
MEETING BE YOUTH WORKER TODAY 

INFORME – GRUP 2 – Competències, habilitats, metodologies, 
amb el focus posat als professionals  
 

En aquest document es recullen de forma resumida les aportacions realitzada pels            

participants del grup 2 que va reflexionar en torn a les competències, habilitats i              

metodologies necessaris pel treball amb joves al Convent de Sant Agustí a la ciutat de               

Barcelona el passat dia 26de novembre en el marc del Meeting Be Youth Worker Today               

(BYWT) organitzat per l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut . 

El grup de participants va ser format per a 18 persones que tenen relació amb l’àmbit del                 

treball amb joves essent la majoria professionals i contant amb la presència d’alguns             

estudiants del Cicle Formatiu d’Animació Sociocultural. 

Al final d’aquest document es recullen les conclusions fruit de la reflexió d’aquest grup de               

treball, les quals es van anar forjant al llarg de tota la jornada. Per aquest motiu, en recollim                  

els debats principals organitzats en tres blocs. Les primeres consideracions fan referència a             

quines són les competències, habilitats i metodologies que resulten especialment rellevants           

pels treballadors juvenils. En un segon moment es reporten les principals reflexions sobre els              

espais que ofereixen la possibilitat de formar-se en aquests competències, habilitats i            

metodologies necessàries pels treballadors juvenils mentre que el darrer bloc és ja            

pròpiament el de conclusions. 

  



1. Espai de debat i reflexió 1. Quines són les competències, habilitats 

i metodologies que resulten especialment rellevants pels 

treballadors juvenils 

 

Partint de la seva experiència cadascú va compartir amb el grup les competències, habilitats i               

metodologies que consideraven absolutament indispensables en la seva pràctica         

professional a fi de generar debat i reflexionar-hi plegats, alimentant els diversos punts de              

vista. Aquí recollim les seves consideracions: 

Competències organitzatives d’una banda tenint present que per a desenvolupar la pràctica            

es fan necessàries l’anàlisi i la observació, la planificació, gestió de recursos i l’avaluació així               

com la flexibilitat per a adaptar-se a les situacions que puguin sorgir en el transcurs de la                 

implementació, etc. 

Necessitat d’emmarcar la pràctica amb un posicionament clar davant la joventut            

considerant-la una etapa d’afirmació i de ciutadania plena. 

La creativitat i una actitud d’obertura han de facilitar que les propostes d’intervenció             

puguin “volar alt” – rebre un finançament adequat, ser innovadores, creatives,           

transformadores, nuclears, etc.- han d’anar acompanyades de sentit comú i de criteris            

possibilistes que encaixin amb la realitat del context i, sobretot, amb les necessitats dels i les                

joves.  

L’establiment del vincle amb els joves és una peça clau per a avançar en la tasca diària dels                  

treballadors juvenils. L’empatia, l’escolta i la observació ajuden a teixir aquest vincle            

situant la diversitat i el profund respecte als estils de vida de totes les persones en un lloc                  

central així com aquestes habilitats permeten oferir respostes individualitzades, personals.          

D’altra banda, davant les dificultats per tirar endavant un determinat projecte i implicar-hi             

els joves, els treballadors juvenils necessiten ser persistents, mantenir-se en les propostes            

malgrat els obstacles sense deixar de gaudir de la feina, divertint-se doncs serà difícil              

convidar als joves a participar etc. si la motivació no és alta.  

La metodologia de treball ha d’incloure la dimensió comunitària vetllant pel protagonisme            

dels joves que ha de promoure la seva creixen autonomia. És rellevant destacar que es               

valora el conflicte com a element desitjable en aquest acompanyament dels joves, doncs             

ajuda a  la transformació a través de les seves pròpies experiències. 



En aquest sentit els treballadors de joventut reclamen un major reconeixement professional            

que els permeti gestionar els recursos necessaris per desenvolupar la seva pràctica            

professional que pugi incloure tots els elements esmentats anteriorment. 

Espai de reflexió i debat 2. Quins són els espais que faciliten l’adquisició 

d’aquests habilitats, competències i metodologies clau pel treball amb 

joves? 

 

El segon moment de treball es va centrar en torn a quins són els espais que faciliten                 

l’adquisició d’aquests habilitats, competències i metodologies de treball considerades         

especialment rellevant en la tasca professional del treballador juvenil. Se’n recullen les idees             

principals a continuació: 

S’expressa una gran valoració de l’espai de pràctica com al lloc que facilita la integració dels                

continguts teòrics apresos en contextos formals com la Universitat o els Cicles Formatius. La              

qualitat de les pràctiques depèn de diversos elements. D’una banda, la institució que acull              

l’alumne en pràctiques ha d’estar motivada i oferir un projecte en el qual clarament aquest               

s’hi pugui desenvolupar. Al mateix temps és necessari que l’alumne en pràctiques disposi             

d’un elevada motivació i predisposició. Aquest segon aspecte va ser àmpliament debatut ja             

que les situacions vitals dels alumnes en pràctiques sovint afecten a aquesta òptima             

disposició, doncs la no remuneració de les pràctiques produeix fortes tensions en la gestió              

del dia a dia en el qual pràctiques i treball remunerat són difícilment compatibles. Es van                

valorar de manera molt positiva les propostes de formació dual o els sistemes de formació               

d’especialistes com els MIR que permeten aprendre des de la pràctica amb retribució             

econòmica. 

