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L'Alt  Empordà  presenta  la  peculiaritat  de  ser  la  comarca  de  Catalunya  amb  més  municipis,
concretament 68, molts dels quals tenen una població inferior al miler d'habitants. Tradicionalment
aquests  municipis  han  reivindicat  un  major  suport  de  les  institucions  i  de  les  administracions
catalanes pel desenvolupament econòmic, social i juvenil. Els municipis rurals altempordanesos, són
conscients dels seus dèficits i no disposen dels recursos humans i econòmics suficients per fer front
a les demandes i necessitats de llurs municipis.

El  Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà coneix aquesta realitat  i  considera un objectiu  prioritari  el
desenvolupament i la dinamització dels municipis rurals de l'Alt Empordà. Per aquest motiu porta a
terme accions que impliquen la implementació en aquests contextos de projectes tècnics qualificats
que es recolzen tant amb els recursos propis dels municipis com en els que proporciona el Consell.

Donada  la  situació  actual  de  precarietat  laboral  i  atur  que  pateixen  la  majoria  dels  joves
majoritàriament consegüent de l'escenari de crisi  econòmica global,  i  d'altra banda les diferents
circumstàncies de formació en les que es troben els i les joves, des de l'Oficina Jove Alt Empordà-
Figueres s'impulsen diferents accions i programes per a donar resposta a la joventut en relació a
l'àmbit  formatiu-ocupacional.  La  motivació  més  rellevant  per  implementar  accions  o  mesures
dirigides a la capacitació de joves i alhora facilitar el seu accés al mercat de treball, es deu a la
situació que viu la nostra comarca en aquests moments i que li permet liderar el creixement de
l'atur i  de la taxa de desocupació juvenil  de la demarcació de Girona. Doncs la crisi  econòmica
viscuda als darrers anys ha afectat de ple a sectors clau de l'economia interna de l'Alt Empordà, és a
dir, a la construcció i al sector serveis, destruint molts llocs de treball i limitant als col·lectius més
vulnerables de la població com són els i les joves. A la comarca els joves representen un 15,55 % de
la  població.  Actualment  1.557  dels  21.615  joves  altempordanesos es  troben  en  situació  d'atur,
d'aquest un 44,64% són joves d'entre 16 i 24 anys ¹. Un context doncs, que provoca que les persones
joves no puguin iniciar-se laboralment condicionant de manera greu el seu itinerari vital.

Un altra indicador a tenir en compte alhora d'iniciar projectes d'aquestes característiques és l 'índex
d'immigració de la comarca. Dels 141.807 habitants de l'Alt Empordà 37.423 són persones nascudes
a l'estranger, el que representa un 26,39% del total.  Aquest % d'immigració és el més alt de Catalunya
i gairebé el doble la mitjana general. I és que el  percentatge d'estrangers sobre la població total a
Catalunya és del 14,14%. Dintre d'aquest col·lectiu 7.049 són joves d'entre 15 i 29 anys (18,80%
respecte el total de població nascuda a l'estranger). Molts d'ells son joves que es troben en risc
d'exclusió social.  Provinents, en un alt percentatge, d'abandonament escolars, i que sovint tenen
dificultats a l'hora de trobar un lloc de treball.

Aquesta  situació  esdevé  encara  més  perjudicial  per  a  joves  que no han superat  l'ensenyament
obligatori i que es troben en la franja de 16 a 24 anys, doncs sense el graduat de l'ESO no es possible
continuar  cursant  estudis  reglats  superiors  i  els  recursos  existents  a  la  comarca  per  reinserir
formativament joves amb aquest perfil són escassos. A Catalunya bona part dels joves entre 16 i 24
anys són aturats, tot i que és veritat que la població activa d’aquesta franja d’edat és menor, ja que
la majoria estudien.
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    CONTEXTUALITZACIÓ

1. Totes les dades s'han extret de la web de l'IDESCAT a Juny de 2015
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Així és evident que cal impulsar projectes a nivell comarcal que donin resposta a aquesta conjuntura i 
per fer-ho és clau servir-se dels recursos del propi territori i unir esforços amb entitats, institucions
i/o empreses que tenen interessos comuns i que alhora poden repercutir qualitativament tant en el
projecte a executar com en els beneficis que els joves en puguin extreure. 

Per tot això, entenem que cal un projecte que combini formació professionalitzadora i relació amb el
món empresarial de la comarca, permetent empoderar els i les joves per tal que augmentin la seva
qualificació professional i les possibilitats d’inserció laboral. Amb la intenció també que afavoreixin
així, el seu nivell d'autoestima i la seva autonomia personal.  En definitiva, aquest projecte té per
finalitat i principi bàsic  assegurar la igualtat d'oportunitats per a les persones joves en l'accés en el
mercat de treball i als diferents recursos formatius. 

Un projecte dirigit al col·lectiu juvenil dels municipis de la comarca que alhora es mostren receptius
a oferir  la seva col·laboració i  comparteixen esforços i  treball  amb el  Consell  Comarcal  pel  seu
desenvolupament. També comptem amb el suport i col·laboració de la Direcció General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya, de l'Obra Social La Caixa.

Des de l'àrea de Joventut també treballem perquè cada vegada més empreses, més agents socials i
m és institucions s'impliquin i col·laborin en aquest projecte per tal que pugui créixer i esdevenir en
un refent alhora de la formació professionalitzadora i competencial de joves a la comarca de l'Alt
Empordà.

5



El Projecte Okup’Alt és un recurs gratuït que apareix per contrarestar una realitat molt concreta de
la comarca, que posa en perill la seva estabilitat i amenaça, a mitjà termini, la cohesió social que
generalment ha imperat en ella. Doncs cada cop són més nombrosos els i les joves de 16 a 24 anys
que hi existeixen, condemnats a un inquietant ostracisme, provocat per la falta d’ocupació i  de
propostes adequades per continuar la seva formació professional fet que provoca una disminució
en la seva autoestima i en la seva autonomia.

La població diana de la iniciativa és un col·lectiu que té dificultats per finalitzar amb èxit la seva
educació reglada i que degut a les poques places de què disposa el territori, tant de programes de
garantia social, formacions ocupacionals, escoles d’idiomes o d’adults, etc., es veuen avesats a una
absoluta inactivitat que perjudica seriosament les seves vides, i que si no s’impulsa cap acció per
evitar-ho pot acabar passant factura també a la comunitat a la qual pertanyen.  

Aquest perfil de jove sempre ha existit i fins que no va arribar la greu crisis econòmica que afecta el
país accedien sense problema al mercat de treball tant bon punt arribaven a l’edat mínima exigible.
Però  en  aquests  moments  no  aconsegueixen  ser  acollits  per  cap  tipus  de  recurs  i  la  falta
d’expectatives incentiva la seva desmotivació i en alguns casos genera conflictes.

El projecte, gràcies a la participació de professionals especialistes, permet iniciar-se en la formació
d’un ofici com a alternativa a l’atur, i és una bona estratègia per anar més ben preparats i tenir més
possibilitats  per  assolir  una  primera  feina.  És  clau  a  partir  d’aquest,  fomentar  certs  aspectes
imprescindibles per una futura inserció laboral, com la iniciativa o la capacitat d’adaptació, però
també ho és,  que cal fer entendre als participants que tenen el  deure d’aportar el  millor de si
mateixos  per  afavorir-la,  i  que  sense  aquest  interès  que  ha  de  permetre  augmentar  la  seva
qualificació i que inclourà una sèrie d’habilitats adquirides, no hi ha opció de sortir-se’n.

L’Okup’Alt  a  través  de  la  coordinació  i  el  treball  en  xarxa  entre  altres  organismes  implicats  en
l’atenció a joves, tant formals com no formals, però també aprofitant el suport de part del teixit
empresarial  de  la  comarca,  aquell  que  assumeix  la  seva  responsabilitat  social,  planteja  com  a
element  potenciador  de  la  inserció  laboral,  la  proximitat  entre  joves  i  empreses.  Primerament
perquè marquen les pautes dins del projecte sobre quins perfils de treballadors necessiten, i en
quins  aspectes  és  important  formar  als  joves  per  tenir  més  possibilitats  laborals,  però  alhora,
perquè mitjançant la relació personal que s’estableix entre ells, hi ha implícit un provocador interès,
que vol que la confiança i el coneixement mutu, derivi en una oferta laboral. 

No hem d’oblidar que entre el 75 - 80% de les feines que s’aconsegueixen en l’actualitat provenen
del propi entorn, sigui de la família, dels amics, coneguts, empreses de la comarca o formadors, per
aquest motiu el projecte dona el just valor a aquesta ampliació de les xarxes socials dels joves, i
pretén reduir al màxim la distància, sovint generada pel propi jove, entre aquest i el futur ocupador. 
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Una formació que en la seva major part ve donada per la seva experimentació pràctica. Inspirada en
la figura de l’antic aprenent, i dels tallers d’ocupació. Desenvolupant tasques reals i l’ús diari d’eines
pròpies de l’ofici. Però que intenta anar més enllà, i assimilar al màxim cadascun dels grups de què
es disposa al nivell d’una empresa. 

