalitat d'aconseguir el retorn a l'activitat acadèmica o bé la inserció laboral.
Entitats col·laboradores
IES, Serveis Socials dels ajuntaments, empreses per fer formació en centres de treball.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

550.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Menors i Família. Direcció General d'Immigració
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves
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Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

109

195

Programa d'inserció laboral amb joves extutelats
Es pretén oferir als joves extutelats una primera incursió en el món laboral per tal d‟augmentar-ne
l‟experiència i millorar-ne la qualificació professional, a fi de facilitar-ne, així, l‟autonomia i l‟emancipació.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació sense cots.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Menors i Família
Àrea responsable
Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel
Permet gestió per Internet
Web www.fundaciosestel.com
Hi ha material editat
Observacions
L'accés als recursos es realitza mitjançant derivació i informe professional.

II Pla Jove 2010-2012
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Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
EDUCACIÓ
SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

83

110

Posa't el camp al cap
Campanya formativa amb l'objectiu fonamental de donar a conèixer als estudiants de secundària les
característiques principals del sector agrari de les Illes Balears.
Entitats col·laboradores
SEMILLA i Conselleria d'Educació (Servei d'Innovació Educativa de la Direcció General d'Innovació i
Formació del Professorat).
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Curs escolar

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
La Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat i, concretament, el Servei d'Innovació Educativa,
juntament amb SEMILLA en fa la difusió als centres escolars (IES).

II Pla Jove 2010-2012
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Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
INFORMACIÓ I TIC
PARTICIPACIO I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de difusió

73

111

Formació i informació per als agents econòmics que operen en
l'àmbit del mètode LEADER
Contribuir a millorar la capacitació de la població rural i permetre un desenvolupament òptim de les
mesures de l'eix 3 vinculat al mètode LEADER.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Altre tipus de recurs

74

112

Diversificació a activitats no agrícoles
Contribuir a la diversificació productiva rural desenvolupant activitats no agrícoles en les explotacions
rurals i promocionant la creació de noves feines.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web fogaiba.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable
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Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

66

Línia de subvencions per incorporar joves agricultors inclosa al
Programa de Desenvolupament Rural de les Illes
Es promou la instal·lació de joves agricultors donant suport a l‟accés a la titularitat o cotitularitat de les
explotacions agràries de forma individual o associativa, fet que durà a una millor estructura i modernització
de les mateixes quan s‟hi instal·lin i amb posterioritat. Les accions se centren a concedir ajudes als joves per
tal d'afrontar les inversions i les despeses necessàries per a la seva instal·lació.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web fogaiba.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable
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Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D'OPORTUNITAT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs d'investigació de la situació juvenil

101

114

Premi de recerca sobre cooperació internacional (actuació en el
marc del conveni amb la UIB)
Fomentar la recerca en l'àmbit de la cooperació, motivar el personal investigador, col·laborar en la
formació de futur personal investigador.
Entitats col·laboradores
UIB
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació Bianual. Pressupost previst per a 2011: 8.000 €
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Bianual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
Ciutadans amb nacionalitat espanyola o permís de residencia i que tenguin titulació universitària.

II Pla Jove 2010-2012
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Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
INFORMACIÓ I TIC

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

72

115

Ajuda per crear i desenvolupar empreses
Contribuir a promoure l'esperit emprenedor i a desenvolupar l'estructura econòmica de les zones rurals.
Contribuir a la diversificació productiva rural promocionant la creació de nous llocs de feina.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable
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Àrea

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
INFORMACIÓ I TIC

Tipus de recurs
Actuació

Altre tipus de recurs

71

Prestació de serveis bàsics per a l'economia i la població rural
Contribuir a millorar els serveis bàsics per a l'economia i la població rural, per tal de millorar la qualitat de
vida dels seus habitants i incrementar l'atractiu de les zones rurals per al sector serveis i per atreure inversions.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable
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3. Habitatge
Juntament amb la feina, l‟habitatge representa un dels elements fonamentals en el procés
d‟emancipació dels joves i, per tant, en el camí cap a l‟autonomia personal i cap a la
inserció social plena dins la societat.
El mercat immobiliari ha sofert en els darrers temps un increment de preus desorbitat,
dificultant-ne l‟accés a gran part de la població, i molt especialment al jovent.
Cal cercar noves fórmules d‟habitatge. Posar en marxa iniciatives innovadores en matèria
de política d‟habitatge: foment del lloguer, pisos més petits, promocions de lloguer amb
opció de compra, facilitar els tràmits per informar-se, per sol·licitar ajuts i per comprar o
llogar un habitatge. Són propostes que poden dinamitzar el mercat, més necessàries encara
en moments de recessió econòmica.

II Pla Jove 2010-2012
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Àrea

HABITATGE

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs d'investigació de la situació juvenil

105

Ets jove i ara et toca a tu!

118

Ajudes a l'emancipació per accedir a un habitatge. Inclou les actuacions:
- Primera Hipoteca
- Renda Bàsica

Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
Direcció General Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web http://ibavi.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Altres
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

HABITATGE

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

126

Ajudes per a l'adquisició d'habitatge per a la immediata
rehabilitació i ajudes als joves per a la rehabilitació
Adquisició, a títol onerós, d'un habitatge o edifici de tipologia d'habitatge unifamiliar per a la immediata
rehabilitació i sempre que sigui utilitzat com a habitatge habitual i permanent del comprador, i primer accés.
Ajuda per adquirir l'immoble del 10 % del preu màxim de venda, amb un límit màxim de 10.000 euros per
habitatge per a adquirents d'entre 18 i 35 anys. Ajudes als joves per a la rehabilitació: quantia equivalent al
25 % dels pressupost protegit de rehabilitació. 7.000 € màxim.
Entitats col·laboradores
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
IBAVI
Pressupost previst 2010:
2.829.178,00 €
Nota amb relació al pressupost: Pressupost estimat per a 2010, a la línea d'ajudes als joves per rehabilitar
habitatges. S'estima que un 35 % es destini a joves.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
Des de juliol de 2007 el nombre total de beneficiaris és de 950, fet que suposa 4,28 milions d'euros de
subvencions. Aquestes ajudes estan contemplades en el nou Decret 68/2008 que va ser aprovat pel Consell
de Govern el dia 6 de juny de 2008 i publicat en el BOIB el dia 14 de juny de 2008.
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

HABITATGE

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

125

Ajudes a l'adquisició d'habitatges usats

120

Es considera adquisició d'habitatge usat la que es fa a títol onerós en segona transmissió o en les
posteriors, sempre que el preu de venda per metre quadrat de superfície útil no excedeixi els límits establerts
en el Pla Estatal d'Habitatge en vigor. La Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques concedirà una ajuda
d'acord amb les seves disponibilitats pressupostàries i a fons perdut a les persones de 35 anys o menors que
adquireixin un habitatge usat, segons els requisits i condicions establertes.

Entitats col·laboradores
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
IBAVI
Pressupost previst 2010:
2.213.088,00 €
Nota amb relació al pressupost: Pressupost estimat per a 2010 en la línea d'ajudes a l'adquisició
d'habitatges protegits de nova construcció. S'estima que un 84 % es destini a joves.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial

Illes Balears

Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
553 beneficiaris des de 2007, que suposen una subvenció de 5,25 milions d'euros. Aquestes ajudes estan
contemplades en el nou Decret 68/2008 que va ser aprovat pel Consell de Govern el dia 6 de juny de 2008 i
publicat en el BOIB el dia 14 de juny de 2008.
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

HABITATGE

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

124

Ajudes per adquirir habitatges protegits de nova construcció
Són habitatges de protecció pública els que n'hagin obtengut la qualificació definitiva per part de la
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge i compleixin els requisits que s'estableixen en la normativa
reguladora específica. Poden ser beneficiaris de les ajudes els adquirents, adjudicataris o promotors per a ús
propi d'habitatges protegits en règim especial o general i que compleixin els requisits que s'estableixen en
aquest decret.

Entitats col·laboradores
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
IBAVI
Pressupost previst 2010:
1.132.800,00 €
Nota amb relació al pressupost: Pressupost estimat per a 2010, dels quals s'estima que un 35 % es
destinarà a joves.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
Des de 2007 fins a l'abril de 2010 s'han concedit 430 ajudes que suposen una subvenció de 3,8
milions d'euros. Aquestes ajudes estan contemplades en el nou Decret 68/2008 que va ser aprovat pel
Consell de Govern el dia 6 de juny de 2008 i publicat en el BOIB el dia 14 de juny de 2008.
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II PLA JOVE 2010-2012
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Àrea

HABITATGE

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

122

Ajudes a la primera hipoteca

122

L'actuació protegible és la formalització d'un préstec hipotecari per part dels joves per adquirir el primer
habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, amb les condicions establertes en el Programa
Primera Hipoteca. Els beneficiaris de l'ajuda són persones d‟entre 18 i 35 anys amb ingressos fins a 4,5
vegades l'IPREM.
Preu màxim de l'habitatge: 220.000 €
Ajut equivalent al 15 % de la quota anual del préstec hipotecari fins a un màxim de 1.000 €.
Entitats col·laboradores
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge i IBAVI.
Pressupost previst 2010:
2.200.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
Des de 2008 fins a juny de 2010 s'han concedit 714 ajudes. Aquestes ajudes estan contemplades en el nou
Decret 68/2008 que va ser aprovat pel Consell de Govern el dia 6 de juny de 2008 i publicat en el BOIB el dia
14 de juny de 2008.
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

HABITATGE

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

121

Primera Hipoteca

123

Característiques: Primer habitatge habitual i permanent. Preu màxim de la compravenda i del nominal:
220.000 euros. Tipus d'interès (1): 2,75 el primer any i EURIBOR +0,95 a partir del segon any. Comissió
d'obertura: 0 %. Compensació per desistiment: 0 %. Finançament: 100 % del valor de taxació o del preu de
compra (el més baix). Termini fins a 40 anys.
REQUISITS Tenir entre 18 i 35 anys.
Renda màxima fins a 6,5 vegades l'IPREM.
Entitats col·laboradores
IBAVI, Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, Banca March, Caixa d'Estalvis de Pollença, La Caixa, Sa
Nostra, Caixa Rural de les Balears, Es Crèdit, CAM, Caja Madrid, BBVA, Santander.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: El Govern avala fins a un 20 % de l'import del préstec hipotecari.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge i IBAVI
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
Des de principis de 2008 fins a juny de 2010 s'han formalitzat 1794 hipoteques.
IPREM: (Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples) definit en el Pla Estatal d'habitatge Reial decret
2066/2008, de 12 de desembre.
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Àrea

HABITATGE
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

123

124

Renda bàsica a l'emancipació per a joves
Ajuda destinada a donar suport econòmic per pagar l'arrendament de l'habitatge que constitueixi el
domicili habitual i permanent. Import: 210 € per habitatge. Requisits: Tenir entre 22 i 30 anys. Tenir la
nacionalitat espanyola o ser comunitari. Els estrangers han de tenir l‟autorització de residència permanent a
Espanya. Ingressos no superiors als 22.000 € bruts anuals els darrers o propers 6 mesos. Ser titular d‟un
contracte de lloguer. Estar al corrent del pagament del lloguer.

