
Nou programa del Districte Jove per 
millorar l’ocupabilitat dels joves  
El projecte ‘En trajecte’ s’adreça a persones d’ent re 17 i 20 
anys 

 
Projecte En trajecte // Imatge cedida per l’Ajuntament de Terrassa 

El proper 2 de febrer s’inicia a través del Servei de Joventut i Lleure de l’Ajuntament  el 
projecte ‘En trajecte’  vinculat al Districte Jove , que té com a principal objectiu incidir en la 
millora de l’ocupabilitat dels joves i les joves d’entre 17 i 20 anys, amb 4art d’ESO aprovat que 
no hagin pogut matricular-se a cap formació postobligatòria i que mostrin un interès evident per 
continuar formant-se. 

El grup inicial està format per 21 joves que faran un total de 140 hores lectives des de febrer 
fins al maig, assistint 3 dies per setmana en horari de matí. Els joves treballaran de manera 
individual i col·lectiva aspectes formatius, d’orientació i de competències i habilitats socials. 
Cada jove dissenyarà el seu itinerari personalitzat a curt, mig i llarg termini amb 
l’acompanyament d’un educador o educadora del projecte. 

El projecte també té previst les visites a serveis municipals i empreses relacionades amb el 
sector professional que interessa els i les joves, per tal de conèixer el seu entorn i descobrir 
possibles oportunitats reals d’ocupació. 

‘En trajecte’  vol ser un recurs preventiu per evitar la desvinculació prematura dels joves del 
món formatiu i laboral que 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. 

Les dades dels ‘ninis’  

La crisi ha posat de moda el terme ‘Nini’  per definir a la generació de joves que ni estudia ni 
treballa, un dels grans problemes socials en l’actualitat. De fet, 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. A 
més, 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%). 

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  en aquest aspecte. 

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 o el 
facebook de la Casa Baumann 

 