Un altra aspecte clau i vertebrador del projecte és que aquesta formació s'entén de forma global, és
a dir, es forma al jove sobre tots els aspectes que puguin fer millorar la seva ocupabilitat.  S'entén el
jove com un tot i que cal donar-li eines i habilitats personals, socials, relacionals, ocupacionals,....
Per tant, la formació que es dona al jove és una formació integral i que el reforça en tots aquests
aspectes claus alhora de poder tenir una trajectòria vital plena i satisfactòria.
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Objectius generals:

• Oferir un recurs que faciliti el desenvolupament personal dels i les joves.
• Apropar als joves a les empreses de la comarca.
• Afavorir l'emancipació de forma integral dels joves de l'Alt Empordà.
• Disminuir el percentatge de joves que no estudien ni treballen.

Objectius específics:

• Augmentar l'autoestima dels joves i  millorar-ne la seva autonomia. Potenciar el benestar
emocional dels joves.

• Oferir aprenentatges que puguin facilitar l'accés al món del treball, 
• Visionar i gestionar els progressos per tal de potenciar millores i mitigar futures frustracions. 
• Potenciar les capacitats per millorar l'ocupabilitat dels joves.
• Implicar als joves en un projecte comú, incentivar la cultura de l'esforç i la responsabilitat en

el treball.
• Millorar les habilitats de relació i intercanviar coneixements i experiències.
• Minimitzar l'impacte de l'atur juvenil.
• Promocionar oficis que puguin convertir-se en una sortida laboral per als joves.
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Filosofia

Aquest projecte incideix en tres aspectes claus de la persona. Es treballa a nivell formatiu, a nivell
d'ocupabilitat, i  a nivell emocional. Ja que entenem l'aprenentatge com tot allò que permetrà al
jove emancipar-se. En acabat, que cada jove pugui du a terme el seu projecte propi de vida.
En aquest sentit, es necessari un treball transversal, incidint en cadascun d'aquests tres eixos. Cal
recuperar  emocionalment  al  jove,  doncs  aquest  acostuma  a  venir  del  mal  anomenat  «fracàs
escolar», presentant una autoestima baixa, i estigmatització social exagerada. També es necessari
capacitar-lo amb nous recursos, ensenyar-li les eines i tècniques que li permetin afrontar els reptes
que es proposi, llimar els punts febles i enfortir les seves potencialitats. I alhora cal formar-lo en un
camp laboral que sigui del seu interès, especialitzar-lo i convertir-lo en bon professional del sector.

Eix Emocional

Entre els joves de 16 a 25 anys que no estan estudiant ni treballant observem un baix nivell de
benestar emocional que fa que puguin tenir risc d'exclusió social. També tenim detectada la manca
de recursos d'acompanyament i suport emocional per aquests joves alhora d'accedir a formacions
i/o al mercat de treball, en definitiva, per desenvolupar el seu projecte vital.

Des de l'Okup'Alt creiem necessari abordar aquesta problemàtica amb els joves que participen en el
projecte. Els volem capacitar en les habilitats i competències clau per tal de que puguin accedir a un
lloc de treball o a una formació adaptada a les seves necessitats. Per això es un treball emocional
des del primer dia, reactivant als joves, animant-los, ensenyant-lis del que son capaços, i reforçant
les  competències,  les  habilitats,  i  l'empodarament  personal.  Entenem  que  si  els  reforcem
emocionalment els serà més fàcil aconseguir els objectius que tinguin o es plantegin en un futur.
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    EIXOS DE TREBALL EN ELS JOVES

EMOCIONALEMOCIONAL

OCUPABILITATOCUPABILITAT FORMATIUFORMATIU

JOVEJOVE



La metodologia emprada es basa en el treball en competències i habilitats per garantir trajectòries
formatives i laborals de major èxit entre els joves de la comarca. Ens centrarem i treballarem, amb
cadascun dels joves, les 10 habilitats per la vida bàsiques segons l’Organització Mundial de la Salut:

1. Solució de problemes
2. comunicació assertiva
3. relacions interpersonals
4. pensament crític
5. autoconeixement
6. presa de decisions
7. pensament creatiu
8. empatia
9. gestió de les tensions i l’estrès
10. gestió de les emocions i els sentiments

Els joves participants es divideixen en tres grups. Cada grup compta amb un educador i un formador
que són els  que tutoritzen i  realitzen el  seguiment de cada jove.  Aquests professionals,  sota la
direcció del coordinador del projecte (tècnic de programes de l’Oficina Jove), són els encarregats de
desenvolupar les accions a nivell socioeducatiu previstes en el projecte per tal de capacitar i reforçar
emocionalment els joves.

Accions com:

• Dinàmiques de suport i reforç emocional als joves: poden ser tant a nivell grupal com a nivell
individual. Es treballen aspectes com la puntualitat, la responsabilitat, el respecte cap els
companys i formadors, el compromís, l'esforç, el treball en equip, la resolució de conflictes,
la proactivitat, la superació de reptes,...

• Treball de la cohesió de grup i de foment de les relacions socials dels joves.
• Treball de millora de la  capacitat de resiliència dels joves, és a dir,  que sàpiguen afrontar

millor les frustracions o els fracassos que tinguin.
• Processos de com afrontar els canvis i les decisions importants.
• Xerrades  amb  joves  participants  d'edicions  anteriors  que  han  tingut  una  experiència

satisfactòria del projecte.
• Orientacions formatives i laborals individualitzades.
• Realització de tallers preventius sobre diferents aspectes relacionats amb els hàbits i la salut

dels joves (drogues, mobilitat segura, primers auxilis, violència de gènere,...).

Tot aquest treball emocional i competencial pretén capacitar els i les joves que formen part del
projecte Okup'Alt, donant-lis eines i habilitats en el seu procés d'emancipació i de creació dels seu
propi projecte de vida. En definitiva, es busca el treball centrat en el benestar emocional dels joves
per tal d'aconseguir trajectòries vitals satisfactòries.

Aquestes accions es combinen amb la formació professional o específica diària amb els diferents
oficis  desenvolupats.  Per  tant,  a  través  del  projecte  combinem  la  formació  específica  en  l'ofici
escollit  pel  jove  i  el  reforç  i  capacitació  emocional  i  competencial  d'aquests  joves  per  tal
d'aconseguir trajectòries vitals d'èxit.
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Eix d'Ocupabilitat

L’ocupabilitat indica la posició d’una persona en un moment determinat de la seva vida respecte a
una ocupació  concreta  i  dependrà de diversos factors  que conflueixen alhora.  En aquest  sentit
l'Okup'Alt busca augmentar la possibilitats dels joves de la comarca que desitgin trobar feina. En
altres paraules habilitar als joves per accedir a una ocupació, i mantenir-la.

  

El coordinador del projecte analitza la ocupabilitat de cada jove. Hi ho fa en diferents estadis del
projecte. Primerament té una presa de contacte amb els joves quan aquests omplen la sol·licitud
per a formar par del curs, doncs mitjanant una entrevista personal exposen la seva situació (tant a
nivell formatiu, com l'experiència personal i vital). Després al llarg del projecte, i gràcies al suport
dels educadors de cada grup, es van fent diferents valoracions i actualitzacions de l'estat del jove.
Això es fa a través dels informes que personals que el educador treballa amb cada jove, i de les
reunions setmanals amb tots els professionals que treballen en el curs. En definitiva, el coordinador
té prou indicadors com per a saber quina ocupabilitat te cada jove del projecte. 

A través de l’anàlisi podrà: 
• Detectar els factors d’ocupabilitat que incideixen en l’ocupabilitat 
•  Planificar les accions del projecte d’inserció 
• Avaluar els canvis en l’ocupabilitat al llarg del procés 

D'altra banda, el coordinador ha tenir en compte més factors a part de l'individual, i ha d'analitzar 
alhora el context. Per tant ha d'estar en constant contacte amb el teixit associatiu i empresarial de la
comarca, atent a les vicissituds del mercat.  S'ha de tenir en compte que els ocupadors no busquen 
el millor treballador sinó que cerquen “la persona idònia” per al lloc de treball que ofereixen. 
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   L'OCUPABILITATL'OCUPABILITAT
  a l'OKUP'ALT  a l'OKUP'ALT

 TEMPSTEMPS

 OFERTESOFERTES

Encara que el programa es desenvolupi a nivell
de grup (ja que tenen un interès laboral comú)
es treballa com un factor individual,  es a dir
jove a jove complementant la seva formació.

Al  llarg  del  curs  aprenen  tasques  noves,
acumulen  experiència,  i  desenvolupen
competències.  Per  tant  cada  dia  que  estan
realitzant  el  projecte  esdevenen  més
ocupables. 

Un jove pot tenir  una ocupabilitat  més bona
respecte a un lloc de treball, i un altre respecte
a  un  de  diferent.  Assessorem,  i  escollim  les
entrevistes per afavorir les seves possibilitats. 