Entitats col·laboradores
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
Ministeri de l‟Habitatge
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Ajut estatal tramitat per les comunitats autònomes. En el període 2008
fins al mes de juny de 2010, el número total de beneficiaris ha estat de 6.421, que suposen 16.120.000 €.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial

Illes Balears

Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
Aquestes ajudes estan contemplades en el nou Decret 68/2008 que fou aprovat pel Consell de Govern el dia
6 de juny de 2008 i que es va publicar en el BOIB el dia 14 de juny de 2008. Es considera el Decret 32/2009,
de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 68/2008, de 6 de juny, pel qual es regulen les ajudes per afavorir
l‟accés a l‟habitatge en el marc del Pla Estratègic d‟Habitatge 2008-2011 de les Illes Balears.
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

HABITATGE
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

125

182

Programa Residencial Orientat a l'Autonomia
Es pretén oferir als usuaris del Programa de Suport i Orientació per a Joves Extutelats un servei
d'allotjament temporal que els faciliti el desenvolupament personal i l'accés a un habitatge normalitzat, la
integració i la participació social mitjançant l'assessorament i l'orientació en l'organització de la vida
quotidiana. S'elabora, junt amb la persona jove, un pla individual d'autonomia (PIA), en què es detallen les
accions a dur a terme per assolir l'emancipació, que l'usuari es compromet a fer.

Entitats col·laboradores
IBAVI
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
Pressupost previst 2010:
24.240,00 €
Nota amb relació al pressupost: Inclou l'equipament dels pisos i funcionament de mig any. No ocupació
màxima.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Menors i Família
Àrea responsable
Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel
Permet gestió per Internet
Web www.fundaciosestel.com
Hi ha material editat
Observacions
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4. Igualtat d’oportunitats: multiculturalitat, insularitat i perspectiva de gènere
A més de donar suport per fer front a les necessitats, els serveis socials tenen com a objectiu
desenvolupar l'autonomia i les formes de relació i convivència socials més favorables per
ampliar els nivells de qualitat de vida.
L‟atenció als col·lectius més vulnerables, la feina per a l‟equitat, la lluita contra qualsevol
tipus de discriminació, la feina per fer minvar les desigualtats i per al respecte de la
pluralitat, han d‟estar sempre presents.
Les Illes Balears han rebut un gran nombre d‟immigrants els darrers anys, majoritàriament
atrets per un mercat laboral dinàmic. Cal tenir presents que moltes d‟aquestes persones
nouvingudes són joves, però també hi ha fills i fIlles que participen del projecte migratori de
la mare, del pare o d‟ambdós.
Els immigrants s‟incorporen a una nova societat, amb característiques pròpies. I on sovint
es produeix una coexistència més que una convivència. Cal tenir present la diferència entre
els conceptes de convivència, coexistència i conflicte.
En relació amb el tema del gènere el discurs sembla recollir la idea d'avenç, de progrés en
relació amb la igualtat, però majoritàriament els avenços són fruit dels esforços de les
mateixes dones durant molts d‟anys: nivells d'estudi, maternitats monoparentals, accés al
mercat de treball... El diàleg de gèneres se centra, en l'actualitat i bàsicament, en la
necessària entrada de l'home en l'àmbit privat: polítiques de conciliació de la vida familiar
i laboral i canvi d'hàbits dels dos gèneres.
En general cal parlar més de persones i menys d'homes i de dones (qüestió aplicable també
quan parlam d'immigrants i no immigrants). Això no vol dir eliminar les polítiques d'acció
positiva perquè la segmentació facilita l'efectivitat de les polítiques, la compensació de
desigualtats i la conscienciació social.
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Àrea

IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs de formació o d'assessorament

68

Programa per incentivar la participació de la dona en l'àmbit
cultural
Té com a objectiu fomentar la participació de la dona en els distints àmbits amb la finalitat de fer efectiu el
principi d'igualtat entre dones i homes a les Illes Balears, i fomentar-ne, concretament, la participació en
l'àmbit cultural, mitjançant la participació en concursos de fotografia, de cartells i literaris. Convocatòria de
concursos de fotografia, cartells, literatura; organització d'exposicions, impressió narració guanyadora,
representació narració literària.

Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació bianual
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General Institut Balear de la Dona
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
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IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

59

Registre de Parelles Estables

128

Registre en el qual les parelles interessades disposen de la informació, requisits i tràmits per constituir-se
com a parella estable i els seus drets i obligacions, entre d'altres.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

40.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Menors i Família
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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Àrea

IGUALTAT D’OPORTUNITATS
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Altre tipus de recurs

55

129

Programa de Violència Familiar
El Programa de Prevenció de la Violència Familiar ofereix un servei de caràcter preventiu per donar suport a
aquelles famílies que presenten dinàmiques violentes en les seves relacions, específicament en relació amb els
menors que presenten conductes violentes respecte dels adults o altres menors membres de la família. Es fa
una valoració diagnòstica de la situació. El programa s'emmarca dins un servei general d'informació, atenció
i assessorament a la família.

Entitats col·laboradores
ODDM, Conselleria d'Educació, IES, centres de salut, associacions, Unitat de Salut Mental Infantojuvenil
(USMIJ).
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

74.077,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Menors i Família
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
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IGUALTAT D’OPORTUNITATS
FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
HABITATGE

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

130

196

Renda d'Emancipació
Es pretén contribuir, temporalment i fins als 21 anys, que les persones extutelades per l‟Administració,
puguin viure d‟una manera autònoma i es puguin integrar gradualment en la vida laboral i social, quan no
disposin de recursos econòmics.
Les persones beneficiàries han de seguir les activitats d‟inserció social i laboral que disposin del vistiplau de la
Direcció General de Menors i Família. La prestació és equivalent al 65 % de l‟IPREM.

Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Es preveu una despesa de 90.000 € l‟any 2011.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Menors i Família
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web http://dgmenors.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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IGUALTAT D’OPORTUNITATS
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

131

52

"Famílies pont". Suport familiar a joves en procés d'emancipació
Donar resposta al problema de la gent jove d‟entre 18 i 22 anys que es troba en el sistema de protecció de
menors, sense suport familiar i que ha d‟abandonar els centres per assolir la pròpia autonomia.
Es pretén col·laborar en el procés d‟emancipació, fomentant la creació de relacions socials en el temps de
lleure, per tal de facilitar l'assumpció d'una perspectiva positiva de la vida, oferir un referent social amb qui
establir vincles emocionals, facilitadors d'una autonomia integral.

Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Sense cost
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Menors i Família
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web dgmenors.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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IGUALTAT D’OPORTUNITATS
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Altre tipus de recurs

54

132

Programa d'Orientació Familiar
El Programa d'Orientació Familiar ofereix orientació a les famílies que sol·licitin voluntàriament
assessorament per resoldre conflictes, sempre que prèviament l'equip interdisciplinari de família hagi valorat
l'adequació al programa i la possibilitat de participar-hi. L'orientació psicosocial es refereix a conflictes
intergeneracionals, en general progenitors-fills. Crisis conjugals.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

83.399,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Menors i Família
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
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5. Informació i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
La finalitat general de les mesures i de les actuacions de l‟Àrea d‟Informació i Mediació és
col·laborar en el procés de maduració i integració del jove. La informació, l'assessorament i
la mediació poden ser instruments que facilitin aquest procés, encara que és obvi que no
són els únics. L'informador ha d‟acompanyar i mediar perquè la informació es converteixi
en coneixement i recurs per a l‟acció.
Es treballa per afavorir la coordinació dels recursos informatius, per potenciar els serveis
d‟informació com a eines descentralitzades i especialitzades en joves, en facilitar-los
l‟assessorament individualitzat sobre aquells temes que impliquin prendre decisions.
D‟altra banda, tecnologies i joves són conceptes indissolubles actualment, estam davant
d‟una generació digital. La informació, l‟oci, el coneixement, els negocis i les relacions
actuals habiten a la xarxa. Les tecnologies ens obren un nou món, hi vivim, cal estar-ne
pendents.
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INFORMACIÓ I TIC

Tipus de recurs
Actuació

Recurs d'investigació de la situació juvenil
Recurs de formació o d'assessorament

24

134

Dossier de premsa de joventut
Dossier de premsa virtual diari elaborat per tècnics i polítics de joventut. Dossier de premsa de joventut en
paper mensual per a serveis d'informació jove de la xarxa. Selecció de notícies d‟interès per als joves i sobre els
joves de la premsa de les Illes Balears. http://paper.li/tag/dpremsa
Entitats col·laboradores
INJUVE, conselleries, consells insulars, Xarxa Infojove, ajuntaments.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació sense pressupost. Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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INFORMACIÓ I TIC

Tipus de recurs
Actuació

Recurs d'investigació de la situació juvenil
Recurs de formació o d'assessorament

39

Jornades d'Informadors Joves de les Illes Balears
Jornades professionals per als informadors joves de les Illes Balears.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments, consells insulars de Menorca i Eivissa, Xarxa Infojove, INJUVE.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació bianual
Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Bianual

135

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC

Tipus de recurs
Actuació

Recurs o instrument de coordinació
Recurs d'investigació de la situació juvenil

25

Procés de qualitat de la Xarxa Infojove

136

Procés de qualitat de la Xarxa Infojove que inclou visites als centres, base de dades i publicació de cartes.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments, Xarxa Infojove, Direcció General de Qualitat dels Serveis.
Pressupost previst 2010:
1.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs d'investigació de la situació juvenil

103

Observatori d'Internet

137

Elaborar informes sobre l'ús que fan els menors de les noves tecnologies; analitzar les conseqüències
psicològiques i jurídiques que té l'ús d'Internet en els menors d'edat; detectar els perills que pot generar la
xarxa i fer-ne el seguiment i denunciar les pràctiques que, en l‟àmbit de les noves tecnologies, es detectin i
puguin ser constitutives de delicte a les autoritats judicials i policials competents.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

45.400,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.defensadelmenor.net
Hi ha material editat
Observacions
Es pot remetre el formulari de queixes i suggeriments per correu electrònic.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

