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APORTACIONS REALITZADES AL GRUP ( BLOC 3B) 

 

Principis/criteris que han d’orientar el treball amb joves  

Doble ritme: la immediatesa i l’estratègia 

L’atenció als joves ha de tenir en compte la necessitat de donar resposta a la satisfacció en dos 

terminis de temps: a curt i  mig/llarg termini. Aquest doble ritme en la resposta al jove i la seva 

satisfacció és clau en l’activitat amb o per als i les joves.  

Concepció del temps 

De manera similar, també hem de tenir en compte la concepció del temps, ja que es valora que 

el pas del temps és més lent que en altres edats. Per tant, l’activitat ha de preveure aquest 

imaginari i vivència de la durada dels programes, de les accions, etc.  

Diversitat del col·lectiu  Flexibilitat 

Ser conscient que el col·lectiu de joves engloba diversitat de persones, perfils i interessos és 

clau per donar resposta a les necessitats des del sistema d’atenció dirigit als joves. Aquesta 

diversitat implica flexibilitat. I, en aquest sentit, s’experimenta que quan més gran és l’estructura 

d’una administració o organització, menys flexibilitat te. 

Participació dels joves en la definició de les necessitats i la recerca de respostes 

Aquest sistema d’atenció ha de fer partícip als i les joves en el seus diversos serveis i recursos. 

Aquesta implicació s’hauria de donar tant en la detecció i identificació de necessitats del 

col·lectiu, com en la recerca d’alternatives per donar resposta a aquestes.  

Experimentació/Autoconeixement  

El treball amb joves ha de permetre i potenciar la experimentació, que portarà a un major 

autoconeixement d’un/a mateix/a. Això implica deixar marge d’actuació, deixar l’oportunitat 

d’equivocar-se, de canviar, de transgredir, etc. És un treball a llarg termini, ja que el/la jove va 

adquirint criteri, es coneix més a un mateix/a, etc. aspectes que  formen part del seu 

desenvolupament.  
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Anàlisi de les necessitats que tenen els joves 

Quines necessitats tenen actualment els joves? En quina mesura estem donant 

resposta?  

Disposar d’espais propis 

Els i les joves tenen la necessitat d’apropiar-se dels espais, de trobar espais que consideren 

com a propis, els han de fer seus. En aquesta apropiació, sovint hi ha un xoc amb 

l’administració pels diferents interessos d’uns i altres, ja que el/la  jove pot tenir la necessitat de 

transgredir, d’assumir riscos, provar coses noves, etc. mentre que l’administració vol cenyir-se 

a un determinat i definit marc.  

Ser escoltats 

 

Una necessitat és ser escoltats i tenir l’oportunitat de dir la seva. Tenir la sensació que hi ha 

una actitud d’escolta per part dels professionals dels serveis i recursos però també ,rebre 

respostes, en una veritable comunicació.  

Experimentar 

Els joves tenen la necessitat de decidir per si mateixos, en qualsevol dels àmbits (cultura, art, 

etc.). Aquesta capacitat de decisió forma part del creixement com a persona, en la mesura que 

permet prendre decisions i experimentar diferents opcions, equivocar-se o encertar, tot 

contribueix a l’autoaprenentatge.  

En aquesta línia, la persona jove necessita de contextos i circumstàncies que el permetin 

desenvolupar les diferents intel·ligències de la persona. L’experimentació, per exemple, 

contribueix a créixer en l’autoconeixement emocional.  

Experimentar des de la creativitat és una qüestió ben vista i potenciada en els adults, mentre 

que en els adolescents i joves sovint no s’impulsa com un valor en el seu desenvolupament.  

Desenvolupar el sentiment de pertinença 

El i la jove necessiten tenir sentiment de pertinença en un grup, sigui quin sigui d’acord amb 

allò que els interessa.  

Apropiar-se de lo públic 

S’identifica com a necessitat que els joves han de reconèixer lo públic com a propi. I aquí 

queden inclosos tant les administracions i serveis públics, com l’espai públic físic, de carrers, 

places, equipaments, etc. Sovint el col·lectiu jove és expulsat d’aquest, al menys dels nuclis 

principals, i relegat als perímetres, a les rodalies, sembla que no són benvinguts més enllà de 

l’espai residual adjudicat per a ells.  

Equilibrar la resposta a les necessitats individuals i grupals 

En el treball amb els joves, sovint cal traspassar la necessitat individual del jove a un nivell de 

grup, per després tornar a l’individual. 

L’accés al sistema d’atenció depenent dels i les joves  

Els perfils dels i les joves amb relació al sistema d’atenció es podrien simplificar en quatre 

grans grups:  
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 El primer, aquelles persones joves que són autònomes que arriben per elles mateixes 

als serveis i recursos d’atenció que donen resposta a les seves necessitats.  