 JOVESJOVES



En  aquesta  direcció,  l'Okup'Alt  treballa  tant  els  factors  competencials  i  personals,  com  els
estructurals. Es a dir, per un costat hi ha tota la tasca educativa que es centra en els aspectes que
tenen a veure amb el  jove,  la  seva trajectòria  formativa i  laboral,  la  seva situació personal,  els
coneixements, capacitats, habilitats i destreses que van adquirint, punts forts i punts a enfortir, etc. I
per  l'altre,  tota  aquella  que té  a  veure amb el  context  laboral,  en apropar  les  empreses de  la
comarca que necessiten treballadors als joves que busquen feina, a propiciar un espai de relació, a
sondejar el mercat de treball, a buscar quin és el sector en què vol treballar el jove, la seva viabilitat,
i la informació concreta de cada empresa. 
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- Es treballa sobre l'autoestima, per a 
recuperar als joves emocionalment.
- Es transmeten els hàbits de treball 
adequats:

• Actitud
• Esforç
• Compromís

- Es treballa la disposició a fer les accions 
oportunes per a trobar feina.

- Es fa xarxa amb les empreses del 
sectors, s'estudia com són, com 
s’organitzen i se'ls posa en contacte amb 
els joves del curs.
- Es cerquen ofertes de feina i ajudes a la 
que puguin optar els joves.
- Es realitzen curriculums vitae destacant 
els seus punts forts i pesant en una 
futura feina.
- Se'ls ensenyen eines i tècniques per 
trobar un lloc de treball:

• Emprenedoria
• Preparació d'entrevistes
• Rol playings
• Cerca física i online
• Hora Okup'Alt (speed meeting)

- Es treballa transversalment amb altres 
agents i professionals de joventut i 
d'ocupació de la comarca per a intervenir
en casos individualitzats.
 

- Es valora la formació reglada i títols, i 
se'ls encoratge i acompanya per finalitzar 
o reprendre els estudis (ESO, CGM).
- Es fan accions formatives addicionals:

• Prevenció i riscos laborals
• Mobilitat segura
• Manipulador d'aliments.

- S'assessorà  als joves per emprendre 
nous cursos que complementin la seva 
formació.

 Factors PersonalsFactors Personals

 Factors CompetencialsFactors Competencials

 Factors EstructuralsFactors Estructurals



Eix Formatiu

L'Okup'Alt com a projecte professionalitzador que és, proporciona els coneixements bàsics per a fer
feines i  tasques concrets en un dels tres oficis que ofereix.  A saber,  Imatge i  estètica personal,
Tasques forestals, i Manteniment i pintura. Aquests oficis responen a les necessitats detectades des
del Pla Estratègic de Formació de l’Alt Empordà:

• Manca Formació ocupacional dirigida a persones en situació d’atur de 16 anys o més, amb
competències lingüístiques i una mínima formació bàsica (graduat en ESO o Primaria). 

• Manca d'oferta ocupacional per al sector de les formacions complementària. 
• Alt index d'atur juvenil, sumat a un alt índex d'atur en la població d'origen immigrant.
• El Sector serveis, i el sector agrícola punts forts a nivell ocupacional.

Tenint  en  compte  aquests  indicadors,  les  demandes  dels  molts  municipis  de  la  comarca
traspassades als tècnics de joventut, l'experiència i l'avaluació d'edicions anteriors i altres projectes
similars, es va considerar que aquests tipus de formació, i aquests oficis en concret eren els més
adequats  per  a  contribuir  a  millorar  la  inserció  laboral  i  la  qualificació dels  treballadors. A  més
d'equilibrar la relació entre l'oferta laboral i la demanda.

De la mateixa manera que els oficis responen unes necessitats especifiques, el curs i la manera
d'assolir aquests aprenentatges s'organitza en funció dels joves amb qui es treballa i dels resultats
que es volen aconseguir.  Per aquest motiu s'ofereix una  formació laboral  totalment pràctica, on
aprendran a realitzar les tasques bàsiques de l'ofici. Alhora es complementara la seva formació amb
sessions puntuals, i amb la tutorització de l'educador del grup, i el coordinador del projecte.
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- Desbrossa i neteja camins.
- Poda d'oliveres i arbrat
- Fer parets de pedra seca.
- Tasques de jardineria.
- Plantat de jardins.
- Arranjament de zones verdes.
- Neteja parcs urbans.
- Tècniques de reg.

- Pintar edificis i mobiliari urbà.
- Polir i envernissar 
- Fer petits murs.
- Fer finestres de fusta.
- Rehabilitar parets.
- Tasques de lampisteria.
- Manteniment i reparació de 
maquinària municipals
- Arreglar voreres.

- Aprendre a realitzar rentats i 
condicionament.
- Realitzar assecats, marcats i 
tècniques de color en el cabell.
- Realitzar manicures.
- Aplicar l'auto-maquillatge.
- Realitzar maquillatges de 
fantasia.
- Aprendre diferents tècniques 
de depilació.

 Tasques ForestalsTasques Forestals Tasques de MantenimentTasques de Manteniment  Tasques d'EstèticaTasques d'Estètica

Formació laboralFormació laboral

Formació ComplementariaFormació Complementaria

- Prevenció de riscos laborals   
- Sessions de mobilitat segura
- Salut: sexualitat, drogues, violència de gènere...
- Curs de manipulador d'aliments

- Assessorament i suport per a finalitzar els estudis.
- Tallers de cerca de feina i preparació entrevistes 
- Realització del Currículum
- Hora Okup'Alt, i entrevistes de feina.

 Sessions FormativesSessions Formatives  AcompanyamentAcompanyament



Aquest projecte s'ajusta a una sèrie de principis metodològics que orienten la seva implementació.

Transversalitat: El projecte es treballa de forma transversal doncs es porta a terme coordinadament
entre els diferents professionals involucrats i  les diferents institucions implicades, i  on els propis
joves  participants  hi  tenen  un  paper  clau  tant  en  la  presa  de  decisions  com  en  el  seu
desenvolupament.

Així es coordinen institucionalment el Consell Comarcal i els Ajuntaments participants, a partir dels
seus corresponents tècnics de joventut compartits, tècnics de joventut, de promoció econòmica i de
serveis socials municipals, coordinador comarcal de joventut, coordinador del projecte (tècnic de
programes), tècnics impulsors de la Garantia Juvenil, formadors i empresaris, responsables polítics i
la resta de tècnics de referència dels ajuntaments.  També a nivell  de departaments del  Consell
Comarcal i per tal de donar un millor suport al projecte i als municipis on es realitza hi col·laboren
les  àrees  de  Benestar  Social,  Medi  Ambient  i  de  Promoció  Econòmica.  Alhora  es  treballa
coordinadament amb l'Oficina de Treball de Figueres de la Generalitat de Catalunya, sobretot pel
què fa referència a la derivació de joves que pertanyen a la franja diana i que es donen d'alta com a
demandants de feina i s'inscriuen al registre de la Garantia Juvenil.

Al ser un recurs per joves en situació d’especial vulnerabilitat es té també un fluid contacte amb els
distints agents  socials  que treballen en el  territori,  tant  del  sector públic  com privat,  i  amb els
professionals  que  participen  a  la  Taula  de  Formació  i  Ocupació  Juvenil,  que  impulsa  el  mateix
Consell Comarcal, amb el interès de donar un sentit més global al projecte i que aquests puguin
utilitzar-lo com a un recurs vàlid en els casos que creguin oportuns.
 
Accessibilitat:  Per  facilitar  el  desenvolupament  del  projecte  aquest  es  pot  portar  a  terme  en
diferents municipis en funció tant dels joves inscrits com dels recursos materials i d'equipaments
adients. Evitant al màxim els possibles desplaçaments dels participants i  disposant d'un grup de
treball  format per  tècnics  de joventut  compartits,  educadors  i  formadors  que es  reparteixen el
territori i es responsabilitzen del conjunt de seus en funció de les necessitats. S'intenta d'aquesta
forma i sempre que els requisits ho permeten que l'accés al mateix sigui igualitari i en les mateixes
condicions per a tothom.

