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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

La crisi econòmica es dilata des de 2007, i si en èpoques de bonança els i les joves ja eren un dels 

col·lectius amb més dificultats, actualment la situació encara es veu més agreujada. Les conseqüències 

d’aquesta en el procés d’emancipació juvenil són evidents. Les transicions juvenils (formativa, laboral i 

residencial) s’interrompen o s’endarrereixen, afectant no només en la capacitat d’autonomia personal 

dels i de les joves, sinó que posen en situació de risc l’estructura del que s’anomena (o s’anomenava) 

Estat del Benestar. 

L’atur juvenil és una de les problemàtiques socials amb més rellevància. El darrer informe de 

l’Observatori Català de la Joventut sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya (tercer 

trimestre 2016), parla d’una taxa d’atur del 23,9% entre els i les joves de 16 a 25 anys. Les dades 

relatives a la nostra ciutat no són més encoratjadores, segons el darrer cens de 2011, es xifra en un 33% 

la taxa d’atur per a la mateixa franja d’edat. L’atur afecta clarament més als i les joves sense estudis 

postobligatoris i als més joves, amb una taxa d’atur del 34,1% i del 41,8% respectivament. La precarietat 

laboral i vital de les persones joves no millora, i el que fa uns anys es valorava com una situació 

complexa i un escenari difícil, esdevé actualment una situació de risc social i vulnerabilitat.  

Són moltes les actuacions que les diverses administracions han dissenyat i implementat per tal de poder 

donar resposta a aquesta realitat, però l’atur juvenil s’ha cronificat, fet que no només té afectacions en 

el temps present, sinó que en tindrà d’imprevisibles en el futur. A finals de 2014, s’inicia el programa de 

la Garantia Juvenil, una iniciativa europea que té com a objectiu que els i les joves d’entre 16 i 29 anys 

que no estiguin estudiant ni treballant, puguin rebre una oferta de feina o formació.  Tot i així, 

l’experiència ens diu que hi ha molts joves que necessiten d’un procés d’acompanyament més intens 

que el que pot oferir aquest projecte per tal de poder dissenyar trajectòries futures més estables i més 

vinculades a un procés de reflexió i maduració personal. 

Abordar aquesta situació i donar-hi respostes pot semblar complex des de l’administració local, 

especialment des de les polítiques juvenils, ja que les competències legislatives en aquesta matèria 

depenen d’altres administracions. El marc legal a nivell estatal acaba pautant en gran mesura les 

possibilitats reals de que els i les joves s’incorporin al mercat de treball, i en quines condicions ho fan.  

El projecte que presentem, EN TRAJECTE, parteix de la certesa que les polítiques de proximitat 

desenvolupades des del propi Servei de Joventut i Lleure poden generar canvis des de l’òptica 

preventiva, a diferent escala, però amb moltes possibilitats d’èxit real per la seva capacitat d’incidir i 

d’adaptar-se de manera concreta, a les diverses realitats i necessitats dels joves i de les joves de la 

nostra ciutat.  

Si definim l’ocupabilitat com la major o menor probabilitat que una persona es trobi en millors o pitjors 

condicions per accedir a un lloc de treball específic, en un moment concret de la seva vida i en un 

context socioeconòmic determinat, EN TRAJECTE vol incidir en la millora de l’ocupabilitat subjectiva de 

cadascun dels i les joves participants al projecte, esdevenint un recurs preventiu envers una possible 

doble desvinculació del camp laboral i del camp de l’educació. 
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Les persones joves, sobretot les d’edat més curta, tenen un itinerari biogràfic curt, una ocupabilitat 

subjectiva limitada i una escassa experiència en la presa de decisions. Per aquesta raó entenem que el 

projecte EN TRAJECTE ha de tenir una funció principalment orientadora i d’acompanyament, destacant 

el paper de la formació com a factor clau d’ocupabilitat, incentivant la descoberta vocacional i la millora 

continua. Valorem com a peces claus el binomi formació i professió, com a possibilitat d’acumulació 

d’experiències enriquidores i significatives que puguin generar canvis reals en les trajectòries vitals dels 

joves i de les joves. 

