
Be Youth Worker Today  
Buidat del Taller 2C  
Competències, habilitats i metodologies, amb el focus posat als professionals. 
Dinamitzadora: Marta López 
Participants: 9 persones 
 
 
TEATRE BE YOUTH WORKER 
A partir d’un joc de rol es van treballar diferents situacions en les que una persona que 
treballa amb joves necessita una sèrie de competències i habilitats. La idea era fer un 
moment de pluja d’idees i de buscar elements comuns d’un youth worker. Aquesta reflexió 
serveix de base per la resta de les dinàmiques.  
Es va fer una representació per gestionar un grup de joves i l’altra per treballar més 
internament a l’administració i amb diferents agents del territori.  
Van sortir aquests conceptes: 
 

 Capacitat d’iniciativa  
 Perseverança 
 La importància de l’actitud davant les diferents situacions 
 Fer exercicis de traducció constant (joves – administració, per exemple) 
 Comunicació, especialment el coneixement i utilització de les TIC. 
 Adaptabilitat i flexibilitat 
 Saber incorporar a la gent jove en els projectes 
 Capacitat per treballar en xarxa i generar aliances 
 Saber transmetre diferents realitats 
 Intel·ligència emocional, especialment l’empatia. 
 Coneixement gestió econòmica 
 Coneixement en relació a les subvencions 
 Primers auxilis 
 Coneixement de com funciona el món 
 Saber d’estratègia i actuar amb estratègia 
 El rol de facilitador – com gestionar grups 
 Escolta activa 
 Treballar sobre consens 
 Tenir personalitat – ser honest 
 Coaching  
 Mirada apreciativa 
 Dinamització 
 Visió pedagògica 

 
 



ANÀLISI DE L’OFERTA FORMATIVA. DAFO 
 

 
 
 
Debilitats Amenaces 

 La formació actual és poc pràctica, 
es basa en un plànol molt teòric i 
poc vivencial. 

 No es valora prou la formació no 
reglada existent. 

 A les formacions acostuma a 
haver-hi poc contingut sobre la 
gent jove, tot i ser la població diana 
de treball. 
 

 Poca concreció en l’itinerari 
formatiu d’un professional de 
joventut. En aquest sentit, a ser 
una oportunitat perduda la Llei de 
Joventut, perquè no especifica 
categories ni perfils. 

 Dificultats per adaptar l’oferta 
formativa als canvis socials que es 
produeixen cada vegada amb més 
celeritat. 

 Desprofessionalització del camp de 
joventut. 

 El curs d’animació turística es 
considera una amenaça per 
l’etiquetatge que fan en l’àmbit 
turístic. 

 Una formació poc adaptada a la 
diversitat de la realitat juvenil.  

 Impossibilitat com a youth worker 
de saber de tot.  

Fortaleses Oportunitats 
 Poder arribar a ser youth worker 

des de molts itineraris formatius, 
això aporta riquesa.  

 Aprofitar el moment actual en el 
que des d’Europa s’estan posant 
molts recursos, per dimensionar la 
formació en joventut.  



 Tenir present que existeixen molts 
recursos formatius que es poden 
trobar al voluntariat. 

 La importància de tenir vocació a 
l’hora de treballar amb gent jove. 
També compta molt la voluntat 
pròpia de cada persona. 

 La mateixa existència del Màster es 
considera una fortalesa perquè 
d’aquesta manera fonamenta una 
base teòrica del sector i dóna 
reconeixement. 

 Existència d’una oferta formativa 
específica per els professionals de 
joventut (des de la Diputació, la 
Generalitat...). Consideren molt 
positiu que sigui gratuïta, tot i que 
és petita i fragmentada. 

  

 Sociabilitzar i compartir els 
coneixements que els diferents 
professionals que treballen amb 
gent jove tenen (des del Màster, 
els que treballen directament, 
etc.). Per fer-ho, es podria 
materialitzar mitjançant una xarxa 
de youth workers. 

 Tenir recursos diversos  
 La proximitat amb la gent jove. 
 Oferta formativa europea 

accessible i actualitzada. 
 Aprofitar el moment i el boom de 

joventut, sobretot a nivell de 
diners. 

 Aprofitar el conveni de lleure, 
perquè és un pas. 

 L’existència del youth pass és d’un 
gran valor, per l’acreditació de 
competències i el reconeixement 
que aporta a nivell europeu. 

 Canviar el nom del curs d’animació 
turística per Joventut. 

 Formació accessible a nivell 
econòmic. 

(en negreta les idees que es van considerar principals per portar-les a plenari) 
 
 
PROPOSTES CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ  
 



 
 
 
A nivell més conceptual: 

 Flexibilitat davant el canvi 
 Creativitat 
 Conèixer la realitat de l’entorn i d’un mateix 
 Tenir una visió juvenil de la realitat 
 Estar al dia de l’actualitat 
 Drets humans d’infants i joves. 
 Conèixer com funciona l’administració  
 Conèixer temes normatius 
 Realitat territorial 
 Habilitats per fomentar la participació de la gent jove 
 Habilitats socials, comunicatives i lingüístiques 

A nivell més procedimental: 
 Tècniques de dinamització de grups 
 Construcció d’estratègies, planificació i gestió dels recursos 
 Domini i adaptació de les TIC i els llenguatges juvenils 
 Fomentar l’apoderament 
 Motivació i orientació 
 Mirada intercultural (coneixements en inclusió / igualtat) 
 Tècniques participatives 
 Viatjar, tenir contactes, renovar-se 
 Adaptació als recursos 



A nivell més actitudinal: 
 Intel·ligència emocional 
 Empatia 
 Habilitats comunicatives 
 Escolta activa i comprensiva 
 Riscos psicosocials i laborals 
 Paciència 
 Proximitat afectiva 
 La mirada d’interès – percebre les necessitats de la gent jove 
 Actitud positiva 
 Capacitat per comunicar 
 Iniciativa i emprenedoria 

(en negreta les idees que es van considerar principals per portar-les a plenari) 
 
 
 

 