38

138

Assessories webcam
Accés a les assessories de l'Oficina d'Emancipació des de tots els serveis d'Informació Jove per webcam.
Entitats col·laboradores
Xarxa Infojove, ajuntaments, Joves Empresaris, INJUVE; entitats i associacions de joves, CJIB, IBD.
Pressupost previst 2010:
5.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Actuació sense pressupost. Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs de difusió

104

Punt d'Informació Universitària: http://piu.caib.es
Es pretén facilitar l'accés a la informació universitària mitjançant el lloc web: http://piu.caib.es. Entre
d'altres, es poden trobar les informacions següents: ajudes universitàries, oferta d'estudis, centres
universitaris municipals, normativa, espai europeu d'ensenyament superior, informació d'utilitat per a
l‟alumnat, per al professorat...
Entitats col·laboradores
Govern de les Illes Balears
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Mesura sense pressupost.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d'Universitat i Modernització Educativa
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web piu.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Gestió per Internet només en part.
Tipus de material: pàgina web.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

139

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de formació o d'assessorament

22

140

Quaderns d'emancipació
És una col·lecció de publicacions didàctiques de temes relacionats amb l'emancipació dels joves.
Principalment: feina, habitatge, autoocupació, drets i deures.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments, consells insulars, Xarxa Infojove, Injuve, conselleries.
Pressupost previst 2010:
6.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

32

Centre Balear d'Informació i Documentació per a la Joventut
Centre coordinador de la Xarxa Infojove.
Entitats col·laboradores
INJUVE, ERYICA, EURODESK, CJIB, ajuntaments, associacions, conselleries, consells insulars.
Pressupost previst 2010:
18.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

141

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

41

Gestió del Servei d'Eurodesk, un local Eurodesk
És un servei d'informació sobre programes i iniciatives europees, dirigides als joves i als qui treballen amb
ells i per a ells. Disposa d'informació relativa a les àrees d'educació, formació i joventut.
Entitats col·laboradores
INJUVE, ajuntaments de les Illes, consells insulars de Menorca i Eivissa, Punts d'Eurodesk de la xarxa estatal,
Punts d'Eurodesk d'Europa, Xarxa Infojove.
Pressupost previst 2010:
200,00 €
Nota amb relació al pressupost: Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web www.eurodesk.org
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

142

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

11

143

Servei d'Estudis i Formació
Informació i assessorament per ajudar els joves a prendre decisions acadèmiques i professionals.
Entitats col·laboradores
Conselleria d'Educació i Cultura, UIB, universitats de l'Estat espanyol, col·legis majors i empreses
d'allotjament per a estudiants, FUEIB, empreses d'educació no formal, institucions que convoquen beques,
ajuntaments, consells insulars, etc.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació sense pressupost. Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs d'investigació de la situació juvenil
Recurs de formació o d'assessorament

26

144

Servei de Documentació i Biblioteca
És un servei de recerca, arxiu i difusió de documentació específica sobre tot el que fa referència a l'estudi
dels joves i les polítiques de joventut.
http://delicious.com/xarxainfojove

Entitats col·laboradores
Ajuntaments, consells insulars, Xarxa Infojove, INJUVE, conselleries del Govern de les Illes.
Pressupost previst 2010:
2.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
EDUCACIÓ
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

27

145

Oficina d'Emancipació Jove de les Illes Balears
Oficina d'informació, orientació, assessorament, gestió i educació en processos informacionals sobre
temes de feina, autoocupació, estudis, temps lliure, salut, habitatge, consum i drets i deures. Espai informatiu
d'autoconsulta, servei d‟Internet gratuït i de diaris i publicacions.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació sense pressupost. Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
EDUCACIÓ
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Mecanisme de participació dels joves
Recurs de formació o d'assessorament

17

146

Minitallers de l'Oficina d'Emancipació
Petites sessions formatives pràctiques adreçades a alumnes de secundària i joves adolescents amb
l'objectiu d'aprendre els itineraris d'emancipació jove.
Entitats col·laboradores
Escoles de secundària de Mallorca, entitats educatives i d'integració social de joves, Xarxa Infojove, Injuve.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació sense pressupost. Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
EDUCACIÓ
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

29

147

Guies de la Xarxa Infojove
Guies realitzades amb la col·laboració dels serveis d'informació jove: guia de serveis, guia de formació no
reglada, guia d'allotjaments per a estudiants, guia de temps lliure. Totes les guies es troben a la web
d'Infojove.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments, empreses i institucions d'allotjament d'estudiants, Xarxa Infojove, entitats de formació no
reglada.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació sense pressupost. Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
EDUCACIÓ
TOTES

Tipus de recurs
Actuació

Recurs o instrument de coordinació
Recurs de difusió

16

148

Distribució de materials i informació als serveis de la Xarxa
És un servei de difusió i de comunicació entre els serveis de la Xarxa Infojove. Es fan enviaments
documentals i per correu electrònic. Inclou 110 punts de distribució mitjançant paquet blau i llistes de
distribució per a tècnics i per a polítics de joventut de les Illes Balears.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments de les Illes, consells insulars, Xarxa Infojove, Injuve, conselleries, entitats públiques i
privades que generen materials.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

18.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
EDUCACIÓ
TOTES

Tipus de recurs
Actuació

Recurs d'investigació de la situació juvenil
Recurs de formació o d'assessorament

14

149

Participació de les Balears als "Encontres Estatals d’Informació
Juvenil"
Foment de la participació dels tècnics de la Xarxa Infojove en aquest esdeveniment estatal.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments de les Illes, consells insulars de Menorca i Eivissa, Xarxa Infojove, INJUVE.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

1.500,00 €

Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Bianual

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
EDUCACIÓ
TOTES

Tipus de recurs
Actuació

Recurs de difusió

37

150

Oficina Virtual de la Xarxa Infojove
Lloc web d'informació i gestió sobre temes d‟interès per a joves i plataforma d‟aprenentatge electrònic
amb la qual es desenvolupen els cursos en línia: http://cursos.jovesIlles.net.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments, consells insulars de Menorca i Eivissa, Xarxa Infojove, INJUVE, conselleries del Govern.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

3.400,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

23

151

Servei de creació d'empreses joves
Informació i assessorament per posar a l'abast dels joves tota la informació necessària per posar en marxa
el seu propi negoci.
Entitats col·laboradores
Joves Empresaris, ajuntaments, consells insulars, associacions juvenils, consells de la joventut, associacions
sense ànim de lucre.
Pressupost previst 2010:
45.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Conveni amb Joves Empresaris.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

13

152

Eurosummerjobs
Base de dades amb ofertes de feina a Europa per a joves durant els mesos d'estiu.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments, consells, associacions juvenils, associacions en general, consells de la joventut, Conselleria
d'Obres Públiques, IBD, Centre Balears Europa, IBIT, IBAVI, empreses, CAEB, PiMEN, SOIB, Injuve.
Pressupost previst 2010:
1.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web eurosummerjobs.jovesIlles.net
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

18

153

Servei de Feina Jove
Informació, orientació i assessorament sobre cerca de feina. Gestiona una borsa de feina a les Illes Balears.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments, consells insulars, associacions juvenils, associacions en general, consells de la joventut,
Conselleria d'Obres Públiques, IBD, Centre Balears Europa, IBIT, IBAVI, empreses que ofereixen feina.
Pressupost previst 2010:
1.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Corresponent a l'allotjament de la web <http://feina.jovesIlles.net>. El
servei es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web <http://feina.jovesIlles.net>
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
TOTES

Tipus de recurs
Actuació

Recurs de formatiu o d'assessorament
Recurs d'investigació de la situació juvenil

12

154

Cursos temàtics de la Xarxa Infojove-Reciclatge Presencial de la
Xarxa
Són cursos presencials per fomentar el reciclatge dels professionals de la Xarxa que es fan amb la
col·laboració d'institucions i entitats sobre temes concrets.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments de les Illes, INJUVE, IBAVI, Joves Empresaris, Unió de Cooperatives, CBE IBD, conselleries.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació sense pressupost. Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
HABITATGE

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

19

155

Servei Habitatge Jove
Servei d'Habitatge Jove. Informació, orientació i assessorament per facilitar la presa de decisions a l'hora
de cercar un habitatge.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments, consells insulars, associacions, consells de joventut, IBD, IBAVI, IBIT, Conselleria d'Obres
Públiques, Escola de Vela Cala Nova, SOIB, Injuve.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació sense pressupost. Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

20

156

Dossiers de l'Oficina d'Emancipació
Dossiers informatius temàtics sobre recursos per als joves de les Illes Balears.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments de les Balears, Xarxa Infojove, entitats que ofereixen feina, entitats que gestionen activitats de
temps lliure, conselleries del Govern, consells insulars.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació sense pressupost. Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

21

157

Xarxa Infojove
La Xarxa Balear de Serveis d‟Informació Jove (Infojove) es constitueix pel conjunt d‟activitats d‟informació,
d‟orientació i d‟assessorament dirigides als joves i prestades directament al públic per entitats públiques o
privades prèviament reconegudes o censades oficialment. Actualment la Xarxa Infojove està formada per 83
serveis que inclouen: el Centre Balear d‟Informació i Documentació per a la Joventut; diferents centres, punts i
unitats d'informació i per a assessories per a joves.
Entitats col·laboradores
Injuve, Eryica, Eurodesk, ajuntaments de les Illes Balears, associacions de joves, CJIB, conselleries del
Govern, consells insulars.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació sense pressupost. Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de difusió

36

Celebració del Dia Europeu de la Informació Jove
Accions coordinades des de la Xarxa Infojove el dia 17 d'abril amb l'objectiu de donar a conèixer aquest
recurs als joves.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments, consells insulars de Menorca i Eivissa, Xarxa Infojove, INJUVE.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

7.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual

158

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de formació o d'assessorament

34

159

Consum Jove
És un servei d'informació, orientació i assessorament sobre els drets i els deures del jove consumidor.
Entitats col·laboradores
INJUVE, ajuntaments de les Illes, consells insulars, Direcció General de Consum, associacions de
consumidors, empreses de consum responsable, Ausbanc.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació sense pressupost. Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de difusió

35

160

Surt avui
És una publicació virtual diària sobre activitats per a joves de les Illes Balears.
http://infojove.caib.es/surtavui.htm
Entitats col·laboradores
Ajuntaments, consells insulars, Xarxa infojove, INJUVE, conselleries.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació sense pressupost. Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

40

Formació de corresponsals de centres educatius i/o d'associacions
joves
Programa de formació i informació per a joves corresponsals dels instituts de secundària i/o d'associacions
joves.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments de les Illes, Xarxa Infojove.
Pressupost previst 2010:
1.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