Hi ha competències tecnicoprofessionals que són bàsiques i que necessàriament cal           

dominar a l’hora de treballar amb joves. Aquestes competències no són obligatòriament            

treballades en els estudis reglats sinó que són oferts com una optativa. La necessitat de               

dominar aquestes continguts, habilitats, etc. No haurien d’estar subjectes a la elecció, tal             

com succeeix al Cicle Formatiu d’Animació Sociocultural on els alumnes han de cursar             

l’assignatura d’Informació Juvenil i de Intervenció socioeducativa amb Joves. D’alguna          

manera als Graus Universitaris hauria de succeir alguna cosa semblant, com incloure alguna             

assignatura sobre polítiques de joventut o sociologia de la joventut. 



D’altra banda es va apuntar també la necessitat de formació específica, posant de relleu              

l’amplitud de les competències que poden ser necessàries per un treballador juvenil en un              

lloc de treball determinat. Aquesta formació específica pot provenir de contextos molt            

diversos, essent el context no formal molt rellevant ja que té la capacitat de donar respostes                

més ràpides, àgils i  creatives a necessitats concretes que no pas el context formal.  

Sobre les habilitats i competències personals necessàries per a desenvolupar amb rigor les             

tasques d’un treballador juvenil es va establir un intens debat sobre on aquestes eren              

apreses ja que al llarg de la vida la persona va desenvolupant habilitats com l’escolta o                

l’empatia però irrompia amb força la idea que un professional de joventut ha de dominar               

aquestes eines des d’una perspectiva professional, no personal i que, per tant, necessita             

formar-se, practicar, etc. més enllà del que hom pot aprendre a través de la pròpia               

experiència vital. 

Un mateix element pot ser desenvolupat i ampliat en contextos diferents, de manera que              

la comprensió d’aquell aspecte es complementa a mesura que se’n té una experiència més              

polièdrica. Es va posar l’exemple de la participació que pot ser estudiada com a metodologia               

des d’un pla teòric en els contextos formatius més formals però que pot matisar-se              

ampliant-se si d’aquesta se’n té una experiència pràctica participant en accions pròpies del             

context no formal en el món associatiu, etc.  

Aquests espais menys formals ofereixen moltes oportunitats d’actualització de continguts,          

d’incorporació de nous punts de vista, etc. i resulten molt interessants per a mantenir al dia                

als treballadors juvenils. Així mateix, els espais formatius que són proposats des de             

l’Administració són interessants però sovint deixen fora els treballadors de joventut que            

treballen en un servei públic de gestió privada. 

Els espais informal ofereixen també moltes oportunitats que possibiliten la gènesi de nous             

projectes, motivacions, comprensions, suports, etc. justament nascuts d’aquest contacte         

de persona a persona donant espai per la confiança en un espai distès. 

Espai de reflexió i debat 3. Conclusions 

 

En l’espai de conclusions es va donar forma a les moltes idees sorgides durant els espais de                 

debat anteriors. Són les següents: 



1. Si les pràctiques són un una oportunitat formativa tant rellevant cal vetllar per la              

seva qualitat i aquest fet fa plantejar-se la necessitat d’incorporar altres models que             

ofereixin oportunitats òptimes per l’aprenentatge com són la formació dual o els            

sistemes de formació d’especialistes que s’apliquen al camp mèdic. 

 

2. La gran diversitat de perfils i de contextos en els quals es realitza el treball amb joves                 

fa difícil concretar amb exactitud quines serien les competències mínimes          

indispensables que tot treballador juvenil hauria d’adquirir per realitzar la pràctica           

professional. D’altra banda es considera que cal aquesta formació bàsica i que seria             

necessari incorporar-la en els estudis universitaris a través d’alguna assignatura          

obligatòria. Aquest fet ajudaria també a visibilitat aquest enorme treball que s’està            

realitzant des d’entorns tant diversos al mateix temps que facilitaria el treball            

conjunt entre professionals ja que es partiria d’una base comuna. 

 

3. La creació d’una xarxa de treballadors juvenils podria oferir un espai formatiu prou             

àgil i creatiu com per facilitar als treballadors juvenils estar al dia de les novetats,               

experiències, projectes, etc. del treball amb joves. Aquest podria ser un important            

estímul per la generació de noves propostes que millorin la pràctica professional.  

 

4. Amb la finalitat de compartir discursos i enriquir visons, aquesta possible xarxa de             

treballadors juvenils podria també idear un sistema per negociar amb          

l’Administració que els treballadors juvenils que desenvolupen la seva tasca          

professional en serveis públics de gestió privada participin en les formacions           

ofertes des de l’Administració. 

 

5. Al mateix temps aquesta xarxa podria posar l’accent en la importància del contacte             

entre treballadors juvenils facilitant espais de trobada informals 

 

 

 


