
EMANCIPACIÓ
CREIXEM1|

L’emancipació està socialment lligada a la independència tant 
econòmica com de la llar familiar. 
Les condicions de vida de les persones joves són un factor 
determinant a l’hora de mesurar les seues possibilitats reals de 
desenvolupar un projecte vital triat amb llibertat. És funció de 
l’administració pública, conjuntament amb tots els agents 
competents, garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als 
recursos que faciliten aquest procés d’emancipació. 



Els objectius generals d’aquest eix d’actuació són: 
Fomentar el desenvolupament autònom, tant personal com col·lectiu, 
de les persones joves del municipi, com a subjectes actius capaços de 
prendre decisions lliures, i de ser protagonistes de la seua vida.
Facilitar els recursos necessaris per aconseguir l’autonomia, 
desenvolupar els seus interessos, atendre les seues inquietuds per 
emprendre els projectes que responguen a la seua voluntat. 
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Per això, els àmbits als quals responen les diferents mesures i 
accions d’aquest eix estratègic són:



EDUCACIÓ I FORMACIÓ
A2|
OBJECTIU ESPECÍFIC
Fomentar la formació de joves en risc d'exclusió social. JOVENTUT

EDUCACIÓ
PREVI8  Programa Jove Oportunitat

PFCB Operacions auxiliars de manteniment de vehicles.
PAC Programa Aula Compartida.

Promoció de la capacitació lingüística. JOVENTUT 2022

PREVI

2021

2022

2022

9  Cursos Idiomes

MESSURA/ACCIÓ DEPARTAMENT CRONO

 Millorar els coneixements bàsics per a la vida independent. JOVENTUT 202210  Cursos Capacityes (Procediments administratius, planificació financera, 
tasques domèstiques, competències digitals etc)

Proporcionar recursos i orientació per a facilitar l'accés i la continuïtat de la 
formació amb garanties d’èxit.

EDUCACIÓ

BIBLIOTECA I JOVENTUT

JOVENTUT

JOVENTUT

    Beques de transport i Beques estudis materials

11   Sales d'estudi 

12   Servei Orienta’t 

13   Fira d’estudis 

INFORMACIÓ
A1|
OBJECTIU ESPECÍFIC MESSURA/ACCIÓ DEPARTAMENT CRONO
Facilitar l'accessibilitat a la información d’interés jove. JOVENTUT PREVI1  Servei d'Informació Juvenil (Atenció directa, Espais autoconsulta, TV 

conexió  IVAJ altres organismes de joventut)

2  Carnet Jove

Dinamitzar la comunicació efectiva amb el públic jove i creació de 
continguts digitals.

Informació, acompanyament i orientació especialitzada, personalitzada i 
individualitzada.

JOVENTUT

JOVENTUT4  Assessoríes joves

JOVENTUT

JOVENTUT

JOVENTUT
JOVESNET

Donar a conèixer el servei i els recursos municipals per a fomentar el seu 
aprofitament.

Promoure l’ús de la tarjeta. JOVENTUT

2021

PREVI

PREVI

PREVI

2021

PREVI

3  Comunica- RRSS

5  Expedicions al Matilde/ Gent Jove

6  PIJ en IES

7  Agenda



OCUPACIÓ
A3|
OBJECTIU ESPECÍFIC MESSURA/ACCIÓ DEPARTAMENT CRONO
Facilitar la inserció laboral i la formació laboral. ADL 

ADL 

PREVI

PREVI

2021

Proporcionar una formació per millorar l'ocupabilitat. JOVENTUT PREVI

Promoure la creació informada d'empreses joves i emergents.

ADL 

JOVENTUT

ADL 

JOVENTUT

2021

PREVI

2023

Servei d’orientació laboral: Vocacional, homologació d’estudis, Red 
Eures,i Gestió de Programes de Foment de l’ocupació ( EMPUJU, 
EMCUJU, ETFORMEN, TALLER)

Agència de colocació municipal

Assesoría per  ajudes i subvencions, gestió microcrèdits,  i Pla empresa

Aula Mentor

14  Garantia Juvenil 

15  Ajudes ‘Empresa Jove’ 

16  Formació TL

HABITATGE
A4|
OBJECTIU ESPECÍFIC
Facilitar la vida independent de les persones joves extutelades. SERVEIS SOCIALS 2022

MESSURA/ACCIÓ DEPARTAMENT CRONO
Accès a la vivenda pública en pisos compartits

MOBILITAT I TRANSPORT
A5|
OBJECTIU ESPECÍFIC
Millorar les opcions de movilitat urbana i fomentar l'ús del transport públic. JOVENTUT

URBANISME

2022

2021

2022

MESSURA/ACCIÓ DEPARTAMENT CRONO

Servei Bus LANZADERA-METRO

17  Tarjeta MIBISI

Aparcabicis




