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PRESENTACIÓ  

El paradigma de la formació al llarg de la vida ha esdevingut un dels pilars on s’ha de sostenir la 
societat europea del futur. La consideració de la formació com a element cabdal per a la 
integració i la participació plena en les societats actuals es fa encara més palesa per a les 
generacions joves.  
 
La Unió Europea (UE) ha establert el repte d’aconseguir que al 2010 com a mínim el 85% dels i 
de les joves de 22 anys  tinguin completats els estudis secundaris postobligatoris. L’any 2006 
els i les joves catalans amb aquest nivell d’estudis representava el 65,7%. El 2008 solament el 
61% dels joves que van iniciar els estudis postobligatoris els van acabar (a la UE aquest 
percentatge és del 77,8%). Ni Espanya ni Catalunya han assolit la mitjana europea pel que fa 
als nivells d’educació. Cal, per tant,  continuar promovent la formació de les persones joves 
després de l’educació obligatòria.  
 
Un altre repte europeu per al 2010 és aconseguir que la taxa d’abandonament escolar no sigui 
superior a la meitat de la que ja tenia cada país l’any 2000 que, per a Espanya representava un 
15% i per a la mitjana europea un 10%. Dades de l’Organització per a la Coorperació i el 
Desenvolupament Econòmics (OCDE) del 2006 situen el nivell de fracàs escolar a Espanya en 
acabar l’ESO al voltant del 30%, que és el percentatge més elevat de tots els països europeus. 
Aquí, també cal millorar com a país i esmerçar tots els esforços des dels poders públics per 
reduir l’abandonament escolar prematur. 
  
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), dins dels àmbits de qualificació professional i 
formació i treball,  ofereix  tres programes específics per al col·lectiu de joves que es troben en 
la transició escola - treball: el Programa de qualificació professional inicial (PQPI), juntament 
amb el Departament d’Educació, i els programes mixtos formació − treball. Aquest col·lectiu 
també pot ser beneficiari d’altres programes del SOC com són els Programes innovadors  o 
algunes de les accions del Programa “Treball als barris”. Així mateix, les persones joves poden 
accedir als programes formatius generals. A més, el SOC col·labora amb altres departaments 
de la Generalitat i amb el serveis municipals de diferents ajuntaments i entitats de l’àmbit 
social en la resposta a aquest col·lectiu de joves que estan fent la transició escola − treball. 
 
Els programes específics de transició escola-treball materialitzen dos dels principis i criteris 
rectors recollits a la Llei de creació del SOC (Llei 17/2002, d’ordenació del sistema d’ocupació i 
de la creació del Servei d’Ocupació de Catalunya, SOC), el de la subsidiarietat i el de la cohesió 
social. El SOC gestiona aquests programes en cooperació i col·laboració amb el sistema 
d’ocupació de Catalunya: les administracions locals, els agents econòmics i socials, les 
associacions i les empreses perquè la gestió es dugui a terme en l’àmbit que garanteixi el 
màxim nivell d’eficàcia i eficiència.  
 
L’estudi que a continuació es presenta Polítiques de Transició Escola – Treball. Un estudi 
exploratori d’instruments a Catalunya i que ha portat a terme el grup de recerca “Institut de 
Govern i Polítiques Públiques” (IGOP) analitza el trànsit de l’escola al treball; se centra, 
principalment, en la problemàtica dels i de les  joves que hi accedeixen sense haver obtingut el 
graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense oblidar el jovent que, encara que 
l’hagi obtingut, no vol continuar en el sistema educatiu i també es troba en situació de 
precarietat laboral.  
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L’objectiu de l’estudi, i pel qual es va fer l’encàrrec des del SOC,  és analitzar els punt forts i els 
punts febles d’aquest àmbit d’intervenció per elaborar propostes per millorar la coordinació i 
l’efectivitat de les actuals polítiques de transició escola – treball. 
 
L’estudi consta d’una primera part teòrica en la qual es descriu el fenomen de l’abandonament 
i el fracàs escolar, s’esbossa un mapa de les polítiques de transició escola – treball a Catalunya i 
es fa una primera anàlisi de les característiques sociodemogràfiques de les persones joves que 
van fer programes de transició escola − treball del SOC els anys 2005 i 2006.  
 
La segona part de l’estudi es basa en el treball de camp fet per l’equip de l’IGOP entrevistant 
en profunditat professionals i responsables de diversos projectes de referència en els 
programes de transició escola – treball a Catalunya.  
 
No totes les opinions expressades per les persones professionals entrevistades necessàriament 
són compartides pel SOC, però de ben segur contribueixen a l’objectiu comú de millora 
contínua. Hi ha una apartat final de conclusions i propostes sobre les quals es continua 
treballant. 
 
Finalment, només assenyalar que en posar aquest nou estudi del Pla d’estudis i avaluacions del 
SOC al servei del públic interessat esperem poder contribuir a la generació de coneixement, al 
debat i a la millora de la gestió de les polítiques destinades a la formació i la inserció laboral de 
les persones joves a Catalunya. 
 
 
 
 
 
Joan Josep Berbel 
 
Director  
 
Servei Públic d’Ocupació 
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Polítiques de transició escola −treball. Un estudi exploratori d’instruments a Catalunya 
 
RESUM EXECUTIU 

 

La preocupació per les altes taxes de no 

graduació en educació secundària obliga-

tòria (ESO) està conduint a un 

replantejament de les polítiques i 

instruments per facilitar la transició escola 

− treball i la continuïtat en els estudis dels i 

les joves a Catalunya. Aquest informe té 

per objectiu analitzar aquesta problemàtica 

i explorar diversos instruments que s’estan 

implementant al territori i que poden oferir 

claus interpretatives per millorar i 

readaptar les polítiques de transició escola 

− treball (TET) que ofereix el Servei 

d’Ocupació de Catalunya (SOC).  

La radiografia del problema que es 

presenta a partir de l’anàlisi de diverses 

fonts d’informació i de les bases de dades 

del SOC conclou el següent: 

 La taxa de no graduació en ESO és 

encara alta; s’ha situat entre el 30% i el 

23% els darrers anys. 

 Les dificultats per continuar la formació 

s’agreugen en el cas de les persones 

joves que abandonen els estudis 

prematurament. 

 Mentre el fracàs escolar és predo-

minantment masculí, les trajectòries 

femenines presenten més dificultats per 

trobar feina i en condicions adequades a 

la seva formació. Les dones joves s’in-

corporen als programes de transició de 

forma més tardana i en menor quantitat 

que els homes. 

 La inserció laboral és de millor qualitat i 

estabilitat en el cas de les persones que 

trien un cicle formatiu respecte de les 

que tenen nivells educatius inferiors o 

que segueixen una formació no reglada.  

 Els anys 2005 i 2006, una quarta part de 

les persones que van seguir un 

programa del SOC eren joves entre 16 i 

24 anys. Va ser el grup d’edat majoritari, 

conjuntament amb el d’entre 25 i 34 

anys. 

 Els programes de transició escola − 

treball gestionats pel SOC concentren un 

perfil de joves d’entre 16 i 17 anys amb 

predomini masculí i baix nivell educatiu, 

amb una proporció més elevada de 

joves que no tenen nacionalitat 

espanyola que la resta de programes. 

Especialment en els darrers anys, les 

polítiques de transició de l’escola al treball 

es plantegen, de forma general, un doble 

objectiu: promoure la formació i facilitar la 

inserció laboral al mateix temps que 

motivar el retorn als estudis reglats. La 

diversitat d’instruments que es poden 

considerar de TET mostra una realitat 

fragmentada, amb diversos actors que 

promouen i participen, i àmbits de política 

pública que es poden coordinar o treballar 

segmentadament.  

Entre els principals àmbits de polítiques o 

espais institucionals que treballen les TET 

destaquen el sector educatiu, els serveis 

ocupacionals i de formació no reglada, els 

serveis i programes per a la inclusió social i, 

per últim, les polítiques específiques de 

joventut. Respecte als continguts subs-

tantius dels programes, normalment es 

concentren en dispositius d’informació, 

orientació, formació i seguiment o acompa-
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nyament, sovint amb una combinació dels 

mateixos. 

Es poden assenyalar dues característiques 

de les polítiques TET que s’han intentat 

potenciar darrerament: el treball en xarxa i 

la proximitat. Per aquest motiu, s’han triat 

sis experiències al territori considerades 

significatives per la seva trajectòria i 

resultats. La metodologia emprada per al 

seu estudi ha estat de 24 entrevistes en 

profunditat i l’anàlisi de diversos 

documents.  

S’han estudiat les experiències següents:  

MANRESA. EL PROGRAMA LABORÀLIA 

El programa Laboràlia es desenvolupa a 

Manresa; és d’àmbit municipal i està dirigit 

principalment a joves menors de 16 anys. 

És una experiència amb set anys de 

trajectòria; està reconeguda i té suport 

institucional. Laboràlia constitueix un bon 

exemple de xarxa organitzativa i rep una 

subvenció de la Diputació de Barcelona. 

GIRONA 

En aquest cas es tracta de polítiques TET 

destinades majoritàriament a nois i noies 

majors de 16 anys. Hi conflueixen diferents 

tipus de recursos i fonts de finançament. 

Constitueix un conjunt d’experiències 

relativament fragmentari molt útil per 

observar diferents vies d’accés al jovent. 

Són especialment rellevants les 

experiències lligades al camp de les 

polítiques actives d’ocupació. 

FUNDACIÓ MARIANAO DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT 

És una experiència del tercer sector 

reconeguda, que compta amb programes i 

serveis per a joves majors de 16 anys i 

també per a joves encara en  l’etapa 

escolar obligatòria. L’anàlisi s’ha centrat en 

les persones joves majors de 16 anys. En 

aquest context, Sant Boi de Llobregat és un 

dels municipis que forma part de la Xarxa 

TET del Baix Llobregat i disposa d’un Servei 

Local de TET (SLTET). Els programes de la 

Fundació Marianao estan coordinats amb 

aquests espais i aporten un treball 

individualitzat, innovador i flexible, a més 

de destacar per la seva capacitat 

d’avaluació.  

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

La selecció d’aquest cas es correspon al 

criteri de ser un conjunt d’experiències 

d’àmbit municipal desenvolupades des de 

l’Administració local i que cobreixen trams 

d’edat de majors i menors de 16 anys. El 

conjunt de programes i serveis, alguns 

pioners en el camp TET i amb una llarga 

trajectòria, no s’integra en un dispositiu 

TET municipal. Els recursos financers 

provenen de diverses fonts com són els 

Plans educatius d’entorn o els PII de la Llei 

de barris. 

XARXA INTERMUNICIPAL TET DEL BAIX 
LLOBREGAT 

Aquesta Xarxa està promoguda per la 

Diputació de Barcelona, formada per una 

xarxa de municipis del Baix Llobregat i ha 

estat considerada com a referent i la que 

més extensament ha aportat elements 

d’anàlisi sobre la transició entre l’escola i la 

vida activa o el treball, a més d’impulsar  

dispositius locals TET.    

CANOVELLES 

El cas de l’ajuntament de Canovelles aporta 

l’experiència d’un municipi petit amb un 

disseny d’un pla local TET. Els programes 

concrets examinats s’han ubicat al terreny 

del món educatiu, amb destinataris/àries 

entre 14 i 16 anys. És una experiència amb 

un fort suport polític i que compta amb 

l’assessorament de la Diputació de 
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Barcelona. Parteix d’una organització trans-

versal, disposa d’un registre de les 

persones usuàries i un sistema de 

seguiment comú a tots els serveis que 

participen en el Dispositiu Local d’Inserció 

(DLI). Finalment, es presenten unes 

reflexions i propostes concretes fruit de 

l’estudi de les experiències realitzades. 

Aquesta part propositiva s’estructura a 

partir de tres dimensions d’anàlisi clau de 

les polítiques que es desglossen en 

diferents línies d’actuació i en una bateria 

de propostes concretes: 

La dimensió conceptual: els discursos i 

idees subjacents en les polítiques 

A) Promoure el debat i la definició 

pluralista del problema 

Mentre que el debat sobre el sistema 
educatiu i les seves mancances és força 
actiu i es troba molt present als mitjans de 
comunicació, sobre les polítiques de 
transició cal més intercanvi i una definició 
més clara de les prioritats i els instruments.  

B) Aprofundiment en el coneixement de la 
problemàtica TET i dels instruments a 
potenciar 

Avançar en el coneixement de les persones 

destinatàries de les polítiques i de les 

experiències que es fan a Catalunya, l’Estat 

i a països del nostre entorn en relació amb 

la qüestió TET, des de la perspectiva de les 

polítiques actives d’ocupació i altres 

recursos ja siguin de segona oportunitat 

com amb enfocaments preventius.  

La dimensió substantiva: continguts i 

aplicació de les polítiques 

A) La importància de l’acompanyament en 

el trànsit de l’escola a la vida activa: els i les 

joves dels 15 als 18 anys 

Un dels punts claus de les polítiques TET i 

el tipus de programes i serveis que es 

necessiten se situa en l’escenari previ als 

16 anys. Destaquem dues idees clau: la 

primera, la importància dels centres de 

secundària (IES) com a escenari preparatori 

de la transició, introduint elements de 

continuïtat i orientació; i, la segona, l’IES 

com un dels espais privilegiats per a arribar 

a les persones beneficiàries de les TET des 

del punt de vista de l’Administració.  

B) Les portes d’accés del jovent a les TET. 

Com arribar a les persones destinatàries  

A més dels centres de secundària, les altres 

portes d’entrada de les polítiques o els 

espais de rebuda es troben al territori 

(serveis socials i centres cívics, oficines de 

Treball) i altres espais pròxims a les 

persones joves (punts d’informació juvenil, 

oficines de recursos per a l’emancipació, 

etc.)    

C) Aproximació universalista i aproximació 

focal. El perfil de les persones destinatàries 

Les portes d’accés sovint defineixen el 

perfil de les persones destinatariàies al 

qual es pot arribar. Dels casos examinats es 

pot arribar a la conclusió que s’ha de 

potenciar una combinació adequada entre 

totes dues aproximacions: la de caràcter 

universal, per a totes les persones joves, 

menys estigmatitzadora (promoure 

l’aproximació i el coneixement del món del 

treball, l’orientació i la promoció de la 

formació professional); i l’aproximació de 

tipus especialitzat (la formació prelaboral, 

la segona oportunitat, l’acompanyament 

intens) per a les persones joves amb 

carències i/o necessitats específiques.  

D) Definir els objectius de les polítiques i 

millorar l’adaptació de les persones joves 

beneficiàries 
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Els objectius principals de les polítiques TET 

haurien de contemplar el retorn o 

continuïtat en el sistema educatiu 

(polítiques preventives i de segona 

oportunitat) i l’acompanyament i la 

tutorització en el procés de reflexió de la 

persona jove. A més, s’inclouen com a 

objectius prioritaris millorar les habilitats i 

les competències en algun ofici o professió 

concreta (formació no reglada) i facilitar la 

inserció laboral.  

E) La qüestió del finançament dels recursos 

TET 

Les fonts que reben els ajuntaments, com a 

principal administració implementadora, i 

altres entitats provenen sobretot del 

Govern  de la Generalitat (principalment 

dels departaments de Treball i Educació) o 

de les administracions supramunicipals 

com és la Diputació de Barcelona. En el cas 

del tercer sector també són clau les 

aportacions públiques, a més de les 

entitats privades. La convocatòria de 

Projectes innovadors, els Plans educatius 

d’entorn, els Plans d’intervenció integral de 

la Llei de barris són també fonts puntuals 

per als recursos TET. Un dels problemes de 

molts instruments TET és la inseguretat 

vers quines seran les seves fonts de finan-

çament a mig i llarg termini, motiu pel qual 

caldria ajustar les vies de finançament i 

garantir els fons econòmics d’aquestes 

polítiques. 

La dimensió operativa i relacional: 

aspectes organitzatius i xarxes d’actors 

Hem denominat la governança de les 

polítiques de transició a la integració de 

recursos i els programes existents en el 

territori i el treball en xarxa com a requisit 

per enfortir les polítiques TET, amb la 

coordinació indispensable entre els 

programes que es promouen des del món 

educatiu i el món del treball. Hem 

assenyalat el rol dels diferents actors 

institucionals:  

 En el nivell autonòmic apareixen dos 

grans tipus de tasques: 1) l’orientativa i 

planificadora; 2) la finançadora de les 

iniciatives. Especialment important és el 

foment i suport econòmic dels 

dispositius TET locals. 

  Les administracions supralocals han de 

jugar un paper clau de suport i 

coordinació, especialment als petits 

municipis, amb menor capacitat tècnica i 

econòmica. L’assessorament tècnic i el 

suport financer és clau.  

 El nivell local és l’escenari on el 

protagonisme de les xarxes municipals 

de recursos i serveis té tota la força i on 

la coordinació i ordenació concreta s’ha 

de portar a terme. És l’espai on 

s’implementen les polítiques, encara 

que finançades des d’altres instàncies i 

en les quals cal tenir en compte els 

diferents recursos amb què compten els 

municipis. 

D’altra banda, les entitats del tercer sector 

poden oferir noves perspectives o 

enfocaments experimentals que l’Admi-

nistració probablement no podria assumir 

d’una manera tan clara. La seva implicació 

amb el territori, el coneixement de l’entorn 

o la capacitat de generació de xarxes de 

relacions entre el veïnatge són altres dels 

seus punts forts.   

En definitiva, cal aprofitar les potencialitats 

dels instruments existents que fomenten el 

treball en xarxa per optimitzar recursos així 

com potenciar aquest àmbit d’intervenció 

a partir d’una planificació global a tot el 

territori, detectant mancances i establint 

prioritats. 
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1. Introducció 

La preocupació sobre el sistema educatiu i els rendiments de l’alumnat es troba cada vegada 

més present en el debat públic. Les dades sobre el fracàs escolar per a Espanya i Catalunya, els 

nivells acadèmics baixos o el nombre de repeticions de l’ESO han estat algunes de les 

qüestions que han suscitat més controvèrsia recentment. En aquest context, l’encaix entre el  

món educatiu i el món laboral es troba també en constant contradicció i qüestionament. 

Són aquestes transicions escola − treball i, específicament, les intervencions públiques per 

facilitar-les, l’objecte d’estudi de la recerca que aquí es presenta. Aquest informe analitza 

diversos instruments de transició escola − treball (d’ara endavant TET) a Catalunya, elaborat 

per l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. El 

projecte s’inicia a partir d’un encàrrec del Servei d’Ocupació de Catalunya i té per objectiu fer 

una aproximació sistemàtica a aquests instruments i, especialment, a un conjunt de pràctiques 

significatives arrelades al territori. A partir d’estudiar algunes experiències concretes es pretén 

analitzar els punts febles i els punts forts d’aquest àmbit d’intervenció i elaborar propostes per 

millorar la coordinació i l’efectivitat de les actuals polítiques TET. 

En les polítiques de transició escola − treball intervé un ampli ventall d’actors, institucionals i 

no institucionals (tercer sector, empreses, agents socials, etc). El Departament de Treball, a 

través del Servei d’Ocupació de Catalunya, és responsable del disseny i finançament d’una part 

important d’aquestes polítiques; col·labora amb el Departament d’Educació en els Programes 

de qualificació professional inicial (PQPI) que es desenvolupen sobretot als centres educatius, 

un espai clau d’intervenció. En aquestes polítiques, també hi participen activament les 

administracions locals, bàsicament els ajuntaments, amb la gestió de programes i el disseny 

d’accions pròpies inserides en altres projectes locals, sobretot en el marc de les polítiques 

educatives i d’ocupació. A més, s’hi afegeixen els consells comarcals i les diputacions, com 

també les xarxes de cooperació intermunicipal creades específicament per promoure i 

consolidar aquestes iniciatives.  

Per la seva part, la Diputació de Barcelona ha consolidat un programa propi que cofinança la 

creació de dispositius locals i de xarxes municipals per impulsar les polítiques TET. Al mapa 

local s’hi ha de sumar el Govern central, que ha dissenyat i aporta recursos a alguns dels 

programes que treballen la formació i la inserció laboral del col·lectiu dels joves com ara les 

Escoles taller o les Cases d’ofici; i  també, les institucions europees, que aporten finançament a 

algunes iniciatives. En definitiva, estem davant d’un camp de política pública molt 

territorialitzat, que es configura en una xarxa on participen, de forma més o menys directa, 

totes les esferes de govern juntament amb altres actors.  

Tots els països desenvolupats implementen polítiques de transició de l’escola al treball amb 

l’objectiu de prevenir l’atur juvenil i facilitar la inserció laboral. Bàsicament, aquestes 

intervencions tenen un doble objectiu: d’una banda, la capacitació professional o la preparació 

ocupacional per a un determinat lloc de treball i, d’una altra, motivar el retorn o la continuïtat 

en el sistema educatiu. Aquestes iniciatives estan bàsicament dirigides a persones joves entre 
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els 16 i els 25 anys que acaben la seva etapa d’estudis reglats o no continuen la seva formació 

en l’etapa d’estudis secundaris postobligatoris. La transició entre el sistema educatiu reglat i el 

món del treball presenta dificultats i discontinuïtats i, per tant, esdevé un tram clau en el 

recorregut formatiu de les persones joves, un recorregut que finalitza amb un ventall de 

possibilitats concretes que facilitaran o limitaran la  inclusió laboral. 

L’educació no formal apareix en el centre dels canvis, una educació amb intencionalitat 

educativa però amb la seva planificació fora de l’àmbit de l’escolaritat obligatòria. Mentre 

l’educació formal mostra limitacions evidents a l’hora de comprendre, qualitativament i 

quantitativament, les necessitats de formació de les societats actuals, l’educació no formal pot 

recuperar la centralitat en el camp de l’ensenyament i els ponts amb el món del treball. En 

aquest punt les polítiques TET intenten abordar les situacions de mancances formatives i 

d’atur o inactivitat, buscant establir una relació més estreta entre el sistema educatiu, les 

seves instàncies formatives i el món del treball, en continua transformació.    

Certament, l’entorn en el qual s’ha de situar aquesta recerca es caracteritza per 

transformacions econòmiques i socials profundes que han impactat de forma conflictiva amb 

el sistema educatiu. Els problemes emergents d’aquestes relacions es podrien resumir en dues 

dimensions: d’una banda, la insuficient resposta del sistema educatiu, pel seu caràcter més 

segmentat que integrador i perquè la relació educació−formació tècnica no resulta del tot 

adequada a les demandes del mercat laboral; i, d’una altra banda, la fragmentació i la 

dissociació de les polítiques que les institucions elaboren com a resposta; entre aquestes, les 

que incideixen en la transició de l’escola a la vida activa.   

D’altra banda, les transicions escola − treball no es poden considerar de forma lineal sinó que 

adopten unes característiques pròpies segons el context social i econòmic i unes pautes que 

correlacionen els resultats del sistema educatiu amb la inserció laboral de les persones joves. 

Tot això, agreujat per fenòmens que afecten amb intensitat al segment jove de la població 

com ara la dimensió formativa de l’exclusió social; la precarització del mercat laboral, que 

s’intensifica en un context de recessió econòmica i increment de l’atur; els alts índexs de fracàs 

escolar i d’abandonament en el període postobligatori. I parlem de fenòmens que, a més, es 

produeixen en un model de societat autocràtica en què la relació entre els joves i els adults 

entra en conflicte. 

En definitiva, l’objectiu d’aquest informe és aportar elements de reflexió i proposta sobre les 

polítiques de transició a partir de l’anàlisi de diverses fonts d’informació i, especialment, el 

treball de camp fet en un nombre d’experiències que s’han impulsat a diversos territoris. 

Alguns dels principals interrogants i problemes detectats es refereixen a la necessitat d’un 

millor encaix del conjunt de programes; un pas endavant en la cooperació entre les  

administracions i els altres actors no institucionals; impulsar el treball en xarxa i cercar una 

millor articulació entre les polítiques que es desenvolupen en els territoris, en els centres 

educatius i en el món del treball.  
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Estructura de l’informe i metodologia 

Aquest informe recull les principals reflexions i conclusions de la recerca sobre les polítiques 

adreçades, d’una banda, a les persones joves menors de 16 anys amb dificultats per assolir la 

graduació en ESO i, d’una altra, a les de més de 16 anys que, majoritàriament, sense aquesta 

graduació, no han continuat la seva formació en l’etapa d’estudis secundaris postobligatoris 

reglats.  

L’estructura del document comprèn dues parts diferenciades: la primera part, que situa la 

problemàtica en qüestió i les polítiques de transició a partir de diverses fonts d’informació; i la 

segona, que sistematitza els resultats obtinguts de l’estudi de sis experiències significatives en 

el territori.  

La primera part de l’informe es divideix en: 

- Un primer apartat (a continuació) que aporta una aproximació al col·lectiu d’estudi: s’ha 

considerat rellevant contextualitzar la problemàtica del fracàs escolar; detectar les 

dificultats en les transicions escola − treball i constatar l’heterogeneïtat del col·lectiu al 

qual s’adrecen les polítiques TET, alhora que assenyalar algunes de les seves 

característiques clau.  

- Un segon apartat (punt 3 de l’índex) que presenta el mapa de les polítiques de transició 

escola − treball que es duen a terme a Catalunya i  analitza el perfil de les persones 

beneficiàries, a partir de l’explotació de les bases de dades del Servei d’Ocupació de 

Catalunya.  

Per fer la primera part de l’informe la metodologia ha estat l’anàlisi de documentació de 

referència sobre la problemàtica i les polítiques de transició escola − treball. També s’ha 

combinat el tractament de dades estadístiques amb publicacions especialitzades i bibliografia 

clau. L’explotació de la base de dades proporcionada pel SOC és una de les parts significatives 

de l’informe, ja que suposa la radiografia del conjunt de persones que han seguit un programa 

per als anys 2005 i 2006. Finalment, s’han dut a terme entrevistes a persones amb 

coneixements específics sobre el camp de la transició escola − treball. 

La segona part de l’estudi recull l’anàlisi de les experiències: 

- En primer lloc (apartat 4) es presenten els criteris utilitzats per seleccionar les pràctiques 

significatives, la justificació dels casos triats i els perfils de les persones entrevistades.  

- En segon lloc (apartat 5) es desenvolupen els estudis de cas: 

 Manresa. El programa Laboràlia. 

 Girona. 

 Xarxa Intermunicipal TET del Baix Llobregat. 

 L’Hospitalet de Llobregat. 
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 Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat. 

 Canovelles. 

Cada estudi de cas incorpora una part de presentació i descripció, un segon punt que 

aprofundeix en l’anàlisi d’aspectes clau i un quadre resum que fa la síntesi del que s’ha 

exposat. 

- Finalment, les conclusions de l’informe (apartat 6) inclouen tres apartats: 

 Una breu síntesi de les reflexions més rellevants de la primera part de l’estudi: és a dir, 
l’aproximació al problema i a les polítiques. També s’inclou un esquema analític dels 
espais on es desenvolupen les TET a nivell local a partir dels casos d’estudi (apartat 
6.1). 

 Unes conclusions generals sobre el marc en el qual es desenvolupen les polítiques TET 
(apartat 6.2). 

 Aspectes clau i propostes més concretes sobre la necessitat de canvis de les polítiques 
TET (apartat 6.2).  

 

Per finalitzar volem agrair a les persones entrevistades la seva bona predisposició per 

compartir la seva experiència i les reflexions a l’entorn de les polítiques TET. Així, ens  han 

orientat en un tema sobre el qual encara resten molts interrogants i qüestions per continuar la 

recerca i investigació.  
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2. Joves i transicions escola − treball. Anàlisi del problema 

2.1 Presentació. Joves i transicions escola − treball 

Les transformacions econòmiques, polítiques i socials de les últimes dècades a Catalunya i a 

altres societats modernes han tingut un impacte significatiu sobre les característiques del 

mercat de treball, l’escola i el col·lectiu jove. Particularment, això ha comportat una sèrie de 

transformacions en la relació amb les persones joves i el sistema educatiu, el sistema educatiu 

i el mercat de treball i la seva situació e el mercat laboral. La globalització, el desenvolupament 

de la societat del coneixement i l’extensió de les TIC, la penetració de les indústries de l’oci, 

l’assoliment efectiu de l’escolarització universal, l’allargament de l’educació obligatòria o la 

precarització del mercat laboral són alguns dels fets i processos que han impactat en les 

condicions, identitats i estil de vida juvenils i en les relacions assenyalades. 

D’una banda, s’ha estat produint un gran augment de la diversitat social present a totes les 

etapes del sistema educatiu, en concret, als períodes d’educació obligatòria, amb factors que 

assenyalen importants desigualtats en els resultats acadèmics (classe social o origen 

socioeconòmic, ètnia, origen, gènere). D’una altra banda, se superposen importants canvis 

culturals −el grup d’iguals, l’àmbit de l’oci o els mitjans de comunicació guanyen terreny en 

l’àmbit juvenil, promovent majoritàriament valors poc coincidents amb el que representa 

l’escola− que afecten transversalment les relacions entre el jovent i els centres educatius i que 

dificulten l’encaix entre la institució i el col·lectiu. Aquests factors afecten allò que seria la 

identificació expressiva de les persones joves amb la institució escolar, això és, la valoració 

atorgada als valors i comportaments que aquesta institució impulsa i espera dels alumnes1. 

A més, el deteriorament de les condicions del mercat de treball ha revelat una major 

vulnerabilitat dels i de les joves davant l’ocupació; aquest col·lectiu pateix taxes de 

desocupació més altes i accedeix a ocupacions en condicions pitjors2. Aquesta segmentació del 

mercat de treball i la permanència dels joves en el sector secundari o inferior del mateix 

accentuaria les dificultats per a la identificació instrumental del sistema educatiu, això és, 

veure l’educació formal com a vehicle útil i necessari per a la mobilitat i/o la reproducció 

social. En els processos d’exclusió-inclusió els factors formatius faciliten una inserció més o 

menys precària en el mercat laboral i ajuden o dificulten projectes de vida autònoma. La 

dimensió educativa de l’exclusió comporta que determinats sectors no puguin competir en 

                                            
1
 Aquestes anàlisis es troben desenvolupades al capítol 6 “Valors i comportaments educatius dels joves” de l’Informe per a la 

millora dels resultats del sistema educatiu a Catalunya  editat l’any 2007 pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de 
Catalunya, adscrit al Departament d’Educació. 

2
 La taxa de temporalitat de la població jove (16-24) assalariada s’ha mantingut uns 30 punts per sobre de la de la població total 

durant aquests anys, si bé el diferencial s’ha anat reduint. Per al segon trimestre de 2008, la taxa juvenil era del 50,1%, després 
d’haver estat durant anys per sobre del 60%; la de la població total era del 21,7%, després d’haver estat per sobre del 25%. A l’atur 
també s’aprecia una tendència a la baixa, tanmateix truncada aquest 2008. Si a 2007 trobàvem mínims històrics del 13% per als 
joves i el 6,1% per a tota la població, per al 2008 trobem taxes del 16,7 i el 7,6%, respectivament, amb una tendència a l’alça no 
conjuntural. (Idescat. Enquesta de Població activa).  
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igualtat de condicions en el mercat capitalista, mentre que les desigualtats socials difícilment 

disminueixen amb l’educació. 

Les aproximacions a les “desigualtats educatives” parteixen de diverses interpretacions i 

enfocaments i, en conseqüència, s’utilitzen diferents instruments metodològics. La literatura 

acadèmica ha identificat quatre dimensions bàsiques de desigualtat educativa que parteixen 

de perspectives normatives diferents: el territori o entorn, els grups o col·lectius, les escoles i, 

per últim, els individus. A nivell institucional, s’han impulsat estratègies d’intervenció per 

combatre aquestes desigualtats que prioritzen alguna o algunes d’aquestes dimensions, 

especialment les referents a les “necessitats educatives especials o específiques” (Alegre, 

Collet i González, 2009). Al marge del debat de fons sobre aquesta qüestió, una de les formes 

més habituals de mesurar aquestes desigualtats és a partir dels resultats acadèmics, amb 

diferents fórmules com poden ser els resultats acadèmics finals, proves puntuals de 

competències, o el nivell d’acreditacions o graduacions. Aquestes fórmules són les que 

normalment marquen el llindar del que es considera “fracàs escolar”, una problemàtica que 

s’intenta combatre amb polítiques educatives i de transició. 

Actualment, la transició escola −treball es planteja com un procés discontinu en què les 

relacions entre l’àmbit laboral i l’educatiu es tornen complexes i poc directes. De fet, es 

caracteritzen per avenços i retrocessos, combinats amb retorns al sistema educatiu o amb 

períodes d’espera, que condueixen a les persones joves a diferents i imprevisibles posicions 

dins de l’estructura social i ocupacional. Així, s’hauria passat d’un model de transició més aviat 

configurat per itineraris continus i lineals a una diversitat i segmentació d’itineraris de joventut 

que, al seu torn, comportarien diferents modalitats de transició, com proposen Casal, García, 

Merino i Quesada (2006). Aquests temps de transició s’iniciarien des de posicions de sortida 

marcades pel context familiar i social fins a l’emancipació plena. Els itineraris formatius serien 

els que arrenquen des de l’escola secundària fins a la finalització dels estudis i es troben 

jerarquitzats segons el grau d’èxit assolit, relacionat amb els resultats escolars i la inserció 

laboral. Aquests autors assenyalen la importància d’analitzar les diferents modalitats de 

transició com a pas previ per elaborar polítiques públiques amb capacitat d’incidència:  

"Els itineraris tenen un vincle amb l’estructura social i les segmentacions 
no són independents de les classes socials ni del gènere, ni de l’ètnia, ni 
de les migracions. Pensar els itineraris equival a pensar en la diversitat i 
la desigualtat social, pensar en l’estructura social i les constriccions” 3 

 

En el model de transició tradicional, el valor instrumental de l’escola era més clar i perceptible 

davant unes trajectòries relativament diàfanes, en les quals l’escola era clarament percebuda 

com a vehicle per a la inserció i la mobilitat sociolaboral ascendent. Aquesta identificació s’ha 

vist debilitada en l’actualitat per l’esmentada segmentació del mercat laboral, així com per 

                                            
3
 Casal, J., García, M., Merino, R., Quesada, M. (2006) “Aportaciones teóricas y metodológicas a la sociología de la jventud desde la 

perspectiva de la transición” a Papers 79, Pag. 34. 
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fenòmens de sobrequalificació. Això podria conduir tant a permanències e el sistema educatiu 

amb dèficits motivacionals com a abandonaments prematurs del sistema educatiu, sobretot 

dels col·lectius socials amb més dificultats d’adaptació o amb menys recursos econòmics i 

culturals al seu entorn proper. D’altra banda, un mercat laboral segmentat, fins i tot, pot 

desincentivar la implicació i inversió en educació d’alguns col·lectius en l’etapa d’escolarització 

obligatòria, ja que és un mercat preparat per a la inserció laboral primerenca de joves poc 

formats. 

Aquesta situació contribueix a configurar una transició retardada a la vida adulta en què la 

joventut passa a ser una etapa social perpetuada, on la possibilitat d’accés al consum i l’oci,  

com també la relació flexible amb el trebal, són viscudes com instàncies de llibertat; els 

projectes de futur es debiliten davant la valoració de les experiències del present. En aquest 

sentit, la valorització de l’escola en un sentit instrumental també quedaria difuminada per 

aquest context cultural difusor de valors presentistes. La identificació instrumental amb 

l’escola hauria de passar per entendre que els esforços que s’hi inverteixin i els resultats 

educatius que se n’obtinguin en el present serviran per a aconseguir una millor posició en 

l’estructura social i ocupacional en el futur4. En aquest context, algunes anàlisis consideren que 

l’escola es troba davant una crisi de confiança i d’identitat. Com expressen Casares i Villà: 

 “Després d’un intens període de reformes i de canvis, en el qual s’ha 
estès l’educació obligatòria fins als setze anys, s’ha ampliat l’educació 
postobligatòria i s’ha produït una incorporació molt significativa 
d’alumnat estranger, es manté la percepció d’un sistema educatiu 
escolar submergit en una crisi”5  

 

És important observar també que el model d’escolarització implica un proteccionisme que 

tanmateix finalitza de forma abrupta als 16 anys. Aquest fet ja pot explicar la necessitat dels 

dispositius de transició per donar algun tipus de suport i acompanyament en aquest procés 

que hauria de ser més intens davant de casos amb més dificultats. Com planteja Homs (2002), 

la transició de l’escola al mercat de treball és un “ritual de pas” més de les societats a partir del 

qual l’adolescent s’incorpora a la vida adulta i, com tots els rituals, requereix esforç i coratge 

per superar-lo. Les polítiques de transició de l’escola al treball estarien justificades bàsicament 

per dos factors: estructurals, en relació amb la crisi de l’ocupació que s’intensifica en els 

sectors més joves; i, institucionals, per les dificultats del sistema educatiu per oferir sortides 

eficaces cap al sistema productiu. 

Si pensem en clau de cicle econòmic, paradoxalment, el creixement econòmic sostingut en els 

últims anys i la reducció del nombre de persones joves a incorporar per cobrir el buit que 

deixen les generacions anteriors, ha pogut generar dos efectes: el primer, una millora 

                                            
4
 Aportacions recollides a apartat 6.4. “Discontinuïtats en la transició escola-treball: el problema de la identificació instrumental” 

de CSASE 2007. 

5
 Casares, R. i Villà, R. (2008) Recel i confiança. Relacions entre alumnat, professorat i famílies en l’educació secundària. Brullet, C. I 

Gómez-Granell, C. (coord.) III Informe 2008. Sobre l’estat de la infància i les famílies, CIIMU: Barcelona. Pàg. 116 
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considerable de la capacitat del mercat laboral d’inserir la població jove qualificada 

acadèmicament en millors condicions i, així, induir una possible revalorització perceptiva de les 

credencials educatives; i, segon, en zones amb mercats expansius i dinàmics, una disminució 

del nivell d’estudis del col·lectiu dels joves, per una tendència a l’abandonament del sistema 

educatiu davant les oportunitats que pot oferir el mercat laboral d’inserir-los de forma 

immediata. Tanmateix, l’eclosió de la crisi econòmica pot fer tornar a un escenari en què la 

inserció laboral torni a ser especialment dificultosa, en un context d’augment de la taxa d’atur, 

especialment dels joves menys formats. Això pot comportar una major permanència i retorn al 

sistema educatiu amb un guany d’importància per part de les passarel·les que facilitin aquests 

retorns.    

La qüestió de la transició escola − treball es planteja problemàticament com a resultat de tots 

aquests canvis i de forma paral·lela, doncs, a l’evolució del mercat de treball. El focus d’atenció 

se situa fonamentalment sobre els i les joves d’entre 16 i 24 anys, especialment els que tenen 

menys de 18 anys que deixen el sistema educatiu sense assolir la graduació en l’Educació 

Secundària Obligatòria, o únicament amb aquesta credencial. Però, de fet, en termes generals, 

afectaria a totes les persones joves que han considerat finalitzat els seu itinerari educatiu-

formatiu i no tenen feina reconeguda o que, en tot cas, no aconsegueixen trobar una feina en 

bones condicions. La finalitat de les polítiques i programes amb el propòsit de facilitar aquesta 

etapa s’ha d’entendre, doncs, en dos sentits a part de la pura orientació sociolaboral: un, el de 

la formació amb vista a una més o menys immediata inserció laboral i, dos, com a possible 

reforçament i estímul per retornar al sistema educatiu formal sobretot per a les persones joves 

amb menys credencials. 

En aquesta part de l’informe es presenten dades que il·lustren aquesta situació bàsicament a 

Catalunya. En el següent apartat es farà esment de la situació general del sistema educatiu 

sobretot pel que fa al finançament. En el punt 2.3 es comenten estadístiques bàsiques sobre el 

fracàs escolar i l’abandonament prematur del sistema educatiu que situen la problemàtica que 

les polítiques de transició escola − treball pretenen afrontar. A l’apartat 2.4 es comenten dades 

sobre itineraris educatius i laborals, en aquest cas principalment per a tot l’Estat Espanyol. Els 

apartats tercer i quart es completen amb un recull sintètic de les dades absolutes que proven 

de quantificar el col·lectiu de joves catalans amb una major incertesa durant el procés de 

transició entre escola i mercat laboral en un sentit ampli. Finalment, l’apartat 2.6 mostra 

quatre variables bàsiques que expliquen en part els diferents itineraris educatius i laborals —

encara que ens centrarem bàsicament en les dades educatives— que segueixen les persones 

joves a la societat catalana actual: les desigualtats de gènere, la titularitat del centre on es 

cursen els estudis, l’hàbitat (mida del municipi) i la nacionalitat. 
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2.2 Sobre el sistema educatiu català i el seu finançament 

Aquests darrers anys el sistema educatiu català s’ha caracteritzat per les indefinicions i 

inestabilitats generades per l’aplicació de successives reformes educatives. Un dels punts en 

qüestió ha girat al voltant de la comprensivitat de l’ensenyament obligatori i l’edat que hauria 

realment de comprendre per les particularitats que presenta la realitat actual del col·lectiu de  

joves. De fet, ha quedat demostrat que han mancat recursos, mitjans humanes, dotacions 

econòmiques i logístiques per fer front a l’increment de la diversitat i de la complexitat present 

als centres de secundària d’avui en dia. Aquests recursos haurien de poder garantir un equilibri 

òptim entre els mecanismes d’atenció específics (i perquè no, accions positives) i els sistemes 

plenament normalitzats. Això situa Catalunya davant d’un repte urgent i de primer ordre: 

trobar la clau interpretativa i planificar polítiques que permetin augmentar les taxes 

d’escolarització a l’educació secundària postobligatòria i els seu acabament reeixit i, d’aquesta 

manera, augmentar les oportunitats socials i laborals de tot el col·lectiu jove i, per tant, 

incrementar-ne la igualtat entre tot l’alumnat. 

La despesa educativa6, malgrat haver existit un creixement sostingut de la població 

escolaritzada durant l’última dècada, s’ha mantingut estabilitzada al voltant del 4,6%; tot i que 

en nombres absoluts ha anat creixent d’acord amb el creixement del PIB català. Si parlem de la 

despesa en educació no universitària, la inversió catalana per al 2005 en relació amb el PIB 

suposa la segona més baixa de l’Estat espanyol, el 2,22%; després de la de la comunitat de 

Madrid (1,78%); i la mitjana espanyola és del 3%. Altres indicadors com és la despesa per 

estudiant se situa només per davant de Madrid, Múrcia i Andalusia i molt a prop de la 

Comunitat Valenciana, Aragó i les Illes Canàries; i en la despesa pública per estudiant en relació 

amb el PIB per càpita –de nou ens trobem en el segon lloc per la cua− també deixa  Catalunya 

bastant per sota de la mitjana. D’altra part, la comparativa amb els països de la Unió Europea i 

els de l’OCDE també situa Catalunya en els últims llocs, força lluny del 4% de mitjana dins del 

context europeu. En tot cas, s’ha d’assenyalar que aquesta despesa en relació amb el PIB 

català presenta una tendència a augmentar aquests últims anys. També hi ha un augment de la 

despesa en la xarxa escolar pública, tot i que es manté bastant estable la dels centres privats-

concertats7. Els programes de transició escola − treball, inclosos en aquesta despesa educativa, 

no són aliens a la importància del finançament. Programes amb un èxit relatiu com és el cas 

del Programa de Transició al Treball del Departament d’Educació (similar als Programes de 

garantia social ara Programes de Qualificació inicial que s’explicen en el punt següent de 

l’informe) tenen com una de les seves característiques un cost alt8. 

