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El programa De Deu a Una, impulsat pel programa de Temps i 
Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb el 
Districte de Nou Barris, el Consorci d’Educació i l’Institut Munici-
pal de Serveis Socials, està ubicat a l’Espai Jove Les Basses, ha 
estat un projecte pilot adreçat a joves entre 16 i 25 anys dissenyat 
per oferir informació, assessorament i acompanyament, a través 
d’un conjunt d’accions que tenen com objectiu assolir el seu pro-
cés d’orientació i/o inserció laboral.

DETECCIÓ DE NECESSITATS

CONJUNT D’ACCIONS (ACOMPANYAMENT)

PROJECTE PROFESSIONAL / OCUPACIONAL DEFINIT 

AUTONOMIA

Els joves que han participat han estat derivats a través de: el 
tècnic d’educació del Consorci d’Educació Zona Sud (Pla jove del 
districte dels barris de Porta, Vilapicina, Torre Llobeta, Turó i Can 
Peguera),  Serveis Socials (APC’s i Educadors Socials), Funda-
ció Nou Barris (CSMIJ), Reagrupament Familiar de Nou Barris i 
Dinamitzadora Espai Jove Les Basses. També podien arribar al 
programa a través d’un amic, el “boca a boca”. Per poder accedir 
al servei la condició bàsica ha estat estar sense recursos educa-
tius. 
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El programa es planteja els següents objectius:

- Aconseguir el compromís i assistència al programa treba-
llant els hàbits i les rutines i l’organització del seu propi temps 
desocupat.

- Facilitar als joves eines i recursos que afavoreixin la seva 
autonomia, promoció social i integració dins la comunitat, al-
hora que facilitar la prospecció de sortides laborals a partir  
de les seves capacitats i habilitats personals.

- Treballar les emocions i l’expressió de sentiments dels jo-
ves per tal d’afavorir un desenvolupament integral d’aquests. 

-  Orientar als joves a una millora de la seva qualificació for-
mativa.

- Treballar la inserció laboral a partir de tallers de recerca de 
feina.

II. Objectius 
generals del 
programa
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Com a projecte pilot, el programa va iniciar amb una metodologia els dos 
primers trimestres, i després es va valorar la possibilitat d’introduir can-
vis que beneficiessin la consecució dels objectius plantejats inicialment. 
Així doncs, en el tercer trimestre la metodologia emprada va ser diferent.

Tots els joves derivats al De Deu a Una han partit d’una entrevista inicial 
on s’han detectat les necessitats a treballar i a partir d’aquí s’han iniciat 
els itineraris amb les diferents accions.

Inicialment, es van formar dos grups diferenciats per edats (GRUP A: 
16 – 18 anys GRUP B: 19 -25 anys). Amb un màxim de 15 joves per 
grup. Els grups no havien de ser fixes tot el curs acadèmic, sinó que en 
la mesura que s’assolien objectius (trobar un recurs educatiu o laboral 
millor) els joves podien marxar del programa. Així doncs, el procés d’alta 
sempre ha estat obert, permetent entrar nous joves mentre hi hagués 
places o quan hi hagués una baixa. Més endavant es recullen les dades.

L’horari del grup A era els dilluns, dimecres i els divendres (alterns). I el 
del grup B dimarts, dijous i divendres (també alterns). Donada la manca 
d’assistència els divendres, a mitjans del segon trimestre els divendres 
van començar  a venir els dos grups junts tots. En el programa s’especi-
fica el tipus d’activitat que es feia el divendres.

Els grups va ser un dels canvis introduïts al darrer trimestre, unint els dos 
grups en un. La irregularitat i inconstància dels joves en la seva assis-
tència permetia  unir-los en un sol grup amb horari continuat de dilluns 
a divendres. D’aquesta manera es podria treballar millor el compromís 
amb el programa, la cohesió amb el grup i l’assistència, adquirint hàbits 
i rutines.

El desenvolupament  del programa, els dos primers trimestres, s’ha rea-
litzat amb les següents activitats:

	 Tallers d’especialitats variades (hort, cuina, imatge per 
ordinador, so, teatre, etc) amb una durada de 6 hores setmanals 
(de dilluns a dijous), amb l’objectiu de despertar  el interès vers 
un ofici o professió.