Participació:  S'aposta  per  un  projecte  on  les  persones  joves  són  l'element  clau,  doncs  són  els
responsables  d'anar  realitzant  les  diferents  tasques,  i  alhora,  i  amb el  recolzament  de  tècnics,
educadors i formadors, defineixen de manera col·lectiva com s’organitza el grup i quines pautes han
de seguir perquè el seu esforç es vegi recompensat amb el millor resultat possible. Es designa des
de l’inici un encarregat de grup i un responsable de material que tenen un gran rellevància en el
conjunt del projecte, al prendre part setmanalment en les reunions de l’equip coordinador.
La implicació dels joves en tot el procés permet aportar realisme al projecte i propiciar des d'un
primer moment la seva identificació amb aquest. Un aspecte que influeix positivament tant en la
motivació dels joves com en el resultat que se n'obté.
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Innovació:  Es tracta d’una aposta arriscada de treball perquè al pensar i dissenyar aquest projecte
s’ha tingut en compte dues visions sobre una mateixa realitat. La visió empresarial que detecta unes
mancances clares en el  conjunt del  territori  a nivell  formatiu i  que identifica com a una de les
culpables de no poder comptar amb treballadors més qualificats, i que s’afegeix a les ja tradicionals
queixes sobre la conducta i el compromís que presenten molts d’aquests joves. I la visió pública que
pretén reconduir aquesta situació i que creu que amb recursos adequats on el col·lectiu jove es
senti  útil,  responsable i  amb possibilitats  d’augmentar  les  seves expectatives,  pot  ajudar  al  seu
creixement personal i a provocar un canvi d’actitud, davant el treball però també alhora de prendre
les seves decisions vitals.

Un altre aspecte a considerar és que es planteja els tres grups de treball com a complementaris amb
tasques  i  responsabilitats  que  els  relacionen.  Els  diferents  grups  comparteixen  objectius  i
responsabilitats,  objectius  i  per  tal  d'aconseguir-los  realitzen  tasques  i  accions  conjuntes  que
fomenten  el  treball  en  equip  i  milloren  les  relacions  interpersonals  entre  els  diferents  joves,
formadors i educadors del projecte. En aquest sentit es pretén donar el missatge que el treball en
equip i  l’esforç col·lectiu és bàsic per l’èxit  de qualsevol  iniciativa, i alhora incorpora molts més
beneficis i oportunitats.

Sostenibilitat:  El  projecte  compte  amb el  recolzament  de  diferents  empreses  i  institucions  que
aporten les seves instal·lacions i els seus professionals per fer les diverses formacions. Aquestes
també col·laboren en diferents fases del projecte com en el  suport per a la realització d'entrevistes
individuals i grupals als joves, tallers pràctics, xerrades,...

Els  ajuntaments  de  la  comarca  també  col·laboren  en  la  cessió  d'espais  municipals,  d'eines  i
d'equipaments on desenvolupar  les diferents  tasques.  I  el  Consell  Comarcal  aporta els  recursos
humans, infraestructurals i materials necessaris per a l'organització i el seguiment de tot el projecte.

Al ser un projecte dirigit a un col·lectiu vulnerable que està patint les inclemències de la situació
socioeconòmica del moment, es concorrerà a convocatòries de subvencions relacionades amb el
foment  de  la  formació,  la  inserció  laboral  i  totes  les  de  caire  social  que  coincideixin  amb  els
objectius i els requisits demandats.
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Aspectes organitzatius 

A nivell tècnic el projecte es desenvolupa en diferents seus, concretades segons els joves existents a
cada municipi, l'ofici  a realitzar i per les facilitats que els propis ajuntaments donin respecte als
equipaments, els materials i les eines necessaris.
Enguany es realitzaran tres grups que realitzaran oficis  i  tasques diferents.  El  grups de  Tasques
Forestals, i Manteniment i Pintura tindran la peculiaritat que no tindran una seu fixa sinó que serà
itinerant i anirà en funció del municipi on vagin a realitzar la tasca i les característiques del treball
que  hagin  de  desenvolupar.  El  punt  de  partida  d'aquests  dos  grups  serà  l'Oficina  Jove  de  l'Alt
Empordà. El tercer grup serà una nova formació sobre Imatge i Estètica Personal que tindrà la seva
seu al centre de formació de perruqueria i estètica Pivot Point.
Les formacions específiques i complementàries setmanals es realitzaran bàsicament a l'Oficina Jove
de l'Alt Empordà tot i que pel bon desenvolupament i aprofitament d'alguna d'aquestes accions ens
podrem desplaçar a altres llocs o espais de la comarca més adequats per fer-les.

Temporalització

La duració del projecte és de tres mesos desenvolupant-se entre el febrer i l’abril. En total els joves
participants realitzen 240 hores (20 hores setmanals) que es distribueixen de la següent forma: 

• Forestals i manteniment de dilluns a divendres, als matins, de 9.00h a 13.00h. 
• Perruqueria de dilluns a dijous de 15:00h a 19:00h, i divendres de 9.00h a 13.00h.

El programa formatiu contempla quatre dies de treball d'aprenentatge en l'ofici escollit més visites i
entrevistes a empreses (treball  de l'ocupabilitat)  i  un dia de formació específica i  de realització
d'accions complementàries on es treballarà més profundament les competències, les habilitats i el
reforç emocional del jove (Aquest treball també s'anirà realitzant contínuament durant els altres
dies de formació).  Acabada aquesta part els joves podran realitzar una estada de pràctiques d'un
mes en alguna de les empreses col·laboradores. 

Una vegada finalitzat el projecte es segueix realitzant una tutorització individual de cada jove. És a
dir, es fa un seguiment del jove durant els mesos posteriors a la finalització de la part formativa
presencial. De cada jove es segueix la seva trajectòria i es desenvolupa un acompanyament i suport
a nivell global (social, formatiu, ocupacional, emocional).

Hores/Dies Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

 1r hora Ofici Ofici Ofici Ofici Formació
específica 2n hora

Pausa Esmorzar / Berenar 30’

3r hora
Ofici

Ofici
Ofici

Ofici
Accions

complementaries4’hora

Post - Formació Visita empresa Entrevistes Tutoria
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Destinataris / Joves participants: 

El projecte va dirigit a joves de 16 a 24 anys dels 68 municipis de  l'Alt Empordà que no en aquests
moments no estan estudiant ni treballant i que estan inscrits al Programa de Garantia Juvenil.  Els
joves poden ser derivats des de l'Oficina de Treball de Figueres, dels serveis socials comarcals o
municipals,  de  promoció  econòmica,  de  l'equip  d'infància  i  adolescència  comarcals,  del  CRAE,
l'Albera del CSMIJ, de jutjats de menors,... En tot cas en la selecció es prioritzen joves en situació de
vulnerabilitat que no estudien ni troben feina. També es prioritzen joves que no hagin participat en
el projecte en edicions anteriors.

El projecte no limita el nombre de joves participants però si que s'ha de tenir en compte que els
grups que es creen siguin funcionals i l'aglomeració no perjudiqui ni a les tasques a realitzar ni a les
sessions formatives. Així un cop tancades les inscripcions i realitzada la selecció es distribueixen els
joves  entre  els  oficis.  La  distribució  de  joves  participants  la  realitza  l'equip  tècnic  de  l'àrea  de
joventut del Consell Comarcal, es fa en funció de les seves demandes i del perfil de cada participant.

Formadors/es

Els  formadors  són  professionals  en  actiu  que  tenen  les  capacitats  i  habilitats  tècniques  i
pedagògiques per tal de poder desenvolupar les diferents formacions en els oficis que es treballen
en el projecte Okup'Alt. Realitzaran formació professionalitzadora de cada ofici tractat, ensenyaran
com utilitzar les diferents màquines i eines necessaris, i com comportar-se, actitud i hàbits a la feina.

Aquests col·laboren a concretar les possibles visites i pràctiques a empreses quan calgui. En aquest
cas  serà  l’equip  coordinador  qui  ho  decidirà  i  anirà  en  funció  de  l'interès  dels  participants,  el
rendiment i la seva predisposició. Les pràctiques s'usaran alhora per reconèixer la bona tasca feta o
per ser coherents amb els objectius que es persegueixen. També es compta amb el suport d'altres
professionals i les seves empreses per tal de poder realitzar tallers específics sobre un ofici concret,
o  sobre  una  tècnica  de  treball  determinada  o  per  realitzar  vistes  als  seus  tallers,  fàbriques,
magatzems,....

Funcions dels formador/a:

 Pel que fa a les tasques:
 Col·laborar en la direcció del conjunt de tasques per tal de dinamitzar el grup, d’acord

amb el projecte i els seus objectius.
 Ensenyar les tècniques per desenvolupar les tasques de forma satisfactòria.
 Concretar la relació d’eines i materials necessaris per a la realització de les tasques.
 Responsabilitzar-se de la culminació de totes les tasques, participant-hi activament.
 Coordinar-se amb els distints professionals quan sigui oportú.

 Pel que fa als i les joves:
 Col·laborar en l’elaboració i aplicació del pla de treball individual dels i les participants.
 Pautar i supervisar la feina dels integrants del grup.
 Valorar el rendiment de cadascun dels i les participants.
 Valorar l’assoliment dels aprenentatges de cadascun dels i les participants.
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Educador/es

Hi haurà un educador/a per grup que s’encarregarà de fer el seguiment individualitzat de cada jove
participant i el suport diari a la jornada de treball. Ells/es s'encarregaran també de donar suport als
formadors i especialistes que prenguin part en el projecte.