161

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de difusió

15

162

Hodoteca (viatgeteca)
És un servei d'informació, orientació i assessorament sobre viatges arreu del món, activitats de temps lliure
en general. Es duu a terme un cicle de xerrades amb conferenciants externs que comparteixen les seves
experiències.
http://viatgesijoves.wordpress.com/
Entitats col·laboradores
Injuve, ajuntaments de les Illes, consells insulars, Xarxa Infojove i altres.
Pressupost previst 2010:
1.200,00 €
Nota amb relació al pressupost: Es gestiona amb personal propi. Es fa un cicle de xerrades amb
conferenciants externs.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Mecanisme de participació dels joves

33

163

Unitats informatives d'integració social
Programa de formació i informació per a joves amb problemes d'integració social. Foment de les habilitats
informacionals i distribució de la informació. Es realitza conjuntament amb les entitats que tenen els joves al
seu càrrec.
Entitats col·laboradores
Entitats i associacions sense ànim de lucre que tenen joves amb problemàtiques d'integració social com a
usuaris.
Pressupost previst 2010:
1.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs de formació o d'assessorament

28

164

Curs d'informadors juvenils
És un curs bàsic per formar professionals per a la Xarxa Infojove. 390 hores lectives, 40 places anuals.
Entitats col·laboradores
INJUVE, IBIT, Xarxa Infojove.
Pressupost previst 2010:
12.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: A més de personal propi, hi ha personal extern.
Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA

Tipus de recurs
Actuació

Recurs d'investigació de la situació juvenil
Recurs de formació o d'assessorament

31

165

Curs “El treball en joves en la ciutadania digital”
Curs de reciclatge per als informadors de la Xarxa Infojove: 75 hores lectives, 40 places, temes sobre els
joves i les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Entitats col·laboradores
INJUVE, IBIT, Xarxa Infojove.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

4.000,00 €

Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de formació o d'assessorament

30

166

Assessoria jurídica
És un servei d'informació, orientació i assessorament sobre els drets i deures dels joves de les Illes Balears.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments, consells insulars, Xarxa Infojove, institucions i associacions que treballen amb menors,
INJUVE.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

16.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable Infojove
Permet gestió per Internet
Web infojove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

INFORMACIÓ I TIC
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de difusió

5

167

Subvencions per a unitats informatives d'integració social
La finalitat d'aquesta convocatòria són les subvencions per, d'una banda, crear i mantenir unitats
informatives, el personal de les quals es trobi en situació d'integració social; i d'altra, crear i mantenir punts
d'informació juvenil, durant l'any 2010, sempre que les duguin a terme entitats sense ànim de lucre.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

10.863,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable
Subvencions
Permet gestió per Internet
Web dgjovent.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual

Direcció General de Joventut

6. Participació i desenvolupament personal (oci, temps lliure, cultura, esport,
associacionisme, voluntariat, turisme, medi ambient, etc.)
Partim, d‟una banda, del mandat constitucional, que assenyala que els poders públics han
d‟afavorir que la joventut participi en els distints àmbits: polític, social, econòmic i cultural.
I, d‟una altra, una visió de la joventut no únicament com a generació futura, com a
ciutadans en formació, sinó com a ciutadans en exercici.
La globalització sociopolítica ens ha portat els anomenats nous moviments socials:
moviments preocupats per problemes concrets de dimensió global: ecologia, pacifisme,
feminisme, drets humans... que segueixen essent grans qüestions amb projecció de futur.
Des de l'àmbit de les polítiques de joventut, i posant l'accent en la promoció de la salut, es
considera que durant la infantesa i l'adolescència és essencial adquirir un "capital de
salut". L‟esport o l‟activitat física en general es configuren com un dels element clau que
conforma el capital de salut d‟una persona.
D‟altra banda, la pràctica de l'esport és considerada un factor de protecció davant
problemàtiques socials associades als joves, com pot ser el consum de drogues.
L'oci, i en concret l'oci nocturn dels joves, és un tema àmpliament estudiat per diversos
motius:
1) L‟oci, junt amb el consum i els valors, les ideologies i les preferències culturals, són
els principals elements que configuren els anomenats estils de vida, i que ens ajuden
a conèixer com són, què fan i què interessa a les persones joves.
2) L‟oci nocturn dels joves es configura com un espai importantíssim, fora del control
adult i sovint associat a conductes de risc (consum d‟alcohol i altres drogues,
relacions sexuals de risc...)
Així doncs, les relacions i les vivències que els joves tenen en el seu temps lliure configuren
en molts de casos els trets d‟una cultura pròpia diferenciada de la dels adults.
És important donar suport a la creativitat i a la innovació dels joves, enriquir i fer participar
els joves en els processos de temps lliure, fomentar la creació i l‟optimització d‟espais per
als joves. Són tot aspectes a considerar que cal analitzar amb els protagonistes.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves
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Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

193

169

Suport a activitats esportives
Suport a activitats esportives desenvolupades per fundacions, com la Fundació Reial Mallorca.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

17.915,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General d'Immigració
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs normatiu
Recurs adreçat als joves

42

Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de servei a la joventut
Gestió d'un cens per tal de conèixer, agrupar i difondre la xarxa associativa juvenil i prestadora de serveis a
la joventut de les Illes Balears.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

2.100,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable Europa i Lleure
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

170

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs normatiu

45

Seguiment de les activitats de temps lliure

171

Visita i seguiment de les activitats de temps lliure realitzades a l'Illa de Mallorca. Aquestes activitats tant
poden ser de titularitat pública com privada.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

4.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable
Europa i Lleure
Permet gestió per Internet
Web dgjovent.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

8

Subvencions per dur a terme projectes habituals i/o puntuals
d'activitats en matèria de joventut
L'objectiu d'aquesta convocatòria són les subvencions per dur a terme projectes d'activitats habituals i/o
puntuals destinades a la infància o la joventut, donar suport a la constitució i al manteniment de les
associacions juvenils i possibilitar que adquireixin béns i equipaments inventariables.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

198.969,00 €

Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable
Subvencions
Permet gestió per Internet
Web dgjovent.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual

172
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

7

Subvencions per a entitats locals que duguin a terme activitats en
benefici dels joves del seu terme municipal
L'objectiu és subvencionar les activitats i els projectes que duguin a terme les entitats locals de Mallorca en
benefici dels joves del seu terme municipal.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

103.557,00 €

Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable
Subvencions
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual
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Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs de formació o d'assessorament

3

Subvencions en matèria d'escoles de formació d'educadors de
temps lliure sense ànim de lucre
Ajudes per al manteniment d'escoles de formació d'educadors de temps lliure oficialment reconegudes,
radicades a Mallorca o amb seu a més d'una illa, constituïdes com a persones jurídiques sense ànim de lucre,
amb la finalitat de fomentar la realització de cursos de formació de monitors i de directors d'activitats de
temps lliure infantil i juvenil.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

15.581,00 €

Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable
Subvencions
Permet gestió per Internet
Web dgjovent.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Altre tipus de recurs

2

Altres carnets: productes i serveis orientats a facilitar i
potenciar el turisme juvenil i l'oci alternatiu
Emissió de distints productes i serveis:
Carnet ISIC: avantatges arreu del món per a joves estudiants a partir de 12 anys.
Carnet d'alberguista per a joves, adults, grups i famílies amb fills menors de 18 anys.
Carnet Go25: descomptes en productes i serveis per a joves menors de 26 anys.
Carnet Teacher: avantatges i descomptes per a professorat de qualsevol nivell.
Assegurança de viatges ISIS: protecció per a joves que viatgen a l'estranger.
Bitllet per InterRail.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Actuació sense pressupost. Es gestiona amb personal propi.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Carnet Jove
Permet gestió per Internet
Web dgjovent.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
La gestió d'aquests carnets es du a terme en el marc dels acords que manté Turisme Jove amb l'INJUVE i la
REAJ.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves
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Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs o instrument de coordinació

108

Programa d'Optimització d'Instal·lacions

176

Aquest programa s'emmarca dins el Pla Balear d'Instal·lacions Esportives Tècniques i pretén, en una
primera fase, realitzar un inventari real i actualitzat de les instal·lacions esportives tècniques amb serveis
multifuncionals i mancomunats amb la finalitat d'aprofitar els espais, saber com s‟utilitzen i si se'n fa un bon
ús.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
1.500.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General Delegació de la Presidència per a l'Esport
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

163

Mou-te bé (bicicleta pública)

177

Préstec gratuït d'una bicicleta a Intermodal, Inca, Manacor i la UIB si s'ha cancel·lat prèviament un viatge
amb la targeta intermodal.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

80.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Direcció General Consorci de Transports de Mallorca
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web tib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs de formació o d'assessorament

6

Programa de beques de mobilitat en cooperació al
desenvolupament per a PDI, alumnat i altre personal directiu o
tècnic de països del sud, per fer estades formatives (actuació en el
marc del conveni amb la UIB)
Incrementar i millorar el grau de formació i la capacitat d'actuació de les persones participants amb
estades formatives o de recerca a la UIB, segons els termes de la convocatòria, i que contribueixin clarament a
potenciar el desenvolupament humà sostenible del seu país.
Entitats col·laboradores
UIB
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

30.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web http://dgcooper.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves
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Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Altre tipus de recurs

48

Convocatòria d'ajuts per dur a terme projectes de cooperació
universitària al desenvolupament generats per equips de la UIB
(actuació en el marc del conveni amb la UIB)
Facilitar la participació de membres de la comunitat universitària de la UIB (PDI, PAS i alumnes) amb el
finançament total o parcial de projectes de cooperació universitària en el desenvolupament que contribueixin
de manera efectiva a millorar les condicions de vida i de feina de les poblacions de països empobrits.
Entitats col·laboradores
UIB
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

103.917,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web http://dgcooper.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves
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II PLA JOVE 2010-2012
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Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

106

Grans esdeveniments per als joves

180

Promoció de les Illes Balears a través d'esdeveniments. L‟any 2009 es feren els esdeveniments següents:
Bicicleta tot terreny a l'horta, Maig musical, I Carrera Aèria Internacional de Menorca, II Campionat de Ball
Esportiu Estàndard i Llatí a Alcúdia, XII Triatló Internacional Porto Colom, obra de teatre de Madó Pereta,
Freestyle Internacional Burn, Regates: Princesa Sofia, Super Yacht, Hublot Palma Vela, XXV Edició Mostra de
Cuina Mallorquina.