III. Metodologia
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	 Taller d’aspectes personals: motivació, autoestima, in-
teressos, definició objectiu professional, habilitats comunicatives. 
Acció encaminada a estimular la motivació i el descobriment de 
les potencialitats a través de tècniques grupals com jocs de rol, 
discussió grupal semi dirigida, estudi de casos, etc., per tal de 
facilitar la posada en marxa i el manteniment d’activitats en un 
procés d’orientació – inserció laboral. Aquests tallers s’han de-
senvolupat en sessions de dues hores setmanals els divendres.

Objectius: 

	Desenvolupar i adquirir habilitats i recursos que permetin 
superar les barreres autoimposades.  

	Assumir responsabilitats en el desenvolupament i ajusta-
ment d’un projecte personal d’orientació – inserció. 

	 Grup de recerca i taller d’entrevistes: currículum i car-
ta, canals de recerca i mercat de treball, balanç de competènci-
es, l’entrevista de selecció i proves. Activitats adreçades a oferir 
un conjunt de recursos i eines ocupacionals necessaris per a la 
inserció en el mercat de treball. Aquests tallers s’han desenvolu-
pat en sessions de dues hores setmanals els divendres, un cop 
finalitzades les sessions del taller d’aspectes personals.

Objectiu:

	 Incrementar els coneixements i els recursos personals 
(conductes i habilitats) per a la recerca d’ocupació a fi d’afron-
tar els processos de selecció amb major possibilitat d’èxit

	 Tutories personalitzades: espai on es concreten tots els 
aspectes treballats en les accions grupals atenent les diferències 
individuals, tot realitzant un acompanyament i seguiment. Aques-
ta acció s’ha desenvolupat de forma transversal al llarg de tot el 
programa.

L’altre canvi metodològic que es va plantejar el tercer trimestre fa refe-
rència al desenvolupament de les activitats.

Per tal de donar una continuïtat als tallers realitzats i als aspectes que es 
treballaven en ells, es va decidir programar tallers que tinguessin durada 
de tot el trimestre. De forma, que cada dia de la setmana realitzaven un 
taller diferent, però aquest es repetia el mateix dia de cada setmana, 
amb el mateix tallerista.

set



S’han atès un total de 59 joves, 19 noies i 40 nois, procedents de: Espanya 37%, 
República Dominicana 29%, Marroc 13%, Bolívia 10%, Equador 5%, Colòmbia 
2%, Perú 2% i Paquistà 2%.

              

La distribució per edats ha estat la següent:

 

IV. Descripció 
dels Usuaris

DE DEU A UNA

vuit



Les derivacions han vingut donades a través de: Pla jove del districte 37%,  Ser-
veis Socials (APC’s i Educadors Socials) 39%, Fundació Nou Barris (CSMIJ) 2%, 
Reagrupament Familiar de Nou Barris 8%, dinamitzadora Espai Jove Les Basses 
8% i a través d’amics 12%. Algun jove ha estat derivat des de dos serveis paral-
lelament i el seguiment s’ha fet amb ambdues parts.

Tots els joves que han partici-
pat en el programa es troba-
ven sense recursos educatius. 
Alguns d’ells venien d’un fra-
càs escolar i no havien fina-
litzat l’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO), per tant no 
disposaven del graduat esco-
lar. Tant sols dos tenien el gra-
duat escolar i podien optar a 
un Cicle Formatiu de Grau Mig 
(CFGM).

Altres eren joves immigrants que per la seva edat d’arribada al país no havien es-
tat escolaritzats en el nostre sistema educatiu i tampoc tenien acreditats els seus 
estudis en el país d’origen. D’aquests, només una jove estava pendent de rebre 
l’homologació dels seus estudis per poder cursar un CFGM. 

En conjunt, a l’entrevista inicial i en l’exploració dels seus interessos i motivaci-
ons, s’ha observat una gran desmotivació a iniciar qualsevol tipus de formació o 
una recerca activa d’ocupació. Així com molts pocs interessos personals.

En l’avaluació inicial també s’ha observat, en la majoria de casos, una baixa 
autoestima, grans dificultats en l’expressió i la comunicació i manca de recursos 
personals. Molts d’ells provenen d’entorns familiars desestructurats.

Tots aquests trets els fan menys autònoms i els fan estar en risc d’exclusió social.

nou

han complert els 
objectius del programa

han abandonat el programa

insercions 
laborals

inserció 
programes formatius

han continuat 
el programa

manca 
d’interès

mobilitat

32 persones

17 persones

14%

14%

37%

25%

10%

Trajectòries durant el programa
De les 59 persones que s’han atès des del programa l’han iniciat 49.



