


Què es pretén?

A Qui està adreçat?

• A joves d’entre 16 i 20 anys,que hagin fet un procés de 

ruptura, bloqueig o abandonament del sistema educatiu

• Tenen ganes de seguir aprenent i estan buscant el que 

els motiva

Es pretén fomentar el retorn al sistema educatiu 

després d'un procés de recerca de vocació, que 

orientarà als joves cap a la seva formació més adient



Objectius

• Identificar la prioritat de la formació com a factor subjectiu 
d’ocupabilitat.

• Evitar la desvinculació dels camps formatiu i laboral. 

• Afavorir el creixement personal, i el descobriment de la seva 
vocació mitjançant el desenvolupament d'actituds i competències. 

• Millorar les competències bàsiques i transversals.

• Establir objectius a curt, mitjà i llarg termini.

• Facilitar l’accés a la informació i la descoberta de professions. 

• Possibilitar que els i les joves es converteixin en agents 
protagonistes de la seva trajectòria vital. 

• Millorar la seva autopercepció i autoestima.



Al finalitzar...

S’espera que els joves puguin:

• Identificar els seus punts forts i febles i detectant les 
seves necessitats educatives.

• Assumir un pla de treball. 

• Mostrar l'actitud adient.

• Mostrar un nivell suficient de les competències 
bàsiques i transversals. 



Calendari

Nov.     Des.     Gen.     Feb.     Mar.     Abr.     Mai.     Jun.     Jul.     Ago.     Set.

2016 2017

La dedicació serà de dos dies a la 
setmana en horari de matí i les 
tutories d’acompanyament a 
pactar amb la persona referent.

Derivacions

i selecció

Desenvolupament del Programa

Actuacions específiques

Acompanyament personal i Seguiment

Entrevistes

Finalitzat el procés de selecció, els tècnics 

faran un retorn als i les professionals

informant del resultat de la participació dels 

joves derivats i es realitzarà una reunió 

informativa amb els pares/mares i els i les 

joves seleccionats.

Selecció



Metodologia

Treball en grup

Acompanyament 

individual i 

tutorització



Desenvolupament del projecte

Treball de competències:

•Autoconeixement i 

autoconcepte

•Comunicació i gestió 

emocional

•Treball en equip, resolució 

de conflictes

•Participació activa i presa 

de decisions

Recursos:

•Recursos municipals

•Professionals externs

•Testimoni de joves

•Dinàmiques i tallers



Derivacions

Perfil destinataris:

•Joves de 16 a 20 anys

•Joves que no estudiïn ni treballin però 

amb ganes de seguir aprenent i 

reorientar els seus objectius formatius i 

laborals

•Joves motivats/des i amb capacitat de 

compromís cap a l’aprenentatge de 

noves competències i de fer un procés 

de millora personal

Els professionals amb joves que 

puguin encaixar al projecte han de:

•Contactar amb el/la jove i 

informar-lo en termes generals de 

què va el projecte, per saber si 

està interessat/da.

•Enviar el full de 

derivació/inscripció omplert a: 

entrajecte@terrassa.cat

•També es poden derivar els joves 

a apuntar-se presencialment a 

casa Baumann (Oficina Jove)

mailto:entrajecte@terrassa.cat


Edicions Anteriors

2015

2016

27 joves

participen al

projecte

35 joves

participen al

projecte

23 joves es

reincorporen al

Sistema educatiu

24 joves es

reincorporen al

Sistema educatiu

88 joves

derivats

72 joves

derivats



Moltes gràcies per l’atenció.

Per qualsevol altre consulta:

Entrajecte@terrassa.cat

Marta.solano@terrassa.cat

Sonia.valle@terrassa.cat

Casa Baumann

Av. Jacquard, 1

Telèfon: 93 784 83 90

Extensió: 3568-3551
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