 El segon, aquell grup que arriba però acompanyat dels professionals d’una entitat, de 

serveis socials, etc. Són aquells que podríem anomenar joves en risc d’exclusió social.  

 El tercer, aquells que no estan exclosos, els serveis i recursos no s’adrecen a ells, no 

estan pensats per a ells ni es difonen entre ells. L’exemple utilitzat són aquelles joves 

amb problemes de salut mental. 

 I per últim, el grup de joves que no tenen cap contacte amb el sistema d’atenció, que 

no hi ha lligams amb ell/es, que no participen en res, etc. malgrat que en ocasions la 

difusió i informació sí vol dirigir-se a ells/es. 

Els instituts com espais de treball 

A la pregunta de si es pot treballar per arribar a tots els perfils i on trobar-los, la resposta és als 

instituts de secundària. En aquest sentit, sorgeixen diverses reflexions:  

Per una banda, les institucions tenen resistències a canviar les maneres de fer, dotar-se de 

nous instruments que permetin introduir canvis. En aquest sentit, cal distingir entre diferents 

actors implicats, cadascú des del seu paper: l’institut, l’administració local, la conselleria o 

Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Al final, és un qüestió de voluntat i de 

creure en els beneficis que una altra metodologia de treball aporta en l’atenció als joves.  

En aquesta línia, el paper de l’administració local és clau, tant en el finançament de programes 

com acostant als centre d’ensenyament, planificant amb temps, construint ponts, etc. Es cita 

com exemple l’Ajuntament d’Hospitalet, el qual juntament amb les escoles, ha fet un aposta per 

introduir noves maneres de treballar diferents objectius a traves de l’aprenentatge de música. 

Connectar els aprenentatges 

Es coincideix en que la metodologia de treball del currículum no fomenta la connexió entre 

sabers, ni relaciona coneixements, i per tant, fa molt difícil generar un interès per part dels i les 

joves. Respecte al professorat, preocupa que únicament siguin transmissors de coneixement, 

que la mirada únicament s’adreça al “Què” i no al “Com”.  

Com a exemple, l’accés als instituts per treballar programes de prevenció de caràcter més 

tranversal (salut mental) per part de col·lectius o entitats és sovint complex i difícil; mentre que 

aquest treball amb la comunitat i la seva xarxa és més accessible i àgil. 

 
El paper del professorat 
 
El posicionament i paper del tutor/a i la cessió de les hores de tutories són alguns aspectes 
que poden facilitar aquest treball. S’especifica que en Batxillerat aquestes premisses ja no es 
donen i l’accés és gairebé impossible.   
 
És fonamental treballar perquè el paper del professorat treballi d’una manera que potenciï els 
valors que abans esmentaven i el quals han de guiar el treball amb els joves. 
 
El paper dels professionals 
En ocasions el i la professional ha de assumir que no sempre són necessaris de la mateixa 
manera en la satisfacció de les necessitats del jovent, ja que en molts casos la funció és 
d’acompanyament. Ara bé, també es reflexiona que avui dia el sistema els fa necessaris, ja 
que la sectorialització i les estructures rígides des d’on donar resposta fa que sigui necessari 
la presencia i el paper del professional.   
Una altra reflexió va girar entorn la idoneïtat/legitimitat el professional de fer identificació de 
necessitat basades en la seva experiència amb joves, malgrat en aquells moment els joves 
no les identifica. 
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Estratègies que caldria impulsar per millorar el sistema d’atenció als joves 

 

Crear espais amb joves partint dels seus interessos i les seves maneres de fer.  

Participació/flexibilitat/coneixement d’un mateix/experimentació/satisfacció a curt i llarg termini 

Els joves han de ser partícips de la conveniència o no de la creació d’aquests espais, definir els 

seus interessos i manera de desenvolupar-los, inclòs el tipus de gestió (cogestió, autogestió, 

etc.) . Però, per tal que puguin fer-ho, és necessari entrenar-los a utilitzar aquests espais de 

decisió, a prendre decisions:  

o Per una banda, des de la infantessa, amb continuïtat en les etapes de la vida, 

creixent amb espais que t’ho permetin desenvolupar des de la infantessa.  

o Per una altra, amb continuïtat en el temps, fugint de plans de curta duració o 

amb aturades durant l’any.  

o Amb diferents intensitats, amb la capacitat de provar i experimentar, amb 

possibilitat de canvi.  

 

Per aquesta estratègia caldria treballar i buscar complicitats amb els instituïts i les 

administracions locals.  