Al llarg de tot el curs s’ha seguit una mateixa organització, de dilluns 
a dijous s’han fet tallers, de caire molt diferent, pensats per treballar 
interessos i objectiu professional. Els divendres, en canvi, han estat 
dedicats a treballar més els aspectes personals, d’orientació educa-
tiva/professional i de recerca de feina. El compromís, els valors, les 
responsabilitats... s’han anat treballant de forma transversal al llarg 
de tot el programa.

Les activitats s’han programat per trimestres. Els dos primers trimes-
tres els tallers tenien una durada de dos dies setmanals per grup i van 
ser els següents: taller de cuina, so, teatre, horts urbans (amb aquest 
taller es va fer una visita a la biblioteca, una al casal Congrés Indians 
i una a un hort de terra), màgia, fusteria, reciclatge, judo, fotografia, 
vídeo (aquest taller es va programar dues setmanes seguides, amb 
un total de quatre dies per grup),  creació de blocs, xarxes socials, 
massatge, graffitis, pilates, guitarra i hip hop. 

El primer trimestre el vàrem finalitzar amb una activitat conjunta dels 
dos grups, una sessió de cinema amb la pel·lícula Full monty i un pica 
pica de comiat. 

El segon trimestre, a més a més dels tallers programats, va haver-hi 
una xerrada conjunta amb els dos grups sobre drogues, una xerrada 
dels mossos sobre seguretat viària i consum de drogues, vàries sorti-
des a la biblioteca on ens cedien l’espai multimèdia i una visita a l’Es-
pai Jove Boca Nord. A les Basses es va inaugurar el punt de trobada, 
els joves De Deu a Una hi van participar exposant les fotos que prè-
viament havien fet en el taller de fotografia i també en la preparació 
de l’acte. El trimestre va finalitzar amb una xerrada de l’IN-FORMA’T 
sobre les sortides educatives pel curs vinent.

V. Descripció 
de les 
activitats

DE DEU A UNA

deu



onze



Amb el taller de vídeo va sorgir la possibilitat de que alguns joves po-
guessin participar paral·lelament en el projecte Regards2Banlieue. Es 
tracta d’un projecte de formació no formal al medi audiovisual i al ví-
deo participatiu dirigit a les xarxes socials i als barris populars de les 
ciutats, amb l’objectiu d’utilitzar el cinema como a eina artística per la 
transformació i la inclusió social. En aquest espai, han fet un treball 
audiovisual que parla d’Europa, la crisi i com sortir-ne. Aquest projecte 
els ha permès participar en uns seminaris d’intercanvi d’experiències 
amb joves de 5 països europeus, realitzant dos viatges: el mes de 
març es va fer un primer viatge a Brussel·les amb dos joves, el mes de 
juny va haver-hi un nou viatge a Pàdua amb 3 joves (un d’ells repetia 
l’experiència). 

En el tercer trimestre la programació de les activitats ha estat diferent. 
S’han programat cinc tallers i aquests s’han anat repetint cada setma-
na. L’horari i tallers han estat els següents: els dilluns taller esportiu 
(per fer aquest taller ens desplaçàvem a les pistes de futbol Montsant 
que ens van fer una cessió de l’espai), dimarts disseny creatiu i mu-
sical, dimecres circ i activitats socioculturals i dijous cuina introduint 
vocabulari anglès.

Aquest darrer trimestre va haver-hi una sortida a l’escola d’hostaleria, 
on vàrem visitar les instal·lacions i vàrem dinar en el menjador de l’es-
cola, gestionat pels propis alumnes. Amb el taller de circ també es va 
organitzar una sortida a Llinars del Vallès, on hi havia una trobada i 
festival d’artistes internacionals, els joves van poder participar en els 
tallers organitzats amb d’altres convidats internacionals.

Aquest mes de juny, els joves De Deu a Una, també van participar en 
un fòrum jove organitzat per Imagina9Barris. Aquest és un projecte de 
intervenció social, que pretén replicar una experiència realitzada en 
un barri de Bilbao, actuant sobre el territori cercant les fortaleses, po-
tencialitats, èxits i replicar el model en altres experiències. Actualment 
es troben en la fase d’avaluació i el fòrum jove amb els De Deu a Una 
també en va formar part.  

També s’ha iniciat una col·laboració entre Imagina9Barris i De Deu a 
Una per fer un treball intergeneracional, mitjançant un audiovisual que 
expliqui la memòria històrica del barri, a través d’entrevistes que els 
joves realitzen a persones més grans.