Entitats col·laboradores
Ibatur, Inestur.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Turisme i Treball
Direcció General de Promoció Turística
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

158

Ús de les instal·lacions dels instituts d'educació secundària de
titularitat de la Conselleria d'Educació i Cultura
Les instal·lacions dels instituts d'educació secundària de titularitat de la Conselleria d'Educació i Cultura
poden ser utilitzades pels ajuntaments i altres entitats, organismes, persones físiques o jurídiques, d'acord
amb allò que s'estableix a l'article 4 del Decret 120/20 27, de 27 de setembre, (BOIB del 5 d'octubre), pel
qual s'aprova el reglament orgànic dels instituts d'educació secundària (ROC).
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Planificació i Centres
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable
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Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

162

Descomptes als joves amb la targeta intermodal a l'hora d'emprar
el transport públic integrat
Descomptes als joves de fins el 50 % en adquirir bitllets senzills.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

270.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Direcció General Consorci de Transports de Mallorca
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web tib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable
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PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs instrument de coordinació

76

Programa cultural Art Jove

183

Art Jove s‟adreça als creadors joves residents a les Illes Balears amb edats compreses entre els 16 i 30 anys
(i, de vegades fins als 35 anys quan les modalitats són de grups). Té com a objectiu fomentar i estimular la
creativitat juvenil i promoure i difondre les obres dels creadors novells mitjançant la convocatòria de diferents
mostres i certàmens i del programa itinerant.
Entitats col·laboradores
Ajuntaments de Palma, d'Eivissa, de Maó, Consell Insular d'Eivissa, Consell Insular de Menorca, Direcció
General de Cooperació, Institut d'Estudis Baleàrics, Institut Ramon Llull (segueix a observacions)
Pressupost previst 2010:
198.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: 145.000 € per organitzar el programa i 53.000 € en premis.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
IBJove
Permet gestió per Internet
Web artjove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Teatre de Calvià, Teatre Sans, Teatre de Lloseta, Instituto Riojano de la Juventud, Conservatori de Música i
Dansa de Palma, Conselleria d‟Educació i Cultura.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs d'investigació de la situació juvenil

70

Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM)
L‟Oficina de Defensa dels Drets del Menor és un òrgan de l‟Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears que, amb dependència directa de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria
de benestar social, encara que amb total autonomia funcional i de gestió, vetllarà per la defensa i promoció
dels drets dels menors. D‟acord amb l‟ordenament jurídic que sigui d‟aplicació, podrà estendre la seva
defensa als drets dels menors residents a les Illes Balears que es trobin fora.

Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

281.853,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.defensadelmenor.net
Hi ha material editat
Observacions
Es pot remetre el formulari de queixes i suggeriments per correu electrònic.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves
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PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Altre tipus de recurs

114

Esport màster

185

Programes i accions desenvolupades que permeten ajudar l'esportista veterà: Màsters per a esportistes
veterans que participen en competicions internacionals.
Entitats col·laboradores
Fundació Illesport
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

500.000,00 €

Població destinatària
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General Delegació de la Presidència per a l'Esport
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.illesport.org
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

164

Serveis especials de transports per a festes

186

Serveis de transport especials en activitats on es concentra gran quantitat de joves, amb la finalitat d'evitar
que el consum d'alcohol pugi acabar en accidents de trànsit.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

38.900,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Direcció General Consorci de Transports de Mallorca
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web tib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

135

Programa de Voluntariat per a l'Ús Públic dels Espais Naturals
Balears
Formació i oci en un context afirmatiu, saludable, associatiu, igualitari, solidari i constructiu: participació
activa en activitats de gestió dels espais protegits de la Xarxa Natura 2000 a les Illes Balears.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

5.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Direcció General de Biodiversitat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.xarxanatura2000.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Aquest programa s'iniciarà al llarg de 2010.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves
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PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs normatiu

43

Reconeixement d'escoles d'educadors de temps lliure i expedició
del carnet de monitor i de director de temps lliure
Reconeixement de les escoles d'educadors de temps lliure que volen dur a terme programes per formar
monitors i directors de temps lliure infantil i juvenil. Seguiment dels cursos i dels expedients dels alumnes que
han realitzat cursos de formació. Expedició de diplomes i carnets. Seguiment de la normativa i dels
documents de formació.
Entitats col·laboradores
Escoles reconegudes a les Illes Balears.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

2.900,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable
Europa i Lleure
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Altre tipus de recurs

1

Allotjament en albergs o instal·lacions juvenils
Reserva a les instal·lacions juvenils que gestiona el Consorci Turisme Jove.
A Mallorca:
- Alberg de la Platja de Palma
- Alberg de la Victòria a Alcúdia
A Formentera:
- Casa de colònies de Formentera
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
500.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: Pressupost previst pel període 2010 2012 per mantenir i millorar les
instal·lacions juvenils.
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Turisme Jove
Permet gestió per Internet
Web dgjovent.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
reserves@tjove.caib.es

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable
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EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de formació o d'assessorament

137

Subvencions per als projectes aprovats dins el marc del programa
d'acció comunitària "La Joventut en Acció" de la Unió Europea
Ajuts per dur a terme els projectes aprovats dins el marc del programa d'acció comunitària "La Joventut en
Acció" de la Unió Europea, destinats a entitats, associacions i agrupacions de joves. El programa preveu
subvencionar accions emmarcades en l'àmbit dels intercanvis de joves, servei de voluntariat europeu,
cooperació, etc.
Entitats col·laboradores
Institut de la Joventut (INJUVE)
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

11.100,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable
Europa i Lleure
Permet gestió per Internet
Web dgjovent.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable
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Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
EDUCACIÓ
IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

10

191

Activitats de lleure per a infants i joves
Realització d‟activitats de lleure consistents en campaments per a nins i nines d‟edats compreses entre els 8
i 14 anys.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

55.831,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Participació
Permet gestió per Internet
Web http://www.caib.es/campamfront/principal
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
EDUCACIÓ
IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs o instrument de coordinació

110

192

Formació i regulació normativa de l'esport
Aquesta actuació s'emmarca dins el pla de futur de les Illes Balears i pretén millorar el rendiment esportiu i
consolidar el teixit esportiu amb una base sòlida que asseguri un futur esportiu a les nostres Illes. Consta de
dos programes:
Programa de formacions i titulacions esportives.
Programa de regulació normativa de l'esport.
Entitats col·laboradores
Escola Balear de l'Esport
Pressupost previst 2010:
1.000.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General Delegació de la Presidència per a l'Esport
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.ebe.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
EDUCACIÓ
IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

117

193

Esport en edat escolar
Programes i accions desenvolupats que permeten ajudar l'esportista durant l'etapa de l'edat escolar:
Programa d'organització de les finals balears de l'esport en edat escolar.
Programa d'organització de desplaçaments als campionats d'Espanya.

Entitats col·laboradores
Fundació Illesport
Pressupost previst 2010:
3.500.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General Delegació de la Presidència per a l'Esport
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.illesport.org
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
EDUCACIÓ
IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

138

194

Camps de Treball
Realització de camps de treball a les Illes Balears, a altres comunitats autònomes i a l'estranger per a joves
de 18 a 26 anys.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

80.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Participació
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA

Tipus de recurs
Actuació

Recurs o instrument de coordinació
Altre tipus de recurs

113

195

Esport post alt nivell
Programes i accions desenvolupades que permeten ajudar l'esportista d'alt nivell:
Programa de reinserció en el món laboral en col·laboració amb la Fundació Adecco, la UIB i la Conselleria
de Treball.
Entitats col·laboradores
Fundació Illesport
Pressupost previst 2010:
1.000.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General Delegació de la Presidència per a l'Esport
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.illesport.org
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

47

196

Cursos d'idiomes. Programa Juniors
Cursos d'idiomes de dues setmanes a Anglaterra per a grups de 30 estudiants de 13 a 16 anys i
acompanyant. Les dates són durant l'estiu. El programa inclou bitllet d'avió d'anada i tornada, trasllats des
de l'aeroport, 15 hores setmanals d'anglès general, pensió completa, etc.
Entitats col·laboradores
Carnet Jove
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Autofinançament
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Participació
Permet gestió per Internet
Web aferssocials.illesbalears.cat
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de difusió

46

197

Cursos d'idiomes a l'estranger
Cursos d'idiomes per a majors 16 anys que s'imparteixen a més de 80 escoles repartides a distints països,
per estudiar set idiomes:
Anglès a Austràlia, al Canadà, als Estats Units, a la Gran Bretanya i a Malta.
Xinès a la Xina.
Alemany a Alemanya i a Àustria.
Francès a França.
Italià a Itàlia.
Portuguès a Portugal.
Entitats col·laboradores
Carnet Jove
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Autofinançament
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Participació
Permet gestió per Internet
Web aferssocials.illesbalears.cat
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
INFORMACIÓ I TIC

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

133

Suport a la vigilància dels espais de rellevància ambiental
Formació i oci en un context afirmatiu, saludable, associatiu, igualitari, solidari i constructiu: participació
activa en activitats de gestió dels espais protegits de la Xarxa Natura 2000 a les Illes Balears.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

5.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Direcció General de Biodiversitat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.xarxanatura2000.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Aquest programa s'iniciarà al llarg de 2010.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

198

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Mecanisme de participació dels joves
Recurs adreçat als joves

99

Concurs de fotografia cooperant (actuació en col·laboració amb la
Direcció General de Joventut)
Fomentar i potenciar la creativitat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, per generar nous
materials que mobilitzin conductes i actituds d'interès envers el mon de la cooperació.
Entitats col·laboradores
UIB
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

8.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.artjove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Joves residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 30 anys dia 31 de desembre de l'any de la
convocatòria.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

199

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

192

Subvencions a entitats locals i a entitats socials per dur a terme
projectes per a joves
Subvencions a entitats locals i a entitats socials que financin projectes els beneficiaris dels quals siguin els
joves (activitats lúdiques, esportives i de formació).
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
1.900.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General d'Immigració
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web http://www.caib.es/govern/organigrama/ar
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

200

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

112

201

Esport universitari
Programes i accions desenvolupades que ajudin l'esportista durant l'etapa universitària:
Programa de suport dels desplaçaments als campionats d'Espanya i de la vestimenta esportiva.

Entitats col·laboradores
Fundació Illesport
Pressupost previst 2010:
1.000.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General Delegació de la Presidència per a l'Esport
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.illesport.org
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

115

202

Esport federat
Programes i accions desenvolupades que ajudin l'esportista federat:
Programa d'ajudes per desplaçaments als campionats d'Espanya o proves nacionals.
Ajudes per adquirir material esportiu.
Ajudes pel manteniment ordinari de les federacions i l‟organització de campionats de les Balears.
Programa de convenis amb institucions privades per oferir serveis a preus més econòmics als esportistes,
clubs i federacions.