 

2. DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

2.1. OBJECTIU GENERAL I OBJECTIUS ESPECÍFICS 

La finalitat última del vigent Pla Local de Joventut de Terrassa, estableix les directrius per a la gestió i 

l’execució de les polítiques municipals en matèria de Joventut, i aquestes han de facilitar l’emancipació i 

fomentar la participació de les persones joves de la ciutat. Entenem l’emancipació com la capacitat 

d’aconseguir la màxima autonomia per a que puguin afrontar i assolir el seu projecte de vida, amb la 

major qualitat possible i en igualtat d’oportunitats. 

Responent a aquest objectiu, i amb la voluntat de facilitar l’emancipació juvenil, es dissenya el projecte 

EN TRAJECTE, que pren com a objectiu general: 

El projecte aposta per un conjunt d’intervencions que incideixen sobre aquells aspectes que afecten al 

desenvolupament de les trajectòries formatives i laborals dels i les joves. D’aquí en sorgeixen els 

següents objectius específics: 

- Evitar la desvinculació dels i de les joves dels camps formatiu i laboral, un cop finalitzada 

l’etapa educativa obligatòria. 

- Garantir la identificació prioritària de la formació com a factor subjectiu d’ocupabilitat i 

pas pervi al món laboral. 

- Aconseguir que el/la jove descobreixi la pròpia vocació com a aproximació a la idea de 

professió. 

- Establir objectius a curt, mitjà i llarg termini, coherents amb la definició d’itineraris, que 

permetin el disseny d’un projecte formatiu-professional individual.  

Incidir en la millora de l’ocupabilitat subjectiva de les persones joves, prevenint la seva 

desvinculació del camp formatiu i del camp laboral. 
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- Acompanyar als i les joves en la definició d’una estratègia per a la millora de la pròpia 

ocupabilitat mitjançant la presa individual de decisions. 

- Possibilitar l’assumpció de responsabilitats i la millora de l’autonomia dels i les joves, com 

a agents protagonistes de la seva trajectòria vital. 

 

2.2. METODOLOGIA 

Si fem un repàs de diferents projectes i programes que han donat resultats positius envers la millora de 

la ocupabilitat de les persones joves, veurem que hi ha diferents factors que es repeteixen i que s’han 

convertit en evidències d’efectivitat. Tenint presents aquestes premisses, el nostre projecte gira al 

voltant de cinc conceptes clau: 

- La prevenció: Les persones joves amb més dificultats d’accés al mercat laboral, són aquelles 

amb un nivell formatiu més baix, i que en moltes ocasions acaben esdevenint persones 

inactives durant un període de temps molt llarg, amb el cost que aquesta situació pot tenir al 

llarg de la seva trajectòria vital. El nostre projecte vol treballar amb els i les joves en fases 

anteriors a aquesta situació, prevenint doncs, realitats futures més complexes de redreçar. 

- El valor de l’acompanyament educatiu. Tota una teoria educativa gira al voltant del concepte 

d’acompanyament.  Acompanyar vol dir caminar al costat d’algú que persegueix un objectiu, és 

donar-li una nova perspectiva a la persona, ajudar-lo a prendre consciència de la seva realitat i 

ajudar-lo a desenvolupar-se. El verb acompanyar procedeix del terme llatí cumpaniare i 

significa “compartir el pa amb algú”. El nostre projecte està basat en un model centrat en 

l’acompanyament des del protagonisme dels propis joves, des d’una visió no paternalista. 

L’acompanyament es treballa des de la proximitat a l’altre «baixant al pou de l’altre», com ens 

diu J. C. Bermejo, perquè només així podrem veure les coses des del seu punt de vista, adonar-

nos del que significa per a ell la seva situació. Es tracta de veure a l’altre com a persona i 

acceptar que té un projecte vital que haurà de decidir i dirigir amb la nostra ajuda i suport. 