 

                                            
6 

Dades recollides a Brullet, C. I Gómez-Granell, C. (coord.) III Informe 2008. Sobre l’estat de la infància i les famílies, volum 2, 
capítol II, CIIMU: Barcelona. 

7 
La relació de despesa per titularitat de centre a l’etapa secundària es manté entorn del 70/30. 

8 
Aquests programes han aconseguit els últims anys, aproximadament, una taxa d’inserció del 50%, així com un retorn de l’alumnat 

al sistema educatiu a l’entorn del 30%. Aquest curs presenta 1.350 alumnes matriculats per a 1.380 places disponibles (97,8% 
d’ocupació de places). Entrevista amb Assumpta Sopeña, coordinadora dels PTT a Catalunya. 
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2.3 Fracàs escolar i abandonament prematur del sistema educatiu a Catalunya  

2.3.1 Fracàs escolar  

El que es coneix popularment com a fracàs escolar afecta tots els estudiants que acaben el seu 

pas per l’ESO sense haver assolit la graduació corresponent.  

Les dades que es mostren a continuació recullen els escenaris possibles un cop s’ha arribat al 

final de l’etapa obligatòria sense haver obtingut aquesta graduació: la sortida del sistema 

educatiu amb l’obtenció d’un certificat d’estudis (i potser l’inici de programes com els PGS o 

altres) o la repetició del curs. Així, el gràfic següent mostra conjuntament l’evolució de la taxa 

des del curs 1999-2000, pel que fa al total d’alumes no graduats, la taxa relativa dels qui es 

quedaran a l’ESO l’any següent, és a dir, que repetiran el curs, i la taxa dels qui surten del 

sistema educatiu amb només la certificació dels estudis secundaris obligatoris. 

Gràfic 1. Taxa de no graduació, de certificació i de repetició de curs a 4rt d’ESO en relació 
amb els matriculats a començament de curs. Del 1999 -2000 al 2006-2007 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació 

 

Per al curs 2005-2006 i el 2006-2007 ja no estaven disponibles ni la xifra d’alumnes repetidors i 
repetidores ni la dels que havien acabat amb certificat d’ensenyament obligatori. Per a 
l’alumnat repetidor s’ha emprat la xifra efectiva dels mateixos al curs següent per a aquests 
dos anys −per als altres anys del 1999-2000 al 2004-2005, la xifra es trobava disponible a la 
mateixa taula d’avaluació en relació amb el total d’alumens avaluats d’aquell curs. Si féssim 
servir sempre a la sèrie els alumnes repetidors/ores que, efectivament, hi ha per al curs 
següent, en relació amb els matriculats o avaluats del curs passat les taxes variarien 
sensiblement, ja que sempre són menys que la xifra reflectida a la taula d’avaluació.  
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Com es pot observar, la taxa de no graduació s’ha mantingut estable entorn del 30% fins al 

curs 2004-2005 en què ha caigut al 24,1%. Per a l’últim curs de què es disposa aquesta dada, la 

xifra cau lleugerament fins al 23,3%.  

La proporció d’alumnes repetidors i repetidores ha anat augmentant, en detriment dels i de les  

que sortien del sistema educatiu amb el certificat d’estudis. Si per al curs 1999-2000 aquest 

col·lectiu suposava el 16,1% per un 11% del primer; el 2004-2005 suposava un 6,4% i un 13,7%, 

respectivament, si bé el sorpasso estadístic es produeix ja al curs anterior (12,4% davant d’un 

13,3%). Dissortadament, no es disposa de dades que permetin fer la comparació amb el curs 

2005-2006 en què només hi ha dades completament homologables a la resta de la sèrie pel 

que fa a la taxa de no graduació.  

D’aquesta manera, la taxa de fracàs escolar en sentit estricte, és a dir, si no es consideren els 

repetidors de cada curs, ha disminuït, aquests anys, des del 20,9% fins el 17,2% l’any 2003-

2004, amb una baixada sorprenent el curs següent9. Tanmateix, la dada més interessant és 

l’augment a les taxes de repetició i la disminució dels qui surten del sistema sense la 

credencial, cosa que pot indicar un major interès dels i de les estudiants i les seves famílies per 

la credencial i/o un major impuls des dels instituts perquè els i les estudiants acabin obtenint el 

títol malgrat tot10. 

Pel que fa al canvi sobtat a partir del 2003-2004 en la disminució de la taxa de no graduació, 

les dades absolutes indiquen sobretot un efecte derivat d’una baixada a la matriculació a 4rt 

d’ESO, a causa de la fi de la promoció automàtica a aquesta etapa educativa, a partir 

precisament d’aquest curs11. És a dir, aquesta reducció precipitada en un 5%, de moment no es 

pot considerar consistent o real pel que fa a una traducció en una menor incidència del que es 

coneix com a fracàs escolar. S’ha de fer visible el fet que es produeixen sortides d’estudiants 

d’aquesta etapa secundària obligatòria a partir dels 16 anys d’edat sense haver assolit l’últim 

curs i en quina mesura comparativament a abans. Sembla obvi que si no es produeixen altres 

canvis en el sistema educatiu, la simple obligació de la repetició per a tots els cursos a partir 

d’un nombre determinat d’assignatures suspeses i un teòric estímul de l’esforç no té perquè 

incidir decisivament en una baixada d’aquest indicador. Pel que fa al nivell mitjà de les 

competències dels estudiants que arriben als últims cursos sí que, a priori, hauria de tenir una 

incidència significativa. 

                                            
9
 El que respon més a un efecte estadístic si atenem a la comparació entre els repetidors/ores registrats a la taula d’avaluació 

(8.164 alumnes) i els efectius aquell curs (5.448).  

10
 Al marge de la qüestió de les repeticions de curs, també s’ha de parlar d’un possible impacte de les adaptacions curriculars en  el 

segon cicle de l’ESO.  

En general, el fet que programes, com per exemple les Cases d’ofici hagin passat a tenir com a requisit l’obtenció de la graduació 
en ESO podria fer-se més significatiu a la llum d’aquestes dades.  

11
 Les matrícules han augmentat a la resta de cursos a partir del 2004-2005 i el nombre de repetidors/ores, per exemple a tercer 

d’ESO ha anat creixent.  



 
 
 

Polítiques de transició escola - treball 

 

Pàgina 24 de 230 

 
 

La superfície del gràfic que queda per sobre de la de les dues opcions que es poden prendre un 

cop s’ha arribat al final de l’etapa sense la graduació comprèn el percentatge de casos en què 

no s’ha produït una avaluació de l’alumne al final del curs12.  

Les taxes de no graduació catalanes no són gaire diferents de les del conjunt de l’Estat 

espanyol. Agafant les dades del curs 2004-2005, s’aprecia una taxa bruta de població que no es 

gradua en ensenyaments secundaris13 uns dos punts inferior a Catalunya; concretament un 

27,8% davant del 29,6% del conjunt de l’Estat. La diferència es troba a la taxa del nois que és 

3,5 punts inferior a la mitjana estatal −32,8 davant del 36,3− mentre que la taxa de les noies és 

exactament la mateixa, el 22,5%. Catalunya se situa al novè lloc de totes les comunitats 

autònomes pel que fa a aquest indicador, per darrere de comunitats com ara Madrid, Aragó o 

Galícia i molt lluny d’Astúries, el País Basc o Navarra, amb taxes per sota del 20%.  

 

2.3.2 Abandonament prematur del sistema educatiu 

L’abandonament prematur del sistema educatiu es refereix al dels joves amb més de 18 anys i 

menys de 25 que, havent obtingut el graduat en l’ESO, no han continuat els estudis secundaris 

postobligatoris (batxillerat o cicles formatius);  bé, havent-los començat, els han abandonat 

sense arribar a completar-los amb la graduació corresponent. És un indicador establert en el 

marc d’indicadors de cohesió de la Unió Europea i l’objectiu per al 2010 és que arriat al 10% en 

el conjunt dels països membres. 

Aquest indicador és el revers dels que es poden referir a les taxes d’incorporació als estudis 

postobligatoris per part dels que han assolit l’ESO. És un indicador complementari al del fracàs 

escolar, imprescindible per considerar el total de persones joves amb menor qualificació 

acadèmica i que, per tant, poden tenir més dificultats per inserir-se amb certa estabilitat al 

mercat laboral. 

El gràfic que presentem a continuació recull les taxes comparades de l’any 2000 al 2007 per a 

Catalunya, Espanya i la Unió Europea en el seu conjunt. 

                                            
12

 Aquesta discrepància entre les dades de matriculació i les dades d’avaluació pot ser a causa de diferents factors els quals 
haurien de ser constatats en futures investigacions: l’absentisme, problemes de registre estadístic, alumnat d’incorporació tardana 
que finalment no ha estat avaluat, alumnes que no s’avaluen perquè repeteixen, etc. (CSASE 2007).   

13
 Aquest indicador, presentat per l’Instituto de Evaluación del Ministerio  de Educación al seu informe sobre indicadors del sistema 

educatiu del 2007, empra com a denominador de la taxa el total de persones de l’edat corresponent a aquells que haurien d’estar 
al curs corresponent en què s’hauria de produir la graduació. En el cas de 4rt d’ESO concretament s’empra com a base la població 
de 15 anys. Aquest indicador, entre altres coses, doncs, no considera la repetició del curs; en tot cas resulta útil a efectes 
comparatius, si bé les comunitats amb més nouvinguts d’aquesta edat poden sortir perjudicades. 
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Gràfic 2. Taxa d’abandonament prematur del sistema educatiu (estudis postsecundaris). De 

 2000 a 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia de les dades presentades a I’Idescat a partir de dades de l’INE i Eurostat. 

L’abandonament prematur del sistema educatiu a Catalunya ha tingut una evolució ascendent 

durant la major part del període observat, amb taxes  per sobre del 30%, concretament des del 

2001 fins al 2005, i per sobre del 33% del 2003 al 2005, un fenomen possiblement relacionat 

amb l’atracció exercida pel mercat laboral. La mitjana estatal també ha mostrat una tendència 

a l’alça, si bé de forma més moderada. De fet, la taxa catalana s’ha mantingut per sobre de la 

mitjana espanyola fins al 2006 en què ha caigut ocasionalment al 28,6%14. El bienni 2006-2007 

apunta un moviment cap a un cert retorn a xifres properes al 30-31%, similars a les de la 

mitjana estatal dels darrers anys i, en tot cas, a la baixa respecte al període 2003-2005.  

Al conjunt de la UE la taxa d’abandonament escolar prematur presenta una tendència 

continuada a la baixa, amb una estabilització entorn del 15%. Tot i que sembla haver una certa 

tendència a la reducció de la taxa catalana, encara s’està lluny de la mitjana europea. Per a tot 

el període, considerant les successives ampliacions de la UE dels darrers anys s’observa una 

tendència contrària a la convergència: s’ha passat d’un diferencial aproximadament de 12 

punts l’any 2000 a diferencials estables per sobre dels 15 punts. Així mateix, potser també hi 

hagi un canvi en aquesta tendència a partir del 2006 i per als propers anys. L’escenari que 

presenta la crisi econòmica recentment desfermada, especialment dur per a l’ocupació i, 

concretament, per a l’ocupació de baixa qualificació podria tenir de retruc una incidència 

                                            
14

 Les xifres per comunitats autònomes per a aquest mateix any 2006 deixen Catalunya a la mateixa novena posició que en el cas 
de l’altre indicador revisat anteriorment. En general, no hi ha grans diferències respecte a les posicions relatives de les comunitats 
i les diferències entre elles; per a aquest indicador cal assenyalar que Navarra i el País Basc són les úniques autonomies que se 
situen per sota de la mitjana europea. (Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación, 2007) 
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positiva en la reducció d’aquesta taxa i un impuls cap a l’apropament a la resta de la Unió 

Euroepa. 

2.4 Itineraris un cop acabada l’ESO 

Per a aquest apartat, es faran servir algunes dades de l’única enquesta feta fins ara a l’Estat 

espanyol que procura fer una reconstrucció pel que fa a la trajectòria educativo-formativa i 

laboral dels i de les estudiants que acaben estudis no universitaris. Ens referim a la “Encuesta 

de Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral 2005” (ETEFIL 2005)15. En la majoria 

d’ocasions, es comentaran dades principalment a nivell de tot l’Estat16, així que només serviran 

a títol orientatiu per a la realitat catalana, ja que no hi ha una submostra específica per a 

Catalunya. Concretament, el període d’estudi retrospectiu comprèn des del final del curs 2000-

2001 fins al 2005.  

Sobretot ens centrarem en els grups que van finalitzar l’ESO amb o sense graduació, si bé per 

als itineraris laborals considerarem tots els col·lectius orientats preferentment a la inserció 

laboral en el curt i mig termini i, per tant, no comptarem amb els que es graduen en l’ESO. 

2.4.1 Itineraris educatiu-formatius 

Del total d’alumnes que van acabar l’ESO amb la graduació corresponent, un 94,3% van 

prosseguir els seus estudis el curs següent. Un 79,6% va escollir el batxillerat mentre només un 

14,5% van escollir cicles formatius de grau mig (CFGM). Un 5,8% va trobar feina d’almenys 20 

hores setmanals sis mesos després d’acabar l’ESO (incloent-hi els que treballen i estudien), que 

aproximadament suposa un terç de tots els que buscaven feina. 

Un 62,4% va acabar els estudis de batxillerat i un 45% va començar els estudis universitaris 

durant el període analitzat. És a dir, aproximadament la meitat dels que van acabar l’ESO amb 

graduació i van seguir estudiant van començar estudis universitaris. Durant tot el període, un 

21,7% van iniciar finalment un CFGM, un 14,7% els van superar i un 14,32% van iniciar cicles 

                                            
15

 L’enquesta es va fer l’any 2005 a uns 45.000 joves (fins a 25 anys) repartits en 7 col·lectius. Té un enfocament longitudinal basat 
en l’anàlisi retrospectiu del  que van realitzar un cop finalitzats els estudis (o curs o programa) el curs 2000-2001 i fins el moment 
de l’entrevista. Així doncs, el període de referència és aproximadament de quatre anys. 

Els 7 grups són: alumnes graduats en ESO; alumnes que van abandonar l’ESO sense obtenir la graduació corresponent; alumnes 
que van finalitzar el batxillerat,  alumnes graduats en CFGM; alumnes graduats en CFGS; alumnes que van finalitzar amb avaluació 
positiva cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP); alumnes que van finalitzar un programa d’Escoles 
taller (ET) o Casa d’oficis (CO).  

Els objectius de l’enquesta són: fer un seguiment dels itineraris educatius i laborals seguits per cadascun dels col·lectius; analitzar 
les característiques de les ocupacions trobades i la seva adequació a la formació rebuda; estudiar els períodes d’atur i inactivitat, 
amb especial atenció a la formació cursada; conèixer les motivacions de l’alumnat quant als estudis realitzats, expectatives de cara 
al mercat laboral, trajectòria laboral i valoració del treball en el seu desenvolupament com a persona. 

L’enquesta va ser el resultat d’un acord de col·laboració entre l’INE, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales i el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM). Els resultats es poden consultar a la pàgina web de l’INE. 

16
 Els resultats no són significatius per a les  CCAA per a bastants grups. 
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formatius de grau superior (CFGS). L’abandonament sembla ser inferior en els que van 

començar un CFGM respecte dels i de les joves que van començar el batxillerat.  

A Catalunya, la proporció dels que van seguir estudis va ser molt similar a la mitjana espanyola, 

si bé està entre les primeres pel que fa a no matriculats a cap ensenyament a l’any següent. Es 

destaca una major proporció dels que es van decidir per fer un CFGM, concretament 2,5 punts 

superior a la mitjana. En els dos primers anys del període revisat a l’enquesta, les persones 

entrevistades a Catalunya estan a la cua pel que fa a matriculació en batxillerat (posició 16 i 17, 

respectivament, entre les 17 comunitats autònomes més les ciutats de Ceuta i Melilla). 

Entre els que van acabar l’ESO sense la graduació (col·lectiu anomenat AESO a l’enquesta), les 

dades a nivell estatal assenyalen que un 18,6% van seguir en el sistema educatiu17, la majoria 

reprenent l’ESO o començant l’educació secundària d’adults; tanmateix, un 6,2% sobre el total 

van iniciar un CFGM. Un 4,62% van començar i acabar algun Programa de garantia social 

durant el període, i un 9,42% van acabar els estudis secundaris. Durant tot el període un 

14,37% van arribar a iniciar algun CFGM i un 8,35% els va arribar a acabar. En total, per als 

quatre anys considerats un 26,3% del col·lectiu va incrementar d’alguna manera el seu nivell 

de formació.  

Es pot concloure que, en aquest col·lectiu, la trajectòria acadèmica és molt menys estesa que 

la dels que conclouen l’ESO amb graduació. També s’aprecia un major abandonament relatiu i 

un cert endarreriment enl’itinerari formatiu o educatiu en els alumnes que el perllonguen.  

Per la seva banda, del grup AESO, un 46,8% del total inicial estava exclusivament treballant sis 

mesos després de sortir de l’ESO, mentre que un 25,6% del total inicial es trobava buscant 

feina o estava laboralment inactiu.    

A Catalunya, el percentatge dels que van romandre en el sistema educatiu va ser només del 

14,8%; 4 punts per sota de la mitjana estatal. Als dos primers anys del període analitzat era la 

quarta comunitat autònoma amb menys matriculats al sistema educatiu.    

Per a als que van cursar algun curs del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Pla 

FIP), un 27,2% varen prosseguir l’any següent en el sistema educatiu, un percentatge superior 

al col·lectiu AESO. Durant tot el període prop de la meitat d’aquests van iniciar ensenyaments 

de rang universitari. Al final del període, un 11,4% havia millorat la seva credencial educativa, 

sigui amb un CFGS o amb estudis universitaris, una proporció inferior al grup examinat 

anteriorment però en tot cas amb millors credencials finals per al període analitzat (no 

considerant el nivell educatiu previ del col·lectiu). Un 47,1% del total inicial va trobar feina als 

sis mesos següents d’haver acabat la formació ocupacional mentre que un 19,7% estava 

buscant feina.  

                                            
17

 Més d’un 70% afirmen que la principal raó per deixar l’ESO sense obtenir la graduació va ser no voler seguir estudiant. 
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Per a als que havien acat algun programa d’Escola taller (ET) o Casa d’ofici (CO) el percentatge 

que es va incorporar al sistema educatiu va ser només del 5,4%, un 6% si considerem el total 

del període; en general no van augmentar de manera sensible la seva formació o la seva 

credencial educativa al final dels quatre anys examinats.  Així mateix, un 62,6% va trobar feina 

sis mesos després d’haver acabat algun dels dos programes; un percentatge superior al dels 

altres dos col·lectius presentats anteriorment (AESO i FIP).  

Gràfic 3. Itineraris educatiu-formatius del grup ESO i del grup AESO. Inici i final del període 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de ETEFIL 2005 
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Gràfic 4. Itineraris educatiu-formatius del grup FIP i del grup ET/CO. Inici i final del període 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’ETEFIL 2005.Enquesta a nivell estatal 

2.4.2 Itineraris laborals 

Aquesta és potser la informació més interessant de l’ETEFIL, ja que relaciona el nivell de 

formació o la credencial educativa amb els resultats dins del mercat laboral pel que fa a les 

possibilitats de trobar una primera ocupació significativa18 durant el període analitzat, el temps 

que es va trigar i les condicions pel que fa al tipus de contractació. També permet observar la 

situació al final dels 4 anys entre tots els col·lectius, principalment entre els que tenen major 

interès per trobar un lloc al mercat de treball a curt i mig termini, o almenys més predisposats 

a fer-ho. 

Durant tot el període, el jovent que va trobar en major mesura una primera feina significativa 

va ser el que havia finalitzat un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM), amb un 88,2%; els van 

seguir els que havien fet una ET o una CO, amb un 81%; i, a continuació els que van fer un 

                                            
18

 Tal com es defineix a l’ETEFIL 2005: una feina de 20 hores setmanals o més i d’una durada superior als 6 mesos.  
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CFGS i els AESO amb un 78,8% aproximadament. Els que havien fet algun curs del Pla FIP es 

van quedar en un 74,3%. Com es pot observar, les condicions del mercat laboral van permetre 

que pràcticament els i les joves sense acreditació tinguessin possibilitats similars a les de les 

persones amb una acreditació molt superior (sense entrar en qüestions de nivell salarial o de 

categoria laboral, o del perllongament de l’itinerari educatiu). El col·lectiu amb  un CFGM va 

ser el que millor inserció va aconseguir en aquest context.  

Gràfic 5. Grau d’inserció en una feina significativa durant tot el període. Per col·lectius 

Font: Elaboració pròpia a patir de les dades d’ETEFIL 2005 

Els terminis per obtenir una ocupació significativa 

Si s’analitzen les dades en funció del temps fins a trobar aquesta primera feina significativa, la 

van trobar directament en major proporció, un altre cop, els titulats en un CFGM19, amb un 

45,9%. Els segons en aquest indicador van ser els titulats en un CFGS amb un 42,3%20. El tercer 

grup és  el participant en ET i CO, amb un 40,5% i pràcticament cap diferència respecte els i les 

joves que van acabar l’ESO sense la graduació (AESO). Els particpants en el pla FIP es queden 

en un 34,5%.  

Entre el grup que no va trobar feina immediatament, els que més ràpid la van trobar van ser 

els que van continuar els programes d’ET i CO −un 26% va trigar 6 o menys mesos en trobar-la− 

probablement gràcies a l’entrada en contacte amb empreses durant el programa. Els següents 

                                            
19

 Aquí també cal tenir en compte que un 16,8% va seguir estudiant, un 7% en un altre CFGM i el 5,1% en un CFGS. 

20
 Cal considerar que un 34,7% van seguir estudiant a l’any següent. Un 24,6% van iniciar estudis universitaris i un 9% altres CFGS. 
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són els del col·lectiu amb un CFGM i el tercer grup els que van cursar un CFGS amb proporcions 

semblants pel que fa a una trobada ràpida −prop del 22%−, però amb majors dificultats pels 

procedents d’un CFGS un cop superat aquest temps −quasi un 20% va trigar més de 18 mesos 

a aconseguir-la, 4 punts per sobre del cas dels que van cursar un CFGM21. Per darrera trobem 

el col·lectiu que segueix els programes del Pla FIP, amb un 20% que van trobar feina en 6 o 

menys mesos −un valor similar als que havien estudiat un cicle formatiu−, si bé també s’ha de 

dir que més del 30% van necessitar més de 12 mesos per trobar aquesta primera feina 

significativa22. En l’últim lloc d’aquest indicador es troba el col·lectiu AESO amb un 34% en 

aquesta última situació i només un 15% que troba feina de forma relativament ràpida. Des de 

la perspectiva d’aquesta variable, doncs, el jovent amb millor credencial i els que curse 

programes formatius pràctics amb contacte amb empreses són els que surten més ben parats. 

Gràfic 6. Terminis per a accedir a una feina significativa: immediat, ràpid (6 mesos o menys) 
o lent (més de 12 mesos). Per col·lectius 

Font: Elaboració pròpia a patir de les dades d’ETEFIL 2005 

 

 

                                            
21

 El fet del perllongament de l’estada en el sistema educatiu és aquí fonamental. 

22
 La diferència respecte el col·lectiu ET i CO també s’ha de veure a la llum del perllongament de la formació d’un percentatge més 

gran en aquest col·lectiu (FIP). 
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La qualitat de la contractació 

Pel que fa a la qualitat de la contractació d’aquesta primera feina significativa, les diferències 

són molt petites si ens referim a l’obtenció d’un contracte indefinit. Només hi ha un 2,5% de 

marge entre els que van assolir en major proporció un contracte indefinit −els FIP, amb un 

14,8%− i els que menys, els ET i CO. En aquest sentit, la precarietat inicial va ser bastant 

homogènia per a tots els col·lectius, si bé els que van obtenir pròpiament un contracte laboral 

de qualsevol classe−és a dir, no només un acord laboral o directament cap contracte−en major 

mesura i, per tant, més seguretat i millors condicions relatives a la feina, van ser els que van 

cursar un CFGS amb un 51,2% dels casos. Per als altres col·lectius, les diferències tenen un rang 

de 4 punts, des del 46,9% dels ET i CO passant pel 45,3 dels que vqn fer un CFGM i arribant al 

42,2% dels AESO. En aquesta variable en destaca l’alt grau de precarietat inicial de les 

persones de tots els col·lectius, si bé inferior, contemplant tots els escenaris a l’abast, per als 

que tenen una millor credencial o formació inicial prèvia. 

En referència a la situació dels diferents col·lectius al final del període, trobem que els  que 

tenen una ocupació significativa en el moment de fer l’entrevista, eren majoritàriament els del 

grup que haviar cursta un CFGM, amb un 70,3%, seguits d’aquells amb CFGS amb un 62,7. Per 

als AESO, ET i CO i del Pla FIP el rang diferencial és només de 4 punts −57,9% dels AESO i 53,6% 

dels FIP− bastant lluny, però, d’aquests dos col·lectius. L’altra gran diferència la trobem en la 

seguretat i l’estabilitat aconseguida per part de cadascun dels col·lectius. Així, del col·lectiu 

que obté una feina significativa, els que pertanyen a qualsevol dels grups amb cicles formatius 

han aconseguit, en un 55% dels casos, un contracte indefinit. El que van fer un curs del Pla FIP 

el tenen en un 48% i els ET i CO i els AESO en un 39,7% i un 36,6%, respectivament.  

Al final del període s’observa com els que tenen menor credencial són els que tenen més 

dificultats per construir un itinerari amb una major estabilitat i solidesa, mentre que els que 

tenen cicles formatius ho aconsegueixen en un major nivell, malgrat el grau de precarietat 

associat a la població juvenil i a un context econòmic obert a l’entrada de mà d’obra amb baixa 

qualificació.  

La conclusió, pel que fa aquestes dades, és que les persones amb credencials de tipus 

professional de grau mig són les que aconsegueixen una millor incorporació al mercat laboral 

durant tot el període. Les persones amb cicles formatius de grau superior triguen una mica 

més, segurament en relació amb una major tendència a allargar els seus itineraris educatius 

respecte als altres col·lectius, però aconsegueixen una posició similar a la de les persones amb 

un cicle formatiu de grau mig mig termini i en millors condicions en aspectes que aquí no s’han 

examinat23. Els que no tenen la graduació en l’ESO són els que pateixen més a mig termini, 

malgrat partir d’una situació no massa allunyada dels d’una millor credencial quant al grau 

                                            
23

 Un 40,4% del grup CFGS ocupava al final del període llocs de treball com a tècnics i professionals de suport, categoria 3 de la 
classificació proposada a l’enquesta, un 46% comptabilitzant també el llocs de rang superior a aquest. Aquest percentatge era 
només del 13,5% pel grup de CFGM, 15% considerant tots els llocs de rang superior. Per als AESO aquesta proporció arriba només 
al 2,97% i per als ET-CO al 4,36%. En aquests dos col·lectius les categories d’ocupació més representatives són la 7 (artesans i 
treballadors qualificats de la indústria, la manufactura i la mineria) i la 9 (treballadors no qualificats). 
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d’inserció i precarietat inicial. Els que van seguir un ET i CO  tenen més opcions a curt termini; 

això és, una inserció laboral més ràpida, però a mig termini s’apropen a la situació del grup 

AESO. El gràfic següent il·lustra de manera sintètica les conclusions que s’exposen. Es reflecteix 

el grau de qualitat de la inserció aconseguida al començament, durant i al final del períodex24.  

Gràfic 7. Proporció de feina amb contractació indefinida sobre el total de qui obté una feina 
significativa durant el període, per col·lectius. Comparació entre la primera feina (entre el 
2001 i el 2005) i la situació en el moment que es tanca el període d’estudi (2005) 

 

Font: Elaboració pròpia a patir de les dades d’ETEFIL 2005 

2.5 Algunes xifres a mode de resum 

L’informe Els altres joves 200825 presenta de forma resumida algunes de les xifres en 

referència al panorama general de la situació dels i les joves a Catalunya i, en concret, pel que 

fa al col·lectiu que té una situació més incerta o indefinida en relació amb la transició escola-

treball. 

                                            
24

 Les proporcions estan calculades sobre el total de cada col·lectiu que ha aconseguit alguna feina significativa durant tot el 
període. El biaix respecte als col·lectius amb una major tendència a prosseguir la seva formació no hi és present però també 
s’elimina el factor que afecta als que no han trobat cap feina significativa durant el període per altres raons. El fet de comptar amb 
tota la població de cada col·lectiu, en tot cas, no introduiria gaires diferències en les conclusions generals que trasllada el gràfic 
presentat. 

25
 Es tracta d’un estudi de seguiment realitzat per la UGT que ja va tenir un antecedent el 2005, amb la publicació de les dades 

recollides entre els anys 2001 i 2004. Aquest informe de 2008 recull les dades obtingudes del 2005 al 2007. El terme “els altres 
joves” es refereix al col·lectiu de joves entre 16 i 24 anys que han abandonat el seu itinerari formatiu i que no realitzen cap tipus 
de feina reconeguda.  
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Citant dades d’aquest informe, l’any 2007 a Catalunya hi havia un total aproximat de 689.000 

persones joves, un 9,68% del total de la població catalana. D’aquests, un 57,1%, uns 394.100, 

es declaraven actius. Un 48,8%, 335.200 joves, no realitzava cap tipus d’itinerari formatiu 

considerant qualsevol de les situacions respecte al mercat laboral.  

Del col·lectiu de joves considerats actius, uns 53.000 −un 13,44%− es trobaven a l’atur. Entre 

aquests joves sense feina, més del 73%, 38.700, no realitzaven cap tipus de formació. 

Del grup de joves inactius/ives, a l’entorn de 295.800 joves, aproximadament 60.000 −un 

20,3%− no seguien cap tipus d’itinerari formatiu. Per a l’edició de l’informe de 2005 la xifra 

absoluta era quasi quatre vegades inferior. 

Així, considerant els i les joves desocupats que no segueixen cap tipus de formació i els i les 

joves inactius en la mateixa situació, a 2007 apareixen uns 98.700 joves arreu de Catalunya 

que ni treballaven ni seguien cap itinerari formatiu, un 14,3% de la població jove catalana.  

2.6 Algunes variables rellevants en la caracterització d’aquests fenòmens 

Més enllà de les xifres agregades, és precís remarcar que aquests fenòmens relatius a 

l’educació i la seva relació amb la situació al mercat laboral dels i de les joves no es 

distribueixen per igual en tota la població. D’altra banda, entre els que no han assolit el 

graduat en l’ESO  o els que tenen una menor acreditació acadèmica existeixen perfils 

diferenciats i, per tant, no es pot parlar d’un grup homogeni, com han remarcat les 

personesentrevistades. 

Aquestes diferències poden al·ludir a les actituds i disposicions amb què els diversos joves 

aborden la seva relació amb el sistema educatiu −en relació amb les experiències de dificultat 

per la identificació expressiva o el que podríem dir desafecció− o estrictament els resultats 

acadèmics i la posició efectiva en el mercat laboral un cop han deixat els estudis. Uns i altres es 

relacionen amb les posicions socials que els i les joves i les seves famílies ocupen en  

l’estructura social. 

En aquest apartat ens referirem, doncs, a quatre variables que incideixen de forma significativa 

en com pot ser el seu recorregut pel sistema educatiu i en la seva posició davant del mercat 

laboral: el gènere, la titularitat del centre on es cursen els estudis (indirectament al·ludeix a 

l’origen socioeconòmic dels estudiants), l’hàbitat (és a dir, l’entorn social ampli amb què 

conviu el jove, concretament la grandària de la població en què cursa estudis) i la nacionalitat 

de l’alumne (en aquest cas clarament vinculat al fenomen del processos migratoris amb 

motivació bàsicament econòmica dels darrers anys). 

2.6.1 El gènere: masculinització del fracàs escolar i precarització laboral femenina  

Totes les dades consultades mostren unes majors taxes de no graduació en els nois, així com 

un major abandonament prematur del sistema educatiu. Paral·lelament, les noies tenen més 
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dificultats per trobar feina i en troben en pitjors condicions. La majoria d’aquestes dades s’han 

estat extret  del III Informe de l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU) de 2008 que va treballar 

amb dades del Departament d’Educació.  

Les taxes de no graduació a 4rt d’ESO per al curs 2005-2006 van ser del 20,4% per a les noies i 

del 27,8% per als nois. Abans de la fi de la promoció automàtica als diferents cursos de l’etapa, 

la diferència era de 10 punts: per al curs 2003-2004 les taxes eren del 25 i del 35%, 

respectivament. El diferencial per a les taxes de fracàs escolar en sentit estricte s’ha comportat 

de manera similar: 14,6 davant del 22,7 per al curs 2003-2004 i 8,6 davant del 12,3 per al curs 

2005-2006. La proporció 60/40 “favorable” als nois pel que fa a l’alumnat que surt del cicle 

únicament amb la certificació d’estudis obligatoris es manté estable per als últims tres cursos 

en què es disposa de la dada. També trobem diferències significatives en relació amb les  taxes 

de repetició que són menors per part de les noies. A tall d’exemple, si ens fixem en les dades 

dels repetidors per a tots els cursos de l’ESO, al curs 2006-2007 per tal d’eliminar una possible 

distorsió introduïda pel canvi a la política de transició interna al cicle, les noies suposaven el  

48,2% de la població escolar i només un 40% del total dels alumnesl que repetien. 

Resulta també interessant el diferent comportament per part dels estudiants de cada sexe pel 

que fa a la permanència o no permanència en l’etapa secundària obligatòria un cop han estat 

avaluats i no han obtingut la graduació. Al col·lectiu de noies s’apreciava una tendència estable 

a l’equilibri entre l’opció de la sortida de la secundària obligatòria amb la certificació d’estudis i 

l’opció de repetir curs, amb una lleu preeminència de la segona (51% pels cursos 2000-2001 i 

2001-2002). En el cas dels nois era clarament majoritària l’opció de la sortida davant la 

repetició (57% aproximadament per a tots dos cursos). Això ha canviat notablement des del 

curs 2003-2004, just abans de la fi de la promoció automàtica: es va produir un equilibri entre 

les dues opcions als nois, i entre les noies la repetició va ser l’opció presa en un 53% dels casos; 

el diferencial, doncs, es va reduir a 3 punts. Al curs 2004-2005 la repetició es dóna en un 66% 

dels casos per als nois i en un 69% per a les noies. En tot cas, s’aprecia una major tendència 

general de les noies a retardar l’entrada al mercat laboral (o començar PGS o similars) i a 

procurar l’obtenció de la credencial acadèmica malgrat els entrebancs. Els nois semblen tenir, 

doncs, una major obligació o interès (possiblement en paral·lel a més i millors opcions) vers la 

sortida del sistema educatiu i una transició cap al mercat laboral més immediata. 

Aquestes impressions extretes de la major permanència de les noies a l’etapa obligatòria es 

corroboren en analitzar les taxes d’abandonament prematur del sistema educatiu, és a dir, la 

no realització amb èxit d’estudis postobligatoris. Per al 2007 aquesta taxa era del 25,9% per a 

les noies i del 37,1% per als nois. El comportament durant els primers anys del segle XXI ha 

estat similar en tots dos casos −a l’alça fins a la meitat de la dècada i després a la baixa de 

forma discontínua, però en tot cas descens− si bé amb una menor elasticitat de les xifres en el 

cas de les noies. En els nois, partint d’un 34,6% per a l’any 2000, s’ha arribat a xifres superiors 

al 40% del 2003 al 2005. En el cas de les noies, des de l’any 2000, en què l’indicador era del 

23,3%, només es va arribar al 27,1% a 2004. Tot apunta a que els efectes d’un mercat laboral 

amb més oportunitats per a persones amb baixa qualificació inicial han tingut més impacte en 

el cas dels nois que no pas en les noies. 
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Itineraris a l’educació secundària postobligatòria 

Els comportaments pel que fa als itineraris educatius postobligatoris escollits també mostren 

diferències sensibles. Al curs 2003-2004 les noies suposaven el 54,1% dels estudiants de 

primer de batxillerat mentre només havien estat el 52,1% del conjunt de promocionats l’any 

anterior. Els nois, contràriament, suposaven la majoria al primer curs dels CFGM amb un 53,9% 

mentre només havien estat el 47,9% dels promocionats.  

Si observem les tries específiques escollides a cadascun dels itineraris s’observa una clara 

segregació entre nois i noies tant al batxillerat com als cicles formatius26. Les noies s’inclinen 

en major mesura pel batxillerat humanístic i de ciències socials (un 56% enfront el 35% 

masculí) mentre que els nois prefereixen majoritàriament el tecnològic (un 39% davant d’un 

8% femení). Pel que fa als cicles formatius, les diferències encara són més grans en funció de la 

temàtica del cicle27.  

Menor incorporació al mercat de treball i precarització laboral relativa femenines 

Les taxes d’activitat del jovent (16-24 anys) continuen sent clarament superiors en el cas dels 

nois, amb diferencials d’entre 8 i 10 punts els últims anys respecte de les noies; al 2007 la 

diferència era de 9 punts, amb un 61,5% per a la taxa masculina i un 52,5% per a la femenina28.  

Quant a les dificultats per trobar feina i la precarització relativa del treball femení, aquests 

darrers anys la taxa d’atur juvenil ha estat sempre superior per a les noies, excepte al 2003, en 

què la taxa d’atur masculina va arribar al 22,4%, per a un 21,3% de la femenina. En la resta 

d’anys el diferencial va oscil·lar entre els 6 punts i zero (anys 2002 i 2005). Per al bienni 2006-

2007 les diferències han tornat a créixer fins a 3 punts amb unes taxes per al 2007 del 15 per a 

les noies i el 12,3% per als nois.  

La temporalitat femenina també ha estat superior durant els últims anys, amb diferencials que 

han oscil·lat entre els 7 punts de 2006 −63% femenina versus 55,4% masculina− i pràcticament 

zero a 2004 -58,9% i 59% respectivament. A 2007 la diferència ha estat només d’un punt 

percentual amb un 56% per a les noies i un 55% per als nois29.  

                                            
26

 Dades del Departament d’Educació citades a CIIMU 2008, capítol V. 

27
 Per exemple, les noies suposen més del 90% als cicles relatius a la imatge personal, al tèxtil, confecció i pell o a serveis 

socioculturals i no arriben al 2% pel que fa als mòduls de manteniment de vehicles, manteniment i serveis a la producció o 
electricitat i electrònica.    

28
 Si ens referim al treball domèstic, i per dades només de la ciutat de Barcelona, les noies que viuen en parella afirmen assumir-les 

en solitari en un 31,6% dels casos mentre els nois només ho afirmen pel 7,9%; un 60% afirmen compartir-les a parts iguals. (Dades 
de l’Informe sobre la realitat de la joventut a la ciutat de Barcelona 2005 citades a CIIMU 2008, capítol V).   

29
 Idescat recollint dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA). 



 
 
 

Polítiques de transició escola - treball 

 

Pàgina 37 de 230 

 
 

Els salaris bruts són superiors en el cas dels homes en proporcions entorn del 20%30. D’altra 

banda, en gairebé tots els aspectes del lloc de treball les noies mostren una major insatisfacció 

que els nois31.  

Finalment, la sobrequalificació també és un fenomen que afecta principalment les dones, com 

no podria ser d’altra manera si considerem el perllongament de les trajectòries educatives i les 

dades observades pel que fa a la situació al mercat de treball. Es fa palesa una possible 

inadaptació entre demanda del mercat laboral i mà d’obra disponible, en general però també 

una desigualtat en les oportunitats laborals entre homes i dones joves. El 2006 la 

sobrequalificació era del 61% per al total de les noies d’entre 16 i 29 anys ocupades que no 

cursaven estudis, mentre que suposava el 46% en el cas dels nois32.  

2.6.2 Diferències segons titularitat de centre 

La no obtenció del graduat en educació secundària és molt més freqüent en l’alumnat dels 

centres d’ensenyament públic que en el que assisteix a centres de titularitat privada. Cal dir, 

però, que aquesta dada s’ha de matisar, ja que els contextos d’un i altre espai escolar no són 

en cap cas comparables. Sobretot, aquests pitjors resultats s’han valorat habitualment en 

funció de la major diversitat que freqüentment ha d’acollir l’escola pública, particularment en 

relació amb la població jove nouvinguda. Tanmateix, això respon a un conjunt de variables 

entre les quals destaca el perfil socioeconòmic de les famílies dels i les alumnes. D’aquí se’n 

deriven diferents relacions entre l’alumne i l’escola, així com també, de forma annexa, 

horitzons o expectatives acadèmiques diferents per a cada cas33. Òbviament aquí també s’hi 

relacionen factors relatius als recursos econòmics i culturals de les famílies. 

Al curs 2003-2004, el 64% de l’alumnat avaluat en cels entres públics va aconseguir el títol 

d’ESO mentre que en els centres privats aquest percentatge va arribar al 84%. Als centres 

públics la taxa de fracàs escolar en sentit estricte −és a dir, no considerant els que repetiran el 

curs− va duplicar la dels centres privats (17% versus un 8%)34. És important assenyalar que 

d’aquests indicadors no es poden extreure conclusions relatives a la qualitat de la docència, 

entre altres coses per les realitats enormement diferenciades entre escola pública i concertada 

o privada. A més, aquestes xifres es combinen amb una major presència d’alumnat a l’escola 

                                            
30

 Concretament un 23% per al 2004 i només un 18% per al 2005, pel descens dels ingressos masculins. Dades de l’Encuesta Anual 
de Estructura Salarial (INE) citades a CIIMU 2008, capítol V.  

31
 Dades de l’Enquesta de la qualitat de vida en el treball a Catalunya del 2006 (Idescat), realitzada a joves d’entre 16 i 26 anys 

citades a CIIMU 2008, capítol V. 

32
 Dades del Departament d’Educació citades a CIIMU 2008, capítol V. 

33
 CSASE 2007. L’estudi de Ferrer, F. (director) Les desigualtats educatives a Catalunya: PISA 2003 (editat per la Fundació Jaume 

Bofill i citat a cap.6, p.90, CSASE 2007) assenyala, per la seva banda, com els fills de famílies de classe treballadora, 
comparativament als seus companys de classe mitjana, obtenen pitjors rendiments escolars i mostren una menor predisposició a 
prosseguir els estudis un cop han superat l’edat d’escolarització obligatòria. 