Entitats col·laboradores
Fundació Illesport
Pressupost previst 2010:
3.500.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General Delegació de la Presidència per a l'Esport
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.illesport.org
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

119

203

Pla de Futur Esportiu Illes Balears
Programes i accions desenvolupades que ens permeten donar suport a l'esportista d'una manera indirecta,
però que són imprescindibles per millorar-ne el rendiment esportiu.
Formació i regulació normativa de l'esport:
Programa de Formacions i Titulacions Esportives.
Programa de Regulació Normativa de l'Esport.
Biomedicina:
Serveis mèdics.
Entitats col·laboradores
Escola Balear de l'Esport
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: (vegeu fitxes 109, 110 i 111)
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General Delegació de la Presidència per a l'Esport
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.ebe.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

4

204

Mou-te amb el Carnet Jove
Participació a fires i esdeveniments joves per donar a conèixer el servei i difondre‟n els avantatges.
Entitats col·laboradores
Sa Nostra, La Caixa i empreses de les Illes Balears que ofereixen descomptes als titulars del Carnet Jove.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

13.260,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Carnet Jove
Permet gestió per Internet
Web carnetjove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Anual

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

118

205

Pla de Manteniment d'Instal·lacions
Manteniment de les instal·lacions esportives.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
1.500.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General Delegació de la Presidència per a l'Esport
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

9

206

Pack Jove
És un talonari per als titulars del Carnet Jove amb vals de descompte en cultura, turisme, mobilitat,
esports, salut, formació, lleure i altres.
Entitats col·laboradores
Sa Nostra, La Caixa i empreses de les Illes Balears que ofereixen descomptes als titulars del Carnet Jove.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

27.654,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Carnet Jove
Permet gestió per Internet
Web carnetjove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
S'entregarà un talonari a tots els nous titulars del Carnet Jove. Els qui ja el tenen podran passar a recollir-lo
fins que se n‟exhaureixin les existències.

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

109

207

Tecnificació esportiva
Aquesta actuació s'emmarca dins el Pla de Futur de les Illes Balears i pretén millorar el rendiment esportiu i
consolidar el teixit esportiu amb una base sòlida que asseguri un futur esportiu a les nostres Illes.
Entitats col·laboradores
Escola Balear de l'Esport
Pressupost previst 2010:
1.500.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General Delegació de la Presidència per a l'Esport
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.ebe.es
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

120

Suport als diferents models de l'esport. Campanya Esports
SUMAVALORS
Pla de suport a l'esport . En destacam els programes següents:
Esport en edat escolar
Esport universitari
Esport federat

Entitats col·laboradores
Fundació Illesport
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Vegeu la descripció de cada modalitat
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General Delegació de la Presidència per a l'Esport
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.illesport.org
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

208

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de difusió

44

209

Promoció del Voluntariat
Voluntariat a la UIB
Voluntariat a la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears
Celebració del Dia del Voluntariat
Entitats col·laboradores
Ministeri d'Educació, Política Social i Esport.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

24.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Participació
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

116

210

Esport d'elit
Programes i accions desenvolupades que ajuden l'esportista d'elit:
Programa de patrocinis per a esports d'equip col·lectiu que disputen competicions nacionals a la
península.
Patrocinis per a esports d'equip individual que disputen competicions nacionals a la península.
Pla d'Ajudes a l'Esport Balear (PAEB) per a esportistes propers a l'elit.
Programa de Patrocinis per a Esportistes Individuals.

Entitats col·laboradores
Fundació Illesport
Pressupost previst 2010:
4.000.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General Delegació de la Presidència per a l'Esport
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.illesport.org
Hi ha material editat
Observacions

II Pla Jove 2010-2012
[+] Accions Joves

Estable

Direcció General de Joventut

II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de difusió

49

211

Carnet Jove
El Carnet Jove del Govern de les Illes Balears té com a funció principal propiciar l'accés a un seguit de
productes, serveis i avantatges econòmics per als joves amb edats compreses entre els 14 i 30 anys, ambdues
incloses.
Entitats col·laboradores
La Caixa, Sa Nostra i diferents organismes i entitats públiques o privades que ofereixen descomptes als joves.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

209.086,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
Carnet Jove
Permet gestió per Internet
Web http://carnetjove.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
El Carnet Jove es pot expedir a Infojove (Av. d'Alemanya, 13, baixos. Palma) de dilluns a divendres de 8 a 19
h. Els mesos de juliol i agost, de 8 a 15 h.
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Àrea

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de formació o d'assessorament

98

212

Convocatòria de cooperants
Els objectius principals d'aquesta convocatòria són:
- Millorar la capacitat i la formació de persones dels països empobrits.
- Facilitar l'intercanvi i la transferència de coneixements i de metodologies entre professionals de les Illes
Balears i els pobles empobrits.
- Promoure que els joves de les Illes Balears d'entre 18 i 30 anys participin com a voluntaris i voluntàries en
projectes de cooperació o en recursos de serveis socials bàsics, en unitats d'economia social, d‟associacions
de defensa dels drets.
Entitats col·laboradores
Organisme responsable: Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (ACIB), UIB.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

50.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web http://acib.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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IGUALTAT D‟OPORTUNITATS
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Mecanisme de participació dels joves

102

Programa de sensibilització, educació per al desenvolupament i
voluntariat universitari (actuació emmarcada en el conveni amb la
UIB)
El objectius principals d'aquesta actuació són els següents:
- Promoure que els membres i l'alumnat de la comunitat universitària participin en el voluntariat de
cooperació.
- Oferir formació d‟aquest àmbit amb accions diverses (xerrades, taules rodones, projeccions audiovisuals,
exposicions, publicacions, etc.)
Entitats col·laboradores
UIB
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

25.000,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
Alumnes, exalumnes de la UIB i altres membres de la comunitat universitària com professorat, personal
d'administració, etc.
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PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

134

Programa de Voluntariat per al Seguiment de la Biodiversitat
Balear
Formació i oci en un context afirmatiu, saludable, associatiu, igualitari, solidari i constructiu: participació
activa en activitats de gestió dels espais protegits de la Xarxa Natura 2000 a les Illes Balears.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

5.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Direcció General de Biodiversitat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.xarxanatura2000.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Aquest programa s'iniciarà al llarg de 2010.
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IGUALTAT D‟OPORTUNITATS
FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de formació o d'assessorament

100

215

Pràctiques d'alumnes de la UIB en països empobrits (actuació en el
marc del conveni amb la UIB)
Pràctiques de l'alumnat de la UIB en països empobrits. Després de les pràctiques, s'ha de difondre
l‟experiència per sensibilitzar la societat de les Illes Balears.
Entitats col·laboradores
UIB
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

60.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
Joves universitaris que hagin de preparar el projecte de fi de carrera.
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INFORMACIÓ I TIC

Tipus de recurs
Actuació

Recurs d'investigació de la situació juvenil
Recurs o instrument de coordinació

50

216

Observatori Balear de la Joventut
Posada en marxa de l'Observatori Balear de la Joventut. És un instrument que permet disposar d'una visió
global i permanent de la situació i l‟evolució del món juvenil per estudiar, avaluar i millorar l‟impacte de les
actuacions duites a terme a la comunitat per les diferents institucions.

Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

60.000,00 €

Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut
Àrea responsable
IBJove
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
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PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL
SALUT
IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs o instrument de coordinació

111

217

Biomedicina
Aquesta actuació s'emmarca dins el Pla de Futur de les Illes Balears i pretén millorar el rendiment esportiu i
consolidar el teixit esportiu amb una base sòlida que asseguri un futur esportiu a les nostres Illes. Consta de
dos serveis:
Serveis mèdics canalitzats a través d'una clínica de referència i amb una atenció a l'esportista en les
instal·lacions d'entrenament reforçat amb fisioteràpia i psicologia.
Creació d'un espai de referència d'investigació científica esportiva.

Entitats col·laboradores
Escola Balear de l'Esport
Pressupost previst 2010:
1.000.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Presidència
Direcció General Delegació de la Presidència per a l'Esport
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.ebe.es
Hi ha material editat
Observacions
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7. Salut
La prevenció i la promoció de la salut és una responsabilitat pública i un deure de les
institucions comunitàries.
Des del punt de vista de la promoció de la salut es considera que durant la infantesa i
l'adolescència és essencial adquirir un “capital de salut” en termes d'informació sobre
temes claus i unes habilitats de vida i actituds de resposta saludables5.
− Capital de Salut. Components:
Informació sobre temes clau: sexualitat, nutrició, drogues, seguretat i riscs, activitat física i
salut mental.
Habilitats de vida: habilitat de comunicació, relacions socials, autoestima i assertivitat,
coneixement d‟un mateix, presa de decisions, tolerància i cooperació, control emocional.
L'escola és un espai educatiu crucial per a la salut dels joves, però influeix en major mesura
l'entorn familiar i social. Per això han de tenir-se en compte els entorns (familiar i
comunitari) per promocionar la salut.
Les actuacions que es recullen en aquesta àrea es planteja com un repte la necessitat
d‟avaluar el que es fa, de treballar amb els joves i de millorar constantment les polítiques de
prevenció. Cal promoure accions coordinades des de tots els àmbits comunitaris (família,
escola, centre de salut, serveis socials i d‟altres). Cal acostar els joves i els professionals que
hi treballen, els recursos que hi ha a les Illes Balears en matèria d‟alimentació saludable,
vida activa, prevenció de conductes additives i salut afectiva i sexual. I treballar per reduir
els problemes socials que afecten les persones joves en matèria de salut.

AA VV: Guanyar salut amb la joventut. Recomanacions sobre salut sexual i reproductiva, consum d'alcohol i salut mental,
del Grup de treball de Promoció de la Salut de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut. Juny, 2002. Ministeri de Sanitat i Consum. Pàg. 15-16.
5
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Àrea

SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs d'investigació de la situació juvenil

80

219

Enquesta de salut de les Illes Balears
Diagnòstic de salut
Ambdós documents fan una valoració de la salut de la població i posteriorment emeten un diagnòstic
sobre la salut i sobre aquells determinants que l‟ajuden o la perjudiquen. Les àrees valorades es basen en els
determinants de salut.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

56.297,00 €

Població destinatària
Mediadors juvenils
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Pla de Salut
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
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Àrea

SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs o instrument de coordinació

165

Enquesta estatal sobre ús de drogues en ensenyances
secundàries (ESTUDES)
El Pla Nacional sobre Drogues du a terme bianualment un estudi per conèixer la situació i les tendències
dels consums de drogues entre els estudiants d'ensenyances secundàries de 14 a 18 anys. Complementant
aquesta acció, la Conselleria de Salut i Consum, amb el servei PADIB, fa una aportació econòmica per
augmentar la mostra balear i poder ajustar els resultats a la realitat de la població juvenil de les Illes Balears.