Reconèixer doncs, als i les joves com a protagonistes de la seva vida, de la seva història, és un 

del passos claus de l’acompanyament en el nostre projecte.  

- La participació activa dels joves i de les joves durant tot el procés. Partim de la convicció que 

per a poder treballar el desenvolupament de les persones s’ha de fer des de la pròpia iniciativa, 

sent ells i elles els responsables i protagonistes del seu procés. Els professionals no poden 

recórrer el camí per ningú, poden recórrer el camí amb algú, però no pas en el seu lloc. Hem de 

permetre als i les joves el dret a equivocar-se perquè així tindran l’oportunitat de créixer i 

aprendre. 

- Donar valor a la formació, com a factor clau per a la millora de l’ocupabilitat dels i les joves, 

evitant l’opció d’una inserció laboral prematura. 
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- La importància de la xarxa des d’una visió extensa. En aquest projecte han de participar 

diversos agents amb diferents graus d’implicació, tenint presents les diferents fases del mateix. 

Òbviament serà imprescindible la implicació dels propis projectes del Servei de Joventut i 

Lleure (Districte Jove, Oficina Jove, i Punt Jove a l’Institut especialment), així com d’altres 

serveis municipals (Serveis Socials, Educació i Foment). També es preveu una coordinació amb 

els centres educatius i de formació, i la implicació de les famílies dels i les joves. 

Per tant, complementant altres actuacions adreçades a joves, que actualment estan en funcionament al 

municipi i amb la prevenció com a eix central, el què es pretén EN TRAJECTE és 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. 

Els eixos d'actuació clau del projecte són:  

- L'acompanyament individual al llarg de tot el procés.  

- L'enfortiment de les competències bàsiques instrumentals. 

- La millora de l'autoconeixement i la definició del projecte professional. 

- La millora de les competències transversals.  

Al finalitzar la participació, s'espera que els i les joves puguin: 

- Identificar els seus punts forts i febles respecte al seu projecte personal, detectant les seves 

necessitats educatives, per poder assolir-ho. 

- Assumir un pla de treball que els comprometi per a la continuïtat del seu itinerari vers la 

formació més adient al seu perfil.  

- Mostrar l'actitud adient per afrontar amb èxit la formació necessària segons el seu perfil i 

motivacions. 

- Mostrar un nivell suficient de les competències bàsiques per afavorir la continuïtat  educativa.  

- Mostrar un nivell suficient de les competències transversals per afavorir la continuïtat 

educativa i l'èxit en el mercat laboral. 

 

2.3.- DESTINATARIS  

El projecte "En Trajecte", està adreçat als i les joves que hagin fet un procés de ruptura, bloqueig o 

abandonament del sistema educatiu. Mitjançant l'orientació, els  tallers, la formació i l’acompanyament, 

l'autoconeixement i l’adquisició o millora de competències i habilitats, es vol (re)construir l’itinerari 

personal, acadèmic i professional d’aquests joves. 

Determinem el públic objecte del projecte AGAFA’T en persones joves entre 17 i 20 anys, amb 4art 

d’ESO aprovat o no, que no han pogut matricular-se a cap formació postobligatòria, i que mostrin un 

interès evident per a continuar formant-se. Diversos aspectes ens han fet arribar a determinar aquest 

públic  com a prioritari del projecte: 
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- Un nombre molt elevat de joves s’apropen als nostres serveis per a saber quines són les seves 

opcions un cop finalitzen el 4art d’ESO, amb nota insuficient per poder accedir a formacions 

postobligatòries que són del seu interès. Habitualment les opcions són escasses i han d’esperar 

un curs acadèmic per poder valorar noves possibilitats. Són joves que corren el perill de quedar 

desvinculats del món formatiu i laboral a curt i mig termini. El projecte busca poder mantenir-

los en actiu, evitant doncs, possibles situacions d’inactivitat més complexes d’adreçar. 