Durant tot el curs s’han anat fent tutories d’acompanyament i segui-
ment amb els joves. No obstant, no s’han pogut realitzar en el format 
que inicialment estava previst, amb una planificació d’aquestes. La 
manca de regularitat i constància dels joves ha obligat ha buscar un 
format més fàcil d’arribar a ells, que al mateix temps ha resultat més in-
formal i menys planificat. Així doncs, les tutories s’han anat desenvolu-
pant sense cita prèvia, aprofitant el moment que estaven a les Basses, 
entre activitats, en els acompanyaments a les sortides, per missatgeria 
(xarxes socials), etc.

DE DEU A UNA
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Paral·lelament a totes les activitats programades, constantment s’han 
anat cercant recursos, principalment formatius, i algun també de labo-
ral que se’ls ha fet arribar per si eren del seu interès. 

Dos joves van iniciar un PQPI el mes de gener i uns altres dos van 
passar la selecció del Joves per l’Ocupació de Barcelona Activa. Pel 
que fa a l’oferta de formació ocupacional, dos joves van ser seleccio-
nats per començar un curs de muntatge i manteniment d’instal·lacions 
elèctriques. I sis joves han estat baixa per inserció laboral.

El mes de maig hi havia donats d’alta al programa 20 joves, coincidint 
amb l’època de preinscripcions pel curs escolar 2013-14, es va intentar 
motivar-los a tots per realitzar una preinscripció, bé fos a un Programa 
de Qualificació Professional Inicial (PQPI), a un CFGM (aquells que 
podien accedir-hi) o a l’escola d’adults. Un total de 18 joves (90%) van 
formalitzar les preinscripcions.

tretze

preinscripcions a PQPI
Escola d’adults

dels assistents el mes de 
maig realitzen una prein-
cripció pel curs 2013-14

90%

60%

CFGM
18%

18%

Sortides



En general, les assistències han estat poc constants i irregulars. No 
obstant, amb aquells joves que han fet una bona cohesió amb el pro-
grama s’ha assolit un bon compromís amb unes assistències superiors 
al 75%. També cal dir en aquest sentit, que davant del perfil de jove 
amb el que treballem, en alguns casos s’ha d’insistir més en aquest 
aspecte, ja que es tracta d’una manca d’interès generalitzada. En d’al-
tres, cal deixar un marge ja que correspon a d’altres problemàtiques 
i a l’adaptació que està fent la persona. Així doncs, les assistències i 
l’exigència d’aquestes s’han d’avaluar segons cada situació personal.

És cert, que les persones que han abandonat el programa per manca 
d’interès han estat les més inconstants, i aquest fet ha afavorit que la 
mitjana d’assistència resultés més baixa.

El darrer trimestre les assistències han estat més altes i això s’ha no-
tat sobretot a nivell qualitatiu, ja que ha donat més vida al grup, hi ha 
hagut més implicació i motivació dels participants, i ha permès que 
s’enriquissin també els continguts. 

Un 17% dels joves inscrits en el programa no van arribar a iniciar-lo per 
manca d’interès, distància o feina.

Malgrat ser un programa d’entrada i sortida, un 14% dels joves que 
varen iniciar programa el mes de novembre s’han mantingut fins el 
mes de juny.

Un 8% de joves ha abandonat el programa per mobilitat familiar.

Per tal de millorar les assistències s’ha fet molt seguiment telefònic i 
sovint ha resultat difícil contactar amb ells per telèfon. Per aquest motiu 
es va crear un grup al facebook on poder enviar missatges, comunicar 
informacions o compartir fotos. Amb alguns joves això ha millorat les 
comunicacions i ha facilitat contactar-los.

VI. 
Assistències
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De Deu a Una s’ha coordinat amb la direcció de les Basses, espe-
cialment pel tot el que fa referència a la cessió d’espais i possibles 
recursos a compartir. Amb tots els serveis que han derivat joves al pro-
grama, amb d’altres serveis que no han derivat, però per algun motiu 
feien seguiment del jove (per exemple delegats de justícia) i amb altres 
serveis o entitats que podien ser un recurs útil pels joves De Deu a Una 
per fer-hi possibles derivacions.

En algun cas, també s’ha fet seguiment amb les famílies.

Pel que fa als serveis han derivat joves al programa, les coordinacions 
i els seguiments han estat més fàcils amb aquells que estan ubicats al 
mateix Espai Jove, Pla Jove i Dinamitzadora Socio Laboral de les Bas-
ses. També eren més coneixedors del projecte i era més fàcil encertar 
en les derivacions.

