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1. Definició
Punts JIP "Jove, Informa't i Participa". Tens totes les respostes al teu Institut!
La Regidoria d'Adolescència i Joventut [1] impulsa els Punts JIP "Jove, Informa't i Participa" a Instituts d'Educació
Secundària (IES) públics de Barcelona.
Durant el curs acadèmic 2012-2013, es van anar incorporant nous Punts JIP també a centres concertats.
La iniciativa, adreçada a estudiants de 12 a 16 anys, té com a objectius:

Apropar a nois i noies tota la informació que pugui ser del seu interès: opcions d'estudis desprès de
l'ESO, instal·lacions per fer esport, qüestions vinculades a la salut jove o a la mobilitat estudiantil...
Fomentar la participació i l'associacionisme juvenil.
Coordinats amb els IES, els punts estan a càrrec d'un/a dinamitzador/a professional que atén les consultes dels i
les noies o els deriva a d'altres recursos que els puguin ser d'utilitat.
Per exemple, s'informa a l'alumnat sobre què poden estudiar l'any vinent, com poden crear una associació o
donar un cop de mà en la preparació de la festa major del seu barri, què han de fer si són delegats o delegades
de classe, quins equipaments esportius municipals existeixen o quines entitats organitzen activitats per a joves
(partides de rol, tallers de hip hop, concerts...).
Les preguntes es poden fer presencialment durant l'hora del pati o per correu electrònic.
2. Llistat dels Punts JIP
Per veure els Punts JIP per districtes i dies d'atenció: Aquí!! [2]
Vincular Mapa JoveCategoria del Mapa Jove: Equipament juvenil
Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona

Mapa Jove
Secció "Equipament juvenil" del Mapa Jove [3]
Secció "Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona" del Mapa Jove [4]
Etiquetes: Barcelona [5], instituts [6], serveis d'informació juvenil [7]
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Links:
[1] http://w110.bcn.cat/portal/site/Joves
[2] http://bit.ly/1mHz8Tx
[3] https://barcelonesjove.net/mapajove/2721/Equipament juvenil
[4] https://barcelonesjove.net/mapajove/2724/Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona
[5] https://barcelonesjove.net/tags/Barcelona
[6] https://barcelonesjove.net/tags/instituts
[7] https://barcelonesjove.net/tags/serveis d&#039;informació juvenil
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