- Els i les joves que no acrediten 4art d’ESO, tenen alternatives per continuar amb la seva 

trajectòria formativa, per exemple els PFI (Programa de formació i Inserció), però les places són 

insuficients, cobrint menys del 50% de les demandes. 

- Marquem com a franja d’edat màxima prioritària els 20 anys. Entenem que per als i les joves 

majors de 20 anys existeixen altres serveis i projectes que poden donar cobertura a les seves 

necessitats formatives i laborals. Valorem que aquests/es joves necessiten projectes amb 

respostes més immediates, que no les que pot oferir un projecte de les característiques de EN 

TRAJECTE, amb la intenció de realitzar un procés d’acompanyament tant intens.  

Tot i així, es valora com a possible la incorporació d’un jove amb perfil diferent, si es considera positiva i 

necessària la seva participació al projecte. 

 

3.- DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

El projecte forma part de Districte Jove, gestionat actualment per la cooperativa Encís.  

El funcionament del projecte requereix d’una calendarització anual continua. Definim 4 fases 

diferenciades del projecte: Fase de planificació i preparatius, Fase executiva, Fase de tancament, i 

Seguiment del grup (que coincidiria amb la fase prèvia de la següent generació de joves).  

3.1.- FASE DE PLANIFICACIÓ I PREPARATIUS 

En aquesta fase es realitzaran totes les tasques necessàries prèvies a l’inici del treball directe amb joves: 

redacció del projecte anual, contacte amb les agents implicats, estructuració del pla de treball, etc. 

La recerca de joves serà una de les tasques a destacar d’aquesta fase. Durant els mesos de novembre a 

gener, els i les joves interessats en participar en el projecte hauran d’adreçar-se al Servei de Joventut i 

Lleure Infantil i omplir una fitxa de preinscripció amb dades bàsiques personals i acadèmiques, i amb un 

breu escrit exposant les motivacions que tenen per entrar a formar part d’aquest projecte. 

Tal com hem dit anteriorment, es podran fer derivacions de joves per part d’altres projectes i serveis 

municipals, com per exemple projectes propis del Servei de Joventut i Lleure, el Servei d’Educació, 

Foment de Terrassa, i Serveis Socials prioritàriament. Els professionals d’aquests serveis i programes, 

hauran de contactar als i les joves amb el tècnic/a responsable de la coordinació i execució del projecte. 



 

 

8 
 
 

 

 

Un cop valorats tots i totes les joves candidates a participar, entre els mesos de desembre i gener es 

realitzarà la selecció dels 30 participants, tenint present que acompleixin el perfil determinat, que 

estiguin motivats, amb capacitat d’assumir el compromís que significa participar en un projecte 

d’aquestes característiques, que estiguin en disposició de fer un treball intens en la millora personal, i 

que tinguin disponibilitat horària per poder-hi participar. Es realitzarà una llista d’espera en cas que 

quedin places vacants durant la inscripció, o que algun jove abandoni el projecte durant la fase inicial de 

treball. 

3.2.- FASE D’EXECUCIÓ 

El programa es preveu posar en marxa amb un total d’aproximadament 30 joves, tot i que s'elaborarà 

una llista d'espera de fins a 10 persones per tal de cobrir les possibles futures baixes en cas necessari. Si 

ja iniciat el programa hi hagués demanda de persones per a entrar a formar-hi part, mitjançant 

l'entrevista personal, l'equip tècnic valoraria la millor opció i moment per a que s’iniciés la participació, 

sempre tenint  en compte la naturalesa dels grups ja creats. 

Un cop seleccionades les persones, es realitzarà una reunió informativa on es convidarà a els i les joves 

que han estat seleccionades així com a les seves famílies per tal de que estiguin assabentades de les 

actuacions que realitzaran els seus fills i filles, explicar els objectius, la metodologia i el funcionament del 

projecte. 

Durant la primera setmana del mes de febrer es realitzarà la primera tutoria amb cada jove per ajustar 

expectatives, establir punts forts i aspectes a treballar i signar un document de compromís per part 

d'aquests.  