Amb els serveis més petits (Reagrupament Familiar i Fundació Nou 
Barris CSMIJ), malgrat la distància, els seguiments han estat bons. No 
obstant, cal dir que, al ser un projecte pilot que no acabaven de conèi-
xer, es va fer alguna derivació que el perfil no es corresponia. Això s’ha 
solucionat donant més informació del programa i amb el seguiment 
dels joves derivats.

Pel que fa Serveis Socials, al ser un servei molt més gran, els segui-
ments han depès molt de l’educador que els ha portat, amb una major 
implicació d’uns educadors que d’altres. En aquest cas també hi ha 
hagut situacions de males derivacions per no correspondre el perfil. 
Aquest fet, igual que en el cas anterior, ha quedat solucionat donant 
més informació del programa quan aquest ja estava més consolidat. 
Es van fer dues reunions amb serveis socials per intentar millorar els 
seguiments.

VII. 
Coordinacions 
i seguiments
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En el cas dels delegats de justícia, els seguiments han estat bons i molt 
útils, ja que acostumaven a ser joves que ocasionaven problemes. No 
obstant, aquests casos es detectaven tard ja que en el moment de l’en-
trevista els joves no explicaven que tenien aquests seguiments. Com a 
mesura s’intentaran detectar abans aquests casos.

Al tractar-se del primer any de treball hi ha hagut una tasca important 
pel que fa a la prospecció de recursos necessaris per als joves. En 
aquests sentit, ens hem entrevistat i coordinat amb: 9 Barris Acull i la 
tècnica d’acollida de Nou Barris (per joves sense papers), Fundació 
Catalana de l’Esplai (Tresca Jove),  Centre Cruïlla, escoles d’adults 
(per aconseguir places fora del període de matrícula)...    

disset

  Pla Jove

Delegats 
de justícia

  Reagrupament 
Familiar

 Serveis Socials

Direcció Espai Jove Les Basses

  Dinamitzadora Sociolaboral

Fundació Nou Barris CSMIJ

Coordinacions i seguiments

Derivacions

S’ha treballat en xarxa, tant per fer seguiments dels joves assistents al 
programa, com per fer derivacions a altres recursos interessants per 
ells.

Seguiments:

De deu 

a una

 Escoles 
d’adults

  9 Barris 
Acull

Centre 
Cruilla

Fundació Catalana 
de l’Esplai 

(Tresca Jove)



També s’ha coordinat tota la gestió de contacte, selecció i coordinació 
de tallerites, així com la necessitat d’espais que cadascun d’ells tenia, 
respecte la matèria que impartia.

Com ja s’ha comentat abans, s’han hagut de coordinar els diferents 
projectes que en algun moment s’han vinculat al De Deu a Una (Re-
gards2Banlieue, Imagina 9 Barris i projecte intergeneracional).

DE DEU A UNA
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Participacions i col·laboracions

Imagina Nou Barris

 Video Intergeneracional

Regards2Banlieue

De deu 

a una



VIII. Equip 
de treball

IX. Valoracions

Els talleristes que han passat pel programa De Deu a Una han estat 
professionals del taller que impartien. En tots els casos, però s’ha 
tingut present que fossin sensibles al col·lectiu amb el que havien 
de treballar, explicant en primer terme el projecte i els objectius que 
es perseguien. Tots ells han tingut una vessant molt social i sensible 
amb el col·lectiu, mostrant un especial interès a treballar amb ells i 
podent realitzar una tasca com a educadors, malgrat no ser-ho. Hi 
ha hagut una bona connexió joves-talleristes en tots els casos.

Inicialment els talleristes estaven una setmana en el programa, im-
partint el seu taller, i després no hi havia cap continuïtat amb els 
joves.

El tercer trimestre es va valorar fer un canvi i donar més continuïtat 
a la feina que realitzaven els talleristes, sobretot a nivell educatiu, ja 
que en molts moments feien d’educadors. 

De Deu a Una

El canvi metodològic del tercer trimestre ha permès una millora 
quantitativa i qualitativa de les activitats i una identificació amb l’es-
pai relacional de l’Espai Jove de Les Basses. També es valora posi-
tivament la continuïtat del treball educatiu.

S’ha observat una maduració en hàbits i actituds.