34
 Aquestes dades estan extretes directament de l’Informe CSASE 2007. És per això que no s’ha pogut presentar un indicador 

vinculat als matriculats com s’ha fet a les dades presentades anteriorment. Aquest indicador es vincula als joves avaluats.    
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pública que a la privada; concretament en el curs considerat la pública va escolaritzar un 57,2% 

dels matriculats a l’ESO. 

2.6.3 El fracàs escolar és inferior a les poblacions petites 

Aquest indicador al·ludeix indirectament a variables relatives al tipus de vincles socials que 

s’estableixen dins de l’escola i al binomi escola-territori o comunitat que l’envolta. Així mateix, 

també pot estar relacionat amb factors com l’homogeneïtat de la població escolar atesa, o a 

variables relatives al mercat laboral com poden ser les oportunitats laborals a l’abast de cada 

tipus d’entorn. 

Al curs 2003-2004 les taxes de fracàs escolar menors en sentit estricte a Catalunya s’observen 

a les poblacions de menys de 3.000 habitants. La taxa de graduació sobre els nois i noies 

avaluats arriba al 79% i el fracàs escolar es queda en el 8% (en relació amb els avaluats); el 

fracàs escolar així calculat era del 13% pel total de l’alumnat català. Per a poblacions d’entre 

3.000 i 15.000 habitants, el percentatge augmenta al 12%, amb una taxa de graduació del 75%. 

Per a municipis de més de 15.000 habitants les taxes són més elevades, amb diferències poc 

notables. En tot cas, s’ha de destacar que a Barcelona −l’única població amb més d’un milió 

d’habitants a Catalunya− és on es troba la major taxa de repetició, concretament el 17%. S’ha 

de convenir que Barcelona com a tot representa un cas probablement a part quant a aquest 

tipus de variable. 

2.6.4  La qüestió de l’origen 

En aquest apartat es recullen algunes dades contextuals pel que fa a la importància 

poblacional del col·lectiu amb nacionalitat estrangera en edat d’escolarització secundària 

obligatòria, així com dades específiques respecte a la seva escolarització. Totes les dades 

mostren un gran increment de la població estrangera des del 1996 fins avui dia; davant 

d’aquesta constatació, bàsicament ens concentrarem en l’estat de la situació prenent com a 

referència l’any 2006 i el curs 2005-200635.  

Algunes dades de context 

L’any 2006 la proporció d’infants i joves estrangers (0-19 anys) respecte al total de la població 

catalana de la mateixa edat era del 13,9%. El total de la població estrangera suposava el 12,8% 

sobre el conjunt de la població catalana. El pes de la població infantil i juvenil estrangera per al 

conjunt de l’Estat espanyol era només del 9,1%. 

Considerant específicament la franja dels 13 als 17 anys –la més propera a allò que 

correspondria exclusivament al període d’escolarització secundària obligatòria− a Catalunya el 

13,4% era de nacionalitat estrangera, un total de 43.471 persones. Cal tenir en compte que a 

                                            
35

 Les dades que es citen a aquest punt apareixen al capítol IV de CIIMU 2008. Les fonts originals de les mateixes són bàsicament 
l’INE, IDESCAT i el Departament d’Educació.  
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l’any 2001 la taxa era només del 5,2% (16.330 persones), fet que implica que el pes de la 

població estrangera d’aquesta edat s’ha multiplicat per 2,66 en només cinc anys. Hi ha una 

lleugera sobrerrepresentació masculina en comparació amb el total de la població d’aquesta 

edat a Catalunya. Així, mentre els homes suposen el 51,6% en el cas de la població total, en el 

cas dels estrangers arriba al 52,4%.  

Barcelona és la província que concentra el major nombre d’estrangers d’aquestes edats−en 

aquest cas dels 15 als 19 anys 36−amb un 69,5% del total, seguit de Girona amb un 13,1, 

Tarragona amb un 11,8 i Lleida amb un 5,49%. Tanmateix, és a Girona on tenen un pes més 

gran en relació amb el grup d’edat de referència, el 18,7%, seguit de Tarragona amb el 15,6%. 

A Lleida suposen el 13,7% i a Barcelona el 13,5%.  

Els països d’orígen d’aquests joves (15-19) són majoritàriament: Amèrica del Sud, amb un 

32,2% sobre el total, Equador i Colòmbia; el Magrib, amb un 27,6%−principalment el Marroc− 

l’Europa de l’Est, amb un 11,9% −Romania és el país d’origen majoritari− i Àsia amb un 10%, 

amb la Xina com el principal en aquest cas.  

Escolarització a l’ESO 

Al curs 2005-2006 el percentatge d’alumnat estranger era del l’11,9% mentre que al curs 1999-

2000 només suposava el 2,38%. Durant tots aquest anys hi ha hagut un increment continu en 

termes absoluts, fins arribar a ser 31.160 alumnes estrangers en aquesta etapa educativa. De 

fet, al curs 2005-2006 el seu pes només era més important a l’etapa de primària on suposaven 

el 12,5% del total. 

El repartiment territorial torna a reproduir allò apuntat per a tota la població estrangera 

d’edats similars a l’escolaritzada al període secundari obligatori. Barcelona torna a acollir la 

major part de l’alumnat, concretament un 68,6% del total, però la província que n’escolaritza 

més en termes relatius respecte al total del seu alumnat és Girona amb un 15%.  Els estudiants 

matriculats tornen a ser majoritàriament del nord d’Àfrica i de Sudamèrica, amb el Marroc, 

l’Equador i Colòmbia com a països principals.  

L’escolarització de l’alumnat estranger es fa sobretot a l’escola pública. Així, mentre que del 

total de l’alumnat un 58,6% assisteix als centres de titularitat pública, els estrangers ho fan en 

un 82,5% dels casos. És així que es pot afirmar que han estat els centres de la xarxa pública els 

que han rebut la majoria d’aquest nou alumnat. El factor del perfil socioeconòmic torna a ser 

bàsic per analitzar aquest estat de la qüestió, així com les desigualtats en els resultats 

educatius que se’n deriven. De fet, resulta interessant observar com és en els casos de 

l’alumnat d’Amèrica del Nord i de l’Europa comunitària on trobem una menor concentració 

relativa a l’escola pública i, per tant, uns comportaments més similars al del conjunt de la 

                                            
36

 Per a aquest paràgraf ens referim a la franja 15-19 doncs és la franja que es pot establir amb les dades de l’INE. Quan són dades 
Idescat la franja és 13-17. 
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població. Així, l’alumnat d’Amèrica del Nord cursa els seus estudis d’ESO només en un 60% 

dels casos a l’escola pública i el de l’Europa comunitària en un 76,7%. 

El Departament d’Educació no publica dades pel que fa als resultats acadèmics en funció de la 

nacionalitat de l’alumnat tampoc pel que fa a la seva presència als diferents cursos de l’etapa. 

D’altra banda, altres variables que actuen de manera creuada amb aquest factor com la 

titularitat de centre o el sexe apunten a uns resultats acadèmics generals pitjors per part 

d’aquest grup poblacional.  

Una mera aproximació a aquest respecte pot ser l’evolució de la relació entre alumnat 

estranger present a l’ ESO i el present als estudis secundaris postobligatoris (batxillerat, CFGM i 

CFGS)37. Del curs 2002-2003 al 2006-2007 la relació sempre ha estat entre el 2,8 i el 3%; això 

és, de cada 10 estudiants estrangers presents a la secundària obligatòria només n’hi ha tres a 

la postobligatòria, mentre que per a l’alumnat amb nacionalitat espanyola la relació oscil·lava 

entre el 6,5 i el 6,3%, amb una lleugera tendència a la baixa. Això mostraria una situació 

bastant estàtica pel que fa al grau de presència estrangera a l’educació postobligatòria. Es 

podria dir que, malgrat créixer la presència a l’ESO de l’alumnat estranger, les possibles 

promocions cap al batxillerat o als cicles formatius no han evolucionat en el sentit d’una major 

convergència cap a la distribució de la població autòctona entre estudis secundaris obligatoris i 

estudis secundaris postobligatoris. Així, al curs 2006-2007 l’alumnat estranger suposava un 

13,5% de l’alumnat a l’ESO i només un 7% de l’alumnat als estudis secundaris postobligatoris. 

Al curs 2002-2003 aquests percentatges eren del 5,9 i el 2,65%.  

En general, aquestes dades apunten a que l’alumnat estranger té una major tendència a 

abandonar els estudis abans i, probablement, a prioritzar la seva inserció laboral un cop han 

acabat amb graduació o no l’escolarització obligatòria. En tot cas, la presència cada cop més 

important d’aquest col·lectiu al sistema educatiu posa sobre la taula la importància de la 

igualtat d’oportunitats educatives i les possibles inversions i transformacions a fer sobre el 

sistema educatiu obligatori perquè la diversitat de l’alumnat i les desigualtats 

socioeconòmiques i culturals associades no impliquin resultats tan desiguals pel que fa a les 

trajectòries educatives i, en conseqüència, a les oportunitats laborals.            
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 A partir de les dades publicades pel Departament d’Educació. 
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3. El mapa de les polítiques de transició escola-treball 

3.1 Les polítiques actives d’ocupació: definició i situació actual  

Les intervencions en el mercat laboral per part dels governs han estat en el cor dels estats del 

benestar europeus i han configurat un sector de política pública complex per la diversitat de 

subpolítiques i programes que inclou. Amb l’augment de l’atur als anys 70, els països europeus 

van començar a revitalitzar la dimensió més “activa” de la política d’ocupació amb l’objectiu 

d’ajudar els sectors més desafavorits a incorporar-se al mercat laboral.  

La idea de l’activació s’ha utilitzat cada vegada més en relació amb les polítiques d’ocupació. 

D’una banda, és un concepte paraigües que inclou tot un conjunt de programes i accions amb 

l’objectiu d’activar les persones i promoure la seva inserció en el mercat laboral i que es 

concreten en les denominades polítiques actives d’ocupació. Moltes d’aquestes accions van 

destinades a col·lectius específics amb especials dificultats per a la seva inserció laboral. D’altra 

banda, la idea de l’activació genera consens entre els principals actors implicats en les 

polítiques (governs, forces polítiques, agents socials, empreses, etc.) encara que els objectius i 

les seves orientacions de fons poden ser molt dispars (evitar la dependència dels subsidis, 

integrar els sectors socials més exclosos, garantir igualtat d’oportunitats, treballar les habilitats 

i recursos dels individus, millorar la competitivitat, etc.) 

De forma àmplia, la política d’ocupació és el conjunt de mesures la finalitat de les quals és 

aconseguir un equilibri entre l’oferta i la demanda de llocs de treball i la protecció de la 

situació d’atur. El concepte de política d’ocupació abasta tant les mesures que es denominen 

“passives” com les “actives”.  

Les del primer grup són les que tenen com a finalitat donar resposta a situacions de pèrdua de 

salaris de les persones aturades, assegurant cert nivell d’ingressos. Aquestes polítiques 

inclouen els sistemes de prestacions per atur, així com la jubilació anticipada per motius 

relacionats amb el mercat de treball. Són les actuacions que han predominat tradicionalment, 

ja que en contextos de plena ocupació es prioritzava donar resposta a persones amb alguna 

incapacitat temporal per treballar o fer front a situacions de cicle negatiu de l’economia però 

amb la seguretat que més tard o d’hora hi hauria un nou canvi de cicle i per tant un retorn a la 

“normalitat”. Encara avui dia són les polítiques més ben dotades pressupostàriament.  

Per contra, les mesures actives de foment de l’ocupació tenen com a objectiu incidir 

directament al mercat de treball per augmentar el nivell d’ocupació i reduir l’atur: són les 

mesures que pretenen ajustar l’oferta i la demanda. L’objectiu és millorar el mercat de treball i 

la posició competitiva de les persones en situació d’atur i la d’altres grups amb desavantatge, 

així com la millora general de la qualificació dels treballadors i treballdores per aconseguir la 

inserció laboral o mantenir l’ocupació existent. Es caracteritzen per ser un conjunt de 

programes amb tres objectius: 
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 fomentar la creació de llocs de treball (adreçats a població aturada o en els sectors de 
mercat on es detectin possibilitats de generar llocs de treball) 

 facilitar l’adequació de la mà d’obra a les necessitats de les empreses (bàsicament a 
través de la formació) 

 impulsar una millora de l’ajustament entre l’oferta i la demanda, tot millorant la 
informació del mercat de treball i la feina dels serveis de col·locació 

 

En el cas espanyol, la Llei 56/2003, d’ocupació defineix les polítiques actives com el “conjunt 

de programes i mesures d’orientació, ocupació i formació que tenen per objecte millorar les 

possibilitats d’accés a una ocupació dels aturats al mercat de treball, per compte propi o 

d’altri, i a l’adaptació de la formació i requalificació per a l’ocupació dels treballadors, així com 

aquelles altres destinades a fomentar l’esperit empresarial i l’economia social”. Alhora, la Llei 

incideix en què han de complementar-se amb la protecció per l’atur. Aquest aspecte és cabdal, 

i cada vegada rep més atenció i importància. Moltes polítiques actives d’ocupació s’adrecen 

específicament a persones perceptores d’algun ajut econòmic, especialment per prioritzar que 

trobin una feina, la denominada filosofia workfare que ha inspirat especialment els programes 

als països anglosaxons. La pròpia Llei d’ocupació esmenta explícitament la coordinació entre 

les polítiques actives i la protecció econòmica davant l’atur i reclama a les diferents 

administracions que garanteixin l’aplicació de les polítiques actives a les persones beneficiàries 

de prestacions. El sentit és obligar aquestes persones a participar en les accions determinades 

en el seu itinerari d’inserció, ja que emfasitza la necessitat de inserir-se al mercat de treball i 

demana que les persones que reben prestacions estiguin inscrites com a demandants 

d’ocupació, amb plena disponibilitat per acceptar una oferta adequada a les seves 

característiques.  

En general, les polítiques actives es poden estructurar en diversos blocs d’accions, agrupats de 

la manera següent: 

Formació laboral: qualificació dels recursos humans, que al seu torn és un dels factors més 

determinants per a l’accés i el manteniment d’un lloc de treball en un mercat laboral cada 

vegada més tecnificat. A l’àmbit espanyol es concreta en el Sistema Nacional de Qualificacions 

i Formació Professional regulat per la Llei orgànica 5/2002 i que es desenvolupa en dos reials 

decrets: un per al subsistema educatiu, que regula la formació inicial (RD 2006), i un altre que 

integra la formació ocupacional i la contínua i regula la formació per a l’ocupació (RD 2007), 

que es troba en fase de desplegament. 

Programes d’ocupació pública subvencionada: subvencions per a la contractació de col·lectius 

de persones aturades per part de les diferents administracions públiques i altres organismes 

per a la realització d’activitats d’interès social. 
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Ajudes a la contractació de persones en atur: incentius per a les empreses perquè contractin 

persones amb especials dificultats d’inserció. Normalment són bonificacions a la Seguretat 

Social per la contractació indefinida. 

Subvencions per a projectes autònoms i empresarials d’àmbit local: per impulsar l’esperit 

emprenedor i l’inici de noves activitats que responguin a potencials demandes de la societat i 

generin nous filons d’ocupació. 

Orientació laboral: informació, assessorament, motivació i suport en la recerca de feina per 

facilitar la inserció laboral de les persones en atur. Es basa en la formulació d’itineraris 

personalitzats d’inserció per fer més eficients els serveis d’ocupació.  

Així mateix, tal i com succeeix amb les polítiques educatives, les polítiques actives d’ocupació 

són febles des de la perspectiva del seu finançament en comparació amb altres règims de 

benestar europeus. En el cas espanyol, la despesa en polítiques actives d’ocupació es troba 

lleugerament per sota de la mitjana europea (Grup d’Anàlisi Quantitativa Regional, 2008). Els 

països de l’arc llatí-mediterrani, com és Espanya, tenen una despesa inferior que altres estats 

europeus en els quals s’ha prioritzat més la despesa social. 

A més, cal tenir en compte que les polítiques d’ocupació a l’Estat espanyol han estat molt 

afectades per l’onada desreguladora del mercat laboral, sobretot als anys 90. La desregulació 

ha suposat rebaixar els drets laborals i les condicions d’entrada, sortida i permanència en el 

mercat laboral, de manera que s’ha produït un augment de la precarietat i la temporalitat que 

afecta especialment al col·lectiu jove. D’altra banda, s’han endurit respecte a les prestacions 

d’atur, incrementant-ne els controls d’accés i reduint-ne les quanties; simultàniament, s’ha 

produït un augment progressiu de la despesa en polítiques actives d’ocupació, encara, però, 

lluny d’altres països de la Unió Europea38 (Rosetti, 2007).  

 

El model competencial  

El model competencial espanyol referent a les polítiques actives d’ocupació es basa 

actualment en la descentralització. El marc legal que delimita aquestes competències s’ha anat 

configurant amb una sèrie de legislació (no sempre ben estructurada i clarificadora) que ha 

donat peu a que des dels diferents nivells administratius (europeu, central, autonòmic i local) 

es pugui intervenir en aquesta matèria. Aquesta situació es va aclarir, en part, amb la 

promulgació de la Llei d’ocupació.  

                                            
38

 Per a l’any 2004, Espanya destinava el 0,72% del seu PIB a polítiques actives d’ocupació i el 1,5% a les prestacions per 
desocupació, les denominades passives (una despesa que s’ha reduït de forma important). En contrast, països com Dinamarca 
tenen una despesa del 1,82% en polítiques actives i  Suècia hi destina l’ 1,24% del PIB. La mitjana de la Unió Europea dels 15 països 
és del 0,87% del PIB en polítiques actives i el 1,33% en polítiques passives (OCDE, 2006). 



 
 
 

Polítiques de transició escola - treball 

 

Pàgina 44 de 230 

 
 

D’entrada cal dir que qualsevol actuació que es faci a l’Estat espanyol en matèria d’ocupació ha 

d’estar planificada dins el marc de l’Estratègia Europea per l’Ocupació. L’any 1986 l’Estat 

Espanyol s’integrava de ple dret en les institucions europees. Entre molts altres efectes, la 

integració fa possible la recepció dels recursos econòmics provinents dels Fons Estructurals i 

dels Fons de Cohesió de la UE, però alhora comporta l’acatament de certes directrius entre les 

que es troben les referents a l’ocupació i el mercat laboral. 

A partir del marc general establert per l’EEO, la Llei d’ocupació normalitza una situació de 

repartiment de competències que era resultat del pas d’un model centralitzat a un altre de 

descentralitzat. Inicialment, l’Instituto Nacional de Empleo (INEM) concentrava totes les 

actuacions referents a  la col·locació i la gestió d’ocupació, les polítiques actives de foment del 

treball, la formació ocupacional i la protecció de les persones desocupades. Als anys 90 es va 

aprovar un seguit de legislació que pretenia dotar de transparència i operativitat al mercat de 

treball, eliminar càrregues burocràtiques de l’INEM i incrementar les actuacions centrades en 

col·lectius amb majors dificultats d’inserció laboral. Això es va concretar en l’aparició de la 

intervenció privada en el camp de la col·locació, a través de la legalització de les agències de 

col·locació (sense finalitat lucrativa) i de les empreses de treball temporal i també va autoritzar 

la contractació directa per part de l’empresa. Alhora, s’iniciava un procés de descentralització 

territorial, transferint paulatinament algunes polítiques com ara la formació professional o les 

polítiques actives que va culminar amb el traspàs a algunes comunitats autònomes de la gestió 

dels serveis d’ocupació.  

La Llei d’ocupació estableix que la política d’ocupació està constituïda pel conjunt de decisions 

adoptades per l’Estat i per les comunitats autònomes. Per assolir aquesta política de creació 

d’ocupació i protecció per atur es preveu un Sistema Nacional d’Ocupació (SNE) afavoridor de 

la intermediació laboral, l’aplicació de les polítiques actives d’ocupació (PAO), les prestacions 

per atur i la unitat del mercat de treball i la lliure circulació de treballadors. El SNE està integrat 

pel Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) i també pels Serveis Públics d’Ocupació de les 

Comunitats Autònomes (en el cas de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya, SOC).  

En aquest marc es fixa el repartiment de competències: la competència per legislar en matèria 

ocupacional és exclusiva de l’Estat i el Servei Públic d’Ocupació Estatal es reserva la funció de 

fer el seguiment general de la política d’ocupació. També es reserva la gestió de les prestacions 

per atur. En canvi, són els serveis autonòmics els que gestionen la intermediació (registrant i 

creuant persones demandants d’ocupació i ofertes laborals i autoritzant les agències de 

col·locació) i les PAO (establint programes, concedint subvencions i ajudes públiques i 

controlant les subvencions), i també desenvolupen certes potestats sancionadores.  

Pel que fa a l’aplicació de la descentralització a Catalunya, tal i com va succeir amb altres 

comunitats autònomes, l’assumpció de lescompetències és anterior a la Llei del 2003. Aquest 

procés s’inicia amb el Reial Decret 1577/1991, de 18 d’octubre, que traspassa la gestió de la 

formació ocupacional a la Generalitat de Catalunya. El Reial Decret 1050/1997, de 27 de juny, 

ja fixava el traspàs a la Generalitat de Catalunya d’altres competències realitzades per l’INEM i 

des del 1998 es porten a terme algunes de les funcions fins a aquell moment reservades a 
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l’Estat. Al seu torn, l’any 2002 es va crear el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), concebut 

com l’instrument del Govern de la Generalitat que integra i gestiona el conjunt de polítiques 

ocupacionals del Departament de Treball. 

Un cop aprovada la Llei d’ocupació, la Generalitat i el SOC s’adapten al nou marc normatiu i el 

SOC passa a ser l’instrument del Govern de la Generalitat de Catalunya per  contribuir a la 

cohesió territorial, social i al progrés general del país. L’objecte del Servei d’Ocupació de 

Catalunya és gestionar i integrar el conjunt d’actuacions i serveis ocupacionals per mantenir i 

fomentar l’ocupació estable i de qualitat i l’autoocupació; prevenir i reduir la desocupació i 

oferir protecció a les persones desocupades tot fomentant i garantint la formació professional 

ocupacional i contínua; exercir la intermediació en el mercat de treball, i també l’orientació 

professional i la readaptació professional permanent per assolir la millora de l’ocupació. 

3.2 Les polítiques de transició escola-treball 

Les actuals polítiques de transició escola treball es poden situar en la frontissa entre les 

polítiques actives d’ocupació (per la dimensió de professionalització i inserció laboral que 

tenen) i les polítiques educatives (formació i motivació per al retorn al sistema educatiu). 

Tradicionalment han estat concebudes com una part important de les polítiques de formació, 

si bé cada vegada es veuen més com polítiques adreçades a un col·lectiu, com és el jove, que 

pot considerar-se amb especials dificultats d’inserció, ja que sovint només tenen accés a un 

tipus de feines poc qualificades i poc estables. La focalització de les polítiques actives 

d’ocupació en col·lectius de risc ha promogut aquest tipus d’instruments d’actuació que es 

concreten en programes específics. 

Algunes de les funcions bàsiques de les polítiques de transició són la informació, l’orientació, la 

formació, l’acompanyament, la intermediació i el suport específic a joves amb dificultats 

escolars, entre els quals s’inclouen joves menors de 16 anys. Aquestes funcions necessiten  

articular-se en els mateixos programes o entre els agents que les desenvolupen. Com a raons 

que justifiquen aquestes mesures es poden assenyalar  el necessari suport als joves per assolir 

una vida activa i autònoma, que inclogui la socialització dels valors de l’ocupació, la construcció 

d’una vocació professional i l’acompanyament –sense un excés de protecció−en la transició 

cap a la vida adulta que coincideix amb vida laboral activa (Homs, 2002). 

El sistema administratiu preveu que qualsevol persona jove que hagi abandonat el sistema 

educatiu pot adreçar-se a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, a un servei local 

d’ocupació o a la resta de recursos existents al territori. A més de les polítiques actives 

generals, existeixen alguns programes específicament pensats per fer front a aquesta situació 

de transició de l’escola a una ocupació, entre els quals destaquen els Programes de qualificació 

professional inicial (PQPI), les Escoles taller i les Cases d’ofici. Els antics Programes de garantia 

social (transformats en PQPI) també són gestionats pel Departament d’Educació. De fet, els 

PQPI han estat impulsats per la Llei Orgànica d’Educació del 2006 i la seva responsabilitat  

recau en el Departament d’Educació encara que altres conselleries com Treball o les 

administracions locals hi col·laboren. A aquests programes s’hi poden afegir altres accions, per 
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exemple les previstes pel Departament de Treball en el marc de la convocatòria d’accions 

innovadores i en les mesures ocupacionals vinculades a la Llei de barris.  

Les administracions locals també contribueixen a les polítiques de transició escola-treball, ja 

que els seus marges d’actuació són amplis i el coneixement i la proximitat al problema facilita 

l’efectivitat d’aquestes actuacions. Al seu torn, la Diputació de Barcelona promou la Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat, la qual preveu accions educatives i, en el marc d’aquestes, els 

programes de transició escola-treball. 

Finalment, hi ha una altra sèrie de mesures que poden ser emprades pels ens locals per 

afavorir aquestes polítiques de transició escola treball com poden ser els projectes educatius 

de ciutat (PEC) o els plans educatius d’entorn (PEE). 

El diagrama que es presenta a la pàgina següent assenyala els itineraris que poden continuar 

els i les joves que finalitzen l’ESO, o bé que no han assolit l’escolarització obligatòria i opten pel 

seu retorn al sistema educatiu i/o la inserció laboral. S’assenyalen, per a aquest col·lectiu, les 

principals iniciatives transició escola-treball a les quals poden accedir, amb l’objectiu tant de 

tornar a l’educació reglada com d’aconseguir la inserció al mercat laboral. Com a polítiques 

estrictament TET en el camp de la formació s’assenyalen els PQPI, les Escoles taller i les Cases 

d’ofici, acompanyades per altres polítiques actives d’ocupació en què el col·lectiu jove és 

prioritari o altres iniciatives locals. Al costat d’aquestes, es mostren altres projectes més amplis 

i transversals que, sobretot a escala local, també se centren en el jovent que no es gradua a 

l’ESO. 

Cal assenyalar, també, accions que majoritàriament es desenvolupen als centres educatius i 

que tenen per finalitat l’orientació i l'assessorament. Són iniciatives més connectades al món 

educatiu i destinades específicament a joves entre 14 i 16 anys.  

Al final del document, el quadre annex 1 recull les principals polítiques actives d’ocupació 

impulsades pel Departament de Treball: s’hi destaquen les polítiques considerades 

estrictament TET entre tot el mapa de recursos i altres polítiques actives d’ocupació en les 

quals el col·lectiu jove és prioritari.Finalment, s’hi assenyalen els programes que incorporen 

formació i inserció laboral als quals el col·lectiu jove pot accedir. 
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Diagrama 1. Instruments i itineraris de transició escola-treball 
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Entre aquest conjunt de programes, alguns tenen més incidència per al col·lectiu de joves, ja 

sigui perquè estan específicament concebuts per a aquest grup destinatari o bé perquè és un 

dels col·lectius prioritaris d’atenció. En els propers apartats es descriuran algunes d’aquestes 

actuacions39. Com ja s’ha comentat, s’han considerat estrictament polítiques de transició 

escola-treball els Programes de qualificació professional inicial (i els desapareguts Programes 

de garantia social), les Escoles taller i les Cases d’oficis. A més, incorporen accions TET els 

Programes innovadors, el programa “Treball als barris” així com altres experiències que 

s’implementen al territori i que també seran objecte d’estudi en la següent fase d’aquesta 

recerca. En alguns casos, aquestes accions es troben vinculades a polítiques més àmplies i 

transversals com són els Projectes educatius de ciutat o els Plans educatius d’entorn.  

3.2.1. Programes de qualificació professional inicial (PQPI) 

Els PQPI s’han començat a implementar el curs 2008/2009 i suposen l’alternativa que es 

desprèn de la LOE per a l’alumnat que no ha superat amb èxit l’ESO. Aquests programes es 

plantegen com una millora dels antics Programes de Garantia Social (PGS), en un intent 

d’integrar-los al sistema educatiu reglat. 

Ja en el seu moment, la LOGSE va introduir un canvi qualitatiu en el model de formació 

professional. D’entrada es preveia una formació professional de base, a impartir en els centres 

de Secundària, per formar l’alumnat en habilitats generals i una formació professional 

específica, centrada en el coneixement d’una professió i ordenada en cicles formatius de grau 

mig o superior que es podien cursar en cas d’haver obtingut l’ESO o el batxillerat, 

respectivament.  

També es preveien els PGS per aquells casos en què l’alumnat no assolís els objectius de l’ESO. 

Era, per tant, una mesura compensatòria o de segona oportunitat amb el doble objectiu 

d’ajudar a aconseguir una formació bàsica alhora que s’introduïen unes nocions del món 

laboral per poder posteriorment reprendre els estudis o incorporar-se a la vida activa. L’article 

23.2 de la LOGSE recull aquesta tipologia de formació i en el punt següent, a més, determina 

que haurà de garantir una oferta suficient de cursos per donar sortida al jovent que no hagi 

superat l’escolarització obligatòria. 

Aquests programes responien al principi d’atenció a la diversitat i es fixaven objectius com 

ampliar la formació de l’alumnat (adquisició de capacitats pròpies de l’educació bàsica), 

preparar-los per l’exercici d’activitats professionals o desenvolupar la maduresa personal 

(mitjançant l’adquisició d’hàbits per participar en la vida social i cultural). 

Per a aquests programes es contemplava la possibilitat que les administracions locals i 

educatives hi participessin. La idea sempre era facilitar una cooperació entre els agents del 

territori per evitar la sortida del sistema educatiu i l’entrada al mercat laboral del jovent sense 

un mínim de qualificació necessària per poder accedir a una ocupació no precària.  
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 Per a la descripció dels programes s’han utilitzat les principals fonts oficials (normativa, memòries i documentació en xarxa de 
les administracions implicades). 
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Tot i això, els PGS patien diversos problemes. Potser el més notable era que no podien 

considerar-se estrictament dins el sistema educatiu ja que no formaven part de cap dels 

nivells, etapes, cicles o graus en què s’organitza. Amb la transformació en PQPI això s’ha 

redreçat, si més no parcialment. Una valoració positiva del canvi és compartida entre les 

persones entrevistades, com diu Assumpta Sopeña, coordinadora dels Plans de Transició al 

Treball, una modalitat de PGS ara PQPI: 

“El canvi de nom és important perquè un Programa de garantia social 
sembla un programa assistencial i dirigit a determinats sectors bastant 
marginals i, en canvi, el PQPI li dóna valor a la formació. Aquesta 
valoració permet que tingui un valor acadèmic diferent, ja que fins ara 
el que es donava en finalitzar la formació no tenia valor real al mercat; sí 
que davant les empreses el beneficiari podia mostrar que havia realitzat 
una formació relacionada amb un àmbit professional però no tenia 
reconeixement oficial per part del Departament de Treball, ni a efectes 
acadèmics tenia massa valor. Ara, als alumnes que superin els mòduls 
obligatoris d’aquests programes els serà reconeguda la formació per a 
accedir als cicles formatius de grau mig, fent una prova d’accés (...). Un 
altra avantatge és que permeten una porta de retorn per completar 
l’ESO.” 

 

Per donar resposta a una ordenació més racional de les qualificacions es creen els PQPI, 

Programes de qualificació professional inicial, que al seu torn són concebuts com el primer 

graó d’un sistema de qualificacions professionals integrat. De fet, es preveu l’obtenció de 

certificacions acadèmiques que reconeguin les unitats de competència incloses en els 

respectius certificats de professionalitat cursats. Al mateix temps també es preveu 

directament el dret a l’obtenció del títol de graduat/ada en ESO. 

Els PQPI sobretot van adreçats a joves majors de 16 anys i menors de 21 anys que no hagin 

obtingut el títol de graduat/ada en l’ESO. De fet, el propi programa preveu ampliar les 

competències bàsiques dels participants per prosseguir els estudis i obtenir la titulació. El 

desenvolupament dels PQPI es fonamenta en l’atenció individualitzada, la tutoria, un 

enfocament globalitzador i la col·laboració entre administracions i amb l’entorn empresarial. 

També quelcom important que aporten aquests programes consisteix a trencar amb la 

percepció de fracàs personal que comporta l’abandonament dels estudis obligatoris així com 

promoure la motivació i l’autoestima de l’alumnat. 

Els objectius dels PQPI són els d’un programa de transició escola treball i es poden resumir en: 

 Desenvolupar i consolidar la maduresa personal dels participants. 

 Proporcionar l’orientació laboral i acadèmica.  

 Proporcionar les competències professionals pròpies de qualificacions de nivell 1 de 

l’estructura del Catàleg de qualificacions professionals.  

 Implicar les empreses en els processos d’aprenentatge i d’ocupació dels joves. 
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 Facilitar l’educació secundària obligatòria i l’obtenció de l’acreditació corresponent, 

així com la continuïtat educativa (especialment en CFGM). 

L’estructuració dels PQPI es fonamenta en tres mòduls, els específics (A) per competències del 

perfil professional; els de caràcter general (B) de competències bàsiques i els que duguin a 

l’obtenció de la titulació de graduat/ada en ESO (mòduls C, voluntaris). La durada dels mòduls 

obligatoris (A i B) serà d’un curs escolar. Els mòduls C tindran una durada mínima de 175 

hores; es tracta d’un mòdul específic en què cal aprovar un examen per accedir posteriorment 

al títol de graduat/ada en ESO. 

Com en el cas dels PGS, per als PQPI es preveu que la Generalitat configuri  una oferta àmplia i 

suficient per donar resposta a tot el jovent interessat. A més, es poden implementar des 

d’altres centres docents públics o privats (AE) o des de l’Administració local en solitari (AL).  

El Departament d’Educació organitza i planifica directament una modalitat de PQPI, abans 

PGS, els anomenats PD. Els Plans de Transició al Treball (PTT), que des de 1986 s’adrecen al 

jovent que no ha obtingut una acreditació acadèmica s’apliquen amb la col·laboració de les 

administracions locals. La segona modalitat són els FIAP o Programes de Formació i 

Aprenentatge Professionals, que, amb la col·laboració del SOC i el suport del Fons Social 

Europeu, també tenen una finalitat professionalitzadora i orientadora per continuar la 

formació; la implicació del Departament d’Educació no és tan rellevant en aquest cas. Els dos 

programes es desenvolupen principalment en instituts de secundària i ofereixen la possibilitat 

d’un mòdul de formació complementària per a l’obtenció del graduat d’ESO. 

3.2.2 Les Escoles taller i les Cases d’ofici 

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya defineix el programa d'Escoles taller 

com un dispositiu de foment de la formació i l'ocupació de joves en atur menors de 25 anys, a 

través de la seva qualificació en alternança amb una ocupació i la pràctica professional 

mitjançant la realització de projectes concrets que es porten a terme en col·laboració amb 

entitats públiques o privades sense finalitat de lucre.  

Els i les joves que hi participen aprenen un ofici al llarg d’un màxim de dos anys. Durant el 

període de formació reben una beca i al llarg del període de contracte treballen, cobrant el 

75% del salari mínim interprofessional (SMI), en la realització d’un projecte d’interès per a la 

comunitat, dins la localitat on viuen. Les persones que accedeixen (seleccionades per l’entitat 

promotora i el Departament de Treball) han de ser menors de 25 anys, trobar-se a l’atur i 

poder formalitzar un contracte per a la formació. 

Qualsevol entitat pública (com els ajuntaments, les diputacions, els òrgans de l’administració, 

etc.), o bé privada sense finalitat de lucre (com araaassociacions o fundacions) pot ser entitat 

promotora d’una escola taller. Cal que presenti un projecte que tingui com a finalitat la 

realització d’una obra relacionada amb qualsevol dels àmbits d’actuació: la recuperació o la 

promoció del patrimoni (artístic, cultural, històric o natural), la rehabilitació de l'entorn tant en 

zones rurals com urbanes; o bé, la realització d'un servei que produeixi un benefici social o 

sigui d'utilitat per a la comunitat: de tecnologies, de reciclatge de residus, de dinamització 

sociocultural per a joves que generin sinèrgies en la xarxa cultural i social del barri, d’igualtat 
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d’oportunitats o mediació intercultural; així com, altres projectes que permetin millorar la 

qualificació professional i la inserció dels i les joves en el mercat de treball. Les subvencions 

s’atorgaran mitjançant el procediment de concurrència competitiva. Els projectes han de ser 

viables tècnicament i econòmicament i s’han de poder desenvolupar i finalitzar en els temps 

sol·licitat.  

Durant l’execució dels projectes s’impartiran sessions teòriques i sobretot pràctiques basades 

en les unitats competència que determinen els certificats de professionalitat dels diferents 

oficis que es poden ensenyar gràcies a les Escoles taller. Alhora s’impartiran mòduls 

d’informàtica, de seguretat laboral, de medi ambient i de llengua catalana. A més, l’alumnat 

rebrà orientació, assessorament, informació professional i formació empresarial.  

A la finalització, les persones participants rebran una certificació expedida per l’entitat 

promotora i una altra expedida pel Departament de Treball on constarà la formació teòrica 

rebuda i les pràctiques professionals efectuades.  

Per la seva banda, les Cases d'ofici són programes similars a les Escoles taller ja que també 

preveuen formació i treball per a joves menors de 25 anys, però en aquest cas, a partir del 

2007, es demana com a requisit un nivell de formació bàsica (ESO, batxillerat, formació 

professional...). Per tant, la participació dels i de lesjoves en aquests projectes els permetrà 

adquirir una formació de qualitat alhora que practicar un treball efectivament.  

En aquest cas, els programes tenen una durada màxima de 12 mesos, dotats amb una beca els 

sis primers mesos i un contracte de formació pel qual reben el 75% de l’SMI per als 6 mesos 

següents. 

Els àmbits d’actuació prioritaris de les Cases d’ofici són: atenció a les persones, medi ambient i 

sostenibilitat energètica i agrícola, àmbits relacionats amb les TIC (tecnologies de la informació 

i comunicació), turisme i oci, i altres relacionats amb les necessitats del mercat de treball.  

3.2.3 Els Programes innovadors 

Tot i no ser un programa estrictament de transició escola-treball cal destacar que en l’Ordre 

TRE/337/2008 que estableix les bases per a la concessió de subvencions per a programes 

innovadors (convocada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya) es preveia 

el jovent com a col·lectiu prioritari de les accions que s‘hi podien presentar. Aquesta 

convocatòria defineix la seva finalitat fonamental en millorar la qualitat de l’ocupació a 

Catalunya incidint en aspectes com l’estabilitat de l’ocupació, el nivell de qualificació de les 

persones, la seguretat i salut laboral, la igualtat d’oportunitats o la integració en el mercat de 

treball dels col·lectius amb especials dificultats. 

En les línies estratègiques i prioritats d’actuació definides s’ha volgut fer un esment explícit a 

les polítiques per a joves, com s’ha comentat, podent-ne destacar en aquest aspecte les línies 

estratègiques A i B.   
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En la línia estratègica A, anomenada “Igualtat d’oportunitats en el treball” es detallen com a 

prioritat els “programes per a la inserció i la promoció de la igualtat d’oportunitats laborals de 

col·lectius amb necessitats especifiques” que, al seu torn, recull una línia d’acció que engloba 

els “programes d’itineraris integrats d’inserció sociolaboral per a joves amb especials 

dificultats d’inserció”. Aquesta línia d’acció se centra en programes que tenen com a objecte la 

inserció sociolaboral de les persones joves en risc d’exclusió o en situació de vulnerabilitat, 

tant a l’empresa ordinària com a les empreses d’inserció. Es conceben com a persones joves en 

situació de vulnerabilitat, les persones de 16 a 18 anys emparades en el sistema de protecció 

de la Generalitat de Catalunya, els joves majors d’edat subjectes a mesures de protecció i/o 

institucionalització i els menors que estiguin complint o hagin complert una mesura judicial o 

que, per qüestions socials o personals, hagin estat identificats com a persones en risc pels 

serveis socials. 

En la línia estratègica B de “Millora de les capacitats professionals” trobem una prioritat que es 

relaciona directament amb els dispositius de transició escola treball atès que es parla d’“evitar 

l’abandonament escolar prematur i afavorir la inserció laboral de joves d’entre 16 i 20 anys 

que abandonen l’educació secundària obligatòria, afavorint el seu retorn a la formació reglada, 

i/o la seva inserció laboral”. Concretant aquesta prioritat es fixen com a accions 

subvencionables els “programes de suport a la transició entre la formació inicial i el treball, 

amb especial incidència en les actuacions de tutoria, orientació i acompanyament”. 

La convocatòria d’accions innovadores es prou àmplia per donar cabuda a dispositius diversos 

d’atenció al jovent si bé han de constituir projectes innovadors, experimentals o iniciatives 

pilot i també poden ser projectes consolidats que acreditin resultats excel·lents, amb potencial 

efecte multiplicador i susceptibles de ser transferits o ampliats. També poden respondre a 

accions de suport al creixement de l’activitat econòmica o creació directa d’ocupació, l’anàlisi 

aplicat a les diverses línies estratègiques descrites, la creació de noves tècniques i 

metodologies per incrementar l’eficàcia de les polítiques d’ocupació, la modernització i millora 

de les estructures i els serveis que s’ofereixen a les persones i les empreses o la creació, el 

desenvolupament i la consolidació de xarxes de treball conjunt a nivell interregional i 

internacional. 

3.2.4 El projecte “Treball als barris” 

Igual que en el cas anterior no s’està parlant d’una acció específicament per a persones joves, 

si bé aquest és  un dels col·lectius prioritaris de moltes de les accions previstes en el marc 

d’aqueste projecte. 

És una iniciativa del Servei d'Ocupació de Catalunya que suposa una mesura de complement a 

la Llei de barris amb l’objectiu de reforçar (més enllà de la intervenció física o urbanística) les 

accions ocupacionals i de desenvolupament local. 

Els destinataris, per tant,  són els barris (i le persones que en són els seus habitants) que tenen 

aprovats projectes d’intervenció integral per part del Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la Llei 2/2004 de 4 de juny. 
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El projecte “Treball als barris” estableix una carta de serveis que concreta les accions que es 

poden sol·licitar per reforçar les intervencions als barris entre les quals en podem destacar 

algunes que es podrien destinar a l’atenció al jovent com: 

 La contractació de personal tècnic de suport en l’àmbit de la intermediació i 

l’orientació professionals o per al disseny i implementació de projectes ocupacionals. 

 Els programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció 

sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció. 