Com a resultat d'aquesta tutoria, es generarà una primera versió del Pla de Treball. Aquest document, 

que s'estableix de mutu acord entre el o la jove i el personal tècnic del projecte, contribueix a l'activació 

i compromís d'aquests en el seu procés personal. Serà signat tant pel jove com pel tècnic del projecte i 

s'anirà revisant al llarg dels mesos que participi en el programa.  

Aquest Pla de Treball inicial recollirà:  

- Un primer diagnòstic ocupacional de punts forts i aspectes a millorar realitzat per el/la tutor/a 

en base a l'entrevista inicial.  

- Els objectius a curt, mig i llarg termini de diferents àmbits que intervenen en el 

desenvolupament del o la jove: formació reglada, altres formacions, interessos personals, vida 

laboral, habilitats personals i relacions interpersonals. 
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El desenvolupament del projecte es duu a terme a dos nivells: 

.Treball grupal: Els i les joves es separaran en dos grups, que participaran dos matins a la setmana 

(dilluns i dimecres o dimarts i dijous) de 10h a 13h del migdia. Aquests dos dies el treball la intervenció 

serà a nivell grupal, mitjançant tallers, dinàmiques, visites i xerrades. Les sessions planificades es duran 

a terme combinant la dinamització per part de l’educadora del projecte, i d’altres per part de la 

intervenció de professionals externs. 

Es treballaran les següents competències:  

- Competències personals: confiança en un mateix, autocontrol, visió positiva, gestió de l’estrès, 

assertivitat, lideratge i influència 

- Competències d’assoliment: orientació a resultats, iniciativa, responsabilitat, resolució de 

problemes, planificació. 

- Competències de col·laboració: empatia, treball en equip i flexibilitat. 

- Emprenedoria vital: més enllà que pugui estimular els joves a crear la seva pròpia empresa, es 

tracta de que els i les joves puguin escollir el seu propi camí i transformar-lo. Es fonamenta en 

les habilitats pròpies de la condició juvenil: la capacitat d'innovació, la creativitat i l'ús de les 

tecnologies, unes capacitats que es poden educar i donar lloc a experiències d'èxit. 

.Acompanyament individual i tutorització: L'acompanyament individual de cada jove es durà a terme 

mitjançant tutories realitzades amb la referent del projecte, amb la finalitat que aquesta figura 

esdevingui el referent adult que orienta al jove durant el procés i que garanteixi la coherència i utilitat 

del mateix.  

Com ja s’ha dit amb anterioritat, es realitzarà una tutoria inicial com a primer contacte individual entre 

el jove i la persona que en farà la tutorització, detectant les necessitats de cada jove i s'iniciarà el pla de 

treball  individual de manera pactada.  

Posteriorment a les tutories de seguiment, que es proposa que tinguin una periodicitat aproximadament 

quinzenal, s'anirà treballant el possible perfil professional futur. S'orientarà a cada jove prioritzant el 

retorn a la formació reglada, tenint sempre en compte les opcions més adients al seu perfil i la seva 

vocació. Aquesta planificació s'ajustarà, en cas que les circumstàncies així ho requereixin.  

Al final de la participació al projecte, cada jove disposarà de la darrera versió del Pla de Treball que 

orientarà els passos a seguir, tenint en compte els principals aprenentatges fets durant la seva 

participació. En cada cas es valorarà la possibilitat de marcar uns objectius específics, o la necessitat de 

derivació a un servei de referència concret. 