Funcions de l'educador/a:

 Pel que fa a les tasques:
 Programar i dirigir el conjunt de tasques per tal de dinamitzar el grup, d’acord amb el

projecte i els seus objectius.
 Supervisar i llistar el material i eines necessàries per a la realització de les tasques.
 Generar i/o cercar recursos i materials per a la realització de les tasques.
 Dur a terme les tasques amb els i les participants tenint en compte les pautes fixades

en la programació, les particularitats dels i les joves i les oportunitats que sorgeixin
espontàniament.

 Avaluar les accions realitzades i fer propostes de millora.
 Informar diàriament al coordinador de l’evolució dels i les participants.
 Realitzar el transport diari dels i les participants.

 Pel que fa als i les joves:
 Elaboració i aplicació del pla de treball individual dels i les participants.
 Realitzar l’acompanyament del jove tant a nivell individual com grupal.
 Detectar mancances, problemàtiques i potencialitats dels i les participants.
 Fer el seguiment individualitzat dels i les participants.
 Fer complir el reglament de règim intern del projecte.
 Fomentar la cohesió del grup.
 Resolució de conflictes i control del grup.
 Assistir i treballar amb els joves les entrevistes que tinguin de feina.
 Ajuda a la confecció dels currículums.
 Assistència a les diferents xerrades/tallers d'aprenentatge que es realitzen durant el

projecte.

Coordinador/a i equip tècnic de l'àrea de Joventut

El coordinador,  és  el  tècnic de programes de l’Oficina Jove,  un professional  que s'encarrega de
coordinar i gestionar el projecte Okup'Alt. És el referent tant pels formadors, com pels educadors,
com pels joves i l'enllaç entre el projecte i el responsable tècnic de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà.
Alhora s'encarrega de que tots els professionals que hi treballen funcionin de forma coordinada,
marca els objectius que s'han d'aconseguir, les directrius i les línies de treball.

El  coordinador  també  serà  el  nexe  d'unió  entre  el  responsable  de  l'àrea  de  Joventut  i  l'equip
formatiu del projecte. El coordinador i el cap d'àrea estaran perfectament coordinats, a través de la
informació que li faciliti el coordinador aquest estarà informat de tot el procés d'aprenentatge de
cada jove participant.
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És  fonamental  que  hi  hagi  una  comunicació  fluida  i  periòdica  entre  l'equip  formatiu  i  els
responsables  de  Joventut  ja  que  facilita  poder  arribar  als  objectius  marcats  en  el  disseny  del
projecte.  Com a mínim hi haurà una reunió setmanal de tot l'equip formatiu i  el  cap d'àrea de
joventut per tal d'analitzar com funciona tot el procés formatiu, com s'han desenvolupat les tasques
encomanades, com funcionen els grups, disseny de noves estratègies, millora de la funcionalitat del
projecte, com s'està treballant la formació, l'ocupabilitat i el reforç competencial dels joves,...

Funcions del coordinador/a

 Pel que fa al projecte:
 Participar activament en les reunions de treball i coordinar les diferents tasques.
 Coordinar el seguiment individualitzat de tots els i les participants.
 Coordinar-se amb ajuntaments i demés entitats implicades.
 Treball de cerca d'empreses col·laboradores.
 Cerca d'institucions, entitats i empreses on els joves puguin realitzar les pràctiques.
 Tutorització dels joves durant el període pràctiques.
 Avaluació amb les empreses col·laboradores de les pràctiques dels joves.
 Programació, direcció, seguiment i coordinació de totes les accions que es duen a terme

durant el projecte (formatives, ocupacionals i competencials).
 Transportar els i les participants quan sigui necessari.

 Pel que fa als educadors/es:
 Supervisar i orientar la tasca dels educador/es en l’aplicació dels objectius pedagògics.
 Vetllar per la coordinació entre tots els membres de l’equip de treball.
 Col·laborar en el seguiment individualitzat dels i les participants.

 Pel que fa als i les joves:
 Vetllar per l’acompliment dels objectius del projecte que han d’assumir.
 Participar  en  el  seguiment  individualitzat  i  mantenir  el  contacte  amb  tots  els  i  les

participants per tal de consensuar estratègies conjuntes que facilitin el seu futur.
 Figura  de  referència  davant  la  família  i  els  i  les  joves:  en  el  moment  de  l’acollida

d’aquests, fent una actuació periòdica de seguiment del cas, i al final del procés.
 Potenciar,la  incorporació  de  recursos  i/o  informacions  que  afavoreixin  el

desenvolupament personal de cada participant.

Aquest treballa amb el suport dels diferents tècnics compartits de joventut per tal de poder arribar
a controlar i desenvolupar totes les accions que es planifiquen abans, durant i desprès del projecte.
L'equip de l'àrea de joventut també treballa transversalment i interinstitucionalment amb els tècnics
i  responsables polítics referents de cada municipi  per tal  coordinar les accions que es durant a
terme en els seus pobles. (cerca de tasques, material, eines,...). Aquest equip també gestiona la
cerca de  professionals  i  d'empreses  col·laboradores  en  el  projecte.  Cerca entrevistes  de  feina  i
tallers innovadors, xerrades, visites...

L'informador juvenil de l'Oficina Jove amb el suport de l'administrativa de l'àrea realitza la tasca
d'informació, difusió i inscripció dels joves interessats en participar en el projecte. A més al llarg del
projecte també apareixen com a  una opció  més de suport  per  a  transmetre activitats  i  cursos
d'interès pels joves de l'Okup'Alt.
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Cerca de Joves candidats / aproximació a la realitat juvenil
del territori: 

Es realitzen diferents accions per tal de trobar els candidats a formar part del projecte:

 Des de l'Oficina Jove, a través de l'equip tècnic i de l'informador juvenil, es realitza la tasca
de  preparar  tot  el  material  de  difusió  del  projecte  (cartells,  fulls  informatius,  notes  de
premsa, full d'inscripció,...). Es dur a terme una campanya de difusió a través de les TIC, de
les diferents xarxes socials i de la premsa i ràdios locals i comarcals, i d'informació a nivell
presencial de tots els i les joves que van a l'oficina a la cerca de recursos formatius als quals
participar.

 Els  tècnics  de  joventut  compartits  amb el  suport  dels  ajuntaments  interessats  realitzen
prospeccions de joves de 16 a 24 anys, candidats a participar en el projecte. Es trameten
cartes informatives a les famílies i es fa difusió d'aquest des dels espais joves municipals.

 També col·laboren en la difusió les àrees de Benestar Social i de Promoció Econòmica del
Consell Comarcal, i l'Oficina de Treball de Figueres, derivant joves atesos des del seu servei
d'atenció primària,  o bé, els  inclosos en les borses de treball  municipals  i  comarcal  i  els
inscrits com a sol·licitants d'ocupació.

 Mitjançant  la  Taula  de  Formació  i  Ocupació  Juvenil  es  tramet  informació  a  tots  els
professionals que hi prenen part, tant als representants dels centres d’educació secundària
de la comarca com a la resta d’agents implicats,  siguin de l’àmbit  públic  o privat,  en la
formació i la inserció laboral. 

Inscripció:

Les persones joves poden inscriure's en els diferents espais joves dels municipis compromesos amb
el projecte i també a l'Oficina Jove de l'Alt Empordà, situada a c/ Anicet de Pagès, 2 (Figueres).

La  fitxa  d'inscripció  inclou  dades  personals  del  participant  i  alhora  informació  sobre  els  seus
interessos  laborals,  habilitats  i  capacitats  personals,  motivació  per  pertànyer  al  projecte  i  oficis
escollits per desenvolupar. Tenint en compte les autoritzacions paternes o maternes pels menors
d'edat, a més de la signatura d'un protocol de participació en el mateix entre ambdues parts.

Per poder formar part del projecte cal acceptar els requisits i les condicions que es requereixen, per
col·laborar al bon funcionament d'aquest i sobretot pel que fa a la seva continuïtat, doncs hi ha
d'haver el compromís d'assistir-hi regularment i fer-ho fins a la seva finalització.

La distinta informació de caire personal i professional que es presenta juntament amb l'entrevista
personal  realitzada pel  coordinador del  projecte,  així  com el  currículum si  algun dels candidats,
serveix de base per resoldre la selecció i confeccionar el llistat de participants definitiu. 

També  és  requisit  indispensable  que  els  joves  que  vulguin  participar  en  el  projecte  estiguin
degudament inscrits i acceptats en el Programa de la Garantia Juvenil.
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Oficis: 

Els oficis que s’escullen en aquesta edició venen definits per les possibilitats d'inserció laboral dels
joves, així s'intenta que la formació professionalitzadora que es desenvolupa vagi en relació amb les
necessitats empresarials de la comarca i que siguin sectors emergents i/o consolidats que puguin
oferir oportunitats als joves que participen en el projecte. 

També s'intenta que els diferents oficis puguin englobar la màxima diversitat de joves possible, per
tant, es desenvolupen oficis que puguin ser atractius a diferents col·lectius de joves i  també que
puguin ser atractius per igual tant a nois com a noies.

