TROBADA D'ADOLESCENTS

Km. O 2011
(document de treball)

DESCRIPCIÓ
La Trobada d’adolescents Km.0, es durà a terme durant un cap de setmana
del 2011. La ubicació d’aquesta activitat està per confirmar, però es realitzarà
en una casa de colònies.
La Trobada d’adolescents està pensada pels grups de joves que tenen entre
14 i 17 anys i amb vinculació a alguna de les entitats del MLP. Podem ésser
casals de Joves de l'ACJ, esplais federats a ESPLAC i agrupaments que
pertanyen a Acció escolta.
Grup de joves hauran de venir en companyia d'una persona referent major
d'edat que se'n faci responsable. Aquests referents educatiu (casaleros i
casaleres, monitores i monitors i caps) s'incorporaran a la comissió promotora i
implicaran als i les adolescents en l'organització de les activitats de la trobada.
El Km.0 comptarà amb un programa que contindrà activitats de relació, tallers
formatius i espais lúdics.
La idea és que les activitats tinguin un caràcter formatiu en tant que aniran
destinades a reforçar capacitats i habilitats dels i les adolescents. L'equip
tècnic de les Federacions organitzadores assessorarà i donarà suport a
aquelles activitats que es realitzin i estiguin relacionades amb alguns dels
àmbits de treball de la federacions.
El programa d’activitats està (tal com marca el tarannà de la pròpia Federació)
obert a qualsevol proposta i modificació tenint en compte el consens de totes
les persones participants.

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ.
Donat que un dels pilars de la federació és la promoció de la participació, quan
s’organitzen activitats en el si de la federació s’intenta que els joves dels
Casals participin en el disseny i programació d’aquestes. Partint d'aquesta
premissa, seran els adolescents (14 a 17 anys) els que participaran en el
disseny i la programació de les diferents activitats/tallers, que es realitzin al
Km. 0.
Comissió PROMOTORA:
Aquesta comissió està formada principalment pels dinamitzadors/monitors
dels Casals de Joves interessats en aquesta activitat, els/les responsables
polítics i els tècnics dels Àmbits de Projectes Culturals i de Secundària de la
Federació.
Tots aquests agents tindran la funció de definir/consensuar la proposta
d'activitat: com portar a terme el projecte de l’activitat (planificació), definir un
marc normatiu bàsic, compartir i definir estratègies per a la dinamització dels
adolescents. Cal dir que a partir de la presentació del projecte a d'altres
entitats interessades, la comissió PROMOTORA s'ampliarà en la mesura que els
interessats s'hi sumin.
Com a resum dir que la comissió estarà formada per:
 Dinamitzadors/es, monitors/es dels adolescents dels Casals de
Joves (o vinculats), d'ESPLAC i/o d'Acció Escolta.
 Els/les responsables polítics i els/les tècnics dels Àmbits de
Projectes Culturals i de Secundària de la Federació.
Comissió ORGANITZADORA:
Com hem dit anteriorment, un del objectius és donar eines i recursos als i les
adolescents per afavorir la seva participació en els Casals de Joves.
Participar és una idea que, en essència, vol dir prendre part en alguna cosa; en
general, podríem dir també que implica la idea de pertinença a un grup dins
del qual assumim un compromís i una responsabilitat. Així doncs, podríem dir
que participació és una acció en la qual l'individu (o el grup) pren part activa
en un col·lectiu amb una finalitat comuna.
La intenció és que siguin els i les ADOLESCENTS qui organitzin la trobada. Així
doncs, la COMISSIÓ ORGANITZADORA estarà formada pels i les adolescents.
Caldrà veure quin és el nivell d'implicació que volen assolir tot i que se'ls
obrirà la porta a participar en tots els àmbits de l'organització, que són:
 Programa d'Activitats;
 Allotjament: dinar i estança en la casa de colònies.
 Imatge: disseny de la publicitat i impremta.
 Organització: logística i organització general.
 Material: en el cas que alguna activitat ho requereixi.
 Transport: per si el transport públic no arriba a la casa de colònies
directament.

RECORDEU: Per tal que un grup d'adolescents vinculat a un casal o esplai o
agrupament pugui participar a l'activitat haurà d'anar acompanyat d'una
persona responsable.

TEMPORALITZACIÓ DEL PROJECTE
FASE 1: DEFINICIÓ DEL PROJECTE
•
•

•

•

Agents implicats: qui vulgui
Objectius:
o Implicar a les entitats en la planificació del Km. 0.
o Crear una comissió PROMOTORA.
o Definir el projecte de la trobada.
o Planificar la seva organització
Accions:
o Preparar document de treball.
o Reunió de Treball per acabar de definir la proposta.
o Presentació del projecte amb els referents educatius de cada
entitat que treballin amb adolescents.
o La comissió elaborarà un projecte per el Pre Km. 0.
Període:

FASE 2: PROCÉS PARTICIPATIU
•
•

•

•

Agents implicats: comissió PROMOTORA, referents eductaius, i els i les
joves adolescents.
Objectius:
o Implicar a les entitats en l’organització de la Trobada
d’adolescents.
o Reunió de treball amb totes les entitats interessades.
Data:
o Creació de la comissió ORGANITZADORA.
o Preparar la pre-trobada Km. 0.
Accions:
o Presentació del projecte amb els referents educatius de cada
entitat que treballin amb adolescents
o Treball de cada entitat d’una proposta per el Pre Km. 0.
o Posada en comú de les propostes.
o La comissió elaborarà un projecte per a la 1a Pre Km. 0.
Període:

1a PRE- Trobada KM.0
Es tracta d'una jornada d’una tarda en la que, presentarem la Trobada KM.0
als i les adolescents i, els diferents grups participants, es presentaran. En
aquesta pre-trobada, cada grup aporta les seves primeres propostes i es
decideix com serà la Trobada i quina serà la metodologia de treball per la seva
organització.
•

•
•
•

Objectius:
o Obrir un espai de participació directa i d'intercanvi entre els i les
adolescents que han realitzat propostes per la Trobada
d’adolescents.
o Creació de la COMISSIÓ ORGANITZADORA.
Data:
Lloc:
Accions:
o Presentació i exposició de les propostes de Trobada de cada grup
o Debat i consens
o Formació de Grups de treball per l'organització de la Trobada

FASE 3: ORGANITZACIÓ DEL KM.0 2 reunions dels adolescents
•
•
•
•

Agents implicats: comissió ORGANITZADORA, adolescents, referents
educatius, comissió PROMOTORA.
Objectius:
o Organitzar la Trobada d’adolescents Km 0.
Període:
Accions:
o Per grups de treball, organitzar l’activitat: buscar talleristes,
ponents, material, infraestructura, ambientació, difusió, etc.
o Seguiment per part dels referents educatius, etc.
o Realitzar dues reunions de treball i posada en comú amb els i les
adolescents.

KM.0
Data:

FASE 4: VALORACIÓ
•
•
•
•

Agents implicats: Tots
Objectius:
o Analitzar els fets positius i negatius de l’activitat per a tenir en
compte per futures edicions.
Període:
Accions:
o Valoració dels i les participants adolescents:
o Valoració dels referents educatius: primera setmana de .......
o Valoració de la comissió: primera setmana de ......

ALTRES DATES A TENIR EN COMPTE
•
•
•
•

Tancament programació:
Enviar dades a impremta:
Tenir feta la publicitat i fer la difusió:
Període d'inscripcions:

HORARI TIPUS DE LA TROBADA KM. 0
Dissabte
10:00 Arribada
10:45 Benvinguda i presentació
11:00 Activitats d'interrelació i coneixença
13:00 Inscripcions
14.00 Dinar (dut de casa)
16:00 Activitats
18:00 Descans
18:30 Activitats
20:30 Sopar
22:00 Vetllada
Diumenge
09:00
10:00
13:30
15:30

Esmorzar
Activitats
Dinar
Cap a casa

Horari
10:00
11:00 a
13:00

dissabte
10:00 Arribada
Activitats d’interrelació

diumenge
Esmorzar
Activitats esportives i dinàmiques.

13:30 a
16:00
16:00 a
18:00

Inscripcions + DINAR

DINAR

Tallers

15.30 Cap a casa

18:00 a
18:30
18:30 a
20:30

Descans

20:30 a
22:00
22:00 a

SOPAR

Xerrades

Vetllada

Normativa:
Pel bon ritme de l’activitat, penseu que som moltes persones, l’organització us demana
que respecteu les següents condicions:
Per la bona convivència, us demanem que respecteu el descans de la resta de persones
que ocupen la Casa de Colònies. Us demanem que no feu cap activitat “sorollosa” a partir
de les 23:59 fora de l'espai destinat a l'activitat de nit.
NOTA: Així que la tinguem, cal incloure la normativa de la Casa de Colònies que parlarà,
segurament: dels horaris d'habitacions, horaris dels àpats, entre d'altres.
Recomanacions saludables:
La trobada d'adolescents KM.0 vol ser un espai de convivència positiva i es per això que
també us volem fer arribar alguns recordatoris.
SI
• Respecta el medi ambient. Utilitza els bujols habilitats per la recollida dels residus.
Recicla!
• Netedat dels espais d’activitats. Recull!
• Posa especial atenció a aquelles deixalles que poden ser perilloses: les ampolles de
vidre i les burilles mal apagades poden jugar-nos una mala passada, sobretot a la zona
d’acampada. No badis!
• Si necessites medicines no t’oblidis de portar-les. En qualsevol cas, disposem d’una
farmaciola i assistència sanitària si fos necessari.
• Sexe sempre segur. Recorda que l’organització ofereix preservatius gratuïtament.
NO
• No es podrà consumir cap substància durant les activitats.
• La llei prohibeix el consum i tràfic de substàncies il·legals. La responsabilitat última de
consum és individual i personal, però no oblidis que en nom de la Trobada
d'adolescents KM.0 responen diverses entitats.
• En qualsevol cas, volem recordar-te que, pel bé de totes les persones però
especialment per la teva salut, realitzis sempre un consum responsable.
• Les habitacions no son un espai d’apalanke; està bé descansar però recorda que les
activitats es realitzen a la resta dels espais.
I per últim volem que no oblidis que has vingut aquí a gaudir i és el que esperem que ho
facis!
Bona trobada i...salut!