Es considera molt important i imprescindible el seguiment amb 
els serveis que deriven els joves. Aquest fet millora el compromís i 
l’actitud del jove envers el programa i fa que l’actuació dels profes-
sionals que hi treballem sigui més ràpida.

dinou



Talleristes

Valoren positivament la forma de treball trimestral per donar més con-
tinuïtat als continguts treballats. En el cas de mantenir aquest format 
proposen més coordinació entre ells.

Direcció

Impulsat i supervisat pel Programa municipal de Temps i Qualitat 
de Vida, el projecte “De Deu a Una”  des d’octubre del 2012, és dis-
senyat e implementat a l´ Espai Jove Les Basses del districte de Nou 
Barris, considerant que és un dels districtes amb l’ índex d’atur juvenil 
i abandó escolar prematur, més castigats de la ciutat. 

El projecte té per objectiu cobrir les necessitats d’ocupació del temps 
lliure de la població jove de 16 a 25 anys, que ha quedat descaval-
cada del sistema educatiu i laboral i pateix més dificultats de reen-
ganxar-s’hi. “De Deu a Una” ofereix un recurs alternatiu per a aquest 
sector, malauradament, cada cop més nombrós. Un programa força 
complert de tallers, assessorament formatiu i laboral, acompanyament 
i d’activitats diverses. A través de l’adquisició de coneixement, asses-
sorament i informació dels recursos laborals i formatius que van apa-
reixent a la nostra ciutat, s’aconsegueix ajudar-los a millorar l’autoes-
tima en molts/es i alhora potser facilitar la inserció en el món formatiu 
i/o laboral.
Aquest projecte ha començat com una prova pilot on les bases inicials 
s’han anat polint, adequant, i/o agafant forma segons la realitat del dia 
a dia. A través de l´ avaluació continua  es busca trobar la metodologia 
de treball més adient per assolir els objectius. 

L’èxit del programa recau en gran mesura en aquest seguiment acurat, 
que gràcies a l’anàlisi constant i valoracions ha permès per exemple, a 
partir del tercer trimestre realitzar un canvi estratègic que entenem ha 
estat fonamental per a la òptima continuïtat del projecte. Aquest canvi 
és el resultat de la unió dels dos grups (el grup A -de 16 a 18 anys- i el 
B -de 19 a 25 anys-), que passen d’assistir separadament tres dies a la 
setmana, a assistir junts de dilluns a divendres.  Aquest canvi de dinà-
mica, ha permès treballar millor  hàbits relacionats amb la constància i 
el compromís, i alhora s’ha obtingut una major assistència i implicació 
dels/les joves beneficiaris del programa “De Deu a Una”, motiu pel 
qual es valora molt positivament. 

Les reunions regulars han facilitat el seguiment del projecte, perme-
tent que tots els professionals implicats estiguéssim totalment infor-
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mats del seu desenvolupament. Val a dir, però que s’ha trobat a faltar 
major implicació dels professionals de Serveis Socials en les reunions.

L’equip de Les Basses ha treballat en el projecte sumant recursos. Per 
una banda  coordinant-se i interactuant amb els  serveis de formació i 
assessorament existents (el Pla jove,  plans de formació de Barcelona 
activa, i altres programes -PQPI de comerç realitzat a Les Basses  al 
curs 2012- 2013).  Per l´altra, oferint els espais i posant a disposició la 
infraestructura de l’equipament (auditori aules taller, aula d’informàtica) 
idònia per a les activitats realitzades. 

També s’ha pogut anar més enllà, interactuant amb altres  projectes de 
caire europeu i de territori, com la participació directa del taller de vídeo 
creació del “De Deu a Una” amb:

 - La part intergeneracional del projecte Imagina Nou Barris,  en la 
que joves del “De Deu a Una” entrevisten i graven a persones repre-
sentatives del barri amb l’objectiu de conservar la memòria històrica.

- El projecte europeu “REGARDE DE BANLIEUE” trobada internacio-
nal de joves artistes provinents de 10 països europeus, on el tema prin-
cipal va ser el diàleg y la inclusió social dels i les joves a través de l’ art 
compartint  experiències y competències dins un context intercultural

Cal esmentar que la dinamitzadora sociolaboral  de les Basses, el Pla 
Jove, conjuntament amb la tècnica referent del De Deu a Una, han 
fet una tasca excel·lent  d’assessorament i acompanyament als joves. 
Aquests han rebut informació actualitzada sobre convocatòries  de 
proves d’accés, i ofertes d’altres recursos ocupacionals, entre d’altres.  

Per últim, valorar també molt positivament el fet que el 90 % dels joves 
hagin finalitzat el programa formalitzant una preinscripció d’accés a un 
PQPI. 