 Els programes de qualificació professional (tant formació professional ocupacional com 

accions de formació i treball, entre els quals cal subratllar la possibilitat de reforçar les 

Cases d’ofici).  

 Els programes d’experienciació laboral amb la possibilitat de sol·licitar els plans 

d’ocupació pensats específicament per a l’adquisició d’experiència professional per 

part de les persones joves. 

 Els programes de desenvolupament local (estudis i informes; campanyes per a la 

promoció local; jornades i seminaris o intercanvis de coneixements i experiències) 

3.2.5 Altres iniciatives vinculades a la transició escola-treball 

Al marge dels programes fins ara presentats, existeixen altres iniciatives que es poden vincular 

de manera més o menys directa amb la transició escola-treball. Alguns són programes més 

estables, d’altres iniciatives es troben més relacionades amb la informació i l’orientació per a 

persones joves40 o l’acompanyament; poden tractar-se de programes basats en la cooperació 

intramunicipal (amb altres agents del territori) o també intermunicipal. Alguns casos són 

l’Oficina Jove de Treball −una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria 

de Joventut, centrada en el suport a la recerca de feina− o altres iniciatives del món local com 

poden ser les oficines d’emancipació juvenil. Especialment al territori han anat sorgint una 

multiplicitat d’experiències, per exemple els dispositius TET promoguts per la Diputació de 

Barcelona que, en alguns casos, han estat relacionades amb altres projectes integrals. Els 

Projectes educatius de ciutat (PEC) o els Plans educatius d’entorn (PEE) han estat algunes 

d’aquestes iniciatives, mentre que d’altres han consistit directament en un acord amb els 

instituts d’ensenyament secundari (IES) de l’entorn per endegar algun dispositiu de transició 

amb l’objectiu d’oferir orientació al jovent que acaba l’educació secundària. En alguns casos, 

fins i tot, s’han establert accions directes de formació prelaboral per a persones joves que 

encara no s’han inserit al mercat laboral però que es preveu que ho faran en breu, atès el poc 

interès mostrat en continuar els estudis. Aquestes iniciatives són disperses i cadascuna té la 

                                            
40

 L’orientació laboral és un dels àmbits que s’esmenten, que s’ha de reforçar, especialment durant els  darrers anys de l’ESO, com 
aixó ho assenyalen les persones entrevistades. Les iniciatives que tenen per objecte la informació i assessorament a les perosnes 
joves són nombroses: la Guia Jove d’Itineraris Formatius GPS Jove, del Barcelonès Nord i L’Hospitalet recull els recursos formatius 
amb tota l’oferta d’estudis en el marc de la Xarxa Comarcal de Punts Joves per a l’Emancipació Juvenil. L’estudi sobre bones 
pràctiques en orientació professional inicial (Opsneo, 2006) encarregat pel Consell Català de Formació Professional, recull casos 
com la Fira de l’Estudiant del Bages, el Pla de Transició al Treball, el Bus de les Professions o la Web d’orientació acadèmica i 
professional, els dos últims projectes gestionats pel Departament d’Educació. Aquests projectes tenen en comú el treball en xarxa, 
la proximitat al jovent, treballant des dels mateixos centres educatius i, en alguns cas, l’ús d’Internet com a espai de difusió i 
orientació. 
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seva pròpia metodologia i particularitats, si bé moltes d’aquestes tenen en comú l’origen del 

seu finançament, assumit pels ens locals o bé amb el suport de les diputacions provincials.  

Seguidament, es presenten algunes d’aquestes iniciative:  

Els Projectes educatius de ciutat 

Els Projectes educatius de ciutat (PEC) són l’eina que pot concretar la voluntat de generar 

ciutats educadores. En el marc de diversos congressos s’ha elaborat una Carta de Ciutats 

Educadores per a l’impuls educatiu de la ciutat, partint del convenciment que el 

desenvolupament dels seus i de les seves habitants no es pot deixar a l’atzar. Es constata que 

alhora coexisteixen incomptables possibilitats educadores, però també inèrcies des-

educadores. Es fa un esment específic a la necessitat de posar una atenció especial a la 

formació, la promoció i el desenvolupament dels infants i els joves. Una idea que rau en la 

missió de la ciutat educadora és evitar exclusions. 

En aquest marc, diverses ciutats catalanes han elaborat els seus PEC concebuts com a 

projectes de ciutat per a l’educació, entesa en tots els seus espais, dimensions i àmbits i 

elaborats de manera participativa, transversal i col·laborativa. En general, els ajuntaments han 

aportat el marc conceptual, el projecte pedagògic i el procés metodològic.  

Els Plans educatius d’entorn 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha definit els Plans educatius 

d’entorn (PEE) com un instrument per donar una resposta integrada a les necessitats 

educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents 

àmbits de la vida dels infants i joves a partir de diverses iniciatives locals. Els PEE constitueixen 

una iniciativa de cooperació educativa que vol donar una resposta integrada i comunitària a les 

necessitats educatives dels infants i els joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa d’un 

territori més enllà de l’àmbit escolar. 

Sovint es constata el perill d’exclusió que poden patir les persones joves que abandonen 

prematurament el sistema escolar sense haver obtingut unes habilitats mínimes per accedir 

amb garanties al mercat laboral, fet pel qual en el marc d’alguns PEC o PEE els programes de 

transició han estat algunes de les actuacions més destacades. Aquests programes encaixen 

amb la filosofia dels PEC i dels PEE, ja que es pretén una implicació d’altres agents externs del 

sistema educatiu per assolir el seu èxit com poden ser els serveis locals d’ocupació i, sobretot, 

les famílies i les empreses. 

El Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i transició escola-treball 

Alguns ajuntaments o, fins i tot, centres educatius concrets han impulsat programes més enllà 

de si existien o s’emmarcaven en Projectes educatius de ciutat. En general, es tracta 

d’iniciatives locals ben arrelades a la realitat i que parteixen de les característiques concretes 

de les persones joves a qui s’adreça. En la seva majoria es tracta d’adaptacions curriculars 

centrades en la mostra del mercat laboral local i en les relacions laborals habituals per 

introduir-les  al món del treball.  
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Cal dir que moltes d’aquestes iniciatives són validades pel Departament d’Educació si bé les 

cofinancen els mateixos ens locals i les diputacions. Concretament, en el cas de la província de 

Barcelona existeix una multiplicitat d’experiències subvencionades pel Pla de concertació 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. En el marc d’aquesta convocatòria es preveu la 

promoció de polítiques locals d’educació que tant ha servit per finançar els PEC com accions 

concretes i directes de transició al món laboral amb joves.  

El Pla de Concertació estableix dos grans àmbits de suport, un dels quals és el de suport als 

serveis i les activitats. En el cas de les ajudes per a projectes d’educació, la convocatòria 

permet sol·licitar un màxim de 3 programes de 6 apartats possibles entre els quals hi  trobem 

tant els Projectes educatius de ciutat com els Programes de transició escola −trebal,  que se 

citen explícitament a la convocatòria. 

Pel que fa en concret a la transició escola-treball es concep un suport econòmic per als 

ajuntaments interessats a facilitar una bona transició al món del treball per a tots les persones 

adolescents, especialment, per als que tenen més dificultats per a la seva inserció laboral, per 

mitjà de la realització de programes de suport extern als instituts que facilitin al seu alumnat 

una bona orientació acadèmica i/o laboral en finalitzar els seus estudis, amb independència de 

la seva acreditació. Aquest suport tant pot ser un dispositiu local d’inserció laboral com la 

creació d’aules obertes (col·laboracions amb l’escolarització externa) o bé el foment del treball 

en xarxa entre municipis.  

L'Oficina Jove de Treball 

Si bé no respon directament al Pla Nacional de Joventut, l'Oficina Jove de Treball és un dels 

instruments dels quals es disposa per donar compliment a alguns dels objectius fixats. El Pla 

estableix set àmbits d’actuació estretament relacionats: Pacte per a l’ocupació juvenil; 

l’Observatori català del mercat laboral; la creació d’ocupació; la precarietat laboral; la 

informació i orientació per a la inserció laboral; la integració del tres subsistemes de formació 

professional i la conciliació laboral, acadèmica i familiar 

L’Oficina Jove de Treball és un instrument sobretot centrat a facilitar la consecució del tercer 

àmbit d’actuació, la creació d’ocupació. Es constitueix com un servei de la Secretaria de 

Joventut destinat a joves de fins a 35 anys per facilitar el seu accés al món del treball, 

aconseguir la seva inserció laboral i vetllar per les seves condicions.  

En el marc d’aquest servei és dóna suport en l’assessorament laboral que té com a objectiu 

respondre consultes específiques relacionades amb el món del treball o la seva feina (aspectes 

legals, contractació, salaris, empreses de treball temporal, etc.) i s’ofereix una borsa de treball i 

l’acompanyament individual en el procés de recerca de feina. 

També ofereix informació específica per al jovent interessat en treballar a l’estranger o el 

suport en l’autoocupació. Per a la creació d’una empresa pròpia s’assessora en l'elaboració del 

pla d’empresa, oferint formació per a la capacitació, donant suport en la recerca de recursos i 

acompanyant en la seva creació. 
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3.3. Anàlisi de la Base de dades de beneficiaris/àries (2005-2006) del Servei d’Ocupació de 

Catalunya  

3.3.1 Presentació de la Base de dades i de l’anàlisi 

Les dades que a continuació s’analitzen provenen de la Base de dades del SOC; es tracta d’una 

font de registre. S’han analitzat les persones beneficiàries de programes ocupacionals del SOC 

als anys 2005 i 2006 (217.125 casos)41. En el moment de l’extracció de les dades (gener de 

2008) una part de les convocatòries de programes 2006 estaven encara en execució, fet que ha 

impedit comptar amb aquesta informació. Del total de persones beneficiàries que s’analitzen 

en aquest apartat, el 73% corresponen a programes del 2005 i el 27% a programes del 2006. 

La Base de dades disposa de 21 variables42 de les quals s’han utilitzat en aquesta anàlisi les que 

s’han considerat, d’una una banda, més significatives per a aquest estudi i, d’una l’altra, amb 

suficient informació disponible43. Els programes que es recullen a la categoria corresponent a 

aquesta Base són només 9 a diferència dels 37 que es presenten inicialment44. 

Una característica general important és que la Base de dades està en procés de depuració i 

que hi ha imprecisions o manca de dades, encara no solucionades45. En aquest sentit, l’anàlisi 

de resultats s’ha de prendre amb certa prudència. 

En aquest informe, bàsicament, es presenta una anàlisi descriptiva; en un primer punt, es fa 

una revisió dels resultats per a tots els casos. I, en un segon punt, es fa una revisió dels 

resultats per a la franja d’edat juvenil (16-24 anys) que és el col·lectiu rellevant per al nostre 

estudi. En un tercer punt, s’analitzen les persones beneficiàries dels programes vinculats a les 

polítiques de transició escola-treball (TET). Per tots tres punts es fa una breu secció final 

entorn de la comparativa entre les personesbeneficiàries amb nacionalitat espanyola i 

estrangera.  

                                            
41 

S’ha de dir però, que hi ha duplicacions de persones, ja que algunes d’aquestes han estat beneficiàries de més d’un programa en 
aquest temps. El percentatge se situa en el 14,8% de tots els casos i el 16,4% pel que fa a les persones joves.  

42
 Any del programa, identificador de l’acció, identificació del beneficiari, tipus de document d’identificació del beneficiari, data 

d’alta a l’acció, data d’alta al SCC, nivell d’estudis, experiència professional, data d’alta a l’INEM, data de naixement, NIF del 
centre, situació administrativa del beneficiari, situació laboral, nom del programa, sexe, municipi del centre, comarca del centre, 
província del centre, municipi del beneficiari, comarca del beneficiari, província del beneficiari.  

43
 En dos sentits: disposició de la codificació de la variable i suficient nombre de casos amb la dada registrada. En aquest sentit, per 

exemple, no s’ha comptat amb la variable experiència professional per l’absència de registres. D’altra banda, hi ha diverses 
variables per a les quals un percentatge de casos rellevant no té la dada registrada. És el cas de la variable “situació laboral” o la 
variable “nivell d’estudis”. Això debilita la fortalesa dels resultats i/o pot desaconsellar l’ús de la variable. L’ interès de la variable 
“nivell educatiu” ha fet que estigui present a tots els apartats malgrat tot, si bé avisant del percentatge de casos en què no es 
disposa de la dada. 

44
 La base de dades en el seu format original (Access) consta de dues taules. Una vincula els programes a les diverses àrees del 

SOC; és en aquesta on trobem aquesta classificació de 37 programes. 

45
 Aquests problemes són especialment notoris a alguns casos de la variable data d’alta als programes o l’entrada de la data de 

naixement (que donen lloc a la variable edat d’alta al programa). A més, com ja s’ha al·ludit, hi ha diverses variables per les quals 
un percentatge de casos rellevant no tenen la dada registrada. L’estudi del Grup d’Anàlisi Quantitativa Regional (2008) de la 
Universitat de Barcelona recull de forma exhaustiva aquestes incidències. 
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Les fonts de referència externes que puntualment es fan servir són principalment l’Enquesta 

de Població Activa i les dades d’atur registrat del Departament de Treball a través de la 

presentació que fa l’Idescat.  

3.3.2 Una descripció general dels resultats per a totes les persones beneficiàries 

Les persones beneficiàries dels programes del SOC són majoritàriament dones en concordança 

amb la seva característica de col·lectiu especialment afectat per l’atur en els anys referits46 i 

amb una menor taxa d’activitat històrica. Concretament suposen el 56% del total. 

Pel que fa a la distribució d’edat de les persones beneficiàries en el moment de l’alta al 

programa, s’observa que els grups d’edat principals són el de 25 a 34 anys i el de 16 a 24 anys, 

cosa que correspon a la primera part del període laboral actiu d’una persona. 

Aproximadament cadascun d’ells suposa el 29% sobre el total.    

 

Taula 1. Distribució per grups d’edat de les persones beneficiàries. Homes, dones i total. 2005-
2006. En percentatge 

 

Grups d’edat Homes Dones 
Total persones 
beneficiàries 

Menys de 16 anys 0,7 0,3 0,5 
De 16 a 24 anys 37,6 20,7 28,1 
De 25 a 34 anys 27,3 31,3 29,6 
De 35 a 44 anys 18,7 25,8 22,7 
De 45 a 54 10,9 17 14,4 
55 i més anys 4,7 4,9 4,8 

Total 100 100 100 

Font: Elaboració pròpia  

Si observem les dades per sexes a la Taula 1 s’observa una incorporació als programes de la 

població femenina menys concentrada i més tardana que la masculina. Mentre que en el cas 

masculí els grups d’edat d’entre 16 i 24 anys i el d’entre 25 i 34 anys concentren 2 de cada 3 

persones beneficiàries;  en el cas femení concentren poc més de la meitat, havent-hi un tercer 

grup important; els d’entre35 i 44 anys que comprèn un 25,8% de persones beneficiàries. Hi ha 

una progressiva feminització de les persones beneficiàries a mesura que augmenta l’edat 

d’alta en els programes fins els 55 anys (veure Gràfic 8).  

 

                                            
46

 El 2005 la taxa d’atur femenina era del 8,4% pel 5,8% de la masculina. Per al 2006 les xifres són similars (Idescat. EPA). 
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Gràfic 8. Distribució de les persones beneficiàries pels principals grups d’edat i per sexe. 2005-

2006. En percentatge 

Font: Elaboració pròpia 

La incorporació posterior al mercat laboral i amb més dificultats per part de les dones, d’una 

banda, i una major necessitat relativa de la població jove masculina a causa de la seva sortida 

amb anterioritat del sistema educatiu poden ser algunes de les explicacions per a aquestes 

pautes47.   

L’atenció a les persones es fa molt majoritàriament a la província de Barcelona −quasi en el 

82% dels casos− la qual cosa té correspondència amb la distribució de la població activa a 

Catalunya i, en concret, amb la residència de les persones beneficiàries. Tot i així es podria 

parlar d’una certa sobrerepresentació a l’atenció i l’oferiment de programes pel que fa a 

aquesta demarcació, si considerem que el 2005 aquesta província tenia el 74,3% de la població 

activa del país i el 74,5% de la població desocupada48. Pel que fa al nivell d’estudis o al nivell 

d’instrucció49 un 32,9% dels beneficiaris o beneficiàries tenien només estudis primaris o menys 

                                            
47 La taxa d’abandonament escolar prematur era del 40,7% per als nois i del 25,1% per a les noies al 2005 (Idescat a partir de l’INE i 
l’Eurostat). 

48
 Idescat. EPA. 

49
 Per a aquesta variable no està disponible la dada per a un 36% dels casos. La variable “nivell d’instrucció” o “nivell d’estudis”, la 

qual barreja codificacions PAO i codificacions SICAS s’ha recodificat en 5 categories a partir de la classificació CITE (Classificació 
Internacional Tipus d’Ensenyament). Aquesta classificació intenta homogeneïtzar les estadístiques d’ensenyament quant als nivells 
educatius per tal que les dades de cada país siguin comparables. La darrera revisió, adoptada per tots els països de l’OCDE des del 
1999, és a l’anomenada CITE 97 (Sistema d’indicadors d’educació a Catalunya, CSASE, 2007).  

Les categories adoptades per aquest informe són: Categoria 1) CITE 0 i CITE 1 (educació infantil i primària) més els casos de sense 
estudis o certificat d’estudis primaris. C2) CITE 2 (educació secundària obligatòria) i els casos amb EGB acabada o batxillerat 
elemental. C3) CITE 3 (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i escoles d’idiomes i d’arts aplicades i oficis artístics) i els casos 
amb BUP, COU, batxillerat superior i FP de 1r grau. C4) CITE 4 (ensenyament postsecundari no superior: cicles formatius de grau 
superior) i els casos amb FP de 2n grau. C5) CITE 5 i C6) CITE 6 (ensenyament superior universitari de primer i segon nivell). D’ara 
en endavant se simplifiquen les etiquetes dels gràfics només citant les categories CITE que recull la categoria de nivell d’estudis.  
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en el moment de donar-se d’alta a un programa. Un 37,8% arribava a tenir l’educació 

obligatòria completa i, aproximadament, un 13,8% acreditava un cicle formatiu de grau 

superior o equivalent. Així, les dues categories inferiors de la classificació proposada 

comprenen més del 70% de persones beneficiàries. Això clarament té una relació amb les 

persones que normalment més requereixen de les polítiques actives d’ocupació i a les que 

s’adrecen els programes. 
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Gràfic 9. Distribució per nivell d’instrucció de les persones beneficiàries 2005-2006. En 
percentatge  

 Font: Elaboració pròpia  

Si observem la distribució per sexe (Gràfic 10) s’aprecia que les dones acudeixen als programes 

amb una major formació relativa, així mateix la forma de la distribució a grans trets segueix 

sent molt semblant per a les homes i les dones. Les dues categories d’estudis inferiors suposen 

més del 75% en el primer col·lectiu mentre que en el segon suposen el 67% 

 

Gràfic 10. Distribució per nivell d’instrucció. Homes i dones. 2005-2006. En percentatge 

Font: Elaboració pròpia 
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Això estaria relacionat en part amb la mateixa distribució per nivell d’estudis per a tota la 

població activa durant el mateix període, en la qual també s’observen uns majors nivells 

d’instrucció assolits per les dones. No obstant això, també hem de considerar el diferencial pel 

que fa a la taxa d’activitat50, ja que moltes de les dones amb nivells d’instrucció inferiors no 

estan ni tan sols actives en el mercat laboral. Això es pot observar de forma aproximativa a la 

distribució dels nivells d’instrucció per a les dones i els homes amb més de 16 anys que no 

estaven cursant estudis al 2005, fet molt semblant per a tots dos col·lectius51.  

La distribució per programes de les persones beneficiàries és una de les dades més 

interessants que ens pot oferir la Base de dades (Taula 2). Els programes més importants són 

els de Formació ocupacional i els Pactes territorials per loOcupació (PTO) 52 que recullen més 

de 7 de cada 10 de les persones beneficiàries dels programes del SOC. Els Itineraris personals 

d’inserció només en representen el 10%. Els programes específicament vinculats a les 

persones joves i les polítiques TET recullen només el 6,1% dels casos. La distribució 

pressupostària entre els diferents programes, és a dir, l’oferta és probablement decisiva en la 

configuració d’aquest escenari. 

Taula 2. Distribució de les persones beneficiàries e. els programes del Servei d’Ocupació de 
Catalunya 2005-2006 

Nom del programa 
Distribució dels 

casos 
(nombres absoluts) 

Distribució dels casos 
(en percentatge) 

Accions integrades 5.163 2,4 

Formació ocupacional (FIP) 86.253 39,7 

Cases d'ofici (CO) 7.191 3,3 

Escoles taller (ET) 1.666 0,8 

Itineraris personals d'inserció (IPI) 21.441 9,9 

Pactes territorials per l'ocupació (PTO) 77.248 35,6 

Plans d'pcupació (PLOC) 6.832 3,1 

Programes de garantia social (PGS) 4.368 2,0 

Reciclatge 6.963 3,2 

Total 217.125 100,0 

Font: Elaboració pròpia 

                                            
50

 La diferència al 2005 era d’11 punts (64%  davant 53%) en els joves i de gairebé de 20 punts (94% davant 75%) en la franja entre 
els 25 i els 54 anys (Idescat. EPA).  

51
 La classificació no es pot adaptar plenament a la que es fa servir en aquest informe. En tot cas les categories d’estudis primaris 

complets i inferiors sumen el 35% de la població pel que fa a la població masculina i el 42% pel que fa a la població femenina. La 
igualtat és gariebéi total pel que fa als nivells d’instrucció alts (Idescat. EPA). No hem trobat dades per nivell d’instrucció acabat, 
sexe i edat que permetin eliminar el biaix derivat de la inclusió dels majors de 64 anys. 

52 
Els pactes territorials són acords entre les administracions públiques, els agents econòmics i socials i altres actors que incideixen 

en la planificació, l’elaboració de plans d’actuació i la programació de les polítiques actives d’ocupació en un determinat territori. 

Els objectius dels pactes són, d’una banda, constituir-se en un àmbit de concertació i participació dels principals agents que 
intervenen en el territori en matèria d’ocupació amb les funcions d’analitzar les necessitats del mercat de treball; i, d’una altra, 
oferir propostes d’estratègies d’acord amb les potencialitats i oportunitats del seu àmbit i contribuir a la planificació i programació 
del Pla de desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació (PDPO). 

52
 A la Base de dades no estan tots els casos per a l’any 2006, potser només els d’una part d’aquest any. De fet, segons consta a les 

memòries del propi Servei d’Ocupació de Catalunya el 2006 es van fer 132 Escoles taller en les quals van participar 4.122 persones. 
La inversió en ET es va multiplicar per 1,45 respecte del 2005. 
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Per sexe, s’observa una major concentració de les dones beneficiàries en els programes de 

Formació ocupacional (FIP), el 45,8% per a les donesí davant del 32% per als homes, i un pes 

molt menor dels programes específicament per a les persones joves (2,4% per a les 

beneficiàries davant d’un 10,9% per als beneficiaris).  

La distribució de les persones beneficiàries per any d’alta en els programes és molt desigual. Ja 

hem assenyalat al punt 3.3.1 que, en el moment d’extracció de les dades (gener de 2008), una 

part de les convocatòries dels programes del 2006 estaven encara en execució, fet que ha 

impedit comptar amb aquesta informació. Del total de persones beneficiàries que s’analitzen 

en aquest apartat, el 73% correspon a programes del 2005 i el 27% a programes del 2006.  

3.3.3 L’anàlisi segons nacionalitat 

De totes les persones beneficiàries, un 17,4% no tenien la nacionalitat espanyola, dada que 

està per sobre del pes de les mateixes en la població activa per als anys 2005 i 200653. 

En el col·lectiu estranger acollit a programes del SOC trobem algunes pautes de distribució 

diferents del conjunt de la població. Així, en aquest cas la població beneficiària està 

lleugerament masculinitzada −un 52,5% d’homes− mentre que entre els nacionals està 

eminentment feminitzada −un 58,3% de dones (Gràfic 11). Un fet que ressalta encara més si 

considerem que, per a l’any 2005, la proporció de dones actives dins del total d’aquest 

col·lectiu era molt semblant a la de la població nacional54. És a dir, malgrat tenir un pes 

semblant al seu conjunt de població activa respectiu, les dones estrangeres semblen implicar-

se molt menys o reben menys atenció relativa per part dels programes oferts pel SOC que les 

dones nacionals. Vist des d’un altre vessant, els homes estrangers, en comparació amb els 

homes nacionals, reben una major atenció relativa o en fan un major ús en relació amb les 

dones que comparteixen la seva condició d’estrangeria. Els sectors de l’economia en què 

s’ocupen majoritàriament uns i altres, el tipus de feina al que s’aspira o certs factors culturals 

podrien potser explicar això.  

                                            
53 

Concretament suposaven el 13,8% del total d’actius al 2005 i el 16,4% al 2006 (Idescat. EPA). El 2005 les persones beneficiàries 
estrangeres eren el 16,8% del total, 3 punts per sobre del pes que tenien en el total de la població activa per al mateix període.  

54
 Concretament un 40,5% i un 42,9%, respectivament (Idescat. EPA).  
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Gràfic 11. Distribució per sexe. Estrangers i nacionals. 2005-2006. En percentatge 

Font: Elaboració pròpia  

Les persones beneficiàries estrangeres també presenten un perfil més jove (veure gràfic 12) i 

uns nivells d’instrucció inferiors als de la població nacional. El fet d’aquest perfil més jove pot 

tenir un paper important en aquesta masculinització de la població beneficiària estrangera, ja 

que aquest efecte es produeix igualment en el col·lectiu de les persones beneficiàries 

nacionals.  

Gràfic 12. Distribució per grups d’edat. Estrangers i nacionals. 2005-2006. En percentatge 

Font: Elaboració pròpia 
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La distribució per als diferents programes és similar en el col·lectiu de persones nacionals i en 

el d’estrangeres, si bé també es veu probablement afectada per aquest perfil més jove ja que 

els PGS, les ET i les CO en el cas de les persones beneficiàries estrangeres suposen l’11,5% 

mentre que en els nacionals tot just arriben al 5%. 

3.3.4 La situació dels homes i les dones joves 

Gràfic 13. Distribució per trams d’edat per sexe. En percentatge 

 

Font: Elaboració pròpia  

Les persones joves (entre 16 i 24 anys) suposen el 28,1% de les beneficiàries dels programes 

desnvolupats del SOC. Un 58% d’aquests són homes en contraposició amb la dada per al total 

de les persones beneficiàries. No obstant això, la distribució per sexe no és uniforme, en 

termes estrictament proporcionals, dintre d’aquest interval d’edat. El pes dels homes és cada 

vegada menor a edats més avançades (gràfic 13).  
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 Gràfic 14. Distribució contínua de l’edat de les persones beneficiàries joves. Homes i dones. 
En xifres absolutes 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia  

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

De 16 a 18 (18 no

inclòs)

De 18 a 21 De 22 a 24

Homes

Dones

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

16 17 18 19 20 21 22 23 24

Edat d'alta

B
e
n

e
fi

c
ia

ri
s
 (

x
if

re
s
 a

b
s
o

lu
te

s
)

Dona

Home



 
 
 

Polítiques de transició escola - treball 

 

Pàgina 66 de 230 

 
 

Com es pot observar al gràfic 14 hi ha una concentració dels beneficiaris masculins d’edats 

primerenques. Les beneficiàries, contràriament, es distribueixen d’una manera bastant 

uniforme per totes aquestes edats, si bé es pot apreciar una lleugera forma d’U: és a dir, hi ha 

més dones que es donen d’alta als programes amb 16 o 17 anys i també als 23 o 24 anys. La 

gran diferència es marca en el nombre absolut d’homes beneficiaris fins als 18 anys, on els nois 

suposen més del doble que les noies. Això es pot explicar en part, com dèiem, per una sortida 

prematura del sistema educatiu més accentuada en el cas dels nois. 

Les dades per nivell d’estudis55 assenyalen una preeminència dels nivells educatius inferiors en 

totes les franges d’edat, si bé aquesta concentració es va suavitzant a mesura que augmenta 

l’edat del beneficiari/ària com semblaria obvi a priori. 

Gràfic 15. Distribució per nivell d’instrucció per trams d’edat. En percentatge 

 

Font: Elaboració pròpia  

De 16 a 18 anys, més del 75% de les persones beneficiàries no tenen l’educació obligatòria 

acabada; només un 22,9% l’ha assolit. Per a la següent franja, la primera xifra i la segona 

arriben al 43%. A aquesta franja, aquestes categories reuneixen doncs el 86% dels 

beneficiaris/àries mentre que a la franja anterior reunien aproximadament el 98%. A la franja 

d’edat d’entre 22 i 24 anys, les persones que no tenen l’educació obligatòria acabada són 

només el 21,5% i les que l’han acabada el 46,7%; aproximadament, comprenen el 78% dels 

beneficiaris i beneficiàries. La categoria relativa als que tenen una formació de grau mitjà o han 

                                            
55 El nombre de casos perduts per aquesta variable és del 18% per la franja d’edat 16-18, del 32,5% per la franja 18-21 i del 37,2% per la de 22 a 
24 anys.  
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assolit el batxillerat frega el 15% mentre els que tenen cicles formatius de grau superior i 

equivalents arriba en aquest tram al 8%  

Si observem les mateixes dades per sexe, per a totes les franges s’observa que les beneficiàries 

acaben en un major grau l’educació obligatòria (segona franja començant per sota), excepte en 

la franja 22-24 en què la xifra és similar (46 i 47%, respectivament). En general, per a les dones 

els nivells d’estudis més alts tenen un pes una mica superior. Destaca l’11,8% corresponent a 

les que són donades d’alta a programes del SOC amb titulació universitària a la franja d’entre 

22 i 24 anys. 

Gràfics 16 i 17. Nivell d’instrucció per trams d’edat. Homes i Dones. En percentatge 

Font: Elaboració pròpia  

Aquestes dades es relacionen amb uns nivells d’estudis relativament superiors (una major 

permanència relativa al sistema educatiu) per part de les noies però aquí també podríem 

parlar del factor del diferencial en la taxa d’activitat que, recordem, per a l’any 2005 a la franja 

d’entre 16 i 24 anys se situava als 11 punts. També pot indicar unes majors dificultats per 

trobar una feina satisfactòria en el cas de les dones, fins i tot, amb una relativament millor 

preparació acadèmica; de fet, la taxa d’atur per al 2005 se situava a un nivell similar en tots 

dos col·lectius, malgrat tot56. 

Si observem la distribució pel territori de l’atenció a les persones i beneficiàries joves, tornem 

a observar una clara preeminència de la província de Barcelona amb més d’un 79% dels casos. 

La província següent és Tarragona amb un 10,8%, i Girona i Lleida queden amb un 5,5 i un 

4,4%, respectivament. Si comparem la distribució de la població activa jove l’any 200557 amb la 

distribució dels beneficiaris i beneficiàries per al mateix període, la província de Barcelona 

torna a estar sobrerrepresentada, ja que només comprenia un 72% de la població activa jove 

aquell any mentre que atenia un 81,1% de les persones beneficiàries. Girona, per la seva 

banda, comprenia el 12% de la població activa jove en contraposició al 5,2% de persones 

beneficiàries ateses en aquest territori. Lleida i Tarragona també es veuen infrarrepresentades 

però en molt menor grau.  

                                            
56

 El 15,8 per als nois i el 15,9% per a les noies. (Idescat. EPA)  

57
 Idescat. EPA. 
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La distribució dels i les joves entre els diferents programes (taula 3) no és radicalment diferent 

a la que s’observa per a les persones beneficiàries en conjunt. El programa de Formació 

ocupacional i els Pactes territorials per l’ocupació són els que acullen de forma majoritària 

també a aquest col·lectiu (més de 6 de cada 10) si bé augmenta la importància dels programes 

específics relatius a les polítiques TET, sobretot pel que fa a les Cases d’Ofici i els Programes de 

garantia social, que sumen el 19,6% de les persones beneficiàries. Els tres programes 

exclusivament per a joves arriben a comprendre en total el 22,4%. Els programes vinculats a 

les polítiques TET, per tant, no tenen un paper molt rellevant entre el total de polítiques 

actives d’ocupació. 

Taula 3. Distribució dels i les joves (16-24) als programes del Servei d’Ocupació de Catalunya 
2005-2006 

 

Nom del programa 
Distribució dels 

casos 
(nombres absoluts) 

Distribució dels casos 
(en percentatge) 

Accions Integrades 2.338 4,0 

Formació Ocupacional (FIP) 21.041 35,7 

Cases d'Ofici (CO) 7.191 12,2 

Escoles Taller (ET) 1.666 2,8 

Itineraris Personals d'Inserció (IPI) 3.211 5,4 

Pactes Territorials per l'Ocupació (PTO) 16.474 27,9 

Plans d'Ocupació (PLOC) 2.113 3,6 

Programes de Garantia Social (PGS) 4.353 7,4 

Reciclatge 560 1,0 

Total 58.947 100,0 

Font: Elaboració pròpia  

3.3.5 Joves i nacionalitat 

De totes les persones beneficiàries joves, les persones estrangeres suposen un 21,3%, és a dir, 
un 4% més que en el conjunt dels beneficiaris/àries58. De fet, és en aquesta franja d’edat on 
tenen un major pes relatiu; a la d’entre 25 i 34 anys suposen el 18,6% i a la d’entre 35 i 44 anys 
el 16,9% dels beneficiaris/àries d’aquesta edat. Concretament, en els trams definits a l’interval 
d’entre 16 i 24 anys tenen una major representativitat en el tram d’entre 16 i 18 anys amb un 
24,9%.  

 

 

 

 

 

                                            
58

 A l’Enquesta de Població Activa no existeixen dades creuades per nacionalitat i grups d’edat. Considerant com a aproximació la 
variable “lloc de naixement”, el 2005 la població activa jove no nascuda al territori estatal suposava el 18,6% del total (un 21,9% 
per al 2006). Per al mateix any i grup d’edat, el pes de les persones beneficiàries estrangeres era d’un 17,4%. 
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 Gràfics 18 i 19. Distribució per sexe per trams d’edat. Estrangers i nacionals. En percentatge 

 

Font: Elaboració pròpia  

Si considerem els trams d’edat també en funció de la variable sexe, els estrangers homes 

arriben a ser un 27,4% del total de beneficiaris homes d’entre 16 i 18 anys en el moment de 

donar-se d’alta a un programa. En el cas de les dones estrangeres, el seu pes és bastant menor 

dintre del total de noies per a totes les franges d’edat no passant del 19,3% en cap cas.  

En relació amb això, el pes dels homes en el total de persones beneficiàries estrangeres joves 

és encara superior al dels homes nacionals dins del mateix col·lectiu amb nacionalitat 

espanyola. Així, mentre els homes amb nacionalitat espanyola suposen un 56,2 % del total de 

beneficiaris nacionals joves, en el cas dels estrangers aquest percentatge arriba al 64,8%. Per 

trams d’edat, aquesta tendència a una major masculinització es manté excepte en el tram dels 

22 als 24 anys. 

Gràfic 20. Distribució per trams d’edat. Homes i dones estrangers. Homes i dones nacionals. 
En percentatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia  
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La distribució d’ambdós col·lectius pel que fa a l’edat d’alta és diferent principalment pel que 

fa a la concentració a la franja de 16 a 18 anys. En el cas del col·lectiu estranger trobem un 

45,1% de persones beneficiàries mentre que en el cas del col·lectiu nacional, només és el 

36,8%. En el grup de 22 a 24 anys s’inverteix la diferència i és en el col·lectiu nacional on el 

percentatge és més alt (28,3% contra un 18,3%). Si observem per sexes (gràfic 20) les pautes 

d’incorporació als programes són bastant similars. En el cas dels homes, hi ha una major 

concentració a la primera franja per part dels homes estrangers. En el cas de les dones, també 

s’aprecia una incorporació més accentuada en els primers intervals d’edat, sobretot el de 18 a 

21 anys de les dones estrangeres; en tot cas, res a veure amb la distribució masculina. 

El nivell d’instrucció és sensiblement inferior en el cas de les persones estrangeres. Així, un 

79,2% no han arribat a completar l’educació obligatòria mentre aquest percentatge és del 

44,7% en el cas de les persones nacionals. D’altra banda, les que han completat l’educació 

obligatòria arriben només al 17,4% en el cas de les persones estrangeres mentre que suposa el 

40,1% en el cas de les persones nacionals59. 

La distribució per programes d’ambdós col·lectius (taula 4) és similar quant als programes 

principals, Formació ocupacional i els Pactes territorials per l’ocupació però resulta 

espectacular l’augment de la importància del programa de les Cases d’fici en el cas dels joves 

estrangers. Les pautes accentuadament masculines i joves (16-18) de les persones 

beneficiàries d’aquest col·lectiu explicarien en part això. 

 

Taula 4. Distribució del col·lectiu jove als programes del Servei d’Ocupació de Catalunya 2005-
2006. Població estrangera i nacional 

Nom del programa 

Nacionals 
 

Distribució dels 
casos 

(en percentatge) 

Estrangers 
 

Distribució dels casos 
(en percentatge) 

Accions integrades 2,95 7,70 

Formació ocupacional (FIP) 37,44 29,25 

Cases d'ofici (CO) 9,15 23,49 

Escoles taller (ET) 2,70 3,28 

Itineraris personals d'inserció (IPI) 5,90 3,77 

Pactes territorials per l'ocupació (PTO) 28,95 24,23 

Plans d'ocupació (PLOC) 4,50 0,21 

Programes de garantia social (PGS) 7,25 7,87 

Reciclatge 1,15 0,20 

Total 100,00 100,00 

Font: Elaboració pròpia 

                                            
59

 El percentatge de casos en què no hi ha la dada disponible ronda el 30% en tots dos col·lectius. Per al cas de les dones 
estrangeres supera el 67% i és per això que no s’ha considerat el comentari de la distribució per sexe del nivell d’instrucció entre 
estrangers i nacionals. 
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3.4. Els programes vinculats específicament a la transició escola-treball: els Programes de 

garantia Social, les Cases d’ofici i les Escoles taller 

El nombre de persones beneficiàries d’aquests tres programes per als anys 2005 i 2006, 

d’acord amb les dades disponibles, va ser de 13.225. D’aquestes persones, un 54% es van 

donar d’alta al progra de les Cases d’ofici, un 33% als Programes de garantia social i un 12,6% a 

les Escoles taller. Si considerem les dades només per al 2005, tots tres programes igualen la 

seva importància amb les Escoles taller al capdavant i amb un pes menor per a les Cases 

d’Ofici, principalment. Així, les Escoles taller passen a significar el 38,1%, les Cases d’ofici el 

33,2% i els Programes de garantia social un 28,5%. 

Les persones beneficiàries d’aquests tres programes tenen majoritàriament de 16 a 17 anys. 

Aquest grup d’edat comprèn tres de cada quatre beneficiaris −només els beneficiaris de 16 

anys suposen el 48,8%. El grup de 18 a 21 anys comprèn un 21,4% dels casos i el grup de 22 a 

24 anys un 3,3%. Els programes amb una proporció major d’altres trams d’edat que no pas el 

més jove són les Escoles taller amb un 32,4% de persones beneficiàries per sobre dels 17 anys. 

Gràfic 21. Distribució per trams d’edat de les persones beneficiàries dels tres programes i 
total. En percentatge 

Font: Elaboració pròpia 

La majoria de les persones beneficiàries d’aquests programes no han arribat a acabar 

l’educació obligatòria. Així, la categoria més baixa de la classificació presentada (CITE 0/1) 

recull el 88,6% dels casos. Només un 10,4% han assolit l’ESO o l’equivalent.  

Com ja s’ha anticipat per d’altres anàlisis prèvies, d’aquests programes bàsicament se’n 

beneficien els nois. Suposen el 78,4% del total de les persones beneficiàries. Aquesta 

masculinització exagerada probablement no respon únicament a l’abandonament prematur 
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del sistema educatiu, més accentuat per part dels nois, sinó que possiblement intervenen 

factors com el tipus d’oferta concret o la pròpia inèrcia social i cultural d’aquests programes 

amb una tendència a ser considerats “programes per a nois”. Això sembla particularment 

notori a les Escoles taller (ET) o a les Cases d’ofici (CO) on el 91,4% i el 87,1% dels participants 

són nois (recordem que l’atur juvenil era similar per a tots dos col·lectius almenys l’any 2005). 

D’altra banda, en el cas dels Programes de garantia social (PGS) la proporció és de 60/40. 

Gràfic 22. Distribució per sexe de les persones beneficiàries dels tres programes i total. En 
percentatge 

Font: Elaboració pròpia 

 

En relació amb la nacionalitat, les persones joves sense nacionalitat espanyola suposen el 

32,9% de les beneficiàries totals d’aquests tres programes. De l’any 2005 al 2006 la seva 

importància augmenta: si al 2005 suposaven un 27,2% dels beneficiaris/àries, el 2006 varen 

suposar el 36,3% −fet probablement relacionat, almenys en part, amb l’increment de la seva 

importància a la població activa juvenil. Per a programes concrets, a les Cases d’ofici van 

suposar un 41% del total de beneficiaris/àries per al període 2005-2006, mentre als PGS només 

un 22,7% (gràfic 23). 
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Gràfic 23. Distribució per nacionalitat de les persones beneficiàries dels tres programes i 
total. En percentatge  

Font: Elaboració pròpia 

Per a tots els programes excepte per als PGS, hi ha una distribució entre sexes més 

masculinitzada en el col·lectiu estranger. És als PGS on les noies estrangeres tenen una major 

presència relativa i on de fet hi ha una lleugera feminització de la distribució en comparació 

amb el col·lectiu nacional (58/42 i 60/40). Això podria assenyalar un menor interès dels homes 

beneficiaris estrangers pels Programes de garantia social en comparació amb els beneficiaris 

amb nacionalitat espanyola. 

Gràfic 24 i 25. Distribució per sexe dels beneficiaris/àries dels tres programes segons 
nacionalitat. En percentatge  

 

Font: Elaboració pròpia 
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Si observem la participació en els programes per homes i dones en relació amb la seva 

nacionalitat, els Programes de garantia social són els únics programes on les noies estrangeres 

tenen més importància relativa que els nois estrangers respecte del seu col·lectiu sexual de 

referència (un 23,5% davant un 22,1%). No obstant això, en línia amb la xifra general, on les 

noies estrangeres tenen una major presència vers el col·lectiu femení nacional és a les Cases 

d’ofici ja que suposen un 27,1% del total de les noies. En el cas dels nois estrangers, 

òbviament, això també es produeix a les Cases d’ofici on suposen un 43% de tot el col·lectiu 

masculí.  
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4. Selecció d’experiències significatives  

La territorialització de les polítiques públiques, especialment, en el camp de l’atenció a les 

persones i les polítiques actives d’ocupació ha estat una prioritat dels diversos nivells de 

govern. Les polítiques actives d’ocupació a escala local s’han enfortit en els darrers anys 

gràcies a les iniciatives de les diverses administracions locals i al suport d’altres esferes de 

govern, des de l’autonòmica a l’europea. La dimensió local facilita, doncs, l’adaptació de les 

polítiques a la realitat territorial particular i possibilita la creació de xarxes, l’aplicació de 

mecanismes de participació i la concertació de les accions amb altres agents. En definitiva, la 

proximitat esdevé fonamental tant per al coneixement del problema i l’adaptació de les 

polítiques com per la necessària participació d’altres actors. 