 

 

 



 

 

10 
 
 

 

 

 

El desenvolupament del projecte, també té presents les següents línies de treball: 

Descoberta per a grups d’itineraris específics: Al llarg de les sessions, els i les joves hauran de descobrir 

aquelles vocacions i motivacions que més els interessen, per tal de valorar una possible via formativa i 

professionalitzadora. Amb l’objectiu que els i les joves puguin conèixer el màxim de recursos i sortides 

professionals a les seves vocacions, es planificaran diverses visites a serveis i recursos de la ciutat que 

ens puguin mostrar allò que fan. En un inici, aquestes visites seran grupals, però a mesura que els i les 

joves vagin identificant les seves inquietuds es faran per grups d’interès. Visitarem recursos municipals, 

com per exemple, el Servei de Salut Comunitària, el Parc Audiovisual, les Brigades Municipals, entre 

d’altres, i també altres entitats i empreses, com per exemple Creu Roja, Fupar-Prodis, un taller mecànic, 

etc... depenent de les demandes explicitades pels propis joves.  

Cursos de millora curricular: En aquest bloc de treball volem millorar les competències bàsiques 

instrumentals dels joves i de les joves, amb l’objectiu de millorar el seu currículum formatiu, pensant en 

una millora de la seva ocupabilitat. Participar a EN TRAJECTE pot suposar al jove una millora substancial 

en les seves capacitats personals, però no li suposarà cap certificat reconegut que millori el seu 

reconeixement de formació a nivell curricular formal. Per aquesta raó, volem incloure algunes càpsules 

formatives acreditables i que puguin ajudar als i les joves a complimentar el seu currículum amb més 

garanties d’èxit.  

Assessoraments generals: Els i les joves assistiran i participaran d’activitats de ciutat dissenyades per a 

l’assessorament i l’orientació en matèria formativa i laboral. Parlem de les xerrades d’orientació 

dissenyades per Baumann Oficina Jove, la Mostra d’Ensenyament, cursos de recerca de feina proposats 

per Foment Terrassa o les jornades d’educació organitzades pel Servei d’Educació.  

A mode d’exemple, incloem una programació concreta de la fase d’execució del projecte de l’any 2016. 

FEBRER 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8 9 10 11 12 

Tutories Tutories Tutories 

tutories 

Dinàmiques de 

presentació i 

coneixença amb gran 

grup tutories 

Dinàmiques de 

presentació i 

coneixença amb gran 

grup i distribució en 2 

grups 
Tutories 

15 16 17 18 19 

compromís compromís Sessió informativa BOJ Sessió informativa BOJ Tutories 

Professions Professions Autoconcepte Autoconcepte Tutories 

22 23 24 25 26 
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Professions Professions 

Autoconeixement Autoconeixement 

Taller de circ Taller de circ 
Taller d’emprenedoria 

vital 

29 

Curs d’interessos i 

competències 

 

MARÇ 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 1 2 3 4 

 Tutories 

 

Curs d’interessos i 

competències 

Curs d’interessos i 

competències 

Curs d’interessos i 

competències 
tutories 

7 8 9 10 11 

Gestió emocions Gestió emocions Tutories Tutories 
Testimoni en trajecte 

1a edició 

Gestió emocions Gestió emocions Taller de psicodrama Taller de psicodrama Sessió Garantia Juvenil 

14 15 16 17 18 

Comunicació Sessió amb La Víbria Sessió amb La Víbria Comunicació Tutories 

Sessió amb PIDCES Comunicació Comunicació Sessió amb PIDCES Tutories 

21 22 23 24 25 

SETMANA SANTA 

28 29 30 31  

Taller de teatre Taller de radio Taller de teatre Taller de radio  

 

ABRIL 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

    1 

 Tutories 

 

   

tutories 

4 5 6 7 8 

Relació interpersonal Relació interpersonal Arterapia Arterapia Tutories 
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Relació interpersonal Relació interpersonal Treball en equip Treball en equip tutories 

11 12 13 14 15 

Treball en equip Treball en equip Activitat DJ Activitat DJ Tutories 

Gestió emocional Gestió emocional Mostra d’ensenyament Mostra d’ensenyament Tutories 

18 19 20 21 22 

Tutories 

Basquet Beat Xutball Basquet Beat Xutball 

Tutories 

25 26 27 28 29 

Gènere Gènere Gestió emocional Gestió emocional Tutories 

Gènere Gènere Gènere Gènere Tutories 

 