És pretén abordar àmbits que no disposen de formació específica a la comarca i  ocupar el buit
formatiu que de manera reiterada han reivindicat alguns dels sectors econòmics a l'Alt Empordà. 

En aquesta edició també s'han tingut en compte les necessitats dels ajuntaments demanant quines
tasques relacionades amb els oficis que impartim podem anar a desenvolupar en els seus municipis
i així ajudar-los a realitzar accions que degut a la delicada situació econòmica que pateix la comarca
els hi és molt difícil de fer.

Els tres oficis en què es pretén formar als joves són: 
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Tasques Forestals

Realització de tasques forestals i de jardineria en diferents espais municipals del comarca. 
Els ajuntaments col·laboradors cedeixen espais públics i forestals per tal de que els joves puguin
realitzar les tasques d'aquest ofici, puguin practicar les diferents tècniques de treball i aprendre l'ús
de la maquinària i eines de treball necessàries. Les tasques principals que es desenvolupen són:

 Desbrossa i neteja camins.
 Poda d'oliveres i arbrat.
 Fer parets i cases de pedra seca.
 Tasques de jardineria.
 Plantat de jardins.
 Arranjament de zones verdes.
 Neteja parcs urbans.
 Tècniques de reg.

Manteniment i Pintura 

El desenvolupament d'aquest ofici també es realitza en espais públics municipals i comarcals. 
Els ajuntaments col·laboradors i el Consell Comarcal cedeixen espais i edificis públics per tal de que
els  joves puguin realitzar  les  tasques  d'aquest  ofici,  puguin  practicar  les  diferents  tècniques  de
treball i aprendre l'ús de la maquinària i eines de treball necessàries. Es consensua amb les diferents
institucions  en  quins  espais  i  quins  treballs  es  realitzaran  (escoles,  mobiliari  urbà,  cementiris,
centres cívics, zones esportives,...). Les tasques principals que es desenvolupen són:

 Pintar edificis i mobiliari urbà.
 Polir i envernissar mobiliari urbà.
 Fer petits murs.
 Fer finestres de fusta.
 Rehabilitar parets.
 Tasques de lampisteria.
 Manteniment i reparació de maquinària d'instal·lacions municpals.
 Arreglar voreres.

Imatge i Estètica Personal

Basat  en  el  treball  en  la  imatge  personal  dels  joves.  Es  practica  i  treballa  diferents  tècniques
d'estètica, maquillatge, perruqueria i imatge. Les tasques principals que es desenvolupen són:

 Aprendre a realitzar rentats i condicionament de cuir cabellut.
 Realitzar assecats i marcats en el cabell.
 Aplicar tècniques de color en el cabell.
 Realitzar manicures.
 Aprendre a realitzar l´automaquillatge.
 Aprendre diferents tècniques de depilació.
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De cada ofici es realitzen tutories col·lectives setmanalment amb l'objectiu de fomentar la cohesió
dels grups, per parlar dels problemes que hagin sorgit i per introduir reflexions i accions que es
vulguin  anar  treballant.  Les  lideren  els  educadors  de  cada  grup  i  hi  participen  els  joves,  els
professionals  i  els  mateixos  educadors.  Puntualment  hi  poden  participar  altres  formadors,  els
tècnics de joventut, el coordinador del projecte o altres agents implicats.

L'equip  formador  també porta  a  terme setmanalment  reunions  de  coordinació  on  es  valora  el
treball realitzat, els espais, les accions formatives i també fa valoracions individuals i grupals dels
joves  on  es  tenen  en  compte  aspectes  com  el  treball,  formatius,  actituds,  competencials  i
emocionals.  També  s'analitza  l'esforç,  la  puntualitat,  la  implicació,  la  capacitat  o  les  ganes
d'aprendre dels joves.

A més a més dels diferents oficis que hem descrit tots els i les joves participants realitzaran accions
formatives i treballaran conceptes d'empoderament personal, de reforç de competències i habilitats.
Es  realitzaran  sobretot  els  divendres  però  algunes  d'aquestes  accions  es  desenvoluparan
transversalment i contínuament durant tots els dies de la setmana.

      Dilluns              Dimarts            Dimecres            Dijous                           Divendres

Planificació: 
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 ESPECÍFICT  R  E  B  A  L L            T  R  A  N  S  V  E  R  S  A  L 

- Confecció d'itineraris individualitzats tant formatius, com
ocupacionals, com competencials.
- Foment dels hàbits saludables en el dia a dia.
- Visites a empreses i centres formatius.
- Treball de les 10 habilitats per la vida²
- Reforç emocional i acompanyament
- Treball de competències bàsiques.

- Confecció de currículums
- Treball de tècniques 
d'entrevistes de feina.
- Realització de cartes de 
presentació.
- Tallers de recerca de feina.
- Tallers sobre TIC i xarxes 
socials.
- Formacions en educació vial
i prevenció d'accidents.
- Videocurrículums
- Tallers en prevenció de 
conductes de risc.
- Tutories.

2. Habilitats anteriorment explicades a l'eix emocional, segons la selecció i definició que en fa la OMS. 

Les accions formatives estaran destinades a la millora de l'ocupabilitat dels joves. Doncs el treball
formatiu especialitzat, el treball en el benestar emocional i el treball competencial dels joves ha de
servir per aconseguir trajectòries vitals satisfactòries entre els joves que realitzen al projecte 



Planificació:

El projecte es desenvolupa durant cinc mesos, iniciant-se el 15 de gener i fins el 27 d’abril 2018. Per
a dur-lo a terme, la planificació de les diferents fases de creació, desenvolupament i avaluació del
projecte són les següents:

Novembre

 Elaboració del projecte tècnic
 Elaboració d'una estratègia d'intervenció per arribar als joves
 Elaboració d'una carta explicativa per trametre des dels diferents ajuntaments de la comarca

de l'Alt Empordà
 Elaboració del full de compromís dels Ajuntaments que participaran en el projecte
 Elaboració de fulls d'inscripció
 Definició dels oficis i de les tasques a realitzar
 Elaboració del pressupost
 Consultes sobre permisos, assegurances, relacions contractuals, convenis, etc.
 Reunió de l'equip coordinador 
 Reunió, coordinació i planificació amb l'equip de treball de la Garantia Juvenil a la Comarca
 Reunió de coordinació entre les diferents àrees del Consell Comarcal i l'Oficina de Treball de

Figueres

Desembre:

 Difusió del  projecte a les famílies a través de cartes des dels diferents ajuntaments i  de
reunions en els municipis on sigui necessari

 Difusió  del  projecte  als  joves  amb  l'ajuda  dels  tècnics  de  joventut  compartits  i  dels
dinamitzadors corresponents

 Difusió del  projecte a través de les àrees de Benestar Social  i  Promoció Econòmica i  de
l'Oficina de Treball de Figueres

 Difusió  del  projecte  mitjançant  la  Taula  de  Formació  i  Ocupació  Juvenil  i  la  Taula  de  la
Garantia Juvenil

 Difusió del projecte a través de les tècniques Impulsores de la Garantia Juvenil
 Inici  de  la  prospecció  de  joves  inscrits  al  programa  de  la  Garantia  Juvenil  mitjançant

l'estratègia proposada 
 Relació inicial de joves participants
 Tramitació i signatura del full de compromís per part dels Ajuntaments que participaran en el

projecte 
 Concreció de la disponibilitat dels equipaments i materials a utilitzar
 Concreció de la disponibilitat de les empreses que vulguin participar
 Concreció de la disponibilitat dels formadors necessaris
 Concreció de la disponibilitat dels formadors especialistes
 Elaboració del pla de formatiu, de treball i ocupacional del projecte
 Definició de l'avaluació del projecte
 Recerca de finançament extern
 Reunió de l'equip coordinador 
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Gener:

 Entrevistes personals
 Tancament d'inscripcions
 Elaboració del pla de formatiu, de treball i ocupacional del projecte
 Tancament de la programació i dels horaris de treball
 Elaboració individual dels diferents itineraris de treball
 Organització de les diferents seus de treball, municipis i empreses
 Organització dels recursos humans, tècnics de joventut, formadors, educadors, coordinadors
 Preparació del material disponible
 Revisió de les diferents seus i materials necessaris
 Visita a les diferents empreses col·laboradores
 Signatura del protocol de participació entre el jove i l'equip coordinador del projecte
 Reunió  amb  els  joves  per  explicar  les  condicions  d'accés  i  per  tot  el  procés,  tasques  i

emplaçaments
 Reunió de l'equip coordinador 
 Reunió de coordinació entre tots els professionals participants

Febrer:

 Presentació i difusió del projecte a premsa i a d'altres canals de comunicació
 Execució del projecte
 Inici del pla formatiu
 Inici pla de treball
 Inici de les accions de reforç de competències i habilitats bàsiques
 Desenvolupament dels joves en els diferents oficis
 Reunions de coordinació setmanals
 Avaluació continuada
 Seguiment individualitzat dels joves
 Supervisió de les seus, formacions, empreses i materials
 Formació específica
 Pràctiques i visites a empreses o a professionals del sector
 Recull gràfic del projecte

