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1. Introducció
El Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari (PIDCES) pretén, per
una banda, incidir en l’oferta d’informació i orientació als joves sobre temes del seu interès, com poden ser el
lleure, la feina, els estudis, la salut, els recursos juvenils, la participació, l’associacionisme, els esports,
l’habitatge, etc.
Un cop a la setmana, durant l’hora del pati, un equip de dinamitzadores es desplaça a tots els centres públics
per resoldre les consultes dels joves i per donar suport a qualsevol iniciativa que vulguin portar a terme al seu
institut, per fomentar la participació dels estudiants al seu centre, a través d’una xarxa organitzada de
delegats/des i corresponsals, així com consellers/es escolars, que seran els encarregats de ser informadors/es
dels seus propis companys/es.
Alhora, tracta d’impulsar el coneixement de l’entorn més proper i la participació dins el propi municipi, per tal
que els joves s’impliquin i participin dels recursos que se’ls ofereix, mitjançant una representació d’alumnes que
es reuneixen un cop per setmana al Badiu Jove per tal d’engegar iniciatives i donar suport a altres propostes de
caire juvenil.
2.Horaris d´atenció
Horaris d'atenció als centres:
Dilluns
Júlia Minguell 10.30 h-11.00 h
La Pineda 11.00 h-11.30 h
Barres i Ones 11.15 h-11.45 h
Ventura Gassol 11.30 h-12.00 h
Dimarts
Enric Borràs 10.30 h-11.50 h
B/7 11.00 h-11.30 h (cada 15 dies)
La Llauna 11.00 h-11.30 h (cada 15 dies)
Eugeni d’Ors 11.30 h-12.00 h

DimecresPau Casals 11.00 h-11.30 h
Pompeu Fabra 11.15 h- 11.45 h
Dijous
Isaac Albèniz 11.15 h- 11.45 h
SI Badalona 11.15 h- 11.45 h
Lestonnac 11.30 h- 12.00 h
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[1] http://barcelonesjove.net/fitxa-mapajove/55033/badiu-jove
[2] http://barcelonesjove.net/mapajove/2874/Recursos formatius Transició Escola Treball
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