Les polítiques de transició escola-treball s’han afegit a aquesta dinàmica. El suport de la 

Diputació de Barcelona, com a Administració local de segon nivell, als dispositius locals de 

transició escola-treball i la creació de xarxes per fomentar aquests instruments és un indicador 

rellevant del creixent interès i expansió d’aquestes actuacions al territori.  

Per aquests motius, una segona fase d’aquesta recerca ha consistit en l’exploració 

d’experiències significatives en matèria de polítiques de transició escola-treball que s’han 

desenvolupat al territori. Com a experiències significatives es consideren polítiques de 

transició escola-treball que aportin elements de reflexió, innovació i transferibilitat, tant dels 

seus  continguts com de les seves metodologies. S’ha evitat la utilització de “bona pràctica” 

perquè no es pretén “modelitzar” els casos estudiats sinó recollir pràctiques que puguin haver 

tingut més o menys èxit però que, sobretot, puguin aportar elements de reflexió per detectar 

fórmules d’actuació aplicables a altres àmbits.  

En un primer informe es va presentar un primer llistat d’experiències a Catalunya de les quals 

se n’haurien de triar algunes per estudiar-les en profunditat. Els criteris per a la selecció dels 

casos de la llista van ser els següents: 

 Una diversitat d’enfocaments, entitats promotores i col·lectius destinataris. 

 La complementarietat de recursos i optimització dels mateixos. 

 La creació d’espais de cooperació, participació i el treball en xarxa. 

 El reconeixement social i tècnic de l’experiència: s’han valorat positivament en 
diversos espais de debat i a les entrevistes realitzades, ja sigui com una pràctica de 
referència per a persones expertes com referències documentades.  
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4.1. Criteris per a la selecció dels casos d’anàlisi 

Inicialment, a partir de la consideració que les polítiques TET tenen com a prioritats el retorn al 

sistema educatiu reglat i la inserció laboral, es van classificar les experiències en funció de 

l’èmfasi en un o altre objectiu i segons l’espai en què s’implementen. També es va considerar 

el paper de la iniciativa social, sovint vinculada a l’esfera institucional, que pot aportar 

pràctiques específiques i innovadores, moltes vegades considerant diversos tipus 

d’intervenció. Posteriorment,  s’hi han afegit consideracions més operatives relatives a l’edat 

de les persones destinatàroes o l’àmbit territorial de l’experiència.   

Els criteris concrets per a escollir els casos, un cop feta la primera tria, han estat doncs els 

següents: 

1. Àmbit d’aplicació de l’experiència: municipal o supramunicipal (xarxes intermunicipals). 

Per a aquest criteri s’ha considerat la importància de seleccionar alguna experiència de 

xarxa entre municipis pel que fa a la implementació d’experiències. D’altra banda, 

trobarem doncs els casos en què es treballa a nivell municipal o inframunicipal (barri). 

2. Actors promotors: presència de la iniciativa social o el tercer sector en el disseny i gestió 

del projecte per contraposició a les experiències bàsicament de caire institucional o 

promogudes des de l’Administració. Les experiències en què aquesta iniciativa social és 

present poden aportar pràctiques innovadores i àmbits d’intervenció diversos. 

3. Espai d’intervenció principal: amb aquesta dimensió ens referim a si la pràctica està 

vinculada al món educatiu o vinculada a les polítiques actives d’ocupació. Considerem, 

d’una banda, les experiències properes al sistema educatiu o que estableixen vincles 

directes amb el possible retorn a aquest sistema per part de la persona beneficiària; i, 

d’una banda, les que estan bàsicament vinculades a la recerca de feina o a la formació per 

a la inserció laboral a curt o mig termini dels joves que han abandonat el sistema 

educatiu60.  

4. Franja d’edat prioritària dels destinataris: en aquest cas considerem la categoria menys de 

16 anys i més de 16 anys. Amb menys de 16 anys les experiències en el camp de la 

transició escola-treball estan fortament vinculades al sistema educatiu, ja que encara 

parlem del període d’escolarització obligatòria; podem parlar de pràctiques preventives o 

primerenques de suport a la transició escola-treball. A partir dels 16 anys la sortida total 

del sistema educatiu és possible i el ventall de possibilitats i orientacions de les polítiques 

s’amplia; el component de política activa d’ocupació pot aparèixer com a únic o en tot cas 

fonamental61.   

                                            
60

 Durant el treball de camp han aparegut nous espais d’intervenció que no remeten exclusivament a les polítiques actives 
d’ocupació desenvolupades des dels departaments o àrees de promoció econòmica o el món educatiu: ens referim a l’àrea o 
departament de joventut i els serveis socials o de benestar social. És un dels aspectes més interessants que han sorgit en el treball 
de camp i així s’ha recollit a les conclusions. 

61
 Aquests últims dos criteris se superposen al que podríem considerar possibles eixos principals d’una política TET: prevenció, 

informació, formació i acompanyament a la inserció. És a dir, una política TET o un programa pot incidir més en un eix o altre però 
és evident que en el cas dels menors de 16 anys primaran la prevenció i la informació. A partir dels 16 anys seran més importants 
la formació (al marge del sistema educatiu reglat: PQPI, ET, CO, Formació ocupacional) i l’acompanyament a la inserció, si bé la 
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A més d’aquestes experiències també s’ha considerat, en menor grau, la demarcació territorial 

del municipi o municipis en què es desenvolupa l’experiència i la mida dels municipis examinat 

(la diferència de l’entorn social i de recursos entre els municipis petits i els mitjans o els grans 

poden oferir noves perspectives, carències o avantatges). D’aquesta manera, s’ha seleccionat 

un cas fora de la província de Barcelona i s’ha considerat el cas de Canovelles (també s’havia 

considerat l’estudi de la xarxa Anoia Sud o la xarxa Maresme Sud, formades per municipis 

petits,  que finalment s’han descartar com a casos d’estudi). 

En la selecció dels casos també s’ha comptat amb l’assessorament de l’Àrea d’Educació de la 

Diputació de Barcelona i del Servei d’Ocupació de Catalunya.  

A continuació mostrem els casos seleccionats en negreta, els que estan només en cursiva 

finalment van ser descartats a última hora, en relació amb els criteris de selecció prèviament 

explicats: 

Taula 5. Casos seleccionats per criteris  

Taula resum de casos seleccionats 

 MUNICIPAL INTERMUNICIPAL (XARXA) 

PRÀCTIQUES 
INSTITUCIONALS 

Menys de 16 anys Manresa  (Programa Laboràlia)  

Més de 
16 anys 

(16-25) 

Món educatiu 

L’Hospitalet  (Programa DIRCES i altres) 

Badalona (RAP) 

Canovelles (Programa L’Empresa Educa; 
Programa Parlem de feina) 

Xarxa TET Baix Llobregat           
(12 municipis; intercanvi 

experiències i desenvolupament 
de dispositius locals) 

Política activa 
d’ocupació 

L’Hospitalet (Programa POA i altres; PEE; 
Llei de barris) 

Canovelles (Dispositiu local d’Inserció i 
altres programes , membre de la xarxa TET 

Vallès Oriental) 

Girona (PEE; PEiC, Llei de Barris) 

Badalona (Servei local de TET) 

Xarxa TET Baix Llobregat           
(12 municipis; intercanvi 

experiències i desenvolupament 
de dispositius locals) 

ENTITATS SOCIALS 

Menys de 16 anys 

Fundació Marianao de Sant Boi  (Projecte 
Èxit; Programa Accés) 

Casal d’Infants del Raval de Barcelona 
(xarxa d’accés al treball; Itineraris pre-

laborals; centre obert 12-16 anys) 

 

Més de 
16 anys 

(16-25) 

Món educatiu Fundació Marianao de Sant Boi (PQPI)  

Política activa 
d’ocupació 

Fundació Marianao de Sant Boi   (Aprèn i 
treballa; Inserta’t; i altres) 

 

                                                                                                                                
informació també pot tenir un paper rellevant. Els espais d’intervenció també tenen certa relació o poden prioritzar d’entrada 
alguns d’aquests eixos. Així mateix, el treball de camp ha mostrat una àmplia variablitat sobre aquests supòsits, per exemple, un 
POA pot iniciar l’acompanyament abans dels 16 anys.   
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4.2. Justificació dels casos  

MANRESA. PROGRAMA LABORÀLIA 

El programa Laboràlia és una experiència concreta que es desenvolupa a Manresa, municipi de 

la província de Barcelona que no forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

L’experiència és d’àmbit municipal i els seus beneficiaris/àries tenen majoritàriament menys 

de 16 anys.  

Des del punt de vista de les adaptacions curriculars als últims cursos de l’ESO, ara ja 

reconegudes pel Departament d’Educació dins la figura de l’aula oberta62, el projecte Laboràlia 

probablement sigui molt significatiu quant a les variants lligades al món laboral. És una 

experiència reconeguda tècnicament, administrativament −rep la subvenció més elevada que 

assigna per a aquests tipus de projectes la Diputació de Barcelona i les seves responsables han 

impartit formació introductòria al professorat d’aula oberta−, amb una trajectòria important,  

aquest curs s’ha iniciat la setena edició. 

GIRONA 

Girona és l’únic municipi del qual s’han examinat experiències que està fora de la província de 

Barcelona; les condicions respecte al suport tècnic i/o econòmic a les polítiques TET varien 

respecte a la província de Barcelona. L’anàlisi se centra en les experiències destinades 

majoritàriament als nois i les noies majors de 16 anys, de manera que no s’han explorat els 

programes que, per exemple, es fan autònomament als instituts. 

És un cas en el que conflueixen diversos recursos i fons de finançament d’origen educatiu en 

algun dels barris i en el qual també hi ha un esforç molt important pel que fa les polítiques 

actives d’ocupació. Concretament, hem examinat quatre serveis o programes diferents. 

D’entrada es pot constatar que no hi ha un desenvolupament integral de les polítiques TET 

més enllà d’aquests serveis o programes concrets; des d’aquest punt de vista, pot resultar un 

cas bastant significatiu en el marc dels municipis amb més població. Alguna experiència 

apuntada durant la investigació i que, finalment, no s’ha pogut investigar ha estat la de la zona 

de Vila-roja i Font de la Pólvora en el marc del programa “Integrant accions”.  

FUNDACIÓ MARIANAO DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

Ha resultat l’únic cas examinat que correspon a iniciatives socials o del tercer sector. 

Principalment, l’anàlisi s’ha centrat en les experiències i serveis per a persones majors de 16 

anys, encara que aquesta fundació també porta a terme projectes per a joves encara a l’etapa 

escolar obligatòria.  

                                            
62

 “Per als alumnes que, per causes diverses, presenten mancances significatives en els seus aprenentatges, baix nivell 
d’autoestima i desmotivació per l’activitat escolar i, per tant, requereixen estratègies metodològiques i organitzatives prou 
diferenciades de les de l’aula ordinària, o per als qui a causa d’una disminució psíquica requereixen una metodologia més 
funcional, al tercer i quart d’ESO es poden organitzar, en el marc dels programes de diversificació curricular, entorns escolars en 
què prevalguin plantejaments més globals i activitats més funcionals que mantinguin la motivació de l’alumnat per assolir les 
competències bàsiques. La peculiaritat de cada centre marcarà les línies específiques que caldrà desenvolupar per atendre 
l’alumnat. Aquests entorns o programes de diversificació curricular es plantegen com a aules obertes”. Instruccions per a 
l’organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008 citat en un document per a la formació dels equips directius de 
secundària. 



 
 
 

Polítiques de transició escola - treball 

 

Pàgina 79 de 230 

 
 

El seu àmbit d’actuació malgrat tenir com a epicentre el barri de Marianao de Sant Boi de 

Llobregat s’estén, com a mínim, a tot el municipi. Sant Boi de Llobregat és un dels municipis 

que forma part de la Xarxa TET del Baix Llobregat i disposa d’un Servei local de TET (SLTET). La 

Fundació Marianao està incorporada a la xarxa local TET que s’ha configurat al municipi i els 

seus serveis s’inclouen al conjunt que contempla el dispositiu local.      

El cas d’aquesta Fundació pot resultar prou significatiu per explorar el grau i tipus de 

cooperació que pot establir una entitat d’aquest tipus amb l’Administració local. Però, 

sobretot, ens ha de permetre il·lustrar quines són les potencialitats genuïnes d’aquestes 

organitzacions i els seus programes (a diferència dels que es poden fer des de les diferents 

administracions públiques) vers el suport a joves en processos de transició de l’escola a la vida 

activa.  

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

La selecció d’aquest cas es correspon al criteri de ser un conjunt d’experiències d’àmbit 

municipal desenvolupades des l’Administració local i que cobreix tant el període fins als 16 

anys com el tram d’edat dels 16 anys en endavant. L’Hospitalet de Llobregat és la segona ciutat 

més gran de Catalunya i s’ubica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

És una experiència similar a la de Girona des del punt de vista de no tenir definit a priori un 

dispositiu local TET, però de comptar amb experiències desnvolupades des de diferents 

departaments de l’Ajuntament. En aquest cas parlem, però, d’una Administració local 

desenvolupada,  sobretot pel que fa al departament d’educació, i amb més recursos. També és 

un cas en què trobem diverses fonts de recursos econòmics per a alguna de les experiències 

(PEE i PII de la Llei de Barris).  

Resulta particularment interessant ja que s’hi han desenvolupat alguns programes pioners en 

el camp TET com és el Programa d’orientació i acompanyament (POA), el programa Ponts 

(activitats extraescolars de tipus prelaboral) o el Programa DIRCES (programa que porta als 

diversos IES del municipi informació d’interès per als joves en diversos camps, inclòs el 

laboral). A més, té una Oficina de recursos per a la Emancipació Juvenil i s’està implementant 

un projecte pilot TET.  

XARXA INTERMUNICIPAL TET DEL BAIX LLOBREGAT 

Es tracta d’una experiència supramunicipal, és a dir, una xarxa de municipis o intermunicipal. 

La Xarxa TET del Baix Llobregat ha estat considerada com una de les més significatives des de 

diversos punts de vista. Així, és la xarxa amb més trajectòria i la més consolidada de les que ha 

impulsat la Diputació de Barcelona. És també la que més extensament ha treballat totes les 

qüestions que sobre la taula posava l’aplicació de la LOGSE i, concretament, les qüestions de la 

transició entre l’escola i la vida activa o el treball. Finalment, els ajuntaments membres, en 

part gràcies a les discussions i experiències aportades a aquest fòrum comú i, en general, al 

suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona han desenvolupat dispositius locals TET 

que es compten entre els projectes més ambiciosos que en aquest àmbit es fan a Catalunya.    
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CANOVELLES 

És un cas que s’ha incorporat a última hora a la selecció definitiva dels casos. Aporta dues 

característiques singulars que el fan diferent a la resta. Parlem, d’una banda, d’un municipi 

relativament petit, amb pocs recursos i, d’una altra, d’un municipi que ha dissenyat 

pràcticament des de zero una estructura per treballar les polítiques TET a nivell municipal. 

Aquest, doncs, ha de ser un cas que ens il·lustri principalment un tipus d’estructura 

organitzativa política i administrativa a nivell local per a un dispositiu TET i, en menor mesura 

davant els recursos escassos, el disseny del circuit de suport pensat per a les persones joves. 

Els programes concrets examinats finalment s’han ubicat en el món educatiu amb destinataris 

d’entre 14 i 16 anys.  

4.3. Disseny de la selecció de les persones entrevistades 

Els perfils següents es van plantejar inicialment per a entrevistar entre els diferents casos. 

Finalment, s’han descartat entrevistes a personal polític o expert aliens als casos ja que s’ha 

preferit, a causa de les limitacions temporals per fer el treball de camp, prioritzar les 

entrevistes en dos primers perfils. En aquests casos, sovint, ha primat la capacitat per recollir 

informació nova més que diversos punts de vista sobre la mateixa experiència ja que hi ha 

casos en què moltes s’hi han referenciat. 

Perfil 1. Responsable/s del projecte (visió general del projecte, punt de vista tècnic): 

1.1 Vessant educatiu. Tècnic/a d’educació o similars. 

1.2 Vessant treball o d’inserció laboral. Tècnic/a de promoció econòmica o similars. 

Perfil 2. Persones coneixedores del funcionament quotidià del projecte i/o professionals que hi 

intervenen (visió de camp). 

2.1 Sistema educatiu secundari obligatori o tutor responsable del Departament d’educació 

en un PTT-PQPI. 

2.2 Formació professional i/o inserció laboral. Monitor/a de pràctiques i/o orientador/a 

laboral; tutor/a relacionat amb l’orientació laboral en un PTT-PQPI.  

2.3 Món empresarial. Empresari/ària col·laborador/a o responsable de les pràctiques a 

l’empresa. 

Perfil 3. Càrrecs polítics (visió panoràmica del projecte i les polítiques, punt de vista polític).  

Pot ser útil en els casos que ens ofereixi una bona perspectiva analítica derivada d’un 

elevat interès en la qüestió o una experiència contrastada en aquest camp. 

Perfil 4. Persones externes en el present a les experiències analitzades però amb un 

recorregut,  experiència o coneixement que poden fer interessant la seva aportació des del 

punt de vista analític i/o propositiu.  
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Perfil 5. Beneficiaris/àries dels programes. 

Per la seva complexitat tècnica aquest darrer perfil es va descartar des del principi. A més, el 

treball de camp ha revelat que no en una hipotètica agenda futura, pel que fa al 

desenvolupament de la investigació en polítiques TET, seria d’interès aquesta aproximació.   
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Taula 6. Perfil de les persones entrevistades per casos. 

 

Perfil de les persones entrevistades per casos 

CASOS 

PERFIL 1  (Responsables i/o coordinadors de l’experiència) PERFIL 2 (Personal implicat en l’execució del projecte) 

1.1  

Vessant educatiu (o altres com 
serveis socials) 

1.2  

Vessant d’inserció laboral 

2.1  

Tutors/es o personal lligat al 
món educatiu 

2.2  

Monitors/es o inseridors/es 
laborals 

L’Hospitalet 
del 

Llobregat 

1) María José Rodríguez (cap de 
Negociat d’educació especial, adults 
i postobligatori i responsable del 
POA de l’Hospitalet). L’entrevista es 
va fer conjuntament amb Ruth 
Nicolau 

2) Belén Rufián (responsable de 
l’Àrea de formació de l’Oficina 
d’Emancipació Juvenil de 
l’Hospitalet) 

1) Pere González (Tècnic de 
promoció econòmica i 
responsable dels programes de 
formació) 

2) Estela Clemente 
(responsable projecte Bellvís i 
projectes amb fons europeus 
de L’Hospitalet) 

1)Ruth Nicolau (tècnica 
d’orientació del POA). 
L’entrevista es vafer 
conjuntament amb M.J. 
Rodríguez 

 

Manresa 1) Marta Romeo (Dept. Educació) 
2) Lluïsa Solé (coordinadora 
general del projecte) 

3) Margarita Borràs (tutora 
IES Pius Font i Quer) 

4) Monitor del tastet 
d’instal·lacions 



 
 
 

Polítiques de transició escola - treball 

 

Pàgina 83 de 230 

 
 

Perfil de les persones entrevistades per casos 

CASOS 

PERFIL 1  (Responsables i/o coordinadors de l’experiència) PERFIL 2 (Personal implicat en l’execució del projecte) 

1.1  

Vessant educatiu (o altres com 
serveis socials) 

1.2  

Vessant d’inserció laboral 

2.1  

Tutors/es o personal lligat al 
món educatiu 

2.2  

Monitors/es o inseridors/es 
laborals 

Canovelles 

 

1) Jordi Canal (tècnic d'educació i 
responsable PTET de Canovelles) 

 

 

1) Carme Baró (tècnica de 
promoció econòmica  i 
responsable DIL de Canovelles)  

 

 

1) Ricard Morales (tutor de 
4rt d’ESO i responsable a l’IES 
Bellulla del programa 
l'Empresa Educa) 

 

1) Laura Ondoño (responsable 
del programa Parlem de feina a 
l’IES Bellulla) 

Girona 

1) Fina Espinosa (anterior 
responsable Fem feina, responsable 
joves del PEiC). L’entrevista es va fer 
conjuntament amb Jordi Roura. 

2) Marta Esteva* (responsable de 
l’Ajuntament i tutora del PTT de 
Girona) 

1) Joan Massó (tècnic 
acompanyament a la inserció 
DIE) 

1) Jordi Roura (dept. Serveis 
socials; educador social i 
implementador Fem feina). 
L’entrevista es va fer 
conjuntament amb Fina 
Espinosa 

2) Marta Esteva* 
(responsable Ajuntament i 
tutora del PTT de Girona). 

1) Miquel Resclosa (Oficina 
Jove de Treball de Girona) 
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Perfil de les persones entrevistades per casos 

CASOS 

PERFIL 1  (Responsables i/o coordinadors de l’experiència) PERFIL 2 (Personal implicat en l’execució del projecte) 

1.1  

Vessant educatiu (o altres com 
serveis socials) 

1.2  

Vessant d’inserció laboral 

2.1  

Tutors/es o personal lligat al 
món educatiu 

2.2  

Monitors/es o inseridors/es 
laborals 

Xarxa Baix 
Llobregat 

1) Conchi Andrés (cap de la Unitat 
d’Educació Permanent i Inserció 
Sociolaboral de Sant Boi de 
Llobregat; també representant a la 
xarxa TET del Baix Llobregat per part 
de Sant Boi i responsable actual de la 
gestió administrativa de la mateixa) 

2) Marcel·lina Bosch (cap dels 
Serveis d'educació de Sant Vicenç 
dels Horts i una de les iniciadores del 
projecte de la xarxa TET del Baix 
Llobregat com a representat de Sant 
Vicenç dels Horts). 
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Perfil de les persones entrevistades per casos 

CASOS 

PERFIL 1  (Responsables i/o coordinadors de l’experiència) PERFIL 2 (Personal implicat en l’execució del projecte) 

1.1  

Vessant educatiu (o altres com 
serveis socials) 

1.2  

Vessant d’inserció laboral 

2.1  

Tutors/es o personal lligat al 
món educatiu 

2.2  

Monitors/es o inseridors/es 
laborals 

Fundació 
Marianao 

de Sant Boi 
del 

Llobregat 

1) Esther Roc (responsable projectes 
de formació prelaboral) 

2) Conchi Andrés (Cap de la Unitat 
d’Educació Permanent i Inserció 
Sociolaboral de Sant Boi de 
Llobregat). 

1) Laura Cruz (responsable de 
l’àrea d’inserció social i laboral 
de l’entitat) 

 

 

 

1) Raquel Lozano (tècnica 
d’orientació i inserció; 
actualment implicada al 
projecte Balcons de colors i 
abans orientadora a l’Aprèn i 
treballa) 

* Podria també estar ubicada a inserció laboral. Font: elaboració pròpia
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5. Els estudis de cas 

5.1 Manresa. El programa Laboràlia 

5.1.1. Descripció del programa 

Presentació: retrat de la situació al municipi 

Aquest programa es desenvolupa a Manresa, capital del Bages i municipi de la província de 

Barcelona. La localitat compta amb una població d’uns 75.000 habitants, dels quals 7.536 

(aproximadament un 10%) tenen entre 15 i 24 anys. El 13% de la població és d’origen 

estranger extracomunitari, una xifra que supera el 19% en el cas de la població jove63. La taxa 

d’atur registrat sobre la població activa local estimada64 al febrer del 2009 era del 13,95% en el 

conjunt de la població i del 16,3% per a la població jove, amb gairebé una duplicació del 

nombre d’aturats respecte del mateix període del 2008 en aquest últim grup −les xifres són 

superiors a la mitjana provincial. 

El nombre d’alumnes que estava cursant el segon cicle de l’ESO a algun dels 10 instituts del 

municipi per al curs 2007-2008 era de 1.510 joves: 794, més de la meitat, ho feien a algun dels 

quatre IES públics de la ciutat –la resta, 6, són de caire privat concertat. La taxa de no 

graduació en l’ESO per al curs 2006-2007 va ser del 21,2% per al total de l’alumnat i del 24,8% 

per a l’alumnat de l’escola pública. 

A més de l’experiència analitzada, el municipi també disposa de nou PQPI (dues línies 

corresponents a PTT, dos FIAP desenvolupats per part de dos IES, dues línies desenvolupades 

per l’Ajuntament en solitari, i tres més duts a terme per altres entitats del municipi), i una 

Escola taller amb diferents mòduls, apart d’altres programes de formació ocupacional 

generalistes i de  centres de formació permanent. El departament d’educació de l’Ajuntament 

també lidera l’organització de la Fira de l’Estudiant que es fa un cop l’any a Manresa.   

Antecedents i orígens 

Aquest programa dóna resposta a una necessitat expressada per dos dels instituts públics del 

municipi durant el curs 2000-2001. Aquests instituts demanaven un recurs per a als alumnes 

“que s’havien perdut un moment i que ja s’havien quedat allà perduts... o que no assistien i els 

costava molt reenganxar-los a la classe perquè no tenien una base suficientment forta com per 

poder continuar a tercer o quart d’ESO”65. En definitiva, alumnes amb retards en 
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 Idescat. BEMC. Dades del padró municipal.  
64

 La població activa local estimada es calcula a partir de les taxes d’activitat provincial de l’EPA  i el padró municipal de 2008. 
Aquest càlcul és proposat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona davant la llunyania de l’últim 
cens de referència (2001) que és el que es fa servir tradicionalment per a aquest càlcul: 
www.cfibs.es/downloads/Metodologia.pdf.  
Les dades es poden consultar a la base de dades Hermes de la Diputació de Barcelona.  
 
65

 Entrevista amb la coordinadora del programa Laboràlia. 

http://www.cfibs.es/downloads/Metodologia.pdf
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l’aprenentatge i/o dèficits motivacionals que s’expressaven tant en forma d’absentisme com 

en formes actitudinals passives o pertorbadores de la classe.  

La demanda va arribar al departament d’educació de l’Ajuntament que es va posar en contacte 

amb la Diputació de Barcelona a través de la xarxa de municipis per rebre assessorament sobre 

quin tipus de recurs podria resultar adient. Bàsicament, es va arribar a la conclusió que es 

necessitava un recurs que en certa manera estirés dels alumnes, els tornés a motivar i a 

reincorporar-los amb major sintonia a l’escola: “Laboràlia és com el caramel, que li dius va si 

t’esforces, si vens, no et desanimis que potser ara és molt avorrit però que l’any que ve pot ser 

una altra cosa però per poder-te apuntar aquí has de venir cada dia a l’escola [...] Llavors es 

pacta amb aquests alumnes això: si tu vens, si a final de curs et presentes als exàmens que hi 

ha de suficiència i nosaltres veiem que tu tens interès... *doncs+ hi podràs anar”66. D’altra 

banda, també implicava que el recurs havia d’incorporar metodologies diferenciades respecte 

de les emprades a l’aula ordinària. 

Amb aquest assessorament tècnic extern es va impulsar un programa experimental de Tastets 

d’oficis (va ser dels primers que es van implantar a la província de Barcelona); va tenir com a 

experiència de referència inicial el projecte Ametista de Sant Celoni, tot i que hi va haver 

diferències substancials de bon principi pel que fa al tipus de modalitat de les experiències 

pràctiques, concretament, en el paper de les pràctiques en empreses durant alguns mesos de 

l’any67. En el cas de Manresa es va decidir desenvolupar el projecte bàsicament a través de 

tallers fets en diversos espais municipals, aprofitant al màxim els recursos ja disponibles i 

durant tot el curs. Això també ha suposat que es pugui atendre d’entrada un número superior 

d’alumnes.  

La col·laboració del departament d’ocupació de l’Ajuntament es va buscar des del moment en 

què es va decidir que el recurs tindria un vincle fonamental amb la formació i la orientació 

laboral. A més, també podria suposar una font de recursos econòmics complementària per 

tirar endavant el projecte. En el projecte van estar implicats, finalment, els quatre instituts 

públics del municipi. D’una banda, l’Ajuntament considerava que era un projecte de ciutat i 

que, per tant, havia d’implicar de forma ineludible a tots els instituts públics; i, d’una altra, els 

instituts inicialment tampoc veien amb bons ulls que només fossin alguns d’ells els que 

aportessin alumnes al programa, amb els riscos d’estigmatització que comporta.  

Descripció de l’experiència 

El programa Laboràlia consisteix a fer una adaptació curricular en què els i les alumnes 

participants tenen el permís de l’Institut per sortir dos cops a la setmana, vuit hores en total, 

per fer una sèrie de mòduls i tastets d’oficis d’un mes de durada cadascun (32 hores) en 

                                            
66

 Entrevista amb la tutora del programa Laboràlia a un dels IES de Manresa. 

67
 El serveis jurídics de l’Ajuntament no van veure clar en el pla legal la participació a empreses de menors de 16 anys amb l’únic 

suport d’un conveni “privat” signat entre l’institut, els pares, l’Ajuntament i l’empresari així que es va optar per la fórmula dels 
tallers. Algun any algun institut va insistir, però, en aquest fet i es va tractar d’implicar empreses municipals; tanmateix ni l’IES veia 
que aquest fos un bon exemple o experiència real d’empresa per a l’alumne ni a l’Ajuntament li van resultar gens fàcils diversos 
aspectes organitzatius. En tot cas, no s’han deixat de fer visites ocasionals a empreses amb el grup classe. 
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diferents espais del municipi; són petits tallers on l’alumne/a pot experimentar els diferents 

requisits necessaris per dur a terme determinades professions; es tracta que l’alumne/a pugui 

copsar les diferents habilitats, coneixements i actituds que ha de desenvolupar a l’hora de 

treballar-hi. 

Concretament, parlem de set tallers d’ofici: electricitat o instal·lacions; administratiu-

comercial; perruqueria; pintura; imatge digital; salut; pastisseria-iniciació a la cuina, i un mòdul 

d’orientació laboral que es combina amb un altre de seguretat i higiene en el treball. En la 

selecció dels Tastets s’han tingut en compte criteris pedagògics, l’aprofitament dels recursos 

disponibles ja existents al territori de titularitat municipal o amb participació de l’Ajuntament i 

l’adequació als perfils laborals més demandats a la zona. En els Tastets que és possible, es 

procura fer una visita programada a una empresa relacionada amb el sector representati , fins i 

tot, fer alguna activitat de manera que l’alumne pugui veure i contrastar en el món real els 

coneixements obtinguts. L’enfocament s’intenta que sigui molt pràctic amb la perspectiva d’un 

objectiu final realitzable fins i tot en els mòduls més teòrics68.  

La resta d’hores del currículum de les persones beneficiàries es fan a l’IES i, en aquest cas, és 

l’institut que decideix de manera unilateral l’organització de les seves classes i els seus 

continguts. De forma general, els alumnes Laboràlia formen un grup específic al marge de 

l’aula ordinària, si bé es procura que facin algunes matèries de manera conjunta amb tota la 

resta d’alumnes, és el cas, per exemple, de l’educació física. Si parlem del cas concret d’un dels 

instituts, aquests i aquestes alumnes fan les mateixes matèries que l’alumnat de l’aula 

ordinària però amb menys hores, amb un nivell més baix, suficient, a priori, per poder cursar 

un cicle formatiu i amb un enfocament més pràctic encaminat a la utilitat per a la vida diària. 

En el cas d’alguna de les matèries com ara la llengua catalana s’intenta aprofitar algun 

contingut dels tastets −coneixem el cas del tastet de pastisseria− per a fer exercicis pràctics.  

En el programa participen entre 40 i 60 alumnes anualment69, de 10 a 15 alumnes per institut 

aproximadament. En les hores Laboràlia els alumnes es distribueixen en grups de 6 a 8 

alumnes. Els diferents grups fan els tallers de manera rotativa durant tot el curs escolar. La 

confecció dels grups es fa aleatòriament des de la coordinació del programa a partir d’una fitxa 

inicial que omple l’alumne en el Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) del municipi. En 

general, però, es procura no barrejar alumnes dels diferents instituts.  

Als tallers els i les alumnes són avaluats en base a quatre paràmetres: l’interès, la participació, 

l’adquisició de coneixements i l’assistència i puntualitat. Cada monitor/a decideix la forma 

d’arribar a aquestes valoracions, expressades numèricament de l’1 al 5, les quals després seran 

reflectides juntament amb observacions de caire qualitatiu a un llibret que els alumnes reben a 

principi de curs. Aquestes notes són enviades cada trimestre al tutor del grup Laboràlia de l’IES 
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 Per exemple, en el mòdul d’orientació laboral es fa una visita a l’oficina de treball i s’acaba amb una mena de gimcana on els 
estudiants han de posar en pràctica tota una sèrie de passos per a afrontar una hipotètica recerca de feina. 

69 Si prenem la xifra d’alumnat matriculat als IES públics per al curs 2007-2008 a 4rt d’ESO, el programa pot arribar a cobrir doncs 
fins a un 15% del mateix aproximadament. 
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corresponent i és des de l’institut que es decideix com aquesta valoració es tindrà en 

consideració o el pes que tindrà en el conjunt de l’avaluació de l’alumne/a.  

Per a l’edició del 2007-2008 hi va haver un projecte final de mòdul, de manera que cada 

alumne, en finalitzar el Tastet, havia de tenir un objecte o un resultat final tangible i valorable. 

Després, servien per fer l’exposició de final de curs, o bé per a utilitzar-los per a un ús personal. 

L’alumne podia mostrar d’aqueta manera als pares, companys i amics les tasques realitzades 

dins del programa. En el dia que es fa aquest acte públic de final de curs també es fa el 

lliurament d’un diploma a l’alumnat.       

L’objectiu principal del programa és aconseguir que els alumnes que estan desmotivats es 

tornin a reenganxar al sistema educatiu i obtinguin el graduat en l’ESO. Un objectiu no explícit 

però que s’ha convertit de facto en una línia d’actuació és l’orientació dels nois i noies cap a la 

continuïtat educatiu-formativa. Així, els tastets es veuen com un vincle a mig termini amb el 

món laboral ja que a curt termini es prioritza l’acompanyament a la inscripció en algun cicle 

formatiu de grau mig que sigui de l’interès de l’alumne, si és que aconsegueix aprovar 

finalment el curs70. Altres objectius del programa serien desenvolupar les capacitats de relació 

i de cooperació per poder adaptar-se al funcionament de la vida activa i promoure el 

coneixement de forma experimental de mecanismes i habilitats de l’àmbit professional, com a 

preparació i orientació de la futura integració al món laboral. 

Col·lectiu destinatari: perfil dels beneficiaris/àries i diversitat 

Les persones joves que atén el programa estan cursant tercer i, sobretot, quart d’ESO. La 

inclusió de joves de tercer és pensada per a casos molt concrets: alumnes repetidors, amb 16 

anys i que es preveu que abandonaran el curs71. Els participants a Laboràlia són nois i noies 

desmotivats acadèmicament i/o amb dificultats o retards a l’aprenentatge però que tampoc 

tenen problemàtiques especials pel que fa a la conducta a classe;a més, han de tenir una certa 

capacitat d’establir compromisos i de responsabilitat. No és un projecte destinat a alumnes 

que en un moment determinat estan absolutament exhausts del sistema educatiu o del 

professorat. La selecció dels participants la fan els diferents equips docents dels instituts de 

forma autònoma, si bé s’han d’acollir en principi a aquests criteris comuns. En casos molt 

puntuals la coordinació elabora currículums en què l’alumne repeteix tastets en lloc de fer-los 

tots.  

El percentatge de les noies participants ha anat creixent i gairebé s’ha equilibrat al dels nois 

conforme el programa s’ha anat consolidant, millorant la seva imatge i se l’ha anat considerant 

des dels instituts  com a realment útil per obtenir la graduació de l’ESO, més enllà que els nois 

habitualment siguin els que en un moment determinat poden fer-se notar més en l’expressió 
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 Tot i això hi ha casos, com ressalten alguns dels entrevistats, en què els alumnes estan tan “cremats” que prefereixen deixar els 
estudis i provar de buscar feina. És dóna els cas que alguns d’aquests al cap d’uns anys es tornen a reincorporar als estudis. També 
hi ha els casos en què prefereixen incorporar-se a una Escola Taller. 

71
 La reducció de la participació d’alumnes de tercer és una de les modificacions que s’ha fet des de la primera edició. Es va veure 

que alumnes de 14 o, fins i tot, 13 anys veien massa lluny el seu futur laboral i que, en definitiva, no aprofitaven el programa. 
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de la seva desmotivació. El percentatge de les persones beneficiàreis estrangeres ha anat 

creixent i s’ha estabilitzat entorn del 25-30% del total d’usuaris del programa (per sobre del 

que suposaria una participació proporcional).  

Els alumnes, entre altres coses, veuen el programa com a una veritable oportunitat d’assolir la 

graduació en l’ESO, així com una manera de veure un món diferent al  de l’escola. “Per a ells 

[...] el que diuen és que és com un chollo perquè han d’estudiar molt menys, no hi ha tants 

exàmens, se’n van dos dies a fora... Per tant *...+ els hi crida molt l’atenció i els hi agrada i volen 

anar-hi. Ells, d’entrada, ho demanarien tots... Bé, tots no perquè això també vol dir reconèixer 

unes dificultats i que necessites una ajuda.*...+ Una mica penso que el treball li has d’enfocar 

molt bé que és una ajuda per a ell, no és com un càstig o com una segregació, que els tens allà 

perquè molesten. Llavors el que sí penso que hem aconseguit amb aquests anys és que ells 

valoren aquests grups i volen anar-hi perquè veuen que allà realment aproven, que allà 

aprenen més i que quan estan al grup ordinari no rasquen bola”72.  

Finançament i recursos 

El programa Laboràlia té un cost aproximat de 100.000 € anuals. El seu pressupost és cobert a 

través d’una subvenció −la qual és gestionada pel departament d’educació de l’Ajuntament de 

Manresa− de l’àrea d’educació de la Diputació de Barcelona que suposa entre el 45 i el 50% del 

total depenent de l’any, i el departament d’ocupació que assumeix la part restant. El 

departament d’ocupació assumeix també les despeses menys visibles relatives al suport 

administratiu que necessita el projecte. 

Pel que fa als recursos, el programa bàsicament es porta a terme en instal·lacions municipals 

(Centres Cívics, CIO, Escola d’Art i tallers de formació realitzats per l’Àrea de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament) o locals que han estat llogats per l’Ajuntament específicament per 

al programa a les entitats o els comerços que hi col·laboren (és el cas de la pastisseria i del 

local del gremi de perruqueria). El cost dels monitors/oes és assumit integrament pel 

programa; tenen un contracte temporal per les hores que han d’atendre el mateix; la majoria 

d’ells compatibilitzen aquesta feina amb la seva professió. 

Pel que fa als instituts, l’adaptació curricular els hi suposa generalment la creació d’un nou 

grup pel que fa a la majoria de matèries i, en tots els casos, una tutorització específica −en tres 

dels quatre instituts aquesta tutorització ha romàs a la mateixa persona des dels inicis del 

programa. Això implica la disponibilitat d’hores per part de la plantilla de professors/es per  

cobrir les hores lectives del grup Laboràlia malgrat que el programa assumeixi vuit hores 

setmanals del total d’hores lectives que corresponen. Això depèn bàsicament doncs de la 

distribució de les hores entre el professorat assignat al centre pels serveis educatius de la 

zona; quan parlem d’aules obertes, un tipus d’estratègia d’atenció a la diversitat, es demanen 

concretament hores per a l’atenció a la diversitat. Cal dir que tant la tutorització com la 

docència d’aquests grups normalment no són les tasques més desitjades per la majoria dels 

docents.  
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 Entrevista amb la tutora del programa Laboràlia a un dels IES de Manresa. 
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Organització i gestió del programa 

El programa té la mateixa persona que fa les tasques de coordinació des de l’inici del 

programa, el curs acadèmic 2002-2003, i alhora és també tècnica d’ocupació. Entre les seves 

funcions, col·labora amb l’equip tècnic de les àrees de Promoció econòmica i Educació en 

l’elaboració i planificació del projecte, especialment, a la part d’iniciació professional; 

dissenyar el pla de formació i itinerari de cadascun dels alumnes quant a la part d’iniciació 

professional; fer els seguiment dels i de les alumnes; i, coordinar totes les accions necessàries 

perquè cada any el projecte es porti a terme. A més, també s’encarrega de fer la docència dels 

mòduls d’orientació professional i de seguretat i higiene, de manera compartida. El seu 

contacte pel que fa al vessant interdepartamental és, fonamentalment, amb el cap del 

Departament d’ocupació, formació i economia social i també amb la tècnica d’educació pel 

que fa als ensenyaments de secundària i els postobligatoris. La discussió sobre el pressupost 

del programa i la possible recerca de subvencions la porten a terme directament aquestes 

dues últimes persones; la coordinadora és l’encarregada de la gestió del pressupost. La relació 

amb els equip directius dels instituts i la recepció de demandes i/o impressions la du a terme la 

tècnica d’educació.    

Els i les alumnes disposen, com s’ha comentat, d’un tutor/a al centre que, entre altres coses, fa 

el seguiment de la seva evolució i, a més, imparteix algunes de les matèries; també fa el 

contacte amb les famílies i els explica el programa (aquesta relació queda sobretot en aquest 

àmbit), amb la coordinadora té una relació molt més ocasional i puntual i normalment només 

en casos concrets.  Aquestes persones que fan de tutors, ara que el programa ja forma part del 

funcionament normal dels centres educatius, es reuneixen amb la coordinadora del programa 

dos cops l’any: un al principi del curs i un segon al final en el marc de la clausura del programa. 

Durant la resta de l’any, els contactes són per qüestions concretes i generalment a distància. 

Aquests tutors i tutores entren en contacte amb els monitors/es en aquestes trobades on es 

produeix l’intercanvi d’informació respecte de les característiques dels grups; de vegades hi ha 

col·laboracions puntuals posteriors com  per exemple en el cas del Tastet de cuina esmentat 

anteriorment.   