Març:

 Execució del projecte
 Desenvolupament pla formatiu
 Desenvolupament pla de treball
 Continuació de les accions de reforç de competències i habilitats bàsiques
 Desenvolupament dels joves en els diferents oficis
 Reunions de coordinació setmanals
 Avaluació continuada
 Seguiment individualitzat dels joves
 Supervisió de les seus, formacions, empreses i materials
 Elaboració de currículums i treball de preparació dels joves per realitzar entrevistes de feina

(ocupabilitat)
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 Cerca d'empreses perquè els joves puguin realitzar pràctiques ocupacionals
 Pràctiques i visites a empreses o a professionals del sector
 Recull gràfic del projecte

Abril:

 Execució del projecte
 Desenvolupament pla formatiu
 Desenvolupament pla de treball
 Continuació de les accions de reforç de competències i habilitats bàsiques
 Desenvolupament dels joves en els diferents oficis
 Reunions de coordinació setmanals
 Avaluació continuada
 Seguiment individualitzat dels joves
 Supervisió de les seus, formacions, empreses i materials
 Elaboració de currículums i treball de preparació dels joves per realitzar entrevistes de feina

(ocupabilitat)
 Pràctica d'entrevistes de feina a empreses col·laboradores (treball de l'ocupabilitat)
 Cerca d'empreses perquè els joves puguin realitzar pràctiques ocupacionals
 Pràctiques i visites a empreses o a professionals del sector
 Recull gràfic del projecte

Maig:

 Seguiment individualitzat dels joves 
 Tutorització dels joves durant el període pràctiques
 Avaluació amb les empreses col·laboradores de les pràctiques dels joves
 Elaboració de certificats acreditatius
 Elaboració d'informes de capacitació professional
 Reconeixement amb celebració final
 Reunió d'avaluació final
 Tancament del projecte
 Seguiment individualitzat dels joves que han finalitzat el projecte
 Tutorització i foment de l'emancipació dels joves (formatiu, ocupacional,...)
 Planificació del Projecte Okup'Alt 2019
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Pla de difusió: 

Inicialment es fa la difusió del projecte amb el suport dels diferents ajuntaments mitjançant cartes
adreçades als joves i a les seves famílies. 

Els tècnics de joventut compartits a través dels seus canals habituals de comunicació (espai jove,
correu electrònic,  facebook,  cartelleres,  telèfon) el  difonen aprofitant també la seva situació de
proximitat amb els i les joves.  Un altra espai de difusió són els Punts d'Informació Juvenil que tenim
situats en diferents municipis de la comarca (Roses, Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera,...). A
través d'aquests es pot fer arribar la informació del recurs de forma àgil  i  entenedora als  joves
d'aquests municipis.

Es desplega una intensa campanya de difusió a través de l'Oficina Jove Figueres – Alt Empordà.
L'Informador juvenil és el professional encarregat de dur-la a terme i la realitza a través d'imatgeria
gràfica que difon a traves de cartelleria i de les TIC (facebook, twitter, whatsapp, webs). També és
molt  important  l'atenció individual  dels  joves usuaris  de l'espai  jove que s'ha creat a  través de
l'Oficina Jove.  A través d'aquesta  es  desenvolupen programes que fomenten l'emancipació  dels
joves, l'Okup'Alt és un d'ells, i  per tant, adquireix una gran importància en el desplegament dels
programes de formació i ocupació de l'Oficina. Utilitzarem també la premsa escrita, les ràdios i les
televisions locals, webs municipals, comarcals i de premsa i comunicació. 

Un altre canal de difusió és a través del programa de Garantia Juvenil que s'esta desenvolupant en
tot el territori. El projecte formarà part del pla formatiu del programa i per tant s'utilitzaran tots els
canals i mitjans que dona la Garantia Juvenil per poder-ne fer difusió. Especial rellevància tindran les
Tècniques Impulsores que tenim a la comarca alhora de difondre l'Okup'Alt i alhora de fer la selecció
de joves participants (Hauran d'estar inscrits a la GJ).

Les  àrees  de  Benestar  Social  i  Promoció  Econòmica  informen  als  possibles  candidats  des  dels
educadors  socials  del  seu  equip  bàsic  d'atenció  social  primària  i  des  de  la  borsa  de  treball
respectivament i en l'àmbit comarcal. 

L'Oficina de Treball de Figueres informa als seus usuaris sobre la possibilitat de participar en aquest
projecte, igual que els agents de la Taula de Formació i Ocupació Juvenil.

També i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres s'utilitza el suport de les pantalles digitals
situades en els IES del municipi per fer arribar la informació als joves. 

Els destinataris de la difusió seran joves de 16 a 24 anys dels municipis de l'Alt Empordà i  que
estiguin inscrits en el programa de la Garantia Juvenil.

La difusió per a la captació de participants s'impulsa a partir del mes d'octubre i fins a finals de
desembre. A principis de gener es porta a terme una presentació oficial davant la premsa i durant
els cinc mesos de la seva execució també es realitza un recull gràfic per adjuntar-lo a la memòria del
projecte i per publicitar-ho des dels diferents suports digitals. Es realitzen comunicats de premsa i
vídeos digitals de la presentació i desenvolupament del projecte que s'envien als diferents mitjans
de comunicació i es pengen al web del Consell Comarcal i al canal youtube i facebook de l'àrea de
Joventut.

27



Recursos:

Recursos humans:

En aquest projecte hi participen de manera directa o indirecta els següents agents:

 Joves dels diferents municipis de la comarca
 Coordinador del projecte – Tècnic de programes de joventut de l’Oficina Jove
 Tècnics de joventut compartits i municipals
 Cap de l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal
 Informador juvenil de l'Oficina Jove
 Personal administratiu de l'àrea de Joventut del Consell Comarcal
 Impulsores de la Garantia Juvenil
 Formadors de diferents oficis
 Educadors de suport
 Regidors de joventut i/o alcaldes
 Dinamitzadors
 Personal d'altres àrees del Consell Comarcal
 Personal d'altres organismes i entitats
 Tècnics especialistes
 Agents de Salut comarcals
 Empresaris i altres treballadors

Recursos materials i d'infraestructura:

El projecte requereix per al seu funcionament les següents instal·lacions i materials:

 Espais joves municipals
 Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà
 Aules de formació municipals
 Altres espais i equipaments municipals disponibles
 Seu Consell Comarcal de l'Alt Empordà
 Fundació Clerch i Nicolau
 Escola Olmer
 Castell de Sant Ferran
 Espais municipals per formació en oficis
 Empreses diverses
 Maquinària
 Material per la realització de les diferents tasques i material fungible
 Eines i utensilis diversos per desenvolupar els diferents oficis
 Vehicles de transport
 Material d'oficina i material fungible: paper, impressora, portàtil, telèfon,...
 Ordinadors i accés a Internet
 Equips d'audio i vídeo
 Material tècnic de suport
 Material de suport per a la formació
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El Projecte Okup'Alt s'avalua a mesura que es va executant i atenent a criteris d'eficàcia, eficiència,
realisme, visibilitat,  impacte i  cobertura i  accessibilitat.  L'avaluació que s'elabori ha de permetre
modificar o consolidar segons pertoqui les diferents actuacions implementades siguin concretes o
bé d'àmbit més general. L’avaluació es dóna en vàries fases del projecte:

 1a fase: Planificació amb l’anàlisi de la realitat i el diagnòstic.
Es  portarà a  terme una avaluació  inicial  per  tal  de conèixer  la  situació  dels  joves  de  la
comarca  i  les  seves  necessitats.  Aquesta  es  farà  a  través  d'una  anàlisi  de  la  realitat
quantitativa però també qualitativa i  estarà recolzada amb la  informació  que aportin  els
tècnics de joventut de la comarca i altres agents dels territori així com el que es desprèn dels
Plans locals de Joventut de cada municipi.

 2a fase: Desenvolupament del projecte amb una valoració continuada i reorientadora.
Amb unes pautes d'observació quantificables que s'han de dur a terme durant tot el procés
d'aprenentatge  dels  joves.  Ens  indica  els  processos  de  cada  participant  durant
l’aprenentatge, a mesura que avança el procés d’ensenyament-aprenentatge. Valorem els
progressos i les dificultats dels joves per adaptar i orientar les accions del projecte.

 3a fase: Avaluació amb la valoració final del projecte. 
Ens informa de les capacitats i coneixements assolits pels i les joves al final del projecte.
També ens donarà orientacions i informació per adaptar el projecte en futures edicions.

