
 

 

 

Definim l’ocupabilitat com la 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. 

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 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.  

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. 

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

l’itinerari personal, acadèmic i professional d’aquests joves. 

Els objectius marcats són: 

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

previ al món laboral. 

 Evitar la desvinculació dels i de les joves dels camps formatiu i laboral. 

 Afavorir el creixement personal, l'autoconeixement i la recerca de la seva vocació mitjançant el 

desenvolupament d'actituds i competències. 

 Millorar les competències transversals i instrumentals d’aquests joves per a preparar-los per a 

la transició a la vida laboral i adulta. 

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

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

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

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

agents protagonistes de la seva trajectòria vital. 

 Incidir en millorar la seva autopercepció i autoestima i minvar les frustracions i el sentiment de 

culpa. 
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Desenvolupament del projecte. Metodologia. 

El programa es preveu posar en marxa amb un total d’aproximadament 30 joves, dividits en dos grups. 

Metodologia: 

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. 

. 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. 

Desenvolupament del projecte 

. Treball de competències 

Les competències transversals socio-personals són un aspecte molt important i complex de 

l'ocupabilitat. No és necessari que la persona destaqui amb un alt nivell en totes elles. Això resulta 

utòpic i, per sort, innecessari. La qüestió és que les mancances no tinguin lloc en diverses d'elles alhora, 

que els nivells generals no siguin molt baixos o que no es detecti que alguna de elles sigui clarament 

insuficient i resulti crucial per al desenvolupament del lloc de treball desitjat.  

La programació parteix del treball sobre diverses competències, que es consideren crucials per a la vida 

adulta i laboral. D’aquesta manera, les activitats programades s’han planificat per incidir sobre alguna 

d’aquestes competències: autoconeixement i autoconcepte, comunicació, gestió emocional, treball en 

equip, resolució de conflictes, participació activa i presa de decisions. 

 



 

 

. Recursos  

De manera transversal, el projecte vol promoure l’autonomia dels joves a l’hora de cercar informació 

per a fer una posterior elecció, això, es concreta en la capacitat de fer un bon ús dels recursos públics i 

privats existents en els diferents àmbits d’interès. 

Separarem les actuacions en diferents àmbits: 

 Recursos municipals que posaran de manifest l’oferta de la ciutat: es donaran a conèixer les 

opcions i vies existents per a obtenir informació, així com que puguin saber de quines 

actuacions es poden beneficiar a nivell municipal. Hi haurà tallers i xerrades per part de 

personal de diversos recursos: Foment, Baumann Oficina Jove, Garantia Juvenil, Punt 

d’Informació i Dinamització als Centres Educatius (PIDCES), La Víbria i Districte Jove. 

 Professionals externs  per tal de donar als i les joves un ventall de coneixements i possibilitats 

dins d’altres possibles àmbits d’interès o disciplines, es duran a terme tallers, dinàmiques i 

xerrades amb entitats i professionals relacionats amb disciplines tan diverses com: ràdio, 

percussió, emprenedoria vital, circ, arteràpia, teatre,... 

 Testimoni de joves es buscarà el testimoni d’algun o alguna jove d’entre 16 i 20 anys, 

prioritàriament que participés en l’anterior edició de En Trajecte, que enguany es trobi 

realitzant alguna formació, per tal de compartir la seva experiència i vivència personal.  

 Dinàmiques i tallers per a dotar d’habilitats i competències als i les joves. Facilitar espais de 

debat i anàlisis grupal, per després poder-ho extrapolar i analitzar a nivell individual en les 

tutories, i d’aquesta manera detectar punts forts i mancances de cada participant i marcar un 

pla de treball concret i adequat a cada cas. 

 

 

 

 

 