La relació entre els monitors i la coordinadora és força més intensa, sobretot en els casos en 

què aquest s’incorpora de nou; els contactes es poden referir als continguts del programa (de 

fet, hi ha indicadors interns del programa per mesurar el grau d’acompliment dels continguts 

previstos) o els petits problemes que pugui haver-hi en el dia a dia dels tallers. Mensualment, 

hi ha una reunió entre tots els monitors i la coordinadora del programa. Aquestes reunions 

potencien la relació entre els monitors i els permeten explicar i conèixer la problemàtica de 

cada grup o alumne/a (explicar la del que deixen i conèixer la del nou grup que agafaran), la 

manera de treballar amb ells, etc. De vegades, són simplement el mitjà per expressar 

sensacions i situacions viscudes amb els alumnes. 
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Gràfic 26. Esquema relacional dels actors implicats al programa Laboràlia 

 

Font: Elaboració pròpia 
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El programa no té cap mena de reconeixement per part del Departament de Treball ni rep cap 

mena d’aportació malgrat que aquest any s’ha presentat a la convocatòria de Projectes 

innovadors. 

5.1.2. Anàlisi del cas 

Aquesta és un experiència que sorgeix i està pensada per al món educatiu reglat, 

majoritàriament per als nois i noies menors de 16 anys. Des d’aquest punt de vista no ha de 

sobtar que el món laboral no sigui el nucli principal del programa sinó l’instrument bàsic per  

retenir l’alumne, afavorir les seves oportunitats de graduació en l’ESO i estimular el 

perllongament del cicle educatiu formal de les personesparticipants. Aquesta perspectiva 

finalista és adequada a la llum de les pistes que ofereixen les dades disponibles que relacionen 

el grau d’ocupabilitat en condicions favorables en el mig i llarg termini i la titulació acadèmica. 

També apunta algunes de les seves limitacions si no és que es coordina de forma intensa amb 

altres iniciatives d’acompanyament i seguiment formal de les persones beneficiàries, i es 

dedica una major atenció a les trajectòries de sortida dels participants del programa com ara 

l’elaboració d’itineraris en connexió amb els diferents tastets.  

També s’ha d’assenyalar que l’agent principal en la relació amb la persona beneficiària és, 

malgrat qualsevol altre consideració, l’institut d’educació secundària. Per tant, és l’IES qui 

demana i accepta l’ajut que pot oferir l’Ajuntament i, en últim cas, “cedeix” a les persones 

beneficiàries del programa. La seva autonomia en el projecte és pràcticament total i la 

complicitat buscada per part d’aquest actor i el seu suport és la base de l’experiència i, com 

no, un dels pilars bàsics del seu bon funcionament. La implicació de l’IES, el coneixement i 

assumpció de la filosofia de fons del programa −un recurs de segona oportunitat però de 

caràcter preventiu−, el compromís i les habilitats del seu equip docent és fonamental. L’altre 

factor fonamental és la tasca feta pels monitors i monitores. I, per últim, però no menys 

important, hi trobem l’organització i els mecanismes de la coordinació del projecte. De forma 

profundament imbricada a tots aquests factors estan els recursos disponibles i el finançament 

del programa, el qual emmarca l’abast del nombre de persones que hi poden participar i el seu 

nivell de qualitat. 

Resultats i impacte social del programa 

El programa Laboràlia s’ha destacat com a una experiència reeixida. El principal indicador en 

aquest sentit és la taxa de graduació en l’ESO dels participants; el mateix que des de fa quatre 

edicions es manté entre el 77% i el 82%: és a dir, la taxa de no graduació és lleugerament 

inferior a la mitjana general per als instituts públics. Un altre indicador que es pondera és 

l’assistència a classe a l’institut (és un dels factors per a la permanència dels alumnes a 

l’adaptació curricular). Altres resultats més qualitatius són l’augment de la motivació dels 

alumnes a l’institut i al programa a mesura que transcorre el curs; una millora de l’actitud en 

les classes i una reducció de les incidències; un augment de la capacitat d’iniciativa de l’alumne  
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com també de l’autoconfiança i el respecte a l’entorn, una major autonomia i coneixement de 

l’entorn urbà i, en general, de la seva autoestima73.   

Apart de la satisfacció expressada per tots les persones participants en el programa (alumnes, 

tutors...) s’ha de consignar com un dels impactes més importants el guany en prestigi. 

D’aquesta manera ha pogut sobreposar-se al previsible rebuig que poden generar mesures 

singulars d’aquests tipus: el programa no està associat amb els pitjors alumnes, el fracàs o amb 

la derrota personal sinó que es percep, de forma general, com un bon recurs; un recurs que 

funciona per facilitar l’acabament de l’ESO. També, s’insisteix en el fet de fer visible a les 

persones participants que tot el que fan té implicacions pel que fa a l’aprenentatge i la posada 

en pràctica de coneixements en matèries “escolars” com l’aritmètica, la geometria, etc. Així 

doncs, Laboràlia ha assolit un grau d’institucionalització elevat en el municipi i s’ha integrat en 

el funcionament normal dels instituts on s’ha implantat. Alguns indicadors d’aquest fet són 

que els i les alumnes s’apropen i pregunten per la possibilitat d’accedir al recurs i que altres 

instituts concertats del municipi han mostrat el seu interès per incorporar-s’hi.  

Espai escolar/espai taller/món laboral 

Un dels efectes buscats pel programa és la creació d’una discontinuïtat entre l’espai de l’IES i 

l’espai del programa: les aules, els tallers i les visites vinculades a Laboràlia. Una part d’aquest 

trencament o disrupció el crea el propi fet de sortir de l’institut i la variabilitat d’espais al llarg 

dels diferents tastets amb normes diferents a les de l’escola. L’altra part es crea expressament 

a través de canvis en la forma d’avaluar (per exemple, el fet de fer-ho d’1 a 5 enlloc d’1 a 10) o 

en la confecció aleatòria dels grups, en la qual intervé exclusivament la coordinadora després 

d’haver fet l’entrevista corresponent amb les persones beneficiàries potencials. En aquest 

sentit, es procura “desetiquetar” els i les alumnes un cop han entrat al programa. El fet de no 

barrejar sistemàticament els alumnes de diferents instituts rebaixa aquest efecte de 

trencament vers l’ambient escolar dels alumnes;  així mateix, és comprensible en tant que no 

hi ha temps per generar noves dinàmiques de grup prèvies al començament dels tastets que 

facilitin i encaminin la feina i l’aprenentatge posterior (per exemple, és quelcom que sí pot 

realitzar i ens consta es realitza als PQPI-PTT). Es treballa, doncs, sobre una certa base del grup 

ja construït a l’institut. 

Aquesta diferenciació d’ambients pot generar algun problema en la tornada a l’institut ja que 

l’alumne, fart de les normes i de les maneres de fer de l’escola pot procurar traslladar certs 

canvis a aquest espai. En tot cas, el vessant positiu ha d’estar que l’alumne apreciï aquest canvi 

d’espais per aconseguir nous elements de motivació així com que aprengui a adaptar-se de 

manera adequada a cadascun d’ells. 

Si parlem del món laboral, el programa −apart de tenir en compte els perfils laborals i la 

formació més demandada a la comarca− tracta d’apropar l’organització dels tallers a aquest 

                                            
73

 Tant la tutora entrevistada com la coordinadora avisen de la dificultat, de fet el repte, de trobar l’equilibri entre la comprensió, 
l’ajuda i , fins i tot, la protecció cap a aquest alumnat i l’exigència de l’esforç: “Hem de posar els mitjans per a que ells 
desenvolupin les seves capacitats però *...+ s’ho han de treballar també”. En línia amb això està el risc de crear una excessiva 
dependència del participant vers aquesta mena d’acompanyament. 
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escenari: “Nosaltres intentem organitzar els tallers com si fos el món laboral: han d’arribar a 

l’hora, han de plegar a l’hora, han d’endreçar les eines, han de tenir les eines en condicions, si 

es perd alguna l’han de pagar... perquè sembli un taller real. El que passa és que realment no 

acaba sent un taller real (ells estan amb el monitor...)”74. Es pot arribar a la conclusió que la 

organització d’un programa d’aquest tipus amb un predomini de la fórmula de tallers fa 

prevaler el vessant de l’orientació professional i laboral per sobre del coneixement i la pràctica 

a un entorn laboral real (recordem però que, com a mínim, a Laboràlia actualment en dos dels 

casos les condicions són pràcticament reals: la pastisseria i el local del Gremi de perruqueria). 

Probablement, aquest programa té un desavantatge important en el seu alt cost vers l’opció 

de les pràctiques en empreses, però té un important avantatge en tenir un relatiu elevat 

control sobre el tipus i el grau d’aprenentatge del i de l’alumne i una reducció en termes 

generals en les dificultats de gestió i coordinació, ja que l’encaix alumne-empresa pot ser més 

difícil. I, per tant, els ajustos del programa ser més difícils de trobar, poden sorgir 

incompatibilitats amb més facilitat les quals s’han de preveure. Per atendre un gran nombre 

d’alumnes s’ha de fer un gran esforç en la gestió per tal de cercar empreses col·laboradores 

suficients i fer un seguiment en els primers anys de la col·laboració que permeti apreciar la 

qualitat real de les pràctiques que s’estan portant a terme. 

Personal, organització i coordinació de l’experiència 

Des del punt de vista organitzatiu, és un programa que ha generat un espai estable de relació 

entre el sistema educatiu, en aquest cas, els centres educatius públics de secundària i els 

departaments d’ocupació i de l’Ajuntament75. Si bé no es pot parlar ni molt menys de la 

creació d’una xarxa especialitzada en la transició escola-treball o escola-vida activa sí ha 

facilitat alguns dels fonaments relacionals que serien necessaris.  

Alguns punts d’atenció vers aquest sistema són: 

1) La continuïtat, preparació i motivació de les parts implicades en la part executiva del 

programa. En aquest sentit ens referim tant als tutors i tutores Laboràlia dels instituts, als 

altres docents que treballen amb aquests grups i als monitors i monitores.  

Des dels instituts ha d’existir un personal estable interessat en realitzar aquesta feina o que en 

últim cas tingui un cert compromís de continuïtat pel que fa a la preparació, gestió i execució 

de les adaptacions curriculars. L’experiència acumulada en la tasca docent amb grups més 

desmotivats cap a l’estudi o no plenament adaptats al sistema escolar tradicional és aquí un 

factor important així com, de manera concomitant, la possessió de recursos pedagògics i 

personals suficients. Lligat a això també hem de parlar dels recursos necessaris pel que fa a 

hores del personal docent que hagi d’assumir aquest compromís. En aquest sentit, podem 
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 Entrevista amb la coordinadora del programa.  

75
 En l’entrevista amb la tutora d’un dels IES, una persona amb molts anys d’experiència e el món educatiu, es destaca que: “Des 

dels instituts ho hem vist bé, hem vist com l’Ajuntament ens donava un cop de mà i s’ha viscut com molt bé perquè no ens han 
tret els nens... vol dir, que la responsabilitat segueix sent nostra, no? [...] Ens han portat un recurs perquè la cosa vagi més bé però 
sense treure’ns la responsabilitat. Feia 20 anys, els ajuntaments feien coses alternatives i en canvi això no és alternatiu, està tot 
dintre del mateix sistema”. 
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detectar una debilitat que pot al·ludir tant al Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya com al responsable dels recursos destinats a cada centre, a la direcció del centre i al 

propi cos docent del mateix (grau d’implicació amb el projecte). En el programa consta que un 

dels instituts canvia, any rere any, el tutor del grup Laboràlia i en fa responsable a l’últim 

professor que s’ha incorporat a la plantilla, amb les dificultats que això suposa per al bon 

funcionament del programa; aquest institut també va provar de no crear un nou grup-classe 

per als alumnes Laboràlia, fórmula que pel que sembla s’ha mostrat poc efectiva. 

L’altre punt conflictiu pot ser la dificultat per estabilitzar un cos de monitors/ores que 

s’encarregui dels tallers. Aquí hi ha un primer aspecte vinculat a la seva selecció encertada en 

el sentit que han de tenir la motivació i les capacitats pedagògiques i personals necessàries per 

poder arribar a aquest tipus de perfil de nois i noies, tenint en compte a més que inicialment 

no són professionals de l’ensenyament. En segon lloc, ens hem de referir a les seves condicions 

laborals i a les dificultats per establir unes fórmules que garanteixin l’estabilitat en tant que es 

depèn de subvencions per fer front  al seu pagament; i, per tant, l’Ajuntament no és partidari 

de fer contractes indefinits. D’altra banda, quan els monitors  i monitores porten un cert temps 

administrativament sorgeixen problemes si no es fa una contractació indefinida. Això els fa 

díficil un aprenentatge i guany d’experiència en el mateix programa i, que al mateix temps, 

pugui revertir positivament en el seu bon funcionament a mig termini. 

2) Des de la coordinació es troba a faltar més treball en conjunt amb tots els tutors i tutores 

dels IES. Segurament, un dels aspectes en què es podria millorar és el fet que poguessin 

participar de les reunions mensuals amb els monitors/ores si no en tots els casos, sí en alguns i 

també augmentar la col·laboració en aquest camp que, com a mínim, ara mateix es dóna 

puntualment. En general, es considera quelcom molt difícil per les dificultats horàries i no 

massa necessari des del punt de vista dels instituts.  

També es troba a faltar des de la coordinació del programa l’opció de tenir més accés als pares 

i mares dels i de les alumnes. A més, el programa assoleix un grau de proximitat molt 

important vers el jove com a individu, probablement, associat també a un entorn com 

Manresa, facilitant que, per exemple, la coordinadora pugui ser un referent personal per a ells.  

3) Un aspecte eminentment positiu remet a la coordinació interna entre la pròpia 

coordinadora i el conjunt de monitors i monitores dels tastets. En aquesta reunió mensual, a la 

que òbviament es procura que hi assisteixin tots els implicats, hi ha traspassos d’informació de 

gran interès operatiu per a la posada en marxa efectiva dels diferents tastets. 

Indicadors d’èxit i model avaluatiu 

El projecte al marge dels indicadors d’èxit assenyalats i l’avaluació contínua als alumnes, 

s’avalua internament d’una manera força estructurada en base al que opinen alumnes, 

monitors, IES i la pròpia coordinació. Existeix una enquesta de satisfacció de l’alumne respecte 

dels diferents mòduls; una enquesta de satisfacció dels monitors i monitores a final de curs en 

què es valora el funcionament i organització del programa, les aules i l’adaptació dels grups i 

del centre; una avaluació final per part dels IES sobre el funcionament dels grups i de 
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l’aprofitament de les classes per part dels alumnes; i la coordinació, per la seva banda, també 

fa una avaluació del docent, en format de fitxa, així com de com ha anat la coordinació general 

del programa i, en concret, amb els instituts.  

Existeixen però dificultats per avaluar fins a quin punt les qualitats que exhibeix internament, 

en connexió amb els resultats escolars en el període d’estudis obligatoris, poden també tenir 

repercussions més enllà. D’una banda, cap a la integració immediata en el mercat laboral 

(també es podria dir augment de l’ocupabilitat, encara que no estigui acreditada oficialment 

com a un PQPI). I, d’una altra, en l’intent reeixit de continuar els estudis als cicles formatius de 

grau mig (es podria comparar l’abandonament o el grau d’èxit amb la resta de l’alumnat en 

general o, específicament, amb el que arriba després d’haver seguit algun altre tipus 

d’adaptació curricular durant l’últim o els últims cursos, per exemple). Potser aquest últim 

indicador podria ser prou interessant per valorar l’adaptació curricular i, perquè no, examinar 

si, fins i tot, pot suposar algun tipus d’avantatge (motivació cap als estudis professionals, cert 

avantatge de partida vers algun tipus d’assignatures...). Aquesta avaluació hauria de significar 

però unes rutines de seguiment que ara mateix no existeixen de manera formal (de manera 

informal sí que la coordinadora normalment prova de contactar amb les persones participants 

al cap d’un any aproximadament), a més, d’algun tipus d’acompanyament posterior a 

l’acabament de l’ESO com s’apuntava al començament d’aquesta anàlisi. 

Finançament i recursos 

Aquest és un programa amb un pressupost elevat i il·lustra algunes de les dificultats per les 

quals qualsevol programa d’aquest tipus, depenent de les subvencions externes i amb una 

participació important per part de l’Ajuntament, pot passar en el context administratiu actual. 

De fet, el finançament del projecte va ser un punt conflictiu de bon principi. El departament 

d’ocupació de l’Ajuntament va mostrar moltes reticències inicials a participar econòmicament 

en un projecte majoritàriament per a persones menors de 16 anys, un perfil “d’educació”. 

Posteriorment, sí que es va entendre el sentit preventiu del projecte vers les hipotètiques 

problemàtiques que sí afronta habitualment aquest departament i, per tant, els beneficis a 

curt termini per a aquesta branca de l’Administració local. Així mateix els conflictes han tornat 

a sorgir quan s’ha parlat d’augmentar l’abast del programa, a més, en temps de retallades 

pressupostàries com els actuals.  

Així, mentre el departament d’educació de l’Ajuntament ha rebut sempre el suport de la 

subvenció de la Diputació de Barcelona, de forma que l’aporta estrictament de manera 

finalista per al programa, el departament d’ocupació ha hagut d’aportar sempre la seva part i 

del seus pressupostos ordinaris: no ha estat capaç de captar cap subvenció mínimament 

estable que provingui de les administracions de la seva referència per a un programa 

d’aquestes característiques. Per la seva banda, el Departament d’Educació de la Generalitat, 

com s’ha comentat, només autoritza pròpiament l’adaptació curricular que suposa Laboràlia 
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però no fa cap aportació específica pel que fa als recursos humans o pressupostaris per la seva 

existència i no sembla que això hagi de canviar76.  

En aquest sentit, les dificultats per al creixement del programa (existeix el desig d’incorporació 

per part d’alguns dels centres de secundària concertats de Manresa77) es concentren en les 

dificultats objectives del departament d’ocupació per augmentar el seu suport pressupostari i, 

a més, en les seves reticències a aportar-hi encara més (una altra cosa és com s’implementaria 

aquesta ampliació). Per la seva banda, els instituts, fins i tot, els que són concertats i es volen 

incorporar, no volen o poden aportar res al programa i, el departament d’educació, per la seva 

banda, rep el màxim de subvenció que atorga la Diputació de Barcelona per a aquest tipus de 

programes i se suposa que no té capacitat per aportar-ne gaire més78. De fet, en un context de 

crisi, fins i tot, hem de parlar de les dificultats per al manteniment del pressupost del 

programa. El departament d’ocupació es troba doncs amb les limitacions que suposa treballar 

amb nois i noies menors de 16 anys i que, per tant, no estan en edat de treballar o poder ser 

considerats demandants d’ocupació79. A priori la rigidesa d’aquest criteri és el que dificulta la 

captació de més recursos en aquest àmbit ja sigui per a programes preventius com aquest que 

lluny de ser d’abast universal, es focalitzen en les persones joves susceptibles de patir més 

dificultats immediates en el trànsit del món de l’educació obligatòria al món del treball o a 

l’educació postobligatòria de caire professional80.  

 

 

 

 

                                            
76

 La tècnica d’educació va destacar que iniciar aquest tipus de subvencions suposaria obrir una “caixa de Pandora” ja que hi hauria 
una allau de sol·licituds i hi hauria d’haver uns criteris objectius per concedir aquestes ajudes per a la realització d’adaptacions 
curriculars. A més hem pogut saber per l’estudi d’altres casos que el Departament d’Educació està tractant de signar acords de 
col·laboració estables amb ajuntaments en el terreny educatiu i, en concret, pel que fa a la promoció i suport a adaptacions 
curriculars però amb una clàusula irrenunciable que assenyala que mai hi col·laborarà econòmicament.  

77
 Dos d’ells porten un temps sol·licitant la seva entrada d’una manera informada i responsable en el programa (és a dir, 

comprenent i assumint  la filosofia del recurs, allunyada d’un simple aparcament d’alumnes que molesten a l’aula ordinària). De 
fet, en el Pla d’actuació municipal de Manresa s’ha establert com a una prioritat política l’entrada en el programa dels instituts 
concertats. La incorporació té sentit des del punt de vista de la composició social de l’alumnat dels diferents IES del municipi, poc o 
gens diferenciada en funció del caràcter públic o concertat dels centres; sovint els pares no poden escollir anar a un IES públic 
encara que ho desitgin. 

78
 La sol·licitud d’un Pla educatiu d’entorn suposaria una bona solució a curt termini ja que el conjunt  d’actuacions recollides a 

aquest pla, entre les quals podria estar Laboràlia, reben una subvenció per part del Departament d’Educació del 70%. El PEE no 
obstant no és una solució permanent ja que la seva vigència a partir de la signatura se situa entre els 4 i els 6 anys.    

79
 A la convocatòria de Projectes innovadors feta pel Departament de Treball, de les 4 demandes que va fer l’Ajuntament de 

Manresa l’única que va ser rebutjada va ser la relativa al programa Laboràlia. L’ única porta que a hores d’ara es considera com a 
possible per  obtenir algun tipus de subvenció és el capítol dels Pactes territorials per l’ocupació . 

80
A més, els FSE que gestiona el Departament de Treball contemplen a l’eix 3 tant la prioritat de la lluita contra el fracàs escolar 

com la de donar suport a la transició entre l’educació i el treball. Aquest eix en la seva globalitat va suposar el 2007 el 15% dels 
recursos. L’existència de la primera prioritat esmentada podria resultar contradictòria amb la política del departament de no 
subvencionar cap programa amb un percentatge majoritari de menors de 16 anys. 
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5.1.3. Conclusions i síntesi 

Quadre resum de cas: programa Laboràlia de Manresa 

Espai d’actuació  Educació reglada 

Característiques 

Programa de caràcter focal (es concentra en una part de la població 
que està cursant segon cicle de l’ESO) 
 
Predomini de l’orientació i la formació prelaboral més que no pas la 
inserció o el coneixement de l’entorn laboral en condicions reals. Alt 
control de l’aprenentatge i del nivell pedagògic dels tallers 
desenvolupats 
 
Es desenvolupa a múltiples espais externs en el centre escolar, situats 
a diferents punts de la ciutat. Visites i activitats puntuals a espais 
“reals” (empreses, comerços, oficina d’ocupació, etc.) 
 
Bons resultats i institucionalització al municipi  
 
Organització i avaluació interna bastant estructurada. Manca més 
connexió externa amb PAO o seguiment de les persones beneficiàries 

Elements clau 

Coordinació entre espais (instituts i la resta); plantilla de 
monitors/oes  estable (perfil i possibilitats de continuïtat) i implicació 
dels centres (perfil i continuïtat dels tutors/es del grup) 
 
Dependència externa. Dificultats de finançament dels programes TET 
pera  menors de 16 anys 
 
Diferenciació d’espais: món educatiu i món laboral 
 
Dificultats per a un model avaluatiu global. 
 
La fractura a les polítiques entre menys de 16 anys i més de 16 anys 

Debilitats 

Alt cost i manca de fonts de finançament 
 
Infraestructures no sempre idònies  
 
Aspectes organitzatius a nivell intern: coordinació amb i entre tots els 
instituts millorable; dificultats per garantir estabilitat als monitors/es 

Fortaleses 

Aspectes organitzatius a nivell intern: estructura de coordinació amb 
els monitors/es, grups d’alumnes reduïts 
 
Institucionalització i reconeixement 
 
Fomenta la relació entre l’alumnat i l’entorn 
 
Optimització de recursos (àmbit municipal). 
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5.2 Girona 

5.2.1 Descripció del cas i les experiències 

Presentació: retrat de la situació al municipi 

Totes les experiències examinades −el Servei d’Acompanyament a la inserció del Centre de 

Treball i Formació DIE (Dispositiu d’inserció econòmica), l’Oficina Jove de Treball, el PQPI-PTT i 

el programa Fem feina−i l’entramat administratiu local que té relació amb el què podríem 

considerar polítiques de transició escola-treball s’ubiquen per aquest cas a la ciutat de 

Girona81, capital de la comarca i la província. És l’únic conjunt d’experiències revisades no 

desenvolupades a la província de Barcelona. 

El terme municipal té una població d’uns 94.500 habitants, dels quals 11.007 (poc més de 

l’11%) tenen entre 15 i 24 anys.  El 15,5% és d’origen estranger extracomunitari, una xifra que 

arriba al 23,5% en el cas de les persones joves82. La taxa d’atur registrat sobre la població 

activa local el febrer de 2009 era del 14,4% per al conjunt de la població i del 15,2% per a la 

població jove; per al mateix mes del 2008 les taxes eren del 9 i el 9,7%, respectivament83. 

Girona disposa de 15 centres on s’imparteix l’ESO, set dels quals són públics. Per al curs 2007-

2008 hi estudiaven en el segon cicle 2.762 alumnes, un 52% a escoles públiques. La taxa de no 

graduació en l’ESO per al curs 2006-2007 va ser del 19% per al global d’instituts, si bé en els 

centre públics va arribar quasi al 29%84.    

El municipi disposa actualment de sis PQPI (dues línies són PTT, 2 FIAP, desenvolupats al 

mateix IES que el PTT, i 2 més desenvolupades per altres entitats del municipi). També s’hi 

porten a terme al centre DIE sis mòduls d’Escola taller i dos més de Casa d’oficis al marge 

d’altres cursos de formació ocupacional i programes no estrictament per a persones joves; 

també hi ha centres de formació continua. Recentment s’ha endegat un projecte integral de 

FP85.   

 

                                            
81

 El programa Fem feina es desenvolupa concretament als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert, un nucli de més de 
16.000 habitants. El percentatge de persones estrangeres era del 17% el 2005. 

82
 Idescat. BEMC. Dades del padró municipal.  

83
 Dades calculades a partir del Cens del 2001 i les dades d’atur registrat del Departament de Treball. No són xifres comparables a 

les de la resta de casos ja quet la població activa no es basa en un càlcul estimat. 

84
 Taxes calculades a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació. 

85
 Hi participen l’Ajuntament, la Cambra de Comerç, els sindicats, les patronals, la Fundació Escola-empresa i els IES Narcís Xifra, 

Montilivi i l’Escola d’Hostaleria. Té l’objectiu d’integrar els 3 subsistemes de formació: la inicial, l’ocupacional i la contínua; però 
està adreçat en principi a persones que ja treballen amb el propòsit de millorar la seva qualificació; alhora pretén potenciar l’FP, 
detectar les necessitats formatives dels gremis i oferir formació acreditable. Per al curs 2008-2009 hi ha tres plans de formació en 
marxa.  

D’altra banda, el desembre de 2008 es van celebrar a Girona unes jornades d’informació i orientació professional; es van presentar 
dues experiències de Girona, aquest mateix projecte integral de FP i un projecte de l’IES Santa Eugènia anomenat Busca’t la vida. 
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Introducció 

Girona és el primer cas en què observem diferents tipus de recursos, en aquest cas, per a 

persones joves majoritàriament de més de 16 anys, i desenvolupats des de diferents àrees o 

departaments (Joventut, Desenvolupament Local i Promoció, Polítiques Socials). El seu context 

d’inici no es correspon exactament amb la implementació de la LOGSE, sinó que respon a 

problemàtiques relativament estables i que sobrepassen l’àmbit dels instituts de secundària. 

Encara que potser no es pugui afirmar que cada experiència hagi nascut a esquenes de les 

altres sí es pot afirmar que hi ha cronologies diferents i que, principalment en el cas de les que 

sorgeixen en àrees administratives diferents de l’Ajuntament, no responen a un disseny previ o 

a unes orientacions generals definides anteriorment en un marc reflexiu comú sobre el 

problema TET86. Un dels aspectes clau a analitzar és fins a quin punt responen a 

problemàtiques i/o destinataris diferents, o si al contrari ofereixen diferents serveis als 

mateixos destinataris o si hi ha solapaments d’algun tipus; en definitiva, què aporta cadascuna 

d’elles. Es tracta també d’observar quin és el seu grau d’ordenament i coordinació: si es 

configura un escenari fragmentari d’iniciatives TET, hi ha alguna classe de transversalització 

que vertebri el conjunt d’iniciatives o, més enllà, si hi ha la perspectiva general d’algun 

organisme que s’encarregui de coordinar-les  i/o connectar-les. 

 

Experiències presentades 

1) PQPI-PTT 
Àrea Desenvolupament Local i Promoció 
Formació, Inserció i Acompanyament. 

 
2) Servei d’Acompanyament a la Inserció del 
DIE 
Àrea de Desenvolupament Local i Promoció. 
Acompanyament.  
(El DIE incorpora també selecció, formació i 
orientació més una borsa de treball). 

3) Oficina Jove de Treball 
Àrea de Joventut. Orientació i informació. 
Base de dades d’ofertes de feina. 

4) Fem feina de la UBASP de Santa Eugènia 
Àrea de Polítiques Socials.  
Orientació i acompanyament. 

 

 

 

 

 

                                            
86

 En general, no s’ha trobat una concepció discursiva  del que suposa la problemàtica global de la transició escola-treball (abans 
dels 16  i després dels 16 anys). Tot i així, entre la documentació examinada, la revisió de les polítiques TET apareix al Pla de treball 
2004-2005 del Consell Econòmic i Social del municipi.  
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El PQPI-PTT de Girona 

El PTT de Girona es va demanar a primers dels anys 90 i es va posar en marxa el curs acadèmic 

93-94. El programa ja estava dissenyat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i 

implicava necessàriament la col·laboració de l’Administració local87. Des de l’Ajuntament es va 

considerar un recurs necessari des de diferents punts de vista: d’una banda, per l’alt 

percentatge de fracàs escolar; i, d’una altra, perquè es veien mancances en els recursos 

disponibles (per exemple, l’Escola taller considerava massa destinada a nois i molt poc a les 

noies i l’altra formació ocupacional no era adequada per a persones joves ja que no hi havia 

tutorització o acompanyament). També des de les empreses de serveis de Girona es 

reclamaven treballadors/es que no tinguessin un nivell superior (que ja oferia l’Escola 

d’Hostaleria) sinó només una formació inicial. Així, el programa a Girona contempla dues línies, 

una d’auxiliar d’hoteleria i una altra d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, que tenen 

diferents espais de formació en la part pràctica però comparteixen l’IES Narcís Xifra i Masmitjà 

(una instal·lació del Departament d’Educació) com a ubicació fiísica per a la formació teòrica. 

Cada línia o grup té uns 15 alumnes, considerat el màxim, per poder donar una bona atenció i 

seguiment.   

Aques és un programa adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys no acreditats en l’ESO, si bé, 

almenys a Girona, majoritàriament tenen 16 o 17 anys. Aquests alumnes provenen dels cursos 

de segon, tercer i quart d’ESO; la majoria de quart perquè es prefereix que estudiïn el màxim 

de temps possible i tinguin més clara l’opció del PTT. Arriben pocs alumnes derivats dels 

Serveis socials ja que la majoria ja els tenen “fitxats” gràcies a la tasca conjunta de difusió amb 

els IES. Reben alumnes de totes les comarques gironines en no haver-hi massa oferta d’aquest 

tipus de programes a la província. De fet, es distribueixen l’alumnat ja que que fan les mateixes 

línies a tots ). La relació amb la resta de PQPI al municipi és escassa; tenen més noies que nois; 

des del principi ja van tenir la idea de fer una acció positiva en favor del col·lectiu femení a 

causa el desequilibri a favor dels nois en altres recursos.  

Pel que fa a l’Administració municipal, es mantenen relacions amb el DIE ja que tots els 

alumnes passen a formar part de la seva borsa de treball i se’ls hi presenta el PTT i, 

puntualment, poden fer derivacions en el cas, per exemple, que es necessiti acompanyament 

posterior. Amb els Serveis socials també hi ha relacions puntuals per a alumnes que puguin 

tenir alguna problemàtica concreta.     

Hi ha dues tutores a temps complet per al programa, una hi està per part del Departament 

d’Educació i l’altra per part de l’Ajuntament. Cadascuna d’elles treballa principalment amb un 

dels dos grups però totes dues coneixen a tots els alumnes. Es veuen diàriament i la 

col·laboració és intensa; la tutorització permanent de l’ alumnat és un dels aspectes destacats 

                                            
87

 El PTT com a programa fa més de 20 anys que funciona a Catalunya. Està impulsat pel Departament d’Educació amb la 
col·laboració dels ajuntaments que aporten aproximadament el 50% dels recursos del programa. Amb la transformació dels PGS a 
PQPI aquests programes també s’han adaptat a la nova estructura en dos mòduls (A i B) que es celebren al llarg d’un curs escolar, 
amb pràctiques en empreses d’uns mesos, més un tercer mòdul optatiu (C) que permet assolir la titulació en l’ESO.  
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per la persona responsable del PTT.  Del mes d’octubre al de desembre els alumnes estan 

només amb les dues tutores (tots els matins de la setmana). A començament dels curs, durant 

tres setmanes, fan pràctiques de coneixement i dinàmiques de grup; es tracta de generar un 

bon ambient de treball que serveixi per a la resta del curs: es treballa l’autoestima, el 

desenvolupament personal, el respecte, el treball en equip i  tot això es combina amb sortides 

i amb feina amb les noves teconologies de la informació i la comunicació (TIC).  

Pel que fa als professors externs o experts es considera que fan una col·laboració en el 

programa i prou, la remuneració pel servei la reben a final del curs. Els seleccionen les dues 

tutores i la seva estabilitat és complicada sobretot en funció dels horaris de les classes (en el 

cas de la línia d’hostaleria tot és més fàcil gràcies a que a l’Escola d’Hostaleria ja hi ha personal 

expert que hi treballen com a formadors) 88. La seva participació en el programa comença al 

gener.  

Amb les empreses de pràctiques, en la recerca de les quals col·laboren les associacions del 

sector, l’interlocutor és el tutor/a de pràctiques que és qui es fa responsable de l’alumne. 

Durant les pràctiques, a l’últim terç del curs, es fa un seguiment quinzenal o mensual, en 

funció de l’empresa per tal de veure com va l’adaptació de l’alumne i les activitats que porta a 

terme; a més, amb els alumnes també es fa el seguiment corresponent. 

Pel que fa a la organització interna del PTT com a programa homogeni d’abast català, apart de 

tota la tasca d’actualització d’informació que s’ha de tenir al dia (la qual està enormement 

pautada i vinculada a una base de dades compartida) o les consultes puntuals amb el 

Departament d’Educació i la coordinació general, es destaquen les reunions de coordinació, 

informació i intercanvi d’experiències a nivell territorial i provincial (amb periodicitat 

bimensual o trimestral). També dos cops l’any, al començament i al final del curs es fan dues 

reunions generals de tots els PTT a Barcelona on es presenten els resultats agregats, les 

novetats o els cursos de formació que s’oferiran als tutors/es del PTT.   

La selecció de l’alumnat és un punt també ressenyable del programa. Comença a partir de juny 

amb xerrades pels instituts del municipi i les rodalies. En elles s’explica el programa i la seva 

utilitat. A les persones que hi estan interessats ja se’ls demana les dades personals en el 

moment. Un temps després, un cop els alumnes hagin sabut les seves notes, es parla amb ells 

per veure com els ha anat; si suspenen se’ls procura motivar per implicar-los al PTT; llavors, es 

troben per a una primera entrevista en què es fa un intercanvi d’informació i se sap el que 

pensa l’alumne més en profunditat. Si tot va bé es tornen a citar un cop passades les vacances, 

al setembre i es procura també tenir una trobada amb els pares. Així, al setembre, un cop els 

alumnes tenen ja ben clar el que faran se signa un compromís escrit. En destaca la importància 

de captar l’alumne quan encara no ha sortit de l’IES perquè tingui un coneixement previ 

d’aquesta possibilitat; també proven de contactar amb els que ja han abandonat. 

                                            
88

 Amb els experts les tutores tenen reunions prèvies on se’ls explica els temaris o l’avaluació; no se’ls dóna massa informació 
personal sobre els alumnes excepte en casos puntuals. Si són experts nous sí que se’lsi expliquen més els objectius i el perfil de 
l’alumnat o les metodologies més adequades. Durant el curs es fan trobades setmanals per àrees o individualment; puntualment 
hi ha reunions formals amb tots els experts; es truquen immediatament si hi ha qualsevol problema. 
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Cada any fan seguiments posteriors dels estudiants del PTT. Els que troben feina ho fan sovint 

de forma vinculada a les pràctiques; els que no en troben, se’ls estimula perquè posin en 

pràctica totes les tècniques que han aprés per buscar feina amb el seu acompanyament: “els 

acostumem a que siguin ells els que agafin l’hàbit d’una recerca autònoma i activa”89. Al 

setembre i desembre es fan trucades per veure com els hi està anant. A aquells que no són 

capaços d’entrar en aquesta dinàmica també se’ls intenta buscar altres recursos (formació 

ocupacional, potser una Escola taller). Ara mateix però es considera com a objectiu prioritari 

del programa la tornada al sistema educatiu a causa del context de crisi econòmica (abans sí 

que es considerava molt més la inserció immediata). També es valora que ara els nois i noies 

no són tan adults, “tot i que puguin estar preparats, són immadurs laboralment, els hi 

manquen hàbits”90.  

El Servei d’Acompanyament del DIE de Girona 

El Centre de Treball i Formació DIE de Girona va néixer el 1996. El servei està dividit en la borsa 

de treball municipal i la formació. Pel que fa a la borsa de treball, durant uns anys només va 

comptar amb la línia de selecció de personal i de prospecció d’empreses; va ser cap el 2003 

que es va crear el Servei d’Acompanyament a la Inserció amb tota l’experiència acumulada 

sobre programes com les Escoles taller. Es va pensar com un recurs de transició per a totes les 

persones que han fet alguns dels cursos de formació en el centre, o bé per a les persones que 

s’incorporaven a la borsa de treball i buscaven la seva primera feina, o per a les que tot i no 

estar en aquesta situació podrien tenir algun problema per trobar o mantenir una feina; el que 

s’anomena col·lectius d’inserció fràgil91.  

El Servei té una primera fase de diagnòstic i orientació en què hi ha un coneixement de les 

motivacions de la persona usuària i les seves preferències; es presenten les opcions formatives 

disponibles com també l’opció d’un suport i de tutoria individualitzada en un procés de recerca 

activa de feina. En la fase de la inserció, s’ofereix un seguiment que implica tant al treballador 

com a l’empresa un cop aquest ha aconseguit una feina. A l’empresari se li explica que és un 

servei que pretén estabilitzar la persona al nou lloc de treball i que, en tot cas, no pressuposa 

que hi hagi d’haver problemes. A partir d’aquí, el servei es converteix en una instància 

d’intermediació laboral ja que es coneixen els problemes que pugui detectar l’encarregat en 

relació amb el treballador així com les dificultats o problemes que es pugui anar trobant el 

treballador/a en el seu dia a dia: el tutor de l’usuari pot fer el retorn a l’empresa de dubtes que 

el/la jove treballador/a potser no gosa preguntar i, al mateix temps, pot tractar de fer veure al 

mateix usuari quines coses no acaben d’anar bé des del punt de vista de l’empresa. Aquest 
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 Entrevista a la responsable de l’Ajuntament i tutora del PTT de Girona. 

90
 Ídem. 

Altrament, amb el PQPI hi ha certes assignatures que ja no entren a la prova d’accés als CFGM. A més, si aproven el PQPI (aquest 
any es fa una avaluació trimestral amb notes per primer cop), o sigui, si treuen un 5 o més, automàticament poden passar a fer les 
proves d’accés als CFGM amb una puntuació de partida que suposarà el 25% d’aquesta nota; a la prova d’accés han d’arribar al 4 
perquè aquesta nota del PQPI se’ls afegeixi. Encara que la prova dóna com a resultat si l’alumne és apte o no apte, la nota final d’1 
a 10 és el que els permetrà accedir a un cicle o un altre ja que per a alguns hi ha més demanda que oferta.  

91
 Un projecte concret relacionat és el de la Clàusula social, vinculat a tots els contractes d’obra de l’Ajuntament de més de 

150.000 euros. L’empresa està obligada a contractar les persones de la borsa de treball i se’n fa el seguiment. 
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servei s’allarga fins a 6 mesos després de la incorporació, normalment vinculat a una renovació 

de contracte, amb un compromís que si més endavant hi hagués qualsevol problema se’ls pot 

trucar. Aquest servei tracta d’evitar que es produeixin sortides precipitades del mercat laboral 

per un desconeixement de la regulació, la desconfiança o la manca de comunicació entre 

l’empresa i la persona treballadora o, més enllà, tracta de detectar i afrontar qualsevol altre 

tipus de problemes que puguin aparèixer en aquests primers contactes amb el mercat de 

treball ordinari.          

Entre les persones joves ateses al servei, la majoria provenen del fracàs escolar, tenen poca 

qualificació i sovint els hi manquen hàbits laborals; d’aquí la importància de la formació que 

també se’ls pot oferir. Últimament un percentatge molt gran correspon a població immigrada 

extracomunitària92. Les instal·lacions amb què compta el DIE són de caire municipal i el 90% 

del cost dels recursos i dels serveis que es porten a terme provenen de les subvencions. Les 

convocatòries són, depenent del cas, anuals o bianuals. Del total de la plantilla del DIE, unes 38 

persones, només sis són personal fi i la resta estan contractades temporalment i depenen de la 

renovació de les diferents subvencions per a continuar. 

L’Oficina Jove de Treball de Girona 

Aquest servei va sorgir el 2006 a partir de la fusió de dos punts d’informació juvenil 

generalistes que existien prèviament: un de l’Ajuntament i un altre de la Secretaria de Joventut 

de la Generalitat. L’octubre d’aquell any es va inaugurar l’Estació Espai Jove, un centre 

municipal per a joves situat a l’antiga estació de trens de Girona, que passaria a substituir els 

dos punts d’informació incials i on hi hauria dues línies d’atenció específiques: l’oficina per a 

temes de treball i la d’habitatge dintre d’una de caire generalista. Fins aleshores, les qüestions 

sobre treball havien estat absorbides bona part per les demandes dels dos punts preexistents. 

L’Oficina Jove de Treball es nodreix d’un únic tècnic mig d’ocupació de l’Àrea de Joventut de 

l’Ajuntament de Girona a jornada completa si bé parlem d’un programa desenvolupat 

conjuntament amb la Secretaria de Joventut. Aquest tècnic depèn a tots els nivells de 

l’Ajuntament malgrat que hi hagi tota una sèrie d’informes que ha de remetre regularment a la 

Secretaria en tant que hi dóna el seu suport econòmic i marca una sèrie de directrius per al 

conjunt del servei. El Consell Comarcal també hi col·labora econòmicament i logísticament. 

El servei està dirigit a joves d’entre 16 i 30 anys amb permís de treball residents a l’Àrea 

Metropolitana de Girona, independentment de la seva titulació. Les persones beneficiàries 

majoritàriament tenen entre 18 i 24 anys amb estudis superiors o batxillerat. Hi arriba poca 

gent sense graduació en l’ESO. 