Xavier Coll Martínez 

Director de l’Espai jove Les Basses                                               

26 de juny del 2013

Dinamització Socio Laboral de l’Espai Jove de les Basses

A més de la consecució dels objectius del projecte en relació a la pro-
gramació d’activitats i el seguiment individual dels participants, desta-
quen els assoliments a nivell qualitatiu.

A mida que passa el temps, els joves han fet una millor adhesió a la 
dinàmica diària del programa, mostrant-se més oberts i disposats a 
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participar i col·laborar dins de l’Espai Jove. El procés viscut ha enfortit 
una dinàmica de grup i una manera de fer-se seu l’espai, el que s’evi-
dencia en el quotidià: quedar-se desprès de les sessions compartint 
una estona, fer l’hora de descans jugant a l’espai de trobada...

Un altre aspecte a destacar és el treball en xarxa dins de l’Espai Jove 
i al territori que permet treballar de manera més integral i facilita el se-
guiment dels joves:

. La connexió amb altres recursos semblants al districte, per fer 
seguiments, coordinacions, derivacions...

. La prospecció de recursos de formació, programes d’inserció, 
formacions ocupacionals al districte i ciutat.

. A Les Basses, la complementarietat entre serveis diferents és 
clau, en tant que facilita la coordinació, derivacions i seguiments 
(Pla Jove, Espai Jove, PQPI Impulsem, Barcelona Activa).

. En relació als joves participants del projecte, conèixer altres 
experiències i recursos per a la formació d’oficis és motivant, 
obre expectatives. Veure altres joves en procés de formació té 
un efecte positiu (PQPI, visites a instituts, altres centres per a 
joves de formació, cases d’oficis, etc).

Reflexions de cara a la continuïtat del programa:

. Valorar l’adaptació del programa respecte a itineraris perso-
nalitzats. Essent un servei flexible, d’entrada i sortida constant, 
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es podria plantejar objectius de treball i assoliments amb cada 
jove, el que no necessariament constaria d’un any acadèmic de 
setembre a juny.

. Plantejar la necessitat d’una persona referent (derivadora, tu-
tora, educador) amb qui es pugui fer un treball de coordinació i 
seguiment continu i implicar-la en el procés.

. Valorar la possibilitat de comptar amb més hores de la tècnica 
referent del programa, per tant d’enfortir el treball en xarxa i 
més personalitzat.

. Es podria donar rellevància a un espai de trobada i reflexió 
participada amb l’equip de talleristes que treballen dia a dia 
amb els joves. Generar espais de coordinació, definició de cri-
teris comuns, etc.

19 de juny de 2013

Educadora Social 

Considero que el Programa de Deu a Una és un encert, un recurs bà-
sic i important, per tots els adolescents que tenim en el nostre territori, 
que per diverses raons no poden seguir una escolarització. És l’opor-
tunitat que tenen per poder tornar a tenir un contacte amb les diferents 
possibilitats que encara tenen.
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Durant aquests curs he derivat diversos nois/es, que tant ells com jo 
ho hem valorat molt positivament. Perquè és un recurs molt necessari, 
donat que si no existís, aquests nois/es no farien absolutament res. A 
més no tindrien cap oportunitat de descobrir diferents oficis, i retrobar 
els hàbits d’horaris i compromís.

Crec que s’ha treballat molt bé i que s’ha sabut motivar-los.

Valoro molt positivament la facilitat de coordinar-nos i de poder trans-
metre l’evolució de cada noi/a i de traspassar-vos les característiques 
de cada situació particular.

La meva valoració final és mol positiva, tal com vaig expressar en la 
passada reunió, perquè és un recurs més que necessari.

 

Reagrupament Familiar

En referència a l’avaluació, considero que es tracta d’un projecte molt 
útil ja que ofereix l’oportunitat de fer una inserció al sistema educatiu 
de manera progressiva facilitant el descobriment de motivacions i ap-
tituds, així com de competències transversals a reforçar. La metodo-
logia eminentment pràctica facilita la fidelització al programa. El fet de 
tenir uns professionals de referència tots els dies de la setmana afavo-
reix la possibilitat d’inserció en el sistema educatiu reglat amb un millor 
acompanyament. En concret, per al col·lectiu amb el que treballem a 
reagrupament familiar és de gran utilitat ja que ens trobem amb joves 
que provenen de sistemes educatius molt diferents al català i que, en 
la majoria dels casos, a part de necessitar una fase prèvia d’adaptació 
a les metodologies i la llengua, han de passar per un període d’espera 
fins que no arriba la documentació educativa de país d’origen que els 
permetrà començar el procés d’homologació i els possibilitarà conti-
nuar els seus estudis superiors. Amb l’assistència a aquest projecte 
descobreixen interessos que poden ajudar a crear un pla de treball, 
facilita la socialització i manté la motivació evitant l’aïllament i les seves 
conseqüències. Esperem que continuï. Moltes felicitats!! 