Entitats col·laboradores
Pla Nacional sobre Drogues
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Bianual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
PADIB: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.
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Àrea

SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs o instrument de coordinació

166

Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya
(EDADES)
El Pla Nacional sobre Drogues realitza una enquesta domiciliària biennal dirigida a la població de 15 a 64
anys. Els objectius són estudiar la situació i veure l'evolució de l'extensió del consum de les principals drogues
psicoactives d'abús en la població general, de l'edat d'inici en el consum de drogues, del risc percebut davant
distintes conductes de consum i de la disponibilitat percebuda de drogues.
Entitats col·laboradores
Pla Nacional sobre Drogues
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Bianual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
PADIB: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.
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SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs o instrument de coordinació

167

CRIDA (Centre de Resposta Immediata de Drogodependències i
Addiccions)
Servei destinat a donar informació, assessorar i orientar la població en general i els professionals d'entitats
i recursos socials sobre drogodependències i addiccions a les Illes Balears.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
PADIB: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.
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SALUT

Tipus de recurs
Actuació

128

Pla de Prevenció de la Sida

223

Les actuacions que es duen a terme tenen com a objectiu general prevenir la sida mitjançant diferents
programes i activitats, tenint en compte la perspectiva de gènere i la diversitat i multiculturalitat de les
persones destinatàries. La prevenció de la transmissió per via sexual entre els joves és una prioritat
fonamental.
Entitats col·laboradores
Ibsalut, Col·legi de Farmacèutics, ONG.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

413.761,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web portalsalut.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Tipus de material: Fullets, cartells, preservatius, lubricants, xeringues…
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

168

CAD Jove (Centre d'Atenció de les Drogodependències)
Els CAD (Centre d'Atenció a les Drogodependències) són centres de tractament ambulatori que atenen
persones que presenten problemes d'addicció a substàncies (alcohol, cocaïna, heroïna, cànnabis,
tranquil·litzants, drogues de síntesi, al·lucinògens i altres drogues) i/o conductes additives (joc, mòbil, sexe,
Internet, entre d'altres) i els seu familiars.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

0,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Anual

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
PADIB: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.
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Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

57

UTMAS (Unitat de Tractament de Menors Víctimes d’Abús Sexual)
La Unitat de Tractament proporciona als menors i/o joves víctimes d‟abús sexual i a les seves famílies, un
espai terapèutic on explorar la repercussió de l'abús i on cobrir les necessitats detectades a partir de la
situació viscuda.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: Pressupost personal propi.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Menors i Família
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
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Tipus de recurs
Actuació

130

Promoció de la salut materna infantil

226

Facilitar els mitjans per informar i formar les mares sobre hàbits saludables i prevenció de malalties en la
maternitat.
Entitats col·laboradores
Ibsalut, xarxa sanitària privada, entitats ciutadanes.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

41.389,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.portalsalut.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Guies, tríptics, fitxes.
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SALUT

Tipus de recurs
Actuació

Recurs d'investigació de la situació juvenil

64

Estudis: Lesions per accidents de trànsit i lesions en la població
infantil i adolescent
Monitorització de les lesions per accidents de trànsit a les Illes Balears. Principalment són estudis de
valoració de la situació de les lesions per accidents que ajuden a diagnosticar el problema i a planificar els
serveis de salut.
Entitats col·laboradores
Servei de Salut de les Illes Balears
Hospital de Son Dureta
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

14.091,00 €

Població destinatària
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Pla de Salut
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
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Tipus de recurs
Actuació

131

Promoció de la lactància materna

228

Proporcionar informació i assessorament dels beneficis de la lactància materna sobre la salut de la mare i
el recent nat, posant especial atenció en el col·lectiu de mares joves. Formació dirigida a les mares, als pares i
al personal sanitari de maternitats i d‟atenció primària.
Entitats col·laboradores
Ibsalut, xarxa sanitària privada, entitats ciutadanes.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

22.824,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.portalsalut.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Manuals, guies, tríptics, fitxes.
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Tipus de recurs
Actuació

132

Programa de Vacunacions

229

Revisió i actualització del calendari de vacunacions en la població infantil i juvenil.
Entitats col·laboradores
Ibsalut, Conselleria d'Educació, entitats ciutadanes.
Pressupost previst 2010:
3.100.000,00 €
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.portasalut.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
Pòsters, tríptics i cartes dirigides a pares, docents i població en general.
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

SALUT
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de difusió

85

230

Els joves deim “no” al tabac
És un programa dissenyat per donar a conèixer a la comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies) el
problema que representa el tabac per a la salut de les persones, tant per a les fumadores actives com per a les
fumadores passives. Pretén contribuir a evitar que els joves escolaritzats s'iniciïn en l'addicció a la nicotina, a
la vegada que dóna a conèixer a la comunitat educativa els recursos que els serveis sanitaris públics ofereixen
per ajudar a deixar de fumar.

Entitats col·laboradores
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, Associació Balear d'Infermeria Comunitària, Societat Balear de
Medicina Familiar i Comunitària, Conselleria de Salut i Consum, Conselleria d'Educació i Cultura i Col·legi
d'Infermeria de les Illes Balears.
Pressupost previst 2010:
6.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: vegeu l‟actuació de la Conselleria de Salut i Consum
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es/
Hi ha material editat
Observacions
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Direcció General de Joventut
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Àrea

SALUT
EDUCACIÓ

Tipus de recurs
Actuació

Altre tipus de recurs
Recurs adreçat als joves

79
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Programa “Atura't”
Avaluació i intervenció amb adolescents que han comès una agressió sexual. Té com a objectiu primordial
reduir la reincidència dels joves agressors sexuals per evitar víctimes.
Entitats col·laboradores
Fundació s'Estel
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

136.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Menors i Família
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
Aquests joves tenen una mesura judicial: agressió sexual. Venen derivats del jutjat, educadors de medi obert i
centres socioeducatius.
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

SALUT
EDUCACIÓ
IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

129

Prevenció d’embarassos no desitjats en població jove i immigrada
Informació i formació sobre mètodes anticonceptius amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat a
l'anticoncepció i disminuir la taxa d'embarassos no desitjats en la població jove i immigrada.
Entitats col·laboradores
Ibsalut, Conselleria d'Educació, Conselleria d'Esports i Joventut, Conselleria d'Afers Socials, ajuntaments,
entitats ciutadanes.
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

30.000,00 €

Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
Guies i tríptics.
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Àrea

SALUT
EDUCACIÓ
IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves

84
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Consulta Jove
La Consulta Jove és una consulta que es duu a terme en alguns centres d‟educació secundaria amb
l'objectiu de promoure i educar en la salut a joves escolaritzats (de 12 a 18 anys aprox.). Consisteix que un
professional de la salut (generalment infermers, comares i, a vegades, metges, pediatres) es desplaci a
l'institut i rebi les consultes relacionades amb qualsevol tema de salut que preocupa al jove, de manera
individual com en petits grups (3 o 4 joves).

Entitats col·laboradores
Centres de Salut
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost: vegeu l‟actuació de la Conselleria de Salut i Consum
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Mallorca
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web weib.caib.es/
Hi ha material editat
Observacions
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Anual
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II PLA JOVE 2010-2012
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Àrea

SALUT
EDUCACIÓ
INFORMACIÓ I TIC

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs d'investigació de la situació juvenil

136

234

Estratègia d'alimentació saludable i vida activa. Àrees d'actuació
en entorn escolar, comunitari, empresarial/laboral, sanitari
Estratègia per fomentar l'alimentació saludable i la vida activa en la població general, en l‟àmbit escolar,
en l‟àmbit sanitari i laboral/empresarial. Campanyes de sensibilització: Es tracta de desenvolupar accions de
sensibilització.
Programes de Promoció i Prevenció en l'Àmbit Educatiu: Programes que s'ofereixen als centres educatius per
implementar-los. Dirigits a alumnes d'FP i ESO. També es forma el professorat.

Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:

86.500,00 €

Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Promoció i Protecció de la Salut
Permet gestió per Internet

Web

Hi ha material editat
Observacions
L'estratègia d'alimentació i vida activa estarà disponible pel febrer.
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Àrea

SALUT
EDUCACIÓ
INFORMACIÓ I TIC

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs o instrument de coordinació

157
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Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB)
PADIB.
- Àrea de Prevenció: Programa de Prevenció en l'Àmbit Educatiu. Programes: “Bon dia, salut”, “Decideix”,
“Entrau sense fumar”, “El secret de la bona vida”, Catàleg de Programes de Prevenció.
- Àrea de Formació i Sistemes d'Informació: Formació de professorat, mediadors, en l'àmbit de la
comunitats autònomes, Estudes; Edades.
- Servei de Resposta Immediata “CRIDA”
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
611.501,00 €
Nota amb relació al pressupost: Pressupost de l‟Àrea de Prevenció: 460.949,61 €; Àrea de Formació i
Sistemes d'Informació: 60.490,16 €; Àrea de Tractament: 90.061 €
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat
Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web www.infodrogues.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
El PADIB és el responsable de les actuacions en matèria de drogodependències de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. Té com a objectius planificar, impulsar, coordinar i avaluar en matèria de
drogodependències, així com gestionar els centres i serveis propis.
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II PLA JOVE 2010-2012
II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears

Àrea

SALUT
IGUALTAT D‟OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs de difusió

107
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Anticoncepció d'urgència
Facilitar l'accés a l'anticoncepció d'urgència i l'assessorament en planificació familiar i prevenció de MTS.
Entitats col·laboradores
Pressupost previst 2010:
Nota amb relació al pressupost:
Població destinatària
Població general
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Planificació i Finançament
Àrea responsable
Permet gestió per Internet
Web portalsalut.caib.es
Hi ha material editat
Observacions
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Àrea

SALUT
INFORMACIÓ I TIC
IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Tipus de recurs
Actuació

Recurs adreçat als joves
Recurs instrument de coordinació

53
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Punt d'Assessorament de Salut (PAS)
El PAS és un centre d'atenció a joves especialitzat en temes relacionats amb la salut (anticonceptius,
píndola postcoital, identitat sexual, drogues, alimentació, violència, etc.). És un centre d'assessorament,
orientació i promoció de la salut des d'una perspectiva positiva, igualitària, educativa, saludable i de
maduració personal. Potencia, a més, una cultura de la salut com a motor de desenvolupament personal.
Entitats col·laboradores
Conselleria de Salut i Consum, Institut Balear de la Dona, altres entitats.
Pressupost previst 2010:
88.000,00 €
Nota amb relació al pressupost: El pressupost correspon als convenis signats amb les entitats.
Població destinatària
Joves
Àmbit territorial Illes Balears
Indicadors d'avaluació

