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Terrassa posa en marxa un
programa per millorar l'ocupabilitat
dels joves
El projecte En trajecte s'adreça a persones joves d'entre 17 i 20 anys, amb 4t
d'ESO aprovat, que no hagin pogut matricular-se a cap formació postobligatòria, o
que hagin abandonat el curs que havien iniciat

El Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament inicia el 2 de febrer el projecte En trajecte, vinculat
al Districte Jove. L'objectiu d'aquest nou projecte és el d'incidir en la millora de l'ocupabilitat dels
i les joves d'entre 17 i 20 anys. 

Les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del darrer trimestre 2014 sobre la situació
laboral del jovent constaten que entre el grup de persones joves actives de 16 a 19 anys, el
61,4% està buscant feina. Aquest fet indica l'enorme dificultat d'aquest col·lectiu per accedir a un
primer lloc de treball. Des de l'inici de la crisi s'ha posat de manifest com l'atur afecta molt més
les persones joves amb menys estudis (taxa d'atur del 45,7%). Així, l'educació esdevé un element
clau per tenir més oportunitats d'accés a trobar feina i la formació s'ha de percebre com a una
estratègia a mig-llarg termini per posicionar-se millor en el mercat laboral. 

A Catalunya, l'any 2013, un 26% de joves no van continuar estudiant després de l'educació
obligatòria. Aquest alt percentatge de joves amb poca formació, situen l'Estat Espanyol com el
segon país de la Unió Europea amb el percentatge d'abandonament educatiu prematur més alt,
segons dades de l'Anuari 2013 de la Fundació Jaume Bofill. 

Tenint presents aquestes dades, des de Baumann Oficina Jove i Districte Jove es detecta un
augment considerable de consultes de joves que, tot i haver acreditat 4t d'ESO, han abandonat
la formació postobligatòria per motius diversos. En trajecte esdevé un recurs preventiu envers una
possible desvinculació dels i les joves del camp laboral i del camp formatiu, incentivant la
descoberta vocacional i estimulant el retorn al sistema educatiu dels i les joves participants al
projecte. 

El projecte gira al voltant de cinc conceptes clau: la prevenció, el valor de l'acompanyament
educatiu i l'orientació vocacional, la participació activa dels i les joves durant tot el procés, el valor
de la formació evitant l'opció d'una inserció laboral prematura i la importància de la xarxa des d'una
visió extensa.

El projecte va dirigit a joves entre 17 i 20 anys, amb 4t d'ESO aprovat, que no hagin pogut
matricular-se a cap formació postobligatòria, o que hagin abandonat el curs que havien iniciat, i que
mostrin un interès evident per continuar formant-se. El grup inicial està format per 21 joves. 

En trajecte es portarà a terme de febrer a maig, 3 dies per setmana en horari de matí (un total de
140 hores). Els i les joves participants treballaran de manera individual i grupal aspectes
formatius, d'orientació i de competències i habilitats socials. D'altra banda, cada jove dissenyarà el
seu itinerari personalitzat a curt, mig i llar termini amb l'acompanyament de l'educador o
educadora del projecte, partint dels seus interessos i habilitats. 

També s'han previst visites a serveis municipals i empreses relacionades amb el sector
professional que interessa els i les joves. La finalitat d'aquestes visites és que el jovent conegui
l'entorn laboral real de l'àmbit que han triat, així com la de descobrir possibilitats d'ocupació futures
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que potser no havien contemplat. 

Les persones joves interessades trobaran més informació al Servei de Joventut i Lleure -
Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1). També poden trucar al telèfon 93 784 83 90, enviar
un correu electrònic a joventut.lleure@terrassa.cat, consultar la pàgina web www.casabaumann.cat/
o el facebook de la Casa Baumann.
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