L’oficina és més una assessoria que no pas un mer punt d’informació. El tècnic rep 

personalment a les persones que no tenen clara la feina que busquen o, més enllà, que no 

tenen clar el que volen fer amb la seva vida. Aquest assessorament individual pot anar des de 

simplement conversar de temes personals fins a ajudar a preparar entrevistes, CV, ressenyar 
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 De fet a les ET tenen més d’un 60% d’immigrants. És l’únic recurs del municipi que, tenint permisos de residència, els facilita 
tramitar permisos de treball de manera legal i sense problemes; això fa que generi molta demanda entre aquest col·lectiu.  
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els cursos que pot fer, explicar com crear una empresa o com poder tenir una experiència de 

feina a l’estranger. A més d’això el tècnic ofereix a tots les persones usuàries la possibilitat 

d’incorporar-se a una base de dades d’ofertes de feina segmentaritzada per sectors i tipus de 

feina que elabora i gestiona ell mateix en base a les ofertes que pugui cercar, així com les que li 

van arribant procedents d’altres serveis com l’oficina del SOC de Girona. El tècnic fa arribar 

setmanalment el tipus d’ofertes que la persona usuària vol rebre per correu electrònic. La 

persona usuària però ha de ser responsable i mostrar-se proactiva pel que fa a l’enviament 

dels CV, gestió de les opcions que el servei li pugui plantejar, etc. L’usuari/ària pot decidir 

romandre a la base de dades malgrat trobi alguna feina per tal de millorar professionalment. 

En general, el tècnic del servei no és gaire partidari de les derivacions immediates per tal 

d’evitar els laberints administratius; procura ajudar tothom encara que evidentment els 

expliqui els altres serveis disponibles a la ciutat. En el cas que algú busqui feina d’una cosa 

molt concreta llavors, directament, des del punt d’informació generalista, és apuntat a la base 

de dades referida sense passar a ser atès pel tècnic.  

Les relacions de l’oficina amb els altres serveis són fonamentalment a nivell tècnic i quasi es 

podria dir a nivell personal més que formal. Aquest és el cas pel que fa al DIE, l’única relació 

amb la resta de l’estructura de l’Ajuntament del servei, principalment en el sentit de rebre 

ofertes o informació sobre cursos; amb el Consell Comarcal, en relació amb les consultes 

específiques que hagi de fer; o amb el SOC de Girona amb qui manté un acord per rebre les 

ofertes registrades.   

El programa Fem feina de la UBASP de Santa Eugènia 

Durant el curs 1995-1996 l’educador social de la UBASP de Santa Eugènia i els educador/es del 
Centre Infantil i Juvenil Parroquial de Santa Eugènia (CIJP) van coincidir en la constatació que 
un grup important de joves dels barris de la zona necessitaven un servei que els ajudés i 
acompanyés en la recerca de feina. Molts dels joves de 16 anys s’acabaven perdent quan se’ls 
derivava a altres serveis. Aquest servei, a més d’aquest acompanyament als recursos d’inserció 
en sentit tècnic, es plantejava que havia de tenir un component socioeducatiu important per 
tal que les possibilitats d’inserció d’aquests joves arribessin a ser reals. En certa manera, el 
servei va sorgir d’una manera improvisada davant l’absència d’altres serveis d’acollida i 
orientació d’aquests tipus (el DIE va començar a fer tasques semblants més tard). El 1996 es va 
posar en marxa el programa “Fem feina” en un esforç conjunt d’anàlisi, conceptualització i 
implementació entre els Serveis socials i un dels agents principals del barri, el CIJP que acabava 
d’inaugurar un centre obert aquell mateix any. La creació d’una metodologia de treball 
estable, és a dir, l’estructuració del projecte, es va considerar fonamental per a “crear 
quotidianitat” amb el servei93.  

El projecte està destinat a persones d’entre 16 i 25 anys dels barris referits94, amb un nivell de 

formació baix i amb poca capacitació per  trobar i mantenir la feina; aquests poden estar en 

situació de risc i/o amb dificultats per sortir de la pobresa o de certa marginalitat. Recentment, 

                                            
93

 Entrevista amb el tècnic actual del Fem feina i la responsable anterior, actual encarregada de la Comissió de joves i adolescents 
del PEiC. 

94
 Altres UBASP d’altres barris també fan tasques semblants però no de manera tan estructurada.  
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han anat adquirint més importància quantitativa les persones joves immigrants 

extracomunitàries. L’objectiu principal és afavorir la inserció social i laboral d’aquestes 

persones que sovint tenen dificultats per arribar a circuits laborals normalitzats. Tanmateix 

s’atenen perfils de joves de tot tipus, amb diferents intensitats en el seguiment, sempre que 

siguin del territori. La clau que confereix personalitat al servei és la seva proximitat (ser una 

porta d’acollida reconeguda) en tant que es desenvolupa al centre cívic del barri i al centre 

obert parroquial per a educadors específics. 

El servei consta de la feina a temps parcial de dos educadors, un per la UBASP i un pel CIPJ95. El 

temps d’atenció consta d’una sèrie d’hores d’atenció fixes de caire obert en què qualsevol jove 

es pot apropar; després s’estableixen altres hores per fer entrevistes o activitats programades. 

Els cicles del programanormalment són d’uns 6 mesos en què es treballa intensament amb 

grups d’entre 30 i 50 persones, si bé després pot haver-hi atencions puntuals a més usuaris o 

altres persones que ja van participar en el programa. Durant molt de temps s’ha combinat el 

treball individual amb una metodologia de treball en grup per a determinades accions. Els 

serveis especialitzats que ha anat incorporant el DIE han fet que, en moltes de les fases, 

aquests recursos municipals hagin estat integrats a la rutina del programa (per exemple, la 

realització del procés de selecció del servei o la inscripció a la borsa de treball). Els beneficiaris 

o beneficiàries del programa passen per les següents etapes: acollida (presa de contacte amb 

la persona jove; coneixement mutu; presentar-li i inscriure’l als diferents serveis d’ocupació 

disponibles a la ciutat); assessorament i diagnòstic (etapa que culmina amb l’establiment 

d’acords concrets sobre un pla de treball personal o accions de recerca, de formació i/o 

ocupació que el/la jove ha de portar a terme); seguiment (sessions de seguiment individuals o 

grupals; establiment d’una agenda en el cas dels itineraris de recerca de feina...); avaluació 

(acompliment de compromisos, de l’itinerari i les perspectives futures). La fase d’avaluació 

normalment és la més difícil de portar a terme; altrament en tot aquests procés ha d’haver-hi 

una actitud eminentment cooperativa i responsable per part de la persona beneficiària; en cas 

contrari, se’l dóna de baixa del servei.  És un projecte poc institucionalitzat (té un perfil baix de 

cara a l’exterior, no es considera necessari fer publicitat del programa, entre altres coses, per 

no saturar-lo) i amb un baix reconeixement institucional (parlem dels nivells superiors de 

l’Ajuntament que el consideren prescindible davant d’altres serveis ja existents). Sí que 

compta, però, amb una bona valoració dels professionals d’altres serveis com és el cas del DIE 

(per exemple, els deriven persones candidates amb un cert diagnòstic i coneixement previ per 

a les Escoles taller). Els contactes amb altres serveis són puntuals i normalment vinculats a 

derivacions i intercanvis d’informació. Hi ha força relació amb els instituts de secundària de la 

zona per conèixer els casos d’alumnes absentistes i altres situacions i que puguin estar 

interessats en el programa.    

                                            
95

 D’una manera separada al desenvolupament del Fem feina va començar al barri tot un procés amb entitats, professionals i 
institucions que va donar lloc l’any 2000 a la plataforma de partenariat Educació i Convivència (PEiC). En anys successius i sota 
aquesta plataforma s’han posat en marxa un PDC, un PEE i finalment el 2006 l’eix social del Pla de barris de Santa Eugènia-Can 
Gibert. Aquests plans han aportat recursos puntuals al programa (per exemple beques de transport per a les persones joves o 
l’addició de recursos humans de forma temporal gràcies al Pla de barris) però és un projecte molt diferenciat d’aquests; no està 
explícitament integrat en el conjunt més enllà de compartir algunes de les persones professionals.       
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Gràfic 27. Estructura de relacions de les experiències del cas de Girona 

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

5.2.2 Anàlisi del cas 

Observant el mapa de relacions resultant entre les experiències examinades i, sobretot, la 
tipologia i intensitat d’aquestes relacions −ocasionals més que permanents i entre els tècnics 
per iniciativa pròpia més que no pas de manera institucional entre els serveis; sense circuits 
establerts més enllà de certes derivacions i aprofitaments dels recursos de cadascun− Girona 
està més a prop de configurar un escenari fragmentari d’iniciatives TET relativament 
importants més que no pas un dispositiu pròpiament dit; o, més enllà, conformar la 
perspectiva d’una política integral TET. Probablement aquesta sigui una realitat extensible a 
molts altres municipis grans i amb recursos, amb entramats organitzatius poc transversals i 
amb recorregut. Tots el personal tècnic coneix quin és el seu lloc en aquest entramat que 
compta amb el DIE −l’espai amb més recursos i més extens en les seves iniciatives− com a punt 
central; però la vertebració que hi pugui haver entre els serveis i programes es genera per les 
relacions personals establertes més que no pas pel treball tranversal entre els serveis 
respectius: “La imatge pública d’un ajuntament seria més lògica si donés una estructura 
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coherent d’organització sobre ocupació perquè no és el mateix una persona de 40 anys que 
una de 16 [...] Jo crec que hauríem de convertir-nos en un servei municipal d’ocupació, és a dir, 
crear una estructura nova” que estigui per sobre dels diferents serveis, “un organisme 
intermedi amb protocols de treball diferents o nous *...+ *Ara és quelcom+ molt personal”96. Així 
mateix, s’ha de constatar en una primera mirada que malgrat això els programes relatats fan 
funcions i responen a realitats diferents, en funció principalment del seu col·lectiu de 
referència, el seu abast territorial, la seva ubicació i el seu entorn, així com, per últim, de la 
seva pròpia història i del seu context de sorgiment. No s’exclouen però les juxtaposicions 
precisament derivades d’aquestes històries diferents.  

Un dels aspectes que no es pot passar per alt inicialment és l’escàs pes del departament 

d’educació del municipi en tot el conjunt d’experiències examinades al contrari dels municipis 

barcelonins (més enllà de si les experiències són principalment per a menors de 16 anys o no) 

on normalment capitanegen els dispositius TET si existeixen o, almenys, tenen un paper 

rellevant en el conjunt d’iniciatives TET; de fet, a alguna de les entrevistes fetes s’ha destacat 

com un departament encara feble en el conjunt de l’Administració municipal gironina97. 

Probablement l’apoderament facilitat en el cas d’alguns ajuntaments barcelonins per 

institucions administratives de nivell mig com la Diputació de Barcelona expliquen en part 

aquestes diferències. D’altra banda, això no implica que en el cas de Girona no hi pogués haver 

altres departaments o àrees municipals que poguessin haver afrontat aquesta capçalera; de 

fet, segons l’esquema exposat, el DIE podria ocupar de manera natural aquest lloc.   

Diversitat d’espais, diversitat de serveis i diversitat de beneficiaris 

De les 4 experiències examinades, dues són exclusivament per a persones joves −l’Oficina Jove 

de Treball i el PTT− una tercera els té com a destinatari bàsic −el Fem feina− i una quarta −el 

Servei d’Acompanyament a la Inserció del DIE− té un caràcter generalista si bé els i les joves 

són un dels col·lectius principals. Des d’un altre punt de vista, és un cas on trobem una 

iniciativa de caire universalista com és l’Oficina Jove de Treball per tres eminentment focals. Si 

deixem de banda el PTT que, com a programa té un caràcter bastant reglamentat i definit, 

malgrat que algunes de les seves particularitats en la gestió han de ser ressaltades, s’observen 

tres espais que de bon principi defineixen portes d’entrada diferents de cara al col·lectiu jove.  

L’Oficina Jove de Treball s’ubica a l’Estació Espai Jove, un espai on l’ambient, la decoració i el 

conjunt d’activitats i serveis que es poden obtenir estan vinculades a la cultura juvenil i a l’oci 

més que cap altre dels espais; és un espai municipal i, a priori, atraient per a tot tipus de joves. 

Té només tres anys d’existència. El servei que s’ofereix des de l’oficina és relativament limitat, 

d’assessorament (orientació) i informació. El seu públic majoritari té un nivell d’estudis mitjà o 

alt; i, per exemple, normalment s’informa sobre els programes per poder estudiar o treballar a 

l’estranger (de fet, el tècnic entrevistat suggereix que podria ser una de les especialitzacions 

del servei en un futur). És un servei relativament poc costós quant als recursos que a més 

incorpora una base d’ofertes laborals pròpia que fa necessaris uns mínims coneixements de 

                                            
96

 Entrevista amb el tècnic de l’Oficina Jove de Treball. 

97
 És un fet que l’equip d’investigació també va constatar, almenys en relació a les TET, amb alguna conversa telefònica 

mantinguda amb motiu de la recerca de contactes per preparar el treball de camp.  
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TIC per part de la persona usuària. Malgrat tenir un caràcter eminentment universalista 

s’acaba convertint en un espai principalment per a tots les persones que poden tenir 

problemes o dubtes en la transició escola-vida activa encara que la seva qualificació acadèmica 

sigui alta o també per als qui encara no busquen una integració estable en el mercat laboral. 

Els subjectes que més preocupen en tota aquesta problemàtica TET no hi van normalment. 

El programa Fem feina −el centre cívic de barri i el centre obert del CIJP concretament− 

estableix un altre escenari que pot rebre i captar amb certa facilitat persones joves a les quals 

pot resultar útil el servei, ja que hi ha una tasca continuada al territori principalment amb 

perfils de persones en situació de risc d’exclusió social. Té 13 anys de trajectòria. La sensació 

de proximitat d’aquests espais cap als persones usuàries potencials és superior a la que pot 

generar un equipament de referència municipal situat més lluny i la seva capacitat d’atracció 

cap al públic jove no hauria de ser menor a la d’un espai com l’Estació Jove. Té una avantatge 

important vers el DIE des d’aquest punt de vista. El seu treball és eminentment focal, 

d’orientació i seguiment principalment. El seu sorgiment respon a un buit a les polítiques que 

si bé el DIE ha anat cobrint i tecnificant en diversos aspectes, no pot substituir en certs 

aspectes qualitatius i de globalitat educativa. És un acompanyament previ o potser 

complementari a un recurs generalista de cerca de feina que sembla útil i aprofitable si s’arriba 

a coordinar correctament amb altres serveis. Els solapaments serien possibles amb instàncies 

d’aquest tipus, com el DIE, doncs comparteixen relativament el perfil de beneficiaris. El revers 

“positiu” d’això pot ser alleugerir la pressió sobre aquests recursos similars en moments 

puntuals. Un altre dels seus avantatges és el seu relatiu baix cost i la seva rendibilitat en terme 

socials. El seu baix perfil institucional pot fer que sobrevisqui més fàcilment fins i tot quan té 

menys capacitat d’acollir persones usuàries o amb altres serveis de la ciutat però li dificultaria 

tenir veu en un hipotètic organisme municipal d’ocupació.    

El DIE, per la seva banda, és un recurs d’àmbit municipal, a priori universalista i generalista: 

serveix a tot tipus de persones i de totes les edats; ofereix orientació, formació i 

acompanyament. Té també uns 13 anys d’existència si bé el Servei d’Acompanyament no té 

més de 6 anys. El fet de servir a persones de totes les edats, el seu aspecte interior i la seva 

atmosfera pot dificultar en principi l’apropament espontani o la identificació immediata amb el 

col·lectiu jove (apart del desconeixement que pot existir); el fet de ser un referent municipal 

també li pot restar proximitat però això no és un obstacle afegit respecte a l’Oficina Jove de 

Treball. A més, l’altra gran tret que ha configurat el servei és que a nivell d’imatge està 

fortament vinculat amb els col·lectius amb més dificultats (com ara les persones nouvingudes); 

de fet, parlant de persones joves, la Escola taller, ara integrada al DIE, abans havia estat 

vinculada a l’àrea de Serveis socials: “Una mica els serveis es van “estigmatitzant”, no? *...+ 

Cada servei té les seves característiques. Tot i que ara estem a Promoció Econòmica quan va 

néixer l’ET estava dintre de Serveis Socials [...] Eren programes per a col·lectius molt castigats 

[...] Seguim treballant amb Serveis socials que ens van derivant usuaris [...] Tot i que ara no 

formem part de l’àrea, la imatge que tenim és aquesta[...] Nosaltres estem a 10 minuts 

caminant del servei del Miquel [tècnic Oficina Jove de Treball] i no tenen res a veure els joves 

que hi ha i els joves que venen aquí. Molts no saben que hi ha l’Estació i molts joves que van 

allà no coneixen això [...] Hi ha aquest distanciament, els serveis es van creant [...] i es van 



 
 
 

Polítiques de transició escola - treball 

 

Pàgina 111 de 230 

 
 

creant la seva imatge del servei. I la gent *va+ a un lloc o un altre segons la imatge”98. De fet ara 

el DIE està provant d’obrir-se a d’altres usuaris per cobrir ofertes de feina per a les quals es 

demanen persones joves amb qualificacions més elevades i, que habitualment fan arribar a 

l’Oficina Jove i es vol fer a través de les noves tecnologies amb un sistema d’inscripció per a 

persones usuàries i ofertes per Internet99.  

Respecte al Fem feina, el Servei d’Acompanyament a la Inserció fa un treball més tècnic, més 

concret i durant més temps; és un servei que entra a l’empresa amb el beneficiari o la 

beneficiària. El Fem feina fa un treball de preparació de la persona usuària, de coneixement i 

estímul amb l’establiment d’itineraris generals pactats entre tècnic i beneficiari; el seu 

seguiment és més general. Són programes útils per a un mateix perfil d’usuari; tot i així poden 

ser vistos com a recursos consecutius o complementaris, parcialment juxtaposats, més que no 

pas com a duplicats si estan ben coordinats.  

D’aquesta revisió també es poden extreure tres maneres diferents d’aproximar-se als i les 

joves susceptibles de necessitar un suport en la TET. En primer lloc, a través de l’aproximació al 

territori, anar-los a cercar a l’IES, abans de què deixin l’etapa escolar obligatòria; és el cas del 

PTT. En segon lloc, a través de la presència al territori i d’una feina continuada; és el cas dels 

Serveis socials del Barri de Santa Eugènia. En tercer lloc, generar un espai atractiu i amb què 

els i les joves es puguin identificar per diverses vies de tal manera que es constitueixi en una 

porta d’accés privilegiada per a aquests que seria el cas de l’Oficina Jove de Treball. Sembla 

que no totes tres permeten accedir al mateix tipus de persones joves ni en la mateixa mesura; 

probablement, la primera experiència és la que permet accedir a un nombre més gran i divers 

de persones joves. 

Indicadors d’èxit i model avaluatiu 

Les dades més concretes sobre inserció i/o retorn del sistema educatiu (proves per fer CFGM 

superades) provenen sobretot del PTT ja que aquestes dades són avaluades per la mateixa 

coordinació central del servei, entorn del 50% en el primer cas (s’incentiva la incorporació a 

l’estiu i normalment es produeix a la mateixa empresa on s’han fet les pràctiques), i del 60% en 

el segon100. Malgrat no haver disposat de les dades concretes, l’Oficina Jove també elabora 

estadístiques trimestrals i mensuals  sobre ofertes gestionades, nombre d’usuaris, etc. Pel que 

fa al programa Fem feina (en part derivat del seu baix nivell d’institucionalització en el 

funcionament de la UBASP) tenen dificultats per tancar el procés de l’avaluació i, de fet, estan 

en vies de fer un replantejament i assolir una major sistematització en el registre de dades.  

                                            
98

 Entrevista amb el responsable, també tutor, del Servei d’Acompanyament a la Inserció. 

99
 Tant la borsa de treball del DIE com la base de dades del tècnic de l’Oficina Jove corren algun risc de duplicació de registres de 

manera desconnectada si no hi ha un grau de coordinació elevat entre tots dos serveis en aquest salt a Internet. Almenys, mentre 
no hi hagi una fusió (que potser suposaria una dificultat operativa per al tècnic de l’oficina en tant la base és quelcom que ha 
construït a la seva mida), semblaria útil un trasllat automàtic de les dades de les persones usuàries d’un lloc a l’altre potser.    

100
 Un dels punts forts del programa i la seva organització és la forma de recollida de dades pel que fa a resultats. El PTT disposa 

d’una xarxa interna i una base de dades que tots els responsables han d’anar omplint d’acord als ritmes i en els aspectes estipulats 
per la coordinació central. Aquí s’introdueixen totes les dades de resultats així com altres dades respecte els alumnes. 
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En general, es percep com a una mena de reticència a treballar amb dades d’inserció cosa que 

no deixa de ser símptoma d’una realitat que és que la conjuntura del mercat de treball pot ser 

tan decisiva com les pròpies PAO pel que fa a aquesta variable. Per exemple, en el cas del 

Servei d’Acompanyament a la Inserció no es plantegen objectius pel que fa a la inserció sinó 

respecte al total de persones que poden arribar a atendre durant un any. El grau d’ocupabilitat 

assolit per les persones usuàries és més considerat però també resulta difícil de mesurar en 

tots els seus extrems; també es considera el grau d’autonomia assolit en la recerca de feina 

pels participants en alguns dels programes. S’insisteix també en altres relacionats amb la 

qualitat del servei com la proximitat, la valoració per part de les persones usuàries (i en relació 

amb això el grau de demanda generat pel “boca-orella”) i, en definitiva, la satisfacció 

percebuda per part de tots els agents.  

Aspectes organitzatius destacables del PQPI-PTT 

Un dels punts forts del programa PTT respon a diversos aspectes de l’organització interna. En 

primer lloc, tenim el sistema de captació d’alumnat on bàsicament hi ha una tasca intensiva als 

instituts de secundària que és on realment pot resultar més fàcil trobar les persones joves 

destinatàries d’aquests programes ja que parlem encara d’educació obligatòria. En segon lloc, 

hem de parlar del treball de coordinació i tutorització per part de les dues persones 

responsables del programa, les quals al marge de l’activitat de la docència poden portar a 

terme de manera diferenciada tota una sèrie de tasques que alimentin prèviament i durant la 

resta del curs la bona disposició i la capacitat de treball del grup a posteriori; altrament fan que 

els altres experts o monitors que intervindran no hagin de fer-se càrrec de determinats 

aspectes del seguiment o la tutorització dels alumnes. En tercer lloc, tenim el treball en xarxa a 

nivell territorial entre tots els PTT pel que fa a distribució de l’alumnat (en el cas de Girona 

resulta evident ja que comparteixen especialitat), l’intercanvi d’experiències, de materials o de 

reflexions sobre problemàtiques o sobre els canvis que es van introduint al programa.  

Una de les qüestions que es va destacar a l’entrevista va ser la diferència amb el tipus de 

funcionament del PQPI-FIAP que conviu al mateix IES amb el PQPI-PTT. En destaca la 

importància de que hi ha una coordinació al marge de les persones expertes o monitors/es que 

hi intervinguin que pugui cobrir totes les funcions de seguiment i tutorització. 
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5.2.3 Conclusions i síntesi 

Quadre resum de cas: Girona 

Espai d’actuació  
Serveis ocupacionals i de formació no reglada 

Atenció i serveis per a la joventut 
Serveis socials 

Característiques 

Quatre experiències revisades per a persones joves majors de 16 anys, 
de tres departaments diferents de l’Ajuntament. Tres experiències de 
caràcter focal (joves amb baixa qualificació acadèmica i professional i, 
en alguns casos, en risc d’exclusió social) i una de caràcter universalista 
(joves amb qualsevol qualificació amb permís de treball). Fragmentació 
parcial en el mapa d’experiències examinat. Mecanismes de coordinació 
puntuals, a nivell tècnic; inexistència de protocols institucionals. 
Juxtaposició parcial entre les activitats i els col·lectius diana d’algunes 
d’elles. En general, complementarietat. 
 
Programa PQPI-PTT. Focal sobre alumnes sense GESO. Formació i 
acreditació professional: inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu 
mitjançant proves (CFGM).  Hi col·laboren el Departament d’Educació de 
la Generalitat i l’Ajuntament; repartiment aproximat dels costos. Dues 
tutores exclusivament per al programa. Incorpora fase de pràctiques en 
empreses. Seguiment puntual dels alumnes fins a alguns mesos més 
tard d’acabar el PTT.   
 
Servei d’Acompanyament del DIE. Focal sobre col·lectius d’inserció 
fràgil (generalista, no exclusivament joves). Principalment, recurs de 
transició entre la formació que pot oferir el mateix DIE (centre de 
referència municipal) i el treball. Borsa de treball municipal i clàusula 
social relacionada. Hi treballen un conjunt de tutors/ores i 
educadors/ores. Acompanyament de sis mesos un cop es produeix la 
inserció. Intermediació intensa empresa/treballador. 
 
Oficina Jove de Treball. Universalista. Assessorament i informació. 
Ubicat a un espai juvenil de referència comarcal. Un únic tècnic. Hi 
col·laboren la Secretaria de Joventut de la Generalitat  i l’Ajuntament. 
Predomini d’usuaris/àries amb qualificacions elevades. Base de dades 
d’ofertes de treball i persones usuàries elaborada pel tècnic. 
 
Fem Feina. Prima la focalització sobre persones usuàries amb baixa 
qualificació i/o en risc d’exclusió social. Orientació, informació i 
acompanyament. Component socioeducatiu important. Dos educadors a 
mitja jornada. Hi col·laboren el CIJP de Santa Eugènia (tercer sector) i 
l’Ajuntament. El cicle del programa és de sis mesos, amb tres mesos 
d’acompanyament en el seguiment de l’itinerari pactat. Perfil baix en 
quant a la institucionalització del programa.  
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Quadre resum de cas: Girona 

Elements clau 

-Tipus d’organització general entre els recursos. 
-Relacions entre els serveis puntuals i principalment consistents en 
derivacions. Dependència de la iniciativa personal dels tècnics i les 
tècniques. 
-Diversitat d’espais, diversitat de serveis, diversitat relativa de 
destinataris. Trajectòria  i origen dels serveis. 
-Proximitat. 
-Tres formes d’arribar a les persones destinatàries: apropar-se als IES, 
apropar-se al territori (PQPI-PTT); estar al territori (Serveis Socials); 
espai d’atracció i/o d’identificació amb l’usuari/ària potencial (Oficina 
Jove situada a Estació Espai Jove). 
-Dependència externa pel que fa al finançament (DIE, Servei 
d’Acompanyament a la Inserció; Oficina Jove de Treball). 

Debilitats 

-Manca d’organització general dels recursos TET. No hi ha visió global. 
-No hi ha circuits o itineraris establerts entre serveis ni disseny general 
del conjunt de polítiques per algun organisme, tampoc espais de 
comunicació entre els actors dels diferents programes. 
-Solapament o possible duplicació d’esforços puntual. 
-Manca de coneixement de les persones usuàries de tots els recursos 
disponibles. 
-Dificultats per avaluar el programa (sobretot Fem feina). 

Fortaleses 

-Conjunt de recursos relativament ampli per a majors de 16 anys, algun 
d’ells innovadors (Servei d’Acompanyament a la Inserció del DIE). 
-Continuïtat en els serveis disponibles (DIE). 
-Aspectes organitzatius a nivell intern del PQPI-PTT: estratègia de difusió 
pels IES; sistema en xarxa, pautes organitzatives similars per a tots els 
PTT, intercanvi de materials i experiències; tutorització i seguiment 
permanent durant el curs; treball de convivència i dinamització del grup 
previ al començament de les classes.  
-Facilitació del retorn al sistema educatiu. Acreditació professional 
(PQPI-PTT).  

 

5.3 Xarxa Intermunicipal de Transició Escola-Treball (TET) del Baix Llobregat 

5.3.1 Descripció de l’experiència 

Presentació del cas: retrat de la situació a la comarca i presència de la Xarxa 

La comarca del Baix Llobregat pertany a la província de Barcelona i, concretament, a la Regió 

Metropolitana de Barcelona; formada per 30 municipis la seva població és de 781.749 

habitants (tercera comarca més poblada de Catalunya), dels quals uns 81.400 (un 10,4%) tenen 

entre 15 i 24 anys. El 8,2% del total de la població és de nacionalitat estrangera 
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extracomunitària; un percentatge que arriba al 12,8% en el cas de les persones joves101. La taxa 

d’atur registrat sobre la població activa comarcal estimada102 era del 12,2% el febrer del 2009 

per al total de la població i del 13,8% per a la població jove −xifres similars a les de la mitjana 

provincial−; respecte del febrer del 2008, l’atur jove quasi s’ha duplicat mentre en el total de la 

població s’ha multiplicat per 1,6.  

El nombre d’alumnes que estava cursant el segon cicle de l’ESO a algun dels 101 centres de la 

comarca per al curs acadèmic 2007-2008 era de 13.657. Més del 65% ho feien a algun dels 53 

IES públics −la resta d’IES de la comarca són privats-concertats excepte en un cas. La taxa de 

no graduació en l’ESO per al curs 2006-2007 va ser del 22% per al total de l’alumnat i del 26,8% 

per a l’alumnat de l’escola pública; a l’escola privada va arribar només al 13,6%. 

De la xarxa TET del Baix Llobregat en formen part actualment 12 ajuntaments: Abrera, 

Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Molins de Rei, Olesa de 

Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i 

Viladecans103. Aquest municipis suposen un 40% del total dels municipis de la comarca i 

comprenen un 63% del total de la població i de la població jove de la comarca. Contenen 

també un 63% del total d’IES i gairebé dos terços de l’alumnat al segon cicle d’ESO. Els 

municipis més grans són Cornellà de Llobregat i Sant Boi de Llobregat (amb més de 80.000 

habitants) i els més petits Pallejà i Abrera (poc més d’11.000 habitants). En el conjunt dels 

municipis es desenvolupen trenta sis línies de PQPI (12 PTT, 8 FIAP, 11 desenvolupades per 

altres entitats i 5 per l’Administració local individualment), hi ha 5 centres que gestionen 

Escoles taller o Cases d’ofici apart d’altres activitats de formació ocupacional  (15 centres 

diferents) i formació permanent.      

Introducció 

La revisió d’aquesta experiència supramunicipal en forma de xarxa de municipis ens ha de 

permetre aclarir quines són les potencialitats d’aquest tipus de funcionament; quins han estat 

els punts forts i les febleses que s’han destacat; en quin punt es troba i quins són els reptes 

que ara afronta. És important fer notar que la Xarxa TET del Baix Llobregat no es pot entendre 

sense els processos paral·lels de disseny i implementació de dispositius locals d’inserció per a 

persones joves que es van anar promovent a cadascun dels ajuntaments col·laboradors.  

 

 

 

                                            
101

 Idescat. BEMC. Dades del padró continu de població. 

102
 Veure definició al mateix apartat del cas de Manresa. Les dades exposades es poden consultar a la base de dades Hermes de la 

Diputació de Barcelona. 

103
 Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Molins van ser el nucli inicial (1996), després s’hi van incorporar Sant 

Boi de Llobregat (1997-1998), Pallejà (2000-2001), Castelldefels i Esparreguera (2003), Abrera, Olesa i Martorell (2005), i per últim, 
recentment, Cornellà de Llobregat.  Sant Feliu de Llobregat, la capital comarcal, va formar part de la xarxa durant algun temps.  
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Antecedents i orígens 

L’experiència neix cap el 1996 de les inquietuds compartides per diversos municipis sobre les 

dificultats d’implementació de la LOGSE i del futur dels alumnes que no poguessin acabar amb 

el graduat en l’ESO, els quals no podrien seguir en el sistema educatiu. Les opcions que hi havia 

per a aquest joves no eren gaire clares−alguns programes de garantia social no estaven gaire 

definits−i van començar a aparèixer recursos poc coneguts i per a diferents serveis. Tampoc hi 

havia una oferta suficient per a la demanda que es podia preveure. Aquest municipis es volien 

anticipar a tot el que veien que passaria ja amb la primera promoció de l’ESO i, és per això, que 

van començar a treballar en xarxa de manera local (amb els IES) per generar confiança i visions 

compartides entre els diferents agents. 

La Diputació de Barcelona va donar suport i va incentivar aquestes iniciatives a través de la 

signatura de convenis en l’àmbit de la garantia social que després van passar a ser convenis 

per a la Transició Escola-Treball104. Al mateix temps que donava suport tècnic i econòmic a 

cadascun d’aquests ajuntaments en l’enfortiment de la xarxa local i la creació de recursos  va 

estimular el treball intermunicipal que donaria lloc a la Xarxa Intermunicipal de TET del Baix 

Llobregat formada per tots aquests ajuntaments que s’anaven incorporant al conveni105.  

En aquest espai de reflexió, de construcció de coneixement i d’intercanvi d’experiències amb la 

col·laboració del Grup de Recerca en Educació i Treball de la UAB en la figura del professor de 

sociologia i especialista en processos de transició juvenil a la vida adulta, Joaquim Casal, es va 

avançar progressivament: primer, en la creació d’un model de Serveis Locals de Garantia Social 

i, posteriorment, aproximadament al 2001, en un model de dispositiu local TET106.  

D’aquests primers anys (amb pràcticament només cinc ajuntaments implicats) es destaca la 

intensitat de la feina conjunta i la tasca analítica que es va anar fent a les reunions celebrades 

a les oficines de la Diputació a Barcelona. Entre altres coses, es van analitzar els diferents 

col·lectius de joves, es van veure quins podien ser els circuits de recursos del territori per 

atendre les necessitats detectades i es va plantejar allò calia estructurar de nou107. 

 

 

 

                                            
104

 Segons una de les entrevistades, des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat en aquests inicis sovint no es va facilitar 
aquest treball en xarxa a nivell local. Això sembla que va canviar aproximadament a partir del 2003. 

105
 L’octubre del 2004 es va produir una altra de les fites en l’impuls de la formalització de la Xarxa amb la signatura del manifest 

d’adhesió a la Xarxa TET Baix Llobregat. 

106
 Cada ajuntament però va comptar amb el seu propi suport tècnic per detectar necessitats i dissenyar un dispositiu adient i 

d’acord amb els recursos disponibles. Per exemple, a Sant Vicenç dels Horts s’ha comptat amb l’assessorament de Jordi Longàs, 
professor de la Facultat de Pedagogia de la Universitat Ramon Llull. 

107
 Entrevista a la cap de serveis educatius de Sant Vicenç dels Horts. És de les poques tècniques municipals que participa a la Xarxa 

que ha seguit el procés gairebéi des del principi fins a l’actualitat. 
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Descripció de l’experiència 

Tal com es comenta a la memòria 2004-2007 de la Xarxa TET del Baix Llobregat, “la Xarxa 

agrupa els diferents projectes locals de transició escola treball sota un paraigües conceptual i 

metodològic de referència, en el marc del programa TET de l’Àrea d’Educació de la Diputació 

de Barcelona. Cada projecte municipal es desenvolupa en una diversitat de formes, però amb 

un marc comú que dóna fonament a la configuració dels projectes en cada territori. Tots els 

projectes locals es caracteritzen pel seu lideratge municipal, la dimensió interinstitucional, el 

nexe amb els centres de secundària, la metodologia de l’acompanyament i el treball en xarxa 

*...+ És imprescindible una actuació conjunta i coordinada d’esforços dels diferents 

departaments municipals i des d’altres àmbits socials i ciutadans, així com és essencial la 

col·laboració amb l’Administració educativa”108.  

Entre altres coses, això implica que cada ajuntament hauria de treballar transversalment en la 

mesura del possible, fer una tasca d’ordenació de tota l’oferta local en el camp de la TET, així 

com fer-ne front en els IES establint circuits locals de transició per a les persones joves des 

d’aquest punt, amb un paper decisiu per a la tutorització i/o l’acompanyament. Els 

ajuntaments han d’assumir un rol de líder en la creació de la xarxa local, principalment però no 

únicament a partir dels departaments d’educació de cada ajuntament que són els membres 

nuclears de la Xarxa. La relació amb tots els agents i els recursos que poden intervenir 

localment a la qüestió i, especialment, la coordinació amb el Departament d’Educació i els 

centres de secundària són aspectes clau.    

Pel que fa als objectius de la Xarxa, acordats pels seus integrants, en podem enumerar els 

següents109: 

 Establir un marc de referència comú per a la configuració dels diferents projectes de 

transició locals. Avançar en el disseny de projectes de TET i en el desplegament de 

metodologies de treball. 

 Mantenir un espai per a la transferència de sabers en temes relacionats amb la TET. 

Reflexionar i desenvolupar el coneixement de temes d’interès mitjançant sessions 

monogràfiques de treball i elaboració de materials. 

 Intercanviar experiències i coneixements entre els projectes locals que formen la 

Xarxa. 

 Crear productes i serveis compartits en el territori. 

 Vetllar per consolidar la importància del treball supramunicipal. 

 Esdevenir un marc de referència per al Departament d’Educació. 

 

                                            
108

 Diputació de Barcelona i Xarxa TET del Baix Llobregat. Dossier-memòria període 2004-2007, pp.3-4 

109
 Ídem, pp.5-6. En algun cas, algun objectiu general s’ha combinat amb els objectius concrets citats a aquestes memòria. 
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Quant als productes concrets resultat de la feina de la Xarxa TET del Baix Llobregat es poden 

classificar en tres categories: l’elaboració de butlletins110, la realització de jornades educatives 

centrades en la qüestió TET111, així com més a prop en el temps sessions monogràfiques112 i 

l’elaboració dels documents (la majoria de caràcter intern)113.    

Col·lectiu destinatari 

El treball de la Xarxa vol incidir positivament en la qualitat de l’atenció en els processos de 

transició escola-treball de les persones joves dels municipis que poden tenir mes problemes 

per assolir l’acreditació en l’ESO −encara que finalment és cada ajuntament en el seu disseny 

del dispositiu qui fa un enfocament més focal o més universal. D’aquesta manera les seves 

accions estan orientades fonamentalment al personal professional i tècnic dels diversos 

dispositius locals, així com altres entitats i institucions d’àmbit local que treballin en el camp de 

la transició114. També es destaca la importància d’aconseguir el suport polític local per 

consolidar el treball transversal i en xarxa, com també la participació en la Xarxa 

Intermunicipal.    

La participació concreta a les reunions periòdiques de la Xarxa està oberta als diferents tècnics 

municipals de les diferents àrees o departaments implicats en els projectes TET locals. Malgrat 

que s’al·ludeix a les àrees d’educació, serveis socials, joventut o promoció econòmica, el 90% 

dels membres, almenys en el període 2004-2007, va ser personal tècnic d’educació; la resta va 

ser majoritàriament de promoció econòmica115.   

 

 

                                            
110

 Des del 2006 se n’han editat tres amb una freqüència anual. Pretén ser una eina de suport per als orientadors/es, especialment 
de l’alumnat que acaba l’ESO, però també per als professionals responsables de programes o serveis de transició; es vol que sigui 
un espai d’intercanvi d’informació, de recull de materials però també que convidi al debat i la reflexió. En definitiva, un punt de 
referència per als professionals que acompanyen el jovent en els seus processos d’emancipació. L’últim butlletí està dedicat als 
projectes d’Aula Oberta, uns dels temes que ha centrat algunes de les últimes sessions monogràfiques de la Xarxa. 

111
 S’han celebrat dos jornades educatives, una el 2004 a Pallejà i una altra el 2007 a Sant Boi de Llobregat. Organitzades amb la 

intenció de difondre el treball de la Xarxa i els seus ajuntaments, així com generar debat i reflexió entorn de la qüestió. La primera  
va comptar amb 91 assistents, amb 16 ajuntaments representats (entre ells Barcelona i L’Hospitalet), dos membres de la Inspecció 
d’educació de la Generalitat de Catalunya i prop de 40 per part dels centres educatius i de formació, espais d’atenció als joves i 
altres entitats. Del personal tècnic assistent quasi el 50% eren tècnics d’educació i una quarta part treballaven als Serveis socials; 
només un 12% provenien de promoció econòmica. La segona d’elles, dedicada a l’aplicació de la LOE i els PQPI,  va comptar amb 
99 assistents, amb 11 ajuntaments representats, dos tècnics dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, dos representats del 
Departament d’Educació, dos del SOC i un membre del Consell Comarcal.  

112
 Se’n van realitzar tres l’any 2008. 

113
 A la memòria 2004-2007 se citen fins a vuit documents. Des del 2004 s’ha treballat en fer una guia de recursos de transició del 

Baix Llobregat si bé ara la intenció és crear una pàgina web que pugui ser actualitzada regularment amb tots aquests recursos. 

114
 Membres de les xarxes locals TET, regidories i personal tècnic de l’Administració local; membres i personal tècnic del Consell 

Comarcal; professorat i educador/es d’IES i de l’administració educativa dels Serveis Territorials de la comarca; membres del tercer 
sector implicats; personal de l’Administració local que treballa en els punts d’informació juvenil, centres de promoció econòmica, 
serveis socials, etc.  

115
 A les propostes de línies de continuïtat de la memòria (pàg.20) apareix com a un dels objectius futurs: “Ampliar la representació 

del nombre de tècnics i tècniques i de persones representades d’altres àrees municipals”. 
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Organització i gestió de l’experiència 

La Xarxa del Baix Llobregat s’organitza en un grup de treball format per tot el personal tècnic 

representant dels municipis, l’assessor de la Xarxa (en Joaquim Casal) i la tècnica de referència 

de la Diputació de Barcelona (Felisa Bravo). El nucli central de funcionament de la xarxa són les 

reunions en ple les quals tenen una periodicitat mitjana bimensual (si bé la freqüència pot 

incrementar-se en funció de les accions que s’hagin de realitzar)116. Posteriorment, a cada 

reunió s’envia a través de correu electrònic una acta-resum de la reunió amb les idees i 

continguts que s’han tractat. També prèviament a cadascuna de les trobades es fa un 

enviament de l’ordre del dia amb temps suficient per aconseguir convocar el màxim de 

persones possibles de cada ajuntament. 

La mitjana d’assistència a les reunions durant el període 2004-2007 va ser aproximadament del 

50% del total del personal tècnic considerat com a part de la Xarxa, si bé el nombre 

d’ajuntaments representats és possible que fos superior a la meitat en mitjana ja que alguns 

d’ells tenen inscrits més d’un/a tècnic/a117.      

Des de l’any 2006 la Xarxa compta amb una secretària tècnica encarregada de donar suport a 

les accions de la xarxa, facilitar el funcionament regular de la mateixa, redactar la memòria 

anual, així com agilitzar la comunicació entre els membres. La incorporació d’aquesta figura ha 

permès augmentar la sistematització del treball de la Xarxa. Un dels membres de la Xarxa 

s’encarrega de portar la gestió administrativa de la mateixa en estreta col·laboració amb 

aquesta secretaria externa. Aquest ajuntament rep una subvenció extra com a gestor de la 

mateixa. Actualment, és Sant Boi de Llobregat qui s’encarrega d’exercir aquest paper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
116

 Pel que fa a les sessions monogràfiques, activitats que s’han incorporat a l’agenda de la Xarxa els últims anys, cadascuna d’elles 
és organitzada per un grup de municipis encara que aquesta es realitzi només a un d’ells.   