A més, cadascuna de les accions que es van desenvolupant durant el desenvolupament del projecte
tindran la seva pròpia avaluació. S'analitzarà si s'assoleixen els objectius plantejats per a cada acció.
En aquestes valoracions es tindran en compte els següents criteris:

 Eficàcia. Caldrà respondre a la pregunta de si s’han complert els objectius fixats.
 Eficiència. Caldrà veure si hem aprofitat bé els recursos que hem utilitzat. 
 Grau  de  realisme  i  seguiment.  Caldrà  preguntar-nos  si  el  projecte  i  les  accions

desenvolupades han arribat a la població jove,  si  eren realistes a l’hora de planificar les
intervencions per resoldre les demandes i les necessitats i si ens hem de plantejar altres
formes per tal de poder desenvolupar correctament el projecte.    

 Impacte, inclusió i lluita contra les desigualtats socials. Caldrà saber quins efectes han tingut
les  polítiques  de  joventut  desenvolupades  en  aquest  projecte,  sabent  si  s’han  generat
oportunitats socials pel desenvolupament dels joves tant a nivell individual com col·lectiu.

 Cobertura  i  accessibilitat  al  projecte.  Nivell  de  satisfacció  dels  joves  participants,  dels
professionals i dels altres agents implicats. Caldrà preguntar-nos a quants joves hem arribat,
com han estat atesos, si s'han complert les expectatives i les necessitats dels joves. També
s'analitzarà el grau de satisfacció dels diferents professionals implicats tant sigui formadors
com educadors, tècnics i agents externs.  

 Visibilitat del projecte. Analitzarem si es percep com un projecte útil i si es va convertint en
un programa clau en el mapa de recursos formatius-ocupacionals a la comarca. Com arriba
als joves, als professionals i als diferents sectors formatius, ocupacionals i empresarials.

 Innovació i creativitat. Es valorarà si hem estat capaços de donar respostes creatives i noves
davant de les diferents realitats que ens trobem durant el desenvolupament del projecte.
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Per fer aquesta avaluació del projecte establirem una sèrie d'indicadors de valoració i de gestió que
es definiran a partir de criteris quantitatius i qualitatius.

Indicadors quantitatius:

 Nombre de joves que participen en el projecte i nombre de joves que el finalitzen amb èxit.
 Nombre consultes i atencions als joves participants sobre el seu procés d'emancipació. 
 Assistència i participació dels joves.
 Nombre de joves que inicien o reempren estudis reglats
 Nombre de joves que es matriculen a formacions no reglades.
 Nombre d'accions formatives i competencials realitzades durant el projecte.
 Visites a empreses vinculades al projecte.
 Nombre de pràctiques a empreses.
 Nombre d'entrevistes de feina realitzades per cada jove.
 Nombre d'insercions laborals.
 Nombre de tallers formatius realitzats durant el projecte.
 Nombre i contingut de material d’informació difós. 
 Nombre d’entitats, empreses i institucions que s'impliquen o col·laboren en el projecte.
 Valoracions quantitatives dels joves sobre cada acció desenvolupada.
 Nombre de professorat i agents externs implicats en el projecte.

Indicadors qualitatius:

 Valoració dels joves participants.
 Valoració del coordinador – Tècnic de programes.
 Valoració dels formadors.
 Valoració dels educadors.
 Valoració del coordinador comarcal de joventut i de l'equip tècnic de l'àrea de Joventut.
 Valoració dels referents polítics municipals i comarcals.
 Grau d’implicació dels joves a les diferents accions desenvolupades.
 Grau de qualitat de les accions formatives i competencials realitzades durant el projecte.
 Qualitat del personal formador i educador. 
 Qualitat de la tasca desenvolupada pels joves.
 Qualitat de les accions desenvolupades pels agents col·laboradors externs al projecte.
 Valoració tallers formatius i de reforç de competències i habilitats.
 Valoració del grau d'implicació i suport del teixit empresarial en el projecte.
 Valoració del reforç competencial, emocional i de l'autonomia del jove.

Per avaluar aquests indicadors es faran servir una sèrie d'eines com qüestionaris individualitzats,
grups de discussió amb joves, grups de discussió amb professionals, reunions col·lectives amb els
agents implicats, reunions amb els diferents ajuntaments, etc.
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Els agents avaluadors del projecte 

Participen en l'avaluació del projecte i de les diferents accions desenvolupades per tal de valorar si
s'han assolit els objectius plantejats, si es poden introduir millores, canvis,...

 Participants.
 Tècnics de joventut municipals.
 Tècnics de joventut de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà – Figueres.
 Dinamitzador juvenil.
 Responsables polítics.
 Formadors i educadors.
 Coordinador del projecte – Tècnic de programes.
 Agents del territori implicats al projecte.
 Taula Comarcal de Formació i Ocupació Juvenil.
 Pares, mares i tutors dels alumnes.
 Empreses implicades en el projecte.

En aquest projecte és imprescindible fer una bona i exhaustiva avaluació ja que cal ajustar-lo cada
cop més a les necessitats de totes les parts i anar complint així els objectius proposats.

Continuïtat: 

El projecte pretén convertir-se en un recurs de referència a la comarca per a joves de 16 a 24 anys.
Ocupant un buit real en el nostre territori que provoca que aquest col·lectiu no disposi de cap tipus
de sortida, ni laboral ni formativa, amb les problemàtiques socials que aquest fet genera a l'Alt
Empordà. 

Amb la intenció de col·laborar tant en la inserció d'aquests joves en el mercat de treball, com en el
foment de la formació bàsica i  professional,  doncs també es treballa per incentivar  el  retorn a
l'educació reglada de molts d'ells i elles.

L'Okup'Alt s'ha dut a terme des del 2010, durant tres mesos, amb la intenció que a partir d'ara es
converteixi en un projecte de duració més àmplia (5 mesos), amb un augment de les accions tant
formatives, ocupacionals i competencials que facin que esdevingui un projecte molt més integral i
global pel que fa a l'acció amb els joves que no tenen feina i no estant estudiant.

També es pretén aconseguir que aquest recurs estigui interconnectat amb els centres educatius i
formatius de la comarca i que pugui esdevenir un recurs que tots ells puguin utilitzar i col·laborar.

31



CONCEPTE COST
Formadors/es

3 professionals especialistes

 1.000,00 x 3 (mes) = 3.000,00 €
3 professionals = 9.000,00 €

9.000,00 €

Educadors/es

3 educadors/es de suport

900,00 € x 3 (mes) = 2.700,00 €
3 educadors/es = 8.100,00 €

8.100,00 €

Formadors especialistes de tallers 
específics

1.000,00 €

Desplaçaments 800,00 €

Material 800,00 €

Acte final 350,00 €

Assegurança 400,00 €

Difusió 500,00 €

TOTAL 20.950,00 €
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    PRESSUPOST



 Consell Comarcal de l'Alt Empordà
 Diputació de Girona
 La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
 Oficina de Treball de Figueres de la Generalitat de Catalunya
 Generalitat de Catalunya / Direcció General de Joventut
 Generalitat de Catalunya / Servei d'Ocupació de Catalunya
 Consorci del Castell de Sant Ferran
 Mossos d'Esquadra
 Escola Olmer
 Calsina Carré
 Pr3vencon
 Associació PDS
 Associació per la Promoció i el Desenvolupament Social
 Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós
 Ajuntament d'Albanyà
 Ajuntament de Boadella i Les Escaules
 Ajuntament de Cadaqués
 Ajuntament de Cantallops
 Ajuntament de Castelló d'Empúries
 Ajuntament de Capmany
 Ajuntament d'El Far d’Empordà
 Ajuntament d'El Port de la Selva
 Ajuntament d'Espolla
 Ajuntament de Figueres
 Ajuntament de Garriguella
 Ajuntament de La Jonquer
 Ajuntament de L'Armentera
 Ajuntament de Lladó
 Ajuntament de Llers
 Ajuntament de Navata
 Ajuntament de Palau-saverdera
 Ajuntament de Pontós
 Ajuntament de Portbou
 Ajuntament de Roses
 Ajuntament de Sant Climent Sescebes
 Ajuntament de Sant Miquel de Fluvia
 Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaies
 Ajuntament de Ventalló
 Ajuntament de Vilafant
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    ENTITATS IMPLICADES



Persones de contacte:

Responsable polític: Alfons Vila (Conseller Comarcal de Joventut)

Tècnic Comarcal de l’Alt Empordà – Responsable tècnic: Joan Salellas (Consell Comarcal)
Tècnic de programes - Coordinador del Projecte: Alexis Sánchez
Tècniques Àrea de Joventut:  Anna Amer, Raquel Hinarejos, M. José Navarro,Anna Trull, Sàlvia Gifre, i
Irene Lòpez.
Informador Juvenil: Aleix Serra
Professionals:  Albert  Pineda  (agricultor  i  jardiner),  Lluís  Llauró  (manteniment  i  pintura),  Sandra
Estruch (imatge i estètica personal) i altres professionals i empresaris del territori 
Educadors: vinculats a diferents entitats juvenils de la comarca de l'Alt Empordà.

Dades de contacte:

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Àrea de Joventut
C/ Anicet de Pagès, 2
17600 Figueres
Tel. 972 67 37 28 – 608 415 772
Fax 972 51 40 32
joventut@altemporda.cat
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    CONTACTES
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