Periodicitat

Estable

Nova creació

Òrgan competent
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Joventut - IBJove
Àrea responsable
IBJove
Permet gestió per Internet
Web http://salutjove.wordpress.com/
Hi ha material editat
Observacions
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Coordinació, seguiment i avaluació del Pla
Per arribar a un model de serveis integrals i coordinats, com ja s‟apuntava en el Pla Jove
2001-2004, s‟han d‟establir enllaços institucionals estables i els mecanismes per compartir
els recursos i per respondre amb agilitat a les noves necessitats. Per això:
1. Una persona tècnica nomenada pel director general de Joventut serà la responsable
de coordinar el seguiment de les mesures que es preveuen en aquest Pla. Les seves
funcions seran:
Coordinar la planificació i el seguiment de les actuacions previstes en el Pla,
respectant les competències de cada direcció general o de les entitats.
Establir un pla d‟aplicació progressiva de les mesures previstes de manera
coordinada amb els tècnics responsables de les altres direccions generals o
entitats.
Informar la Comissió Interdepartamental del grau d‟acompliment del Pla.
2. D‟acord amb l‟anterior, cada direcció general implicada a aplicar el Pla nomenarà
una persona tècnica, que serà la responsable de coordinar-se amb la responsable de
Joventut per fer el seguiment de les mesures que afectin o siguin competència de la
direcció general corresponent i que es recullin en el Pla.
El seguiment del Pla es planteja com un element indispensable per dur a terme una
avaluació de caràcter obert, i que disposarà de diferents estructures de seguiment per anar
ajustant el Pla a cada moment.
D‟una altra banda, s‟ha de tenir en compte que s‟han formulat mesures i actuacions
avaluables. Es farà una revisió anual, que ens permetrà ajustar les mesures i les actuacions a
desenvolupar i l‟assignació pressupostària. Un cop finalitzat el període de desplegament del
Pla el 2012, es durà a terme una avaluació final per determinar el nivell d‟acompliment.
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Valoració econòmica
La previsió pressupostària del II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears,
previst per al període 2010-2012, s‟obté de les aportacions ja previstes actualment per a
l‟any en curs, més les aportacions previstes per al desenvolupament de les actuacions els
anys 2011 i 2012.
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L‟aprovació del Pla no implica cap despesa ni cap compromís d‟assignació pressupostària a
priori. Simplement inclou les estimacions sobre les despeses que serien necessàries per dur
a terme les actuacions incloses, per tal d‟assolir els objectius indicats, amb unes estructures
de seguiment i avaluació que, d‟acord amb el que s‟assenyala a l‟apartat anterior, han de
permetre dur a terme una revisió anual per ajustar les mesures i les actuacions a
desenvolupar i l‟assignació pressupostària.
Aquestes actuacions i objectius queden sotmesos a l'existència de crèdit adequat i suficient
en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'exercici
corresponent.
La voluntat és establir un pla transversal d'actuació en matèria de joventut i de coordinar
l'actuació de les conselleries del Govern de les Illes Balears en aquest sentit pels anys 20102012.
II Pla Jove 2010-2012. Previsió pressupostària
Àrees estratègiques del II Pla Jove 2010-2012

2010

2011

2012

Previsió 2010-12

EDUCACIÓ

55.021.242,00 €

55.021.242,00 €

55.021.242,00 €

165.063.726,00 €

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA

13.060.655,00 €

13.060.655,00 €

13.060.655,00 €

39.181.965,00 €

8.399.306,00 €

8.399.306,00 €

8.399.306,00 €

25.197.918,00 €

IGUALTAT D'OPORTUNITATS

197.476,00 €

197.476,00 €

197.476,00 €

592.428,00 €

INFORMACIÓ I TIC
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT
PERSONAL
SALUT

200.563,00 €

200.563,00 €

200.563,00 €

601.689,00 €

24.386.623,00 €

24.386.623,00 €

24.386.623,00 €

73.159.869,00 €

HABITATGE

4.606.363,00 €

4.606.363,00 €

4.606.363,00 €

13.819.089,00 €

105.872.228,00 €

105.872.228,00 €

105.872.228,00 €

317.616.684,00 €
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Llista de persones de contacte al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears o que han intervengut en la recollida de les actuacions del II Pla Jove 20102012
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Direcció General de Coordinació i Projectes Estratègics: José Antonio Santos
Delegació de la Presidència per a l’Esport: Miquel Ramis, Sebastià Balaguer
Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural: Antoni Perelló, Asunción
Matosas
CONSELLERIA D‟INNOVACIÓ, INTERIOR I JUSTÍTICA
Direcció General de Tecnologia i Comunicacions: Jeroni Navarrete
Direcció General d’Interior: Sebastià Amengual, Rafel Covas Femenia (Institut de Seguretat
Pública de les Illes Balears)
CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
Direcció General de Promoció Turística: Imma Bafaldón, Francisca Company, Ramón
Álvarez
Direcció General de Treball: Iago Negueruela, Pere Aguiló, Pilar del Castillo
Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa: Maria Duran, Conxa Garau
Direcció General de Planificació Estratègica:
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB): Marcel·lí Fernández de Heredia, Maria Josep
Aguiló Casabona, Margarita Pujol
CONSELLERIA D‟EDUCACIÓ I CULTURA
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat: Miquel Perelló, Joana Mora,
Antoni Picó
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent: Miquel Mestre,
Antoni Lladó Sastre, Carme Molina Alcántara, Susana Pla Manuel-Rimbau
Direcció General d’Universitat i Modernització Educativa: Francisca Garcías
Direcció General de Planificació i Centres: Elvira Badia, Joan Antoni Sancho Castañer
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Direcció General de Salut Pública i Participació: Margalida Buades, Guillem Artigues Vives,
Elena Tejera Rifé, Elena Cabeza, Teresa Pou Navarro, Clara Vidal Thomas, Joaquín Bellón,
Mila Gázquez
Direcció General de Consum: Armando Bohoyo
Direcció General de Planificació i Finançament
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental: David Abril, Carlos Alonso Laita
Direcció General de Biodiversitat: Pere Bonet
Direcció General de Mobilitat
Consorci de Transports de Mallorca
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CONSELLERIA D‟AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ
Francesca Mir, Maria Rodríguez
Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM): Antoni Bennàssar, Lourdes Lara
Direcció General de Menors i Família: Francesca Vanrell, Maria Magdalena Castells
Torrens, Marta Carreras, Manuel Sánchez, Sebastiana Ballester, Catalina Seguí
Institut Balear de la Dona: Lila Thomàs, Farah Bouzza, Francisca Forteza, Joana Pinya
Direcció General de Cooperació: Sonia de Wulf Vives, Aina Esteva, Andreu Vidal, Carmen
Ortega
Direcció General d’Immigració: Manuel Cámara, Alejandro Escriche
Direcció General de Planificació i Formació de Serveis Socials: Andreu Horrach
Direcció General de Joventut: Joan Ferra, Sandra Riba, Rafel Estades, Maria Caldentey, Bel
Ramis, Biel Frau, Andreu Bonet
Institut Balear de la Joventut (IBJOVE): Fina Tur, Imma Moreno, Natàlia Rabassa, Joan
Artigues, Xavier Manera, Andreu Mateu, Antoni Prats, José Hierro, Ajo Monzó, Biel Sastre,
Pep Lluís Riera, Magdalena Rigo, Victòria Solera, Rafel Garcias, Isidro Novas, Assumpta
Mas
CONSELLERIA D‟HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge: Casimir Gòdia, Antònia Rufete Cerdà
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI): Catalina Cladera
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Direcció General de Promoció Industrial: Antoni Femenias, Joan Fortuny Siquier
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Gràcies per la vostra col·laboració. Per a qualsevol aclariment o
suggeriment, no dubteu a posar-vos en contacte amb Assumpta
Mas, coordinadora del Pla Jove IB JOVE. Direcció General de
Joventut.
Telèfon: 971 17 89 51
Actuacions que desenvolupa el Govern de les Illes Balears i que afecten les joves i els joves
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Dades de la Direcció General o entitat responsable
Direcció General / Organisme:
Conselleria:
Adreça:
Persona de contacte:
Telèfon:

Adreça electrònica:

Nom del servei, programa o actuació
Nom del servei, programa o actuació:
Organisme responsable:
Unitat o servei:
Entitats col·laboradores públiques o privades:
Breu descripció del servei, programa o actuació:

Àmbit territorial
Illes Balears

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Pressupost
Pressupost anual per a 2010
Pressupost anual previst per a 2011
Periodicitat / Durada del servei, programa o actuació
Estable

Anual

Bianual

Curs escolar

Indicadors d’avaluació
Se n‟han previst: Sí

/ No

Indicadors:
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Altres
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S’ha editat material relacionat amb l’actuació?

Sí

/ No

Tipus de material:

Actuació
Està consolidada

/ És de nova creació

Any d‟inici:
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Es preveu que l‟actuació es dugui a terme l‟any
2011
Sí
/ No
2012
Sí
/ No

Població destinatària
Joves, exclusivament (actuació directa)
Població en general, però les persones joves en són els principals usuaris/beneficiaris (actuació indirecta)
Altra població de referència:
Mares i pares
/ Professors, mediadors juvenils

Àrea o àrees en què s’emmarca l’actuació o el servei
FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA
Educació
Habitatge
Participació i desenvolupament personal (oci, temps lliure, cultura, esport, associacionisme, voluntariat,
turisme, medi ambient, etc.)
Salut
Informació i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
Igualtat d‟oportunitats: multiculturalitat, insularitat i perspectiva de gènere.

Tipologia del servei o recurs
Recursos adreçats als joves: humans, materials i econòmics (serveis, equipaments, subvencions, etc.)
Recursos i instruments de coordinació: instruments de col·laboració amb altres institucions o dins la
mateixa Administració autonòmica (comissions, acords, convenis, sistemes de gestió compartida, etc.)
Recursos relacionats amb la investigació de la situació de la joventut: enquestes, estudis sociològics,
monogràfics, etc.
Mecanismes de participació dels joves en l‟elaboració de projectes: consells, grups de discussió, fòrums,
etc.
Recursos de formació i assessorament del personal a l‟hora de planificar, desenvolupar i avaluar les
polítiques i els programes relacionats amb la joventut: cursos, manuals, programes o sessions de formació,
intercanvis d‟experiències, etc.
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Canals de difusió dels recursos existents: instruments existents per difondre els recursos entre els joves
(publicacions, guies, Internet, publicitat, etc.)
Iniciatives normatives: normes que regulin aspectes directament relacionats amb la joventut o que puguin
afectar els interessos d‟aquest col·lectiu.
Altres (especificau-los):

Permet la gestió per Internet:

Sí

/ No

Per a més informació, els joves es poden Direcció General de Joventut
adreçar a:
Adreça electrònica:
Web:

(Indicau també les delegacions a Menorca i a Eivissa i
Formentera, si escau.)

Observacions
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