117
 Diputació de Barcelona i Xarxa TET del Baix Llobregat. Dossier-memòria període 2004-2007, pp.7-8; p.21. 
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Gràfic 28. Estructura de relacions de la Xarxa TET del Baix Llobregat.  

 

Font: Elaboració pròpia 

 

A la Xarxa no hi ha cap ajuntament que exerceixi un paper per sobre dels altres quant a 

lideratge o direcció. Tanmateix l’actor que representa la Diputació de Barcelona és reconegut 

pels membres com l’impulsor, coordinador i dinamitzador fonamental de la Xarxa encara avui, 

en aquest cas centrat en la persona de la tècnica de referència per a la Xarxa TET del Baix 

Llobregat; per a aquesta Xarxa doncs el lideratge recau en la Diputació de Barcelona118. 

Finançament i recursos 

L’experiència es financia integrament per la Diputació de Barcelona; els costos ascendeixen 

aproximadament a 13.000 euros l’any. Les instal·lacions per fer aquestes reunions normalment 

també  les cedeix la Diputació si bé quan es tracta de fer jornades o sessions monogràfiques és 

l’Administració local qui les cedeix.  

Com s’ha comentat, la Xarxa compta, apart de l’equip de suport de la Diputació de Barcelona i 

de les persones participants de tots els ajuntaments amb una secretària tècnica;  i també ha 

tingut des de bon començament la col·laboració i l’assessorament de personal expert.  

 

                                            
118

 En altres casos no és així; per exemple, en el cas de la Xarxa del Vallès Oriental, des dels ajuntaments s’ha acordat que el 
lideratge recaigui en el Consell Comarcal. 
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Coordinació multinivell 

La Xarxa comarcal com a tal no s’ha arribat a convertir en un actor reconegut per d’altres 

administracions, amb poder d’interlocució, més enllà de la pròpia Diputació de Barcelona que 

hi té una relació molt estreta. Aquest reconeixement formal s’ha produït en major grau vers 

les xarxes locals o intramunicipals que constitueixen la Xarxa (per exemple, a través de la 

implementació del PEE en el cas de Sant Vicenç dels Horts119).  

Tanmateix la Xarxa és coneguda pel Departament d’Educació i, en concret, pel Serveis 

Territorials del Baix Llobregat. De fet, tècnics d’aquests serveis han estat convidats i han 

assistit a actes organitzats per la Xarxa o alguna sessió monogràfica i fins i tot puntualment es 

va demanar l’aportació de la Xarxa en la qüestió dels nous PQPI120. No s’ha contemplat però 

l’opció que algun dels membres del seu personal tècnic passi a ser convidat regularment a les 

reunions de treball de la Xarxa121.  

Pel que fa a altres departaments de la Generalitat com Treball, aquest també sap de 

l’existència de la Xarxa però no hi ha cap relació. Segons comenta una de les entrevistades, 

han promogut per la seva banda una xarxa sobre temes de treball també a nivell comarcal a la 

que assisteixen tècnics i tècniques que també participen de la Xarxa TET. Algun cop s’ha 

comentat la possibilitat d’integrar alguns dels temes que s’hi tracten122. 

5.3.2 Anàlisi del cas 

Resultats i impacte social de l’experiència. Reptes de futur 

Si revisem els objectius citats inicialment a la descripció de la Xarxa TET es pot afirmar que 

aquesta ha avançat amb força consistència en els tres primers (establiment d’un marc de 

referència comú; crear i mantenir un espai de reflexió sobre les TET; intercanvi d’experiències i 

coneixements). Una bona mostra és la producció de fòrums de reflexió i divulgació de la tasca i 

el debat TET amb les jornades organitzades i la publicació dels butlletins. En un ordre 

substantiu, el treball de reflexió en xarxa es reconeix com a clau per a l’aclariment conceptual 

de la problemàtica TET i del ventall de recursos disponibles; la generació dels propis dissenys 

locals de dispositius, els quals han estat alimentats de manera fonamental pel treball en comú 

a la Xarxa (més enllà del suport econòmic facilitat per la Diputació a cadascun dels membres, 

                                            
119

 A Sant Vicenç, la Xarxa Local TET ja creada es va dimensionar com a una comissió més de les tres comissions de treball que 
formarien part del PEE. Aquesta comissió TET incorpora els departaments de promoció econòmica, joventut, educació, serveis 
socials, els tres IES, el CFA i les entitats socials amb algun recurs per a joves. Per damunt de les comissions està el ple que aglutina 
tots els components de la xarxa local creada.  

120
 Entrevista amb la cap de la Unitat d’Educació Permanent i Inserció sociolaboral de Sant Boi. 

121
 Si bé s’apunta que una complicació estaria a trobar algú amb una visió global suficient de la qüestió donada la variabilitat de 

temes que s’hi tracten i la fragmentació departamental interna de l’Administració educativa. 

122
 Entrevista a la cap de serveis educatius de Sant Vicenç dels Horts. 
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que també és fonamental)123. Tot això probablement configura el pilar bàsic de les 

potencialitats d’una organització en xarxa d’aquest tipus. 

De les paraules d’alguna de les entrevistades, no obstant, es desprèn que els últims anys la 

Xarxa del Baix Llobregat ha perdut vigor com a fòrum de reflexió i d’intercanvi; un indicador 

d’això seria el baix nombre mitjà d’assistents a les reunions i que sigui un dels aspectes que es 

declaren com a manifestament millorables a les pròpies valoracions de la memòria124. En 

primer lloc, les dinàmiques derivades de l’increment del volum de treball a nivell local (per 

exemple, l’augment dels programes gestionats) dificulten participar de manera més activa a la 

Xarxa125. En segon lloc, és possible que haver passat d’una primera fase més creativa i intensa, 

amb un grup relativament reduït d’ajuntaments, a una fase més d’observació i seguiment del 

treball local hagi també pogut comportar aquest alentiment relatiu de l’activitat percebut. El 

creixement de la Xarxa en sí també pot implicar majors dificultats per a mantenir un ritme 

elevat en el treball conjunt, almenys pel que fa a l’activitat del grup de treball en ple126.  

Respecte al cinquè objectiu (relatiu a vetllar per la consolidació de la importància del treball 

supramunicipal) es pot afirmar que el lideratge exercit per la Diputació hi està treballant de 

manera reeixida. La repercussió dels models de dispositiu TET que s’han generat al Baix 

Llobregat i de les seves jornades és un fet que reforça això. 

Quant al quart, que al·ludeix a la creació conjunta de serveis i productes al territori, l’avanç 

probablement no és tan significatiu. Si bé el butlletí ha estat un primer pas (per exemple, en el 

tercer es fa un recull dels diferents centres que ofereixen cursos de tots els municipis de la 

Xarxa) encara s’ha de treballar en una guia de serveis comarcals TET que es pugui consultar 

electrònicament i es renovi regularment. Més enllà, encara no s’han donat passos, per 

exemple, per afrontar una proposta de planificació conjunta d’aquests serveis a nivell 

supramunicipal. Malgrat que hi hagi un coneixement mutu més o menys elevat de la feina de 

cada municipi i els llaços teixits derivats de l’existència de la Xarxa permetin la derivació 

d’usuaris entre municipis propers quan és necessari, encara no s’ha avançat decisivament en 

col·laboracions amb propostes amb implicacions més globals127.    

                                            
123

 En aquesta línia la cap d’educació de Sant Vicenç destaca com a consecucions de la Xarxa: l’establiment de criteris comuns; fer 
visibles les estratègies que porta a terme cada municipi; compartir la realitat i la problemàtica de cada municipi i constatar les 
similituds; haver compartit recursos, bones pràctiques i estratègies i el volum de confiança generat entre els municipis. 

124
 És una qüestió que apareix citada a alguna de les reunions de 2007 si bé l’ajustament de la periodicitat de les reunions per a 

que resulti operativa per a tots és una qüestió ja tractada al 2004. Una de les propostes de continuïtat al·ludeix al fet que s’ha de 
“obtenir una major participació i implicació dels components de la Xarxa TET per ’obtenir un treball de major qualitat. Els 
representants a la xarxa del municipi haurien de ser almenys dos tècnics/iques per a cada ajuntament, fet que reforçaria i donaria 
major garantia a la participació”. Ídem, p. 20. 

125
 Dit per la tècnica de Sant Vicenç dels Horts. 

126
 Predomina en tot cas una valoració positiva de l’ampliació de la Xarxa TET que els nous ajuntaments, en respondre a realitats 

diferents també derivades de tenir diferents dimensions, han aportat noves visions. (Entrevista a la cap de serveis educatius de 
Sant Vicenç dels Horts). 

127
 També és cert que fer propostes a nivell comarcal podria entrar en conflicte amb la naturalesa de la Xarxa. D’una banda, no és 

pròpiament un organisme representatiu de la comarca i, d’una banda, és una entitat de participació voluntària que malgrat 
aglutinar més del 60% de la població de la comarca mai podria assumir la representació d’ajuntaments que no hi són. En tot cas, sí 
que podrien ser un agent privilegiat, per exemple, de la mà del Consell Comarcal.  
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El sisè aspecte (relatiu a esdevenir un marc de referència per al Departament d’Educació) és 

potser el més ambiciós i a la vegada un dels més interessants des del punt de vista de l’anàlisi. 

Aquí s’implica en part la qüestió del grau d’institucionalització de la Xarxa i la naturalesa o el 

desenvolupament de les relacions multinivell. De fet, aquest és una de les qüestions 

destacades respecte els reptes de futur de la Xarxa128. 

Institucionalització i grau de formalització de la Xarxa. Continuïtat en el procés. 

Una de les debilitats de la Xarxa apuntades per ambdues entrevistades respon al no 

reconeixement per part del Departament d’Educació (més concretament la delegació 

comarcal) o el mateix Departament de Treball, els dos departaments més importants amb 

competència en la qüestió TET129.   

Això en part està relacionat amb el tipus de vincles que s’han establert fins ara internament a 

la Xarxa i la seva relativa poca ambició pel que fa a establir compromisos vinculants pels 

membres més enllà de les bases inicials de treball conjunt; és a dir, té a veure amb la cohesió 

interna i amb el grau de compromís dels ajuntaments (que òbviament és més difícil 

d’aconseguir quan més gran és el nombre de participants). De moment, la Xarxa no es 

configura com a una estructura administrativa amb poder d’interlocució ja que no hi ha una 

solidaritat expressa de tots els membres cap a unes posicions determinades en temes concrets 

d’interès TET que poden sorgir o ser-hi presents en el debat que són regulats per aquestes 

administracions superiors i que poden afectar la feina dels consistoris. Un treball de 

posicionament conjunt enfront a propostes d’altres administracions en el terreny de les TET 

podria fer que la xarxa, no només hagués de ser reconeguda com a una veu més en els debats 

tècnics sinó que agafés força com a agent negociador.  

Una oportunitat perduda, almenys fins al moment,  per començar a construir aquest tipus de 

lvincless forts que fessin a la Xarxa un actor d’obligat reconeixement ha estat la negociació dels 

convenis de col·laboració amb el Departament d’Educació per al desenvolupament local de 

programes de diversificació curricular a l’ESO. “Per exemple ara hem intentat treballar el tema 

dels projectes de diversificació curricular [...] El Departament vol fer uns convenis amb els 

ajuntaments [...] Plantegen uns convenis de manera unilateral, no consensuant. I llavors 

nosaltres hem intentat treballar-ho com a Xarxa [...] perquè aquests convenis s’adaptin també 

                                            
128

 Entre les propostes de línies de continuïtat que apareixen a la memòria 2004-2007 (p.20) apareix el següent punt: “Reforçar i 
potenciar el contacte de la Xarxa amb els Serveis Territorials del Baix Llobregat per avançar cap a una major corresponsabilització i 
col·laboració en els àmbits de la prevenció del fracàs escolar, l’orientació, la formació i l’acompanyament.” 

La cap de serveis educatius de Sant Vicenç, per la seva banda, cita els següents: Aconseguir el reconeixement formal de la Xarxa; 
treballar per mantenir l’espai de debat i de treball conjunt que representa la Xarxa; reflexionar sobre el nou panorama que s’obre 
arran de la crisi econòmica i sobre l’ajustament que hauran de patir els dispositius locals arran de la disminució dels recursos 
econòmics disponibles (com es pot abordar tot això des del punt de vista de la Xarxa comarcal). 

129
 D’acord a la memòria 2004-2007, a la reunió de desembre 2006 es va tractar la qüestió de “la possibilitat que el Departament 

de Treball i Indústria donés la visió de quin paper podria tenir”.  
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a les necessitats de la pròpia Administració local [...] Això ho hem intentat... De moment no 

hem tingut massa èxit”130. 

Amb una posició lleugerament diferent però reconeixent també l’ocasió que han representat 

aquests convenis, “aquest reconeixement formal [de la Xarxa TET comarcal] tampoc [hauria] 

de comportar un volum més gran de feina però sí que en la línia [...] de poder negociar segons 

quin tipus de temes [...] que tots els ajuntaments van estar negociant per separat amb el 

Departament, doncs hagués estat un bon moment si haguéssim tingut aquest reconeixement 

per fer una negociació conjunta tenint en compte la realitat de cada municipi o el marc de 

cada municipi. Això no va ser així, de tota manera com ens anàvem informant de com anaven 

avançant les negociacions individuals, això també ens donava força per reforçar segons quins 

posicionaments”131.    

Els avantatges de compartir els passos realitzats a les negociacions bilaterals són 

inqüestionables però, d’altra banda, resulta obvi que l’oportunitat per consolidar la Xarxa com 

a interlocutor vàlid d’una sèrie de possibles reclamacions o propostes resulta també clara. 

Òbviament, els riscos d’intentar arribar a generar aquests acords conjunts i intensificar la 

cohesió sobre aspectes concrets són disgregar internament la Xarxa (o, com a mínim, fer 

palesa una feblesa interna) o fer menys fàcil l’entrada futura d’altres ajuntaments.   

Model avaluatiu 

Una de les iniciatives recents de la Xarxa és configurar un observatori global TET de la Xarxa, 

coordinat per la secretaria tècnica en el pla operatiu, i que, d’entrada, englobi a tots els 

municipis participants. D’una banda, això suposa, de retruc, estimular la recollida 

estandarditzada de dades de cadascun dels municipis de manera periòdica; també implica un 

cert consens sobre els indicadors a recollir i, per tant, sobre uns criteris bàsics sobre els 

aspectes clau i els seus  indicadors de resultats. D’una altra banda, és una iniciativa que  

desenvolupa la cultura de l’avaluació a cadascun dels membres, fins i tot als més endarrerits 

en aquest terreny) 132. En tercer lloc, és una eina que ha de permetre examinar els resultats 

                                            
130

 Entrevista amb la cap de la Unitat d’Educació Permanent i Inserció Sociolaboral de Sant Boi de Llobregat. Sant Boi en el moment 
de fer l’entrevista encara no havia signat el conveni.Aquests convenis que serien de periodicitat anual venen a assenyalar que la 
feina que fins ara han fet els ajuntaments en col·laboració amb els IES per tal de donar suport econòmic i logístic a aquest 
programes −que fins ara es realitzaven amb l’autorització de la delegació territorial i per estricta voluntat dels ajuntaments− ha de 
ser formalitzada, reforçada i ampliada; és a dir, que s’ha d’avançar en aquest terreny, s’ha de fer més. Una de les qüestions més 
polèmiques de la proposta és que el Departament d’Educació no assumeix cap mena de despesa econòmica amb la signatura de 
l’acord, és més, una de les clàusules assenyala que en cap cas farà cap nova aportació econòmica per als nous projectes que es 
desenvolupin en aquest marc.  

131
 Entrevista amb la cap de serveis educatius de Sant Vicenç dels Horts. Sant Vicenç ja havia signat el conveni en el moment de fer 

l’entrevista. 

132
 Els observatoris locals TET són una iniciativa que per la seva banda ja havien començat a treballar alguns dels municipis 

integrants, com per exemple Sant Vicenç dels Horts. Les dades que es recullen per a aquest cas es refereixen a la taxa de no 
graduació als IES, al volum de joves que acudeixen als diferents serveis d’acompanyament i orientació sociolaboral i al seu perfil o 
al tipus de sortides que s’acaben oferint.  
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dels diversos dispositius i del conjunt al llarg del temps; pot permetre fer plantejaments 

estratègics de conjunt i posar sobre la taula propostes de planificació intermunicipals.  

5.3.3 Conclusions i síntesi 

Quadre resum de cas: Xarxa Intermunicipal TET del Baix Llobregat 

Espai d’actuació  

 
Predomina el vessant educatiu però localment es treballa per implicar 
els altres espais (joventut, promoció econòmica i serveis socials, com 
a mínim) tant a la dinàmica local com a la Xarxa TET comarcal. 
 

Característiques 

 
-Xarxa supramunicipal de caire voluntari. 
-En formen part 12 municipis de la comarca.  
-La Xarxa ha generat i ofereix un paraigües metodològic i conceptual a 
tots els  municipis membres en la qüestió TET. La Xarxa és sobretot un 
espai de debat  i reflexió; d’intercanvi d’experiències i coneixements. 
-Tots els projectes locals que promou la Xarxa es caracteritzen pel seu 
lideratge municipal, la dimensió interinstitucional, el nexe amb els 
centres de secundària, la metodologia de l’acompanyament i el 
treball en xarxa. 
-El lideratge estratègic de la Xarxa Intermunicipal correspon a l’Àrea 
d’Educació de la Diputació de Barcelona. Dóna suport econòmic i 
logístic i orienta tècnicament. 
-Els membres del grup de treball de la Xarxa són majoritàriament 
tècnics/iques d’educació malgrat estar obert a personal tècnic de tots 
els departaments que poden estar implicats a la TET. 
-Fins ara la Xarxa ha generat tres tipus de productes: butlletins 
anuals, jornades educatives TET i documents d’anàlisi. 
-Es busca ser un referent per als Serveis Territorials de la comarca i el 
propi Departament d’Educació.   
 

 
Elements clau 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Treball en xarxa local (entre agents del territori) i intermunicipal 
(entre ajuntaments). 
-Generació de coneixements en grup, intercanvi d’experiències. 
-Presència d’una administració de rang supramunicipal que exerceix 
el lideratge. 
-Finançament de la Xarxa i les xarxes locals. 
-Predomini de la vessant educativa. 
-Model de dispositiu TET. Connexió entre l’etapa en què el jove té 
menys de 16 anys i l’etapa en que té més de 16 anys a través de 
circuits locals amb inici als IES. 
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Quadre resum de cas: Xarxa Intermunicipal TET del Baix Llobregat 

 
 
 

ilitats 

 
-Manca de reconeixement per part d’altres administracions que no 
sigui la Diputació de Barcelona (especialment Serveis Educatius del 
Baix Llobregat). 
-El compromís dels participants a la Xarxa no ha cristal·litzat encara 
en una estructura suficientment forta com per a assolir algun poder 
d’interlocució comú en temes d’interès municipal. 
-Dependència del lideratge de la Diputació. La seva aportació 
econòmica per al funcionament de la Xarxa és decisiva per al seu 
manteniment però també ho és el seu impuls en el desenvolupament 
de noves iniciatives per al treball conjunt. 
- Amb l’augment del treball a nivell local disminueix la capacitat dels 
tècnics/iques per a dedicar temps i esforços al treball a la Xarxa 
Intermunicipal. 
- Manca de participació a la Xarxa del personal tècnic d’altres 
departaments que no siguin educació. 
- Assistència mitjana no massa alta a les reunions de treball de la 
Xarxa.   

Fortaleses 

 
-La construcció de coneixement al voltant de la problemàtica TET i el 
disseny de polítiques i programes concrets de suport als joves.  
-Enfortiment de l’espai local en el camp TET. 
-Capacitat de difusió de les iniciatives desenvolupades. 
-Millora de la sistematització del treball a la Xarxa. 
-Es valora molt positivament el lideratge de la Xarxa que exerceix la 
Diputació. 
-Esforços per a avançar en l’avaluació dels projectes. 
 

 

5.4 Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat 

5.4.1 Descripció de l’experiència 

Presentació: retrat de la situació al municipi 

Tots els programes i serveis que es tracten en aquest cas corresponen a la Fundació Marianao, 

entitat del tercer sector situada al municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de Sant Boi 

de Llobregat. El seu radi d’acció en principi comprèn els barris de Marianao133 i Ciutat 

                                            
133

 Forma part del districte II, el més poblat amb escreix de Sant Boi amb quasi 32.000 habitants (39% de la població total). Un 
11,3% correspon a població jove i el 6,3% correspon a població estrangera extracomunitària. Aquest districte conté més del 30% 
de la població extracomunitària del municipi. (Dades de la Unitat d'Assistència a la Planificació i l'Avaluació de l’Ajuntament de 
Sant Boi; es poden consultar a la web del municipi). 
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Cooperativa-Molí Nou134 però la importància dels seus projectes, la seva dimensió i la seva 

relació amb l’Administració municipal i altres entitats fan, sens dubte, que tingui un àmbit de 

repercussió municipal, sinó comarcal o metropolità. 

La localitat de Sant Boi de Llobregat té més de 81.000 habitants dels quals gairebé 8.900 tenen 

entre 15 i 24 anys, un 10,9% del total. El 7,4% de la població és estrangera extracomunitària, 

una xifra que arriba a l’11,1% pel cas de les persones joves135. La taxa d’atur registrat sobre la 

població activa local estimada136 el febrer del 2009 era del 13,6% pel total de la població i del 

17,7% per als joves −xifres superiors, sobretot la dels joves, a la mitjana provincial; totes dues 

taxes arribaven a poc més del 8% per al mateix mes del 2008.  

Sant Boi de Llobregat disposa actualment de 10 centres on s’imparteix l’ESO, cinc dels quals 

són públics −la resta són privats-concertats. Al curs 2007-2008 cursaven el segon cicle 1.671 

alumnes, un 58% a escoles públiques. La taxa de no graduació en l’ESO per al curs 2006-2007 

va ser del 19,1% per al global d’instituts si bé en els centres públics va arribar al 24%137.    

El municipi de Sant Boi de Llobregat disposa d’un Servei Local de Transició Escola-Treball 

(SLTET) que articula en forma de circuit una sèrie de serveis i programes per a la transició, 

entre els quals es troben els que ofereix la Fundació Marianao (FM). Concretament, al municipi 

actualment s’ofereixen tres PQPI a més del que ofereix la mateixa FM −dos són PTT i un 

correspon a un FIAP. Hi ha vuit mòduls d’Escola taller, desenvolupats per Coressa (Corporació 

d’Empreses i Serveis de Sant Boi, S.A) i diversos programes de formació ocupacional i 

d’inserció no específicament per a persones joves. Existeix un servei d’informació juvenil i un 

servei d’acompanyament per als joves que possiblement no obtindran l’ESO i que presenten 

dificultats socioeducatives i/o familiars que fan suposar que tindran problemes en la seva 

inserció sociolaboral; també es porten a terme accions de formació i orientació Laboral (AFOL) 

per a joves de 16 a 18 anys; a més de recursos generalistes com el Servei d’Orientació de 

Coressa o el Programa Aprendre a Aprendre. Finalment, també es desenvolupa el programa 

Aurora, un programa d’orientació i assessorament per a dones joves; el municipi disposa d’un 

Centre de Formació de Persones Adultes.      

Introducció 

La Fundació Marianao disposa d’una estructura en àrees amb una direcció, subdirecció i un 

responsable de captació de fons per a tota l’organització. Cada àrea disposa d’un coordinador 

o responsable, si bé el director s’implica particularment en algunes d’elles en aquest paper. 

Cada àrea, al mateix temps, té una sèrie de projectes adscrits. Algunes de les àrees de gestió 

més importants són Joventut, Inserció Sociolaboral o Formació.  

                                            
134

 Es correspon amb el Districte I, el quart més poblat del municipi. Té més de 9.500 habitants dels quals un 8.7% són joves. Un 
10,3% és població estrangera extracomunitària la qual suposa un 15% de la del total del municipi. (Ídem). 

135
 Idescat. BEMC. Dades del padró municipal.  

136
 Veure definició al mateix apartat del cas de Manresa. Les dades exposades es poden consultar a la base de dades Hermes de la 

Diputació de Barcelona. 

137
 Taxes calculades a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació. 
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Com a programes i serveis per a joves en transició s’ofereix, a l’Àrea de Formació, un PQPI 

d’auxiliar de cuina i dues Aules taller de Medi Ambient —Biciboi i Ticboi, respectivament. A 

l’Àrea d’Inserció trobem un servei d’ocupació (de tipus generalista) anomenat Balcons de 

colors el qual funciona de manera conjunta amb el programa Incorpora, que reforça i potencia 

enormement el vessant de la prospecció d’ofertes laborals i la col·laboració amb el teixit 

empresarial en clau de responsabilitat social corporativa. A més, també hi ha altres accions 

formatives que ja no es porten a terme actualment però que es van desenvolupar els últims 

anys i són d’interès per a l’estudi del cas, particularment el programa Aprèn i Treballa (es va fer 

del 2006 al 2007). Altres projectes que s’estan portant a terme des de l’Àrea de Joventut, 

destinats a la reducció del fracàs escolar de manera preventiva, són el projecte Èxit138  

(realitzat per la FM en col·laboració amb la Diputació de Barcelona) i el programa Accés139, un 

programa d’acompanyament a les comunitats educatives de l’Obra Social de Caixa 

Catalunya140. Els projectes per a majors de 16 anys són els que han rebut una atenció 

específica a l’estudi del cas ara presentat.   

La revisió de les experiències concretes i dels orígens i objectius de la FM ha de permetre 

abordar el caràcter de l’organització, les seves relacions pel que fa a la qüestió TET i els trets 

diferencials o les aportacions dels seus programes i serveis respecte a d’altres més 

reglamentats i/o que solen desenvolupar les administracions.  

 

 

 

 

 

 

                                            
138

 Pretén pal·liar les mancances dels alumnes més desfavorits dels IES públics més propers al barri de Marianao de Sant Boi de 
Llobregat. El Projecte té 16 places destinades a persones adolescents amb importants dificultats d'aprenentatge i amb una 
possible dificultat sociofamiliar. Els adolescents fan tres hores setmanals de repàs en grups de quatre; cada grup es conduït per 
un/a educador/a. Es treballa a partir de la feina diària incidint en el treball pactat anteriorment amb el tutor/a. Al final del 
trimestre els educadors, a més de fer el seguiment individualitzat amb cadascun dels adolescents, realitzen uns informes de 
valoració que s'envien als tutors dels IES. La responsable del projecte es coordina amb tots els agents socials i educatius implicats. 

139
 Aquest programa treballa de manera comunitària, fomentant la implicació de tots els agents educatius del territori en la 

diagnosi, definició del pla de treball, implementació i avaluació. Els i les alumnes podran beneficiar-se, gràcies al programa, de 
beques d'inclusió, de tutories d'acompanyament personal i familiar, d'ajudes econòmiques personalitzades, suport a l'estudi tant a 
nivell de grup com individualment, activitats extraescolars i participació en una xarxa educativa de suport. A finals d’octubre de 
2008, en una sessió amb més de 50 professionals lligats a l’educació al municipi es va acordar la creació d’un GIAP (Grup 
d’Investigació-Acció-Participació) com a motor del projecte amb representants de tots els sectors. Fins al mes de març d’aquest 
any ens consta que s’han produït 2 reunions més, la última a començaments de 2009. Entre les línies de treball acordades al 
projecte hi ha una relativa a la transició escola-treball. 

140
 És un projecte que també es desenvolupa a Salt (Girona) per la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social i al Carmel 

(Barcelona ciutat) per la Fundació Adsis. 
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Experiències presentades 

Àrea de Formació Àrea de Inserció sociolaboral 

1)PQPI Auxiliar de cuina*. 
Programa reglamentat. Joves de 16 a 21 anys.  

4) Balcons de colors i Programa Incorpora. 
Servei  d’orientació, inserció i intermediació. 
El programa Incorpora potencia la 
prospecció i relació amb les empreses (cerca 
d’ofertes laborals per a persones en risc 
d’exclusió social)  i facilita la intermediació. 

 
2)Aula-taller mediambiental:Ticboi i  Biciboi. 
Programa innovador. Joves majors de 16 anys 
provinents de la inactivitat. 
 
 3)Aprèn i treballa. 
Programa innovador. Joves majors de 16 anys 
provinents de la inactivitat. Aplicació explícita de 
la metodologia de l’aprenentatge i servei.  

*L’experiència del PQPI encara que té alguna singularitat organitzativa a la FM no ha estat descrita específicament a la part 

descriptiva. Serveix però de referència per comparar-la amb altres projectes de la mateixa FM a la part analítica del cas. 

Antecedents i orígens. Descripció general 

La iniciativa que dóna lloc actualment a la Fundació Marianao sorgeix dels i de les joves del 

mateix barri, la majoria vinculats a l’Associació de veïns. Aquest grup, el 1985, davant dels 

problemes que patien els infants i els joves, es va decidir a ocupar un edifici que havia estat 

abandonat pel constructor en no aconseguir els permisos de venda dels habitatges, ja que 

l’immoble no complia les normes d’alineació urbanística. Així va néixer el Casal Infantil i Juvenil 

de Marianao. Durant els anys següents es van posar en marxa diversos projectes per atendre 

les necessitats detectades en la població infantil i juvenil, amb la corresponent formació i 

progressiva professionalització de l’equip de treball del casal. Alhora, es va portar a terme de 

manera gradual la rehabilitació de l’edifici, planta per planta (l’edifici compta amb cinc plantes 

i soterrani). El febrer del 1998, l’Assemblea de socis va acordar la dissolució de l’Associació del 

Casal Infantil i Juvenil de Marianao per constituir la Fundació Marianao. El 1999 es va assolir 

finalment un acord amb l’Ajuntament pel qual es va signar un conveni de cessió d’ús de l’espai 

per vint-i-cinc anys amb el qual es va solucionar de manera definitiva la situació legal de les 

instal·lacions. Durant aquest temps, l’entitat ha rebut diversos premis i reconeixements públics 

que valoren la seva tasca socioeducativa. 

Actualment, tal i com s’explica a la pàgina web de l’entitat141, la ‘Fundació Marianao-Casal 

Infantil i Juvenil de Marianao’ és una entitat d’iniciativa social que  promou diversos projectes 

socioeducatius adreçats als infants, joves, adults i a la comunitat en general, tot incidint de 

manera especialitzada en els col·lectius en situació d’alt risc social. Els projectes que du a 

terme i gestiona la FM tenen una doble finalitat: d’una banda, acompanyar les persones en el 

seu procés de presa de consciència crítica i compromesa davant la seva realitat;i, d’una altra, 

col·laborar en la construcció d’una societat cada cop més justa i solidària. 

                                            
141

 Ens referim a: http://www.marianao.net. Els orígens de l’entitat també s’han recollit a partir del que apareix en aquesta pàgina 
web. 

javascript:void(0)
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El model d’intervenció que promou la FM defensa una presència que vol ser popular (formar 

part d’una àmplia xarxa de moviments socials i associatius), comunitària (crear una comunitat 

educativa de referència), educativa (promoció de valors com ara la generositat, l’autonomia i 

la responsabilitat, l’esperit democràtic i dialogant, el respecte per la diversitat; formar 

persones amb consciència crítica, solidàries i participatives), personalitzada (l’individu com a 

protagonista de la seva pròpia història) i alliberadora (en sentit personal i col·lectiu). 

Organització, finançament i relacions externes. Àrees d’Inserció Sociolaboral i Formació de la 

Fundació Marianao 

L’Àrea d’Inserció Sociolaboral inclou totes les accions relacionades amb l’orientació laboral, el 

contacte amb el teixit empresarial, la inserció i la intermediació; i la de formació les accions 

formatives per a persones de més de 16 anys.  

Els programes que es fan des de l’Àrea de Formació (complementats amb els recursos 

d’Inserció) van néixer sobretot per atendre la problemàtica de la inactivitat de les persones 

joves i la seva negativa a seguir estudiant. La falta de motivació i la desorientació són dos 

factors clau. De manera que, recursos que segueixin metodologies alternatives, molt 

personalitzats (i tutoritzats) però alhora amb un component de grup, són considerats la millor 

via per tornar a motivar i activar aquests joves. En aquestes accions la FM també es proposa 

desenvolupar la consciència crítica individual de les persones joves en un context de treball 

col·lectiu i amb un retorn cap a la comunitat. És per això que l’element de la participació es 

considera també clau en tots els recursos. Així, en tots els projectes (inclòs el PQPI), a banda de 

l’eina de la tutoria, trobem les assemblees com a eina característica.  

Els canals pels quals els joves arriben a aquests serveis i programes són el propi SLTET de Sant 

Boi, els IES, la Delegació de Menors (Justícia), la Direcció general d’Atenció a la Infància i 

Adolescència (DGAIA) o els Serveis Socials del municipi. També es dóna el cas dels joves que 

arriben per iniciativa pròpia a partir de la coneixença del casal a través d’alguna persona amiga 

o coneguda. En aquest sentit, la Fundació és una porta d’accés valorada tant des de 

l’Administració com per la comunitat. De fet, a més d’estar arrelat al territori, com a Casal 

Juvenil que incorpora l’oci per a les persones joves com a una de les seves ofertes principals, es 

configura com un espai atractiu per se per a aquest col·lectiu.  

El finançament general de la FM té com a font principal els convenis i acords amb 

l’Administració pública142. Cada àrea té el seu pressupost i cada projecte les seves fonts 

pressupostàries específiques. Hi ha un conveni anual amb l’Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat en què s’inclouen diferents projectes a més del funcionament ordinari. En aquest 

conveni també hi trobem els programes TET; de fet, tots els programes estan integrats a la 

xarxa local TET però no hi ha una subvenció directa per als programes (per pertànyer a la xarxa 

intramunicipal però reben suport de la Diputació de Barcelona en el desenvolupament de 

programes concrets com Èxit). La Diputació de Barcelona, en general, també és una 

                                            
142

 Si considerem la memòria del 2006, les relacions institucionals s’estenen fins a nou departaments diferents de la Generalitat, 
amb especial importància del Departament d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de Treball. 
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administració important per a alguns d’aquests programes, així com les obres socials d’algunes 

caixes d’estalvi. Pel que fa al personal, la seva permanència depèn de les subvencions per als 

projectes; es procura apostar però per la continuïtat de formadors/es i tècnics7iques143.  

Quant a l’organització interna, a la Fundació trobem mecanismes de coordinació general: la 

reunió de coordinadors per fer una posada en comú i actualització dels projectes i 

metodologies i el butlletí de comunicació interna. En relació a les àrees hi ha una coordinació 

pedagògica amb els educadors/es i també dels propis projectes. Els professionals que hi 

participen normalment depenen de la figura de coordinació que és qui marca la línia a seguir; 

es fan reunions periòdiques per tractar qüestions generals de seguiment i assegurar la cohesió 

i coherència al mateix. Cada projecte concret normalment fa una assemblea per setmana amb 

els usuaris/àries144.  

Pel que fa a les relacions externes, concretament amb l’Ajuntament i pel que fa a projectes 

concrets, el contacte normalment és a nivell tècnic o des de la coordinació de l’àrea. En el cas 

del PQPI, és la coordinació de l’Àrea de Formació qui parla amb els diferents agents: el tècnic 

de Serveis Socials, la tècnica del SLTET (que també fa un seguiment trimestral dels alumnes 

derivats), etc. En el cas de l’Àrea d’Inserció, la relació és entre els tècnics/iques. Apart 

d’aquests contactes regulars a aquest nivell que, sobretot, són de seguiment o derivació, hi ha 

un ronda anual des de l’Ajuntament per a totes les entitats per  actualitzar el coneixement 

sobre els programes i projectes que estan realitzant. A més, hi ha les reunions de la xarxa TET 

intramunicipal (es poden arribar a aplegar entre 30 i 40 persones), convocades per 

l’Ajuntament dues vegades l’any, en què participa la FM. Aquí es treballen diverses coses 

conjuntament; per exemple, l’avaluació del funcionament de la xarxa o qüestions de fons 

derivades del treball a la Xarxa TET del Baix Llobregat145.   

Pel que fa a les relacions amb administracions més enllà del nivell local, la FM manté 

relacions, respecte a la política TET, sobretot amb el Departament de Treball, per, entre altres 

coses, demanar assessorament i consultar sobre els procediments de sol·licitud o per a les 

homologacions. També manté contacte amb d’altres en funció del col·lectiu o projecte, per 

exemple, la Secretaria d’Immigració. La relació amb l’administració no és només per buscar 

recursos sinó que també moltes vegades es col·labora per crear nvoes metodologies146, 

                                            
143

 Per exemple, al PQPI,  del Departament de Treball, els formadors/es són docents autònoms de manera que quan acaba el PQPI  
acaben el seu servei però cada any es procura repetir amb el mateix personal. Per a d’altres recursos com l’Aula taller que es fan 
tot l’any, els formadors/es tenen un contracte de treball. D’altra banda, la contractació del professorat es regula per a l’any 2008 
en l’Ordre PRE/308/2008 de 13 de juny  en els articles 5.11 i 19. Al setembre d’enguany s’ha publicat la norma per la qual es 
regulen els PQPI: Decret 140/2009, de 8 de setembre.  

144
 També hi ha un servei d’atenció a les famílies  que es valora pel que significa com a suport a la intervenció amb les persones 

joves. La tutorització conjunta amb els pares i el reconeixement familiar que pot rebre el o la jove és important en molts d’aquests 
projectes.  

145
 Des de l’Ajuntament es destaca que, pel que fa als diferents actors que no pertanyen a l’Administració local que componen la 

Xarxa Intramunicipal TET, també la Fundació Marianao, no es tracta de delimitar què ha de fer cada actor. Es considera que 
l’Ajuntament és responsable de dissenyar un circuit local coherent i que funcioni, en el qual s’incloguin els recursos de les entitats, 
en aquest cas la FM, i que s’ofereixin als joves com una opció més.  

146
 Per exemple, des d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), un grup d’entitats, s’està treballant amb el mateix Departament de 

Treball, amb la Subdirecció general d’Igualtat d’Oportunitats, una guia metodològica d’intervenció de mínima inserció i joves; 
especialment en el que és l’assessorament final, les tutories. 
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participar en jornades... Amb la Diputació de Barcelona la relació també és diversa quant a les 

temàtiques i les àrees amb què es manté contacte (a més de l’Àrea d’Educació també s’ha 

treballat amb Promoció Econòmica).  

Pel que fa a relacions horitzontals, amb altres entitats del tercer sector, per als projectes 

adreçat a persones joves en transició, tenen un grau significatiu. De vegades es treballa 

conjuntament (programa Incorpora i Balcons de colors); o bé es col·labora en algun aspecte 

concret (cessió de materials per a l’Aula taller mediambiental). D’altres vegades, es limita a la 

transmissió de coneixements i/o assessorament com per exemple, en la informació sobre 

l’experiència de l’Aula taller mediambiental.  

Àrea de Formació. Aula-Taller mediambiental: ‘Ticboi’ i ‘Biciboi’ 

Aquest recurs de formació prelaboral va néixer el 2006 a partir de la inquietud per trobar un 

recurs innovador que motivés a les persones joves que es troben en situació d’inactivitat 

formativa i laboral (han deixat l’escola fa un temps, estan desorientades i no saben buscar 

feina) i que no responen a models reglamentats com el sistema educatiu reglat o el PQPI. Amb 

aquest projecte també es va voler atendre l’objectiu de promoure la conscienciació i educació 

en les problemàtiques mediambientals. Així, mitjançant l’acció concreta del reciclatge de 

bicicletes (grup Biciboi) i ordinadors usats (grup Ticboi) i el reaprofitament dels seus 

components es promou la reducció de residus. Per tant, el projecte satisfà un doble objectiu: 

millorar les competències professionals i socials dels participants, fomentant l’activació cap al 

món laboral o d’altres tipus de formació; i reduir el nombre de residus a la comarca del Baix 

Llobregat a partir de la cessió per part de diferents entitats de bicicletes utilitzades i 

ordinadors que són reparats i als que se’ls hi dóna una segona vida147. Per tal de finançar el 

recurs, es va buscar la complicitat del Departament de Medi Ambient, concretament l’Agència 

Catalana de Residus. 

El projecte té com a base fonamental el consens i compromís amb el joves participants sobre 

un itinerari inicial per tal que el pas pel taller tingui uns objectius i un contingut que els pugui 

servir per encetar un futur professional. En destaquen com a objectius fonamentals aconseguir 

motivar-los per a alguna cosa, donar-los-hi unes competències bàsiques i, sobretot, oferir una 

oportunitat de reorientació i de cercar un camí en aquesta etapa vital.  

Biciboi i Ticboi també suposen una oportunitat per proporcionar experiències d’èxits als joves 

participants; en elles s’intenta que es sentin protagonistes del seu procés de formació en 

diferents espais normalitzadors, enriquidors i integradors. Així, amb l’acompanyament dels 

educadors es fomenta la implicació dels joves tant en el mateix projecte com en la comunitat 

mitjançant activitats que repercuteixin tant en l’entorn com en ells mateixos. És el cas de la 

participació dels participants del Biciboi al programa d’educació vial de la Policia Local de Sant 

                                            
147

 A partir de la valorització dels materials es facilita que persones i entitats que ho sol·licitin puguin accedir tant als ordinadors 
com a les bicicletes. Les bicicletes tenen dos destinataris principals, d’una banda entitats socials i educatives com CRAE i, d’una 
una altra, col·lectius d’altres països als quals s’arriba mitjançant la col·laboració amb diferents entitats en projectes de cooperació 
internacional. En el cas del material informàtic, és cedit a entitats d’àmbit social que tenen dificultats per accedir a les TIC, amb la 
finalitat de muntar aules d’informàtica.   
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Boi148 o la col·laboració al II Congrés de la Bicicleta catalana; o la instal·lació d’ordinadors a 

casals de gent gran per part dels participants del Ticboi. 

Cada aula taller compta amb només 5 participants ja que una de les característiques 

fonamentals del programa és l’adaptació i l’atenció altament personalitzada. Es realitzen 4 

hores diàries només de pràctiques; a més de, setmanalment, treball a l’aula de tipus 

instrumental (exercicis de càlcul, informàtica bàsica...) però molt adaptat. Té un funcionament 

força obert malgrat seguir el calendari escolar ja que els joves quan així ho considerin poden 

intentar buscar un recurs formatiu que els permeti aprofundir en el que els agrada (mitjançant 

la realització de la prova d’accés als CFGM