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DENOMINACIÓ

El  programa  Anima’t  és  un  programa  de  dinamització  sociocomunitària  que  pretén

fomentar la vida als barris i revaloritzar la presència de les associacions de veïns com a

espais de ciutadania i participació. Aquest programa es realitza amb la col·laboració dels

alumnes de primer de TASOCT del Institut CIP  FP Batoi i de les associacions de veïns del

municipi d’ Alcoi.

El nom del programa es crea fent ressenya a l’objectiu de dinamitzar els barris i fomentar

la participació activa dels ciutadans. 

A la edició del 2018 es crea el següent logotip: 

JUSTIFICACIÓ

Des del Departament de Participació Ciutadana, es detecta en la ciutat la problemàtica de

la falta de participació e implicació  per part de la població cap a les associacions veïnals.

Per aquest motiu des del  departament es crea el  programa Anima’t  per tal  de pal·liar

aquesta problemàtica de manera dinàmica i participativa.

OBJECTIUS

• Dinamització de barris i associacions de veïns.

• Posada en pràctica de projectes d’intervenció comunitària.

• Establir relacions interinstitucionals i contribuir al desenvolupament social.

• Revitalitzar el territori.

• Possibilitar  a l´alumnat d’Animació Sociocultural  i  Turística espais i  experiències

d’aprenentatge (facilitar relleu generacional a les associacions veïnals).
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FILOSOFIA

Vertebració d’un teixit social i un sentiment de pertinència comunitari.

DESTINATARIS

El programa Anima’t va dirigit a tota la població en general i en particular als veïns/veïnes

corresponents als barris on va a realitzar-se la intervenció d’aquest programa.

TEMPORALITZACIÓ

El programa es divideix en dos períodes de temps. El primer consisteix en la creació del

conveni  i  en l'anàlisi  de la realitat  de les zones de intervenció,  aquest període te una

duració aproximada de 6 mesos. El segon període fa referència a la planificació i execució

de les activitats programades, aquest te una duració de aproximadament 3 mesos.

METODOLOGIA

Després de seleccionar les associacions, es reuneix l’alumnat de Tasoct designat a cada

associació  amb els  representants de les mateixes  per  a  conèixer  la  realitat  del  barri,

detectar les necessitats i les demandes de les mateixes i prioritzar els objectius.

L’alumnat segons la informació facilitada per la associació programen i duen a terme una

calendarització de les activitats segons les necessitats del barri i els públics potencials de

les  zones.  També  pretenen  potenciar  els  espais  públics  de  cada  barri  per  a  donar

dinamisme a aquest. ( Adjuntem la programació de les activitats realitzades ANNEX 1).

A més,  el  programa  Anima’t  compta  amb  jornades  de  motivació  inicial,  durant  i  final

dirigides als alumnes participants i als membres de les associacions de veïns. Aquestes

jornades van a càrrec del Coach Ontològic i Psicòleg Organitzacional Ricardo Almenar.

Les jornades tenen com a títol  «D- Construir  hàbits  i  creences»,  l»Generar  motivació

intrínseca» i « Facilitar la cultura de la coopetència» ( Al ANNEX 2 hi ha la presentació de

la primera jornada i algunes imatges d’aquestes jornades).
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Per a la execució del programa es va fer difusió de la programació mitjançant flyers i

cartelleria  dissenyada  per  els  propis  alumnes  o  per  els  tècnics  del  departament  de

Participació Ciutadana. 

Les activitats es divideixen en els col·lectius: infància, joventut, família i 3ª edat.

La diversitat d’activitats es el que fa especial el programa Anima’t,podent encontrar desde
Gymkhanes,  seminaris,  berbenes,  tallers,  esports,  jocs  tradicionals,  fins  a  intercanvi
cultural, espectacles de màgia, exhibicions de capoeira i batukada entre altres

Cal  destacar  que  la  participació  en  les  activitats  va  ser  multitudinària  i  per   tant  el
programa va ser un èxit. 

AVALUACIÓ

El programa es va avaluar des de els tres grups principals executors del programa, la

Regidoria de Participació, les Associacions de Veïns i el alumnat de Tasoct.

Per part de la Regidoria vam traure les següents conclusions:

• Va ser una experiència motivadora per al departament.

• Una gran oportunitat d'aprenentatge interinstitucional.

• Va millorar la coordinació de les entitats veïnals.

• Es deu de delegar mes treball a les associacions veïnals per a fer-les part dels

projectes i donar-los més importància en la localitat.

• Un dels errors que es va cometre va ser el de executar el programa en un període

curt de temps, ja que va saturar el personal tècnic del departament. El programa es

deu executar en un període mes ampli de temps.

• Amb el programa es va aconseguir la creació de nous vincles amb agents socials.

• Van aconseguir revaloritzar les entitats.