APC’s Roquetes

- El fet que sigui un projecte d’entrada i sortida permet als i a les joves 
accedir i participar atenent les seves especificitats (quan arriben, situa-
ció o no regular, homologació o no dels seus estudis de país d’origen). 

- Afavoreix que s’enganxin a altres recursos formatius i ocupacionals 
(també d’oci) a través d’un primer tast i coneixement de serveis i re-
cursos. 
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- L’horari acotat però regular i en torns de matins facilita que la seva 
participació es mantingui en el temps i també que comencin a norma-
litzar els seus horaris.

- Tot i no obtenir cap certificat, és bo que el seu compromís es ma-
terialitzi (que ja es fa) en un acompanyament individual cap a altres 
recursos, comptant  amb la coordinació de les persones derivadores.

I crec que res més... 
Gràcies!!

Seguim en contacte

Oliver i Glòria 
Educadors de carrer de Roquetes i Trinitat Nova

Fundació Nou Barris CSMIJ

Respecto a la valoración que quisiera trasladar en relación al Progra-
ma creo que ha sido positivo en tanto que al ser un espacio “flexible” el 
paciente que he derivado ha podido vincularse y sostenerlo a partir de 
que se lo pude acoger desde su particularidad.

Es un chaval que se angustia bastante, lo que afecta a la hora de 
sostener determinados espacios, a pesar de querer iniciar algún 
proyecto personal de estudios o trabajo. Por lo cual poder ir circulan-
do ha hecho que sostenga el lugar. Este chico los ha tenido como 
referentes y ha vivido vuestro seguimiento como un apoyo y soporte. 
Dado que había unos objetivos muy mínimos, entiendo que se han 
cumplido: ha realizado su pre-inscripción que esperamos que pueda 
seguir su curso y sea seleccionado. 

Desde nuestro servicio de Salut Mental, valoramos y creemos ne-
cesario contar con el soporte de proyectos como éste, de apoyo e 
inserción para adolescentes y jóvenes con perfiles frágiles y de vul-
nerabilidad social. Donde no hay referentes familiares que pue-
den sostenerlos. Por ello la importancia de los lugares de soporte y 
contención para poner mínimas condiciones que ayuden a que es-
tos chicos puedan pensar mínimos recorridos de inclusión social. 

Seguimos en contacto! 
 
Un saludo!  Ana 
 
ANA CORNAGLIA 
Treballadora social 
Fundació Nou Barris
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APC’s  Nou Barris Zona Sud

La valoració que es fa del projecte desde l’equip APC Nou Barris Zona 
Sud és molt positiva, ja que ha donat a joves del barri , la oportunitat 
de involucrar-se personalment a un procès formatiu. Els ha permès 
descobrir oficis i activitats que han estat interessants per a ells, i sobre 
tot han tornar a adquirir hàbits horaris i participación en algún projecte 
personal.

El fet que el projecte hagi donat la facilitat d’entrada i sortida, es un 
aventatge per a aquests joves que els costa mantenir un compromís i 
una motivació constants.

 



X. Propostes 
de millora
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Les propostes de millora que es desprenen d’aquest document serien les 
següents:

- Millorar els seguiments dels joves derivats amb una major vincu-
lació i implicació dels serveis que els deriven.

- Coordinar els talleristes entre ells des del primer moment fent 
reunions trimestrals d’equip. Establint criteris de treball comuns 
amb els joves.

- Ampliar les hores de gestió tècnica ja que resulten insuficients 
per a totes les coordinacions i seguiments que requereix el pro-
grama. 

- Detectar abans els joves amb seguiment de justícia per evitar 
distorsions o conflictes al grup. Això s’aconseguirà amb la millor 
implicació dels derivadors i la millora dels formularis de recollida 
dades inicials.

- Consensuar, amb els joves i els derivadors referents, objectius a 
assolir personalitzats en cada cas que permetin un itinerari indivi-
dualitzat. 


	portada memo 10a1
	de_deu_a_una