MAIG 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

2 3 4 5 6 

Resiliència Resiliència 

Presa de decisions Presa de decisions 

Participació activa Participació activa 

Taller de primers 

auxilis 

9 10 11 12 13 

Presa de decisions Presa de decisions Tutories Tutories 
Taller de primers 

auxilis 

16 17 18 19 20 

Curs crea el teu CV 

amb Foment 

Curs crea el teu CV 

amb Foment 

Curs crea el teu CV 

amb Foment 

Curs crea el teu CV 

amb Foment 

Xerrada On trobar 

feina a l’estiu amb 

Foment 

23 24 25 26 27 

Creativitat Role playing Creativitat Role playing Entrega de diplomes 

30 31    

   Activitat que han 

preparat 

Activitat que han 

preparat 
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* LLEGENDA 

 SESSIONS DE L’EDUCADOR REFERENT 

 SESSIONS AMB PROFESSIONALS ESPECIALITZATS 

 TUTORIES 

 

3.3. FASE DE TANCAMENT 

Aquesta fase es preveu entre els mesos de maig a setembre. Serà el moment d’acompanyar als i les 

joves en el seu procés personal de finalització del projecte, i fent operatives les estratègies dissenyades 

per la millora de la seva ocupabilitat subjectiva. En aquesta fase es veuran intensificades les tutories 

individuals i és possible que s’hagin de realitzar acompanyaments a recursos per tal de facilitar la 

derivació d’aquests joves a altres serveis del seu interès (matriculacions, derivacions a Foment, etc. ). 

Tot i que les matriculacions a cicles formatius acostumen a ser durant els mesos de maig i juny, fins el 

setembre és possible fer matrícules fora de termini en centres on hagin quedat places vacants. En 

coordinació amb el Servei d’Educació, es vetllarà per tal de poder aprofitar totes les opcions que 

aquestes matriculacions fora de termini ens ofereixin, en cas que sigui necessari. 

 

3.4. FASE DE SEGUIMENT 

La finalització del projecte no serà un cop els i les joves hagin acabat el seu procés de participació en el 

projecte, sinó que s’allargarà un any més. És l’etapa post-programa. Es dissenyarà un procés de 

seguiment dels i les joves un cop hagin finalitzat la seva participació en el programa amb un doble 

objectiu, d’una banda mantenir la referència del tècnic/a responsable pels i per les joves en cas que els 

sigui necessari, i d’altra banda, poder valorar l’impacte del projecte a mig i llarg termini. 

 

4.- AVALUACIÓ 

L’avaluació del projecte és continua, al llarg de tot el procés, i mitjançant diverses tècniques de recollida 

d’informació: 

- observació directa 

- entrevistes individuals de seguiment 

- valoracions grupals 

- coordinació amb els agents implicats 

 

Aquestes dades es recolliran en una memòria anual, amb la seva avaluació corresponent, i a més es 

planteja un procés sistemàtic de recollida d’indicadors mensuals, amb les dades més representatives de 

seguiment del projecte. 
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Els indicadors es defineixen abans d’iniciar la intervenció, per tal d’establir els valors mínims pel seu 

acompliment, en base a l’estudi de necessitats detectades. Pel grau d’especificitat i concreció del 

projecte “En Trajecte” detallem els seus propis indicadors: 

ÀMBIT INDICADOR 

Població objecte i número d’usuaris i població de la zona 

Perfil de participants segons: sexe, edat, ocupació, procedència, institut de 

procedència, durada desvinculació estudis 

A
V

A
LU

A
C

IÓ
 D

E 

LA
 C

O
B

ER
TU

R
A

 

Anàlisi de la demanda 

  

Número d’activitats segons tipologia: formatives, lúdiques, culturals i esportives. 

Intervencions realitzades conjuntament amb altres agents de la ciutat: Entitats, 

programes i serveis municipals 

Intervencions realitzades conjuntament amb professionals externs 

Activitats proposades pels joves 

Coordinacions amb altres agents territorials: instituts, Baumann Oficina Jove, PIDCES, 

Garantia Juvenil, Serveis Socials, Foment, PAME, entitats de lleure, Districte Jove, 

altres. 