• I vam trobar la necessitat de consolidar més experiències per donar continuïtat al

programa.
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L’avaluació de l’associació de veïns va ser la següent:

• Les activitats més espaiades en el temps ja que al ser pocs voluntaris va haver

certa saturació.

• Es te que millorar la comunicació entre els tres grups executors, per a establir el rol

de totes les parts.

• Intentar aprofitar  la participació de les famílies dels barris a on es realitzen les

activitats.

• Van valorar molt positivament la participació i aportació dels alumnes participants.

Per altra banda, l’avaluació dels alumnes va ser:

• Van trobar l'experiència molt gratificant i enriquidora.

• Van poder posar en practica part dels continguts teòrics donats a les aules.

• Van tindre la oportunitat de desenvolupar processos d’intervenció sociocomunitària

i millora de capacitats professionals.

• I  van veure la necessitat  de posar  en pràctica processos de participació activa

d’aprenentatge.

CONCLUSIONS

Després d’Anima’t  podem arribar a les següents conclusions:

• Anima’t  es útil  per  al  desenvolupament de les persones,  la consolidació de les

institucions, el sentiment de col·lectivitat i de pertinència activa.

• Permet  la  col·laboració  interinstitucional,  el  desenvolupament  de les estructures

base, la promoció de l’autonomia i organització per a la participació democràtica i

activa.

• Es una metodologia d’aprenentatge la qual l’alumnat recolza el seu procés formatiu

realitzant tasques altruistes de desenvolupament sociocultural.

• Permet organitzar l’estructura comunitària, als grups, les institucions i els individus

per fer desenvolupament comunitari.

• Dona la  opció de la  col·laboració inestimable del  voluntariat.  Potenciant  aquest

recurs.

• Ajuda a motivar tant als alumnes per a realitzar animacions, com a les pròpies

associacions per a realitzar activitats destinades a la població.
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ANNEX 1. PROGRAMACIÓ ANIMA’T

• A continuació es detalla la programació:

➢ 9 de març: 

◦ Nom: Cuenta cuentos.

◦ Barri: Camí.

◦ Destinataris: AIN (Diversitat Funcional).

➢ 9 de març

◦  Nom: Animació Lectora.

◦  Barri: Centre.

◦  Destinataris: Infància.

➢ 10 de març 

◦  Nom: Jocs Tradicionals.

◦  Barri: Sargento.

◦  Destinataris: Families.

➢ 14 de març

◦  Nom: Gymkahana Romeral.

◦  Barri: Sta.Rosa- Els Clots.

◦  Destinataris: Infància.

➢ 23 de març

◦ Nom:  Mini Olimpiades.

◦ Barri: El Camí.

◦ Destinataris: Joves de 9 a 20 anys.

➢ 23 de març

◦  Nom: Jocs Gegants.

◦  Barri: El Centre.

◦ Destinataris: Infància i Joves.
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➢ 25 de març

◦  Nom: Orientació .

◦ Barri: Urbanització El Sergent.

◦ Destinataris: A partir d´11 anys.

➢ 5 d’abril

◦ Nom:  Ruta de les Meravelles.

◦ Barri: Urbanització El Sergent.

◦ Destinataris: De 6 a 14 anys.

➢ 12 d’abril

◦ Nom:  Gincana Esportiva.

◦ Barri: El Camí.

◦ Destinataris: Tots els públics.

➢ 14 d’abril

◦ Nom:  Family Chef.

◦ Barri: Families.

◦ Destinataris:

➢ 19 d’abril

◦ Nom:  Imagina Alcoi.

◦ Barri: El Centre.

◦ Destinataris: De 9 a 10 anys.

➢ 29 d’abril

◦ Nom:  Sessió de Bingo i Ball.            

◦ Barri: El Camí

◦ Destinataris:Tercera edat.
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➢ 5 de maig

◦ Nom:Scape Room.

◦ Barri: El Camí.

◦ Destinataris: A partir de 12 anys.

➢ 5 de maig

◦ Nom: Explora l’Explora 

◦ Barri: Santa Rosa/ Clots.

◦ Destinataris: 

 

➢ 6 de maig

◦ Nom:  Coneixes la teua ciutat?

◦ Barri: El Centre

◦ Destinataris: Families

➢ 15 de maig

◦ Nom: Exhibició Skate y BMX

◦ Barri: Santa Rosa/ Clots

◦ Destinataris: Per a tots els públics.

➢ 18 de maig

◦ Nom: Orquestra Glorieta  

◦ Barri: Centre i Camí.

◦ Destinataris: AIN (Diversitat Funcional).

➢ 20 de maig

◦ Nom: La Porta al passat

◦ Barri: El Centre

◦ Destinataris: Families
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➢ 25 de maig

◦ Nom:  Espectacle  Cervantes

◦ Barri: Santa Rosa / Clots

◦ Destinataris: Per a tots els públics.
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ANNEX 2: fotografies ANIMA´T 2018
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