Introduir el treball amb i des de les experiències artístiques  

Creació/experimentació/coneixement d’un mateix/autoaprenentatge 

Introduir les experiències artístiques com instrument de treball d’altres temàtiques, com a 

experiència en si mateixa,  com eina de creació d’activitat fora de la xarxa de consum com a 

públic i com a oportunitat de gaudi de la cultura. 

Apropiar-se de l’espai públic, visibilitzar el col·lectiu 

Flexibilitat/diversitat 

És necessari crear situacions que aproximen a l’espai públic, permeti apropiar-se d’aquest i 

doni visibilitat al col·lectiu. Aquest exercici passa per sortir al carrer, però també per trobar nous 

aliats que contribueixin a positivitzar els joves.  

Aquesta apropiació de l’espai públic ha de començar per les activitats que ja estem realitzant, 

buscant complicitats amb altres col·lectius i amb l’administració local.  I mica en mica, anar 

creixent... 

Fer xarxa amb professionals d’altres àmbits i xarxes ja existents 

Flexibilitat/diversitat 

El col·lectiu de joves és divers i requereix de diversitat de respostes a les seves potencialitats. 

Hem de fer xarxa amb altres professionals perquè la mirada interdisciplinar  ens aporti una 

nova visió sobre aquelles accions que ja estem  desenvolupant i afavoreixi la construcció 

conjunta de noves estratègies. Com a primer pas, cal crear espais per conèixer-nos, per 

posteriorment formar-nos junts i crear espais de treball.  

Aquests professionals poden venir del camp de l’educació, la salut, la justícia juvenil, joventut, 

etc.  
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Avaluar les accions i la pràctica 

És necessari introduir  l’avaluació com una fase de la nostra pràctica (amb recursos i temps), 

treballant-la  des de diferents mirades, tant la del professional de joventut, altres professionals i 

la dels /les joves.  Aquesta avaluació no ha de ser únicament quantitativament, sinó també 

qualitativament.  

Això ens permetrà:  

- Comunicar, explicar allò que es fa , dotar-nos d’arguments.  

- Mostrar els resultats i les experiències. 

- Comprovar si funciona, si cal continuar o eliminar.  

- “Monetaritzar”:  hem d’aprendre a quantificar els beneficis de les accions, quin impacte 

econòmic tenen.  

- Amb continuïtat, tenint en compte que les accions poden tenir un impacte a mig llarg 

termini.  

 

Lligada a aquesta última estratègia, cal GENERAR CONEIXEMENT a partir de la pràctica en 

l’atenció als joves. Això implica: fer recerca, pensar i escriure sobre allò què fem, connectar la 

teoria i la pràctica, fer un retorn  

Altres idees per millorar el treball amb joves que no es van desenvolupar 

 Ser coherents.  

 Utilitzar la tecnologia com a instrument tranversal de treball.  

Per exemple, cal tenir en compte que les xarxes socials són una nova manera d’estar 

connectats, de crear lligams, de formar part d’una comunitat, etc.  

 Legalitzar l’escola lliure 

 Replicar experiències. 

Les experiències s’han analitzar i donar a conèixer per poder desenvolupar-les en 

altres espais. Aquesta anàlisi hauria de contenir també les dificultats, és a dir, una bona 

pràctica sempre transfereix coneixement en la seva anàlisi d’encerts i errades.  

 Impulsar projectes d’autogestió. Crear espais per al joves.  

Aquí es diferenciaven entre crear espais per al joves amb ells i la manera en què 

posteriorment s’haurien de gestionar aquests espais.  

 Arriscar-se.  

 Barrejar les edats dels professionals. Sortir de l’esquema actual en el qual els més 

grans planifiquen i els més joves, executen. Escorçar distàncies entre la presa de 

decisions i la execució de les mateixes.  

 Barrejar professionals homes i dones.  

 No haver de justificar-te constantment.  

Aquesta justificació fa referència a que en el treball amb al jovent, sovint es demanda 

una justificació que per altres col·lectius no es realitza (per exemple, amb la gent gran). 

Sembla que, pel fet de ser activitats amb els joves, existeix en ocasions una “sospita” 

que cal desmuntar, argumentar i justificar les decisions preses.  

 Eliminar pors.  

 Crear espais d’utilització lliure.  

 Trencar “xiringuitos”/Trencar sinergies/Eliminar subvencions. 

Aquesta idea es relaciona amb la necessitat d’eliminar pràctiques que reben 

finançament públic les quals no aporten dinamisme o respostes als territoris i als 

col·lectius de joves, i les quals sembla que responguin a una sinergia però no a uns 

objectius i continguts.   

 Trencar amb el consumisme.  