Número de tutories realitzades amb cada jove 

Número de participants derivats d’altres agents: Districte Jove, institut, tutories 

d’acompanyament, serveis socials, Foment, BOJ, Altres. 

IN
D

IC
A

C
O

R
S 

D
E 

P
R

O
C

ÉS
 

Número de participants per pròpia iniciativa 

  

Activitats dutes a terme per l’educadora del projecte 

Activitats realitzades per personal extern especialitzat. 

Ràtio de participants atesos (mitjana de participació) 

Número de derivacions a d’altres serveis abans de finalitzar el procés 

IN
D

IC
A

D
O

R
S 

D
E 

P
R

O
D

U
C

TI
V

IT
A

T 

Nombre de baixes en relació al nombre d’altes 
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Número de participants retornats a la formació reglada o no reglada 

Assoliment dels objectius plantejats 

Grau d’adaptació a les necessitats detectades i a la demanda formulada 

Grau d’acompliment de la planificació i dels plans de treball 

Assistència a les actuacions dels professionals externs 

A
V

A
LU

A
C

IÓ
 D

EL
S 

R
ES

U
LT

A
T

S 

Assistència a les actuacions dutes a terme pels professionals del projecte 

  

Número de participants al projecte 

Repercussió: nombre de matriculacions a estudis 

Rendibilitat ciutadana: implicació dels joves a d’altres ofertes formatives, 

associacionisme o d’altres formes de participació 

Contactes i coordinacions amb altres agents de territori: instituts, Baumann Oficina 

Jove, PIDCES, Garantia Juvenil, Serveis Socials, Foment, PAME, entitats de lleure, 

Districte Jove, altres. 

Repercussió social a nivell de mitjans de comunicació 

Creació o no d’una opinió pública favorable del projecte 

Motivació vers l’aprenentatge 

IN
D

IC
A

D
O

R
S 

D
’I

M
P

A
C

TE
 

Augment de l’autoestima i canvis en l’autopercepció dels participants 

  

Millora de les competències bàsiques 

Grau d’idoneïtat del programa 

A
V

A
LU

A
C

IÓ
 D

E 
LA

 

Q
U

A
LI

TA
T 

D
E 

L’
A

TE
N

C
IÓ

 

Aplicació dels coneixements adquirits a d’altres àmbits de la seva vida 

 

5.- RECURSOS NECESSARIS 

Recursos Humans: Una de les peces claus del projecte EN TRAJECTE és el procés d’acompanyament dels 

i les joves per part d’un tècnic referent. Aquest professional serà un educador/a social amb experiència 

en el treball amb joves i en processos d’acompanyament educatiu. Haurà de ser un professional 

polivalent, ja que les seves tasques dins el projecte seran molt diverses, realitzant de manera simultània 

tasques d’intervenció educativa directa amb joves, de gestió del projecte i de gestió administrativa. Es 

proposa una contractació de 31h/setmana, amb un cost anual de 25.000 €. 

Recursos materials: Per tal de fer front a les despeses derivades de l’execució del projecte, es destinarà 

una partida de 3.000€ destinats a contractació puntual d’especialistes, pagament de desplaçaments i 

material per a activitats. El tècnic/a referent del projecte disposarà de l’equip informàtic i telemàtic 



 

 

16 
 
 

necessari per a desenvolupar el projecte. 

Infraestructures necessàries: Les necessitats d’infraestructura seran una sala polivalent per a realitzar 

les dinàmiques grupals, una sala multimèdia per a realitzar les activitats relacionades amb les TIC, i un 

despatx pel tècnic/a responsable. Els Servei de Joventut i Lleure Infantil, disposa de totes les 

infraestructures necessàries per dur a terme el projecte. 

Per tant, el cost del projecte EN TRAJECTE per a la seva execució anual s’estima en 28.000€ 


