
APS Bandera Azul 

En què consisteix l’experiència? 
 

L’experiència consisteix en que els joves promoguin una campanya de difusió 

de la Bandera Blava, mitjançant activitats recreatives de dinamització dels 

usuaris.  

La finalitat del projecte és que joves voluntaris realitzin una tasca de 

informació i conscienciació vers els banyistes i turistes de les platges de Guía 

de Isora (Tenerife) en relació a la importància i compromís que suposa que la 

platja gaudeixi de la bandera blava i com poden col·laborar en el seu 

manteniment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapes: 

1. Formació: Oferir una formació científic ambiental, de comunicació i 

de valors per als joves voluntaris abans de començar la campanya. 

Aquesta formació es realitza amb experts ambientals 

col·laboradors que aporten els continguts necessaris i d’interès per 

als aprenentatges dels joves. 

2. Creació de la campanya:  es decideixen les accions a portar a terme 

(fulletons per repartir, enquestes, programa d’activitats per als 

banyistes, representacions teatrals… 
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3. Execució del servei: En dues jornades el grup de joves porta a terme les 

activitats programades. 

4. Avaluació i reconeixement: Per a l’avaluació es consideren tots els 

elements que han ajudat a reflexionar en el procés i el desenvolupament 

del projecte. El reconeixement es fa de forma públic, en relació a les 

tasques portades a terme. 

 
Qui participa? 

Els agents del projecte són menors de 18 anys dels instituts de la zona 

o que tenen vinculació amb la Casa de la Juventud i inquietuds 

ambientals , els destinataris de les seves accions són els visitants de les 

platges dels nuclis de Guía i els beneficiaris són totes les poblacions 

locals . 

  

Què es pot aprendre? 
D’aquesta manera els joves aprenen continguts ambientals relatius a la 

preservació de les platges, la qualitat de l’aigua, seguretat i serveis, gestió 

ambiental… Així com també estratègies comunicatives i per donar a 

conèixer els continguts apresos. 

 

Quin servei es fa? 
Activitats divulgatives: exposicions, pel·lícules, conferències, 

xerrades…. 

Activitats participatives: jocs educatius, representacions teatrals, 

concursos de fotografia i/o dibuix, tallers de reconstrucció o reciclatge, 

rutes guiades… 

Activitats de formació: cursos o accions adreçades a professors i 

persones de grups organitzats, responsables de platges i/o ports, 

socorristes… 

Publicacions i materials de divulgació: fulletons, adhesius, senyalèctica, 

llibres, butlletins, samarretes, anuncis… 
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Por què es rellevant? 
Perquè el servei està plenament justificat i està acceptat socialment. 

Perquè la sensibilització i la comunicació són un element clau del projecte. 

Perquè hi ha un bon equilibri entre la participació individual i la 

participació grupal. 

Perquè hi ha implicació de l’administració pública. 

Perquè la formació  és a càrrec de professorat expert, que proporciona 

qualitat a aqueta part del projecte. 

 

 

Qui realitza el projecte? 
La Regidoria de Joventut, des de la Casa de la Juventud  i altres 

departaments municipals, desenvolupa un ampli ventall de programes 

adreçats als joves, recolzant  la gestió dels col·lectius i les associacions. 

Entre aquests projectes es troben els ApS a les platges del municipi. 

 
http://www.guiadeisora.org/areas/juventud/casa-de-la-juventud-y-

albergue-juvenil-de-guia-de-isora 

 
 

Localització: 
Platges del municipi de Guía de Isora: Alcalà i San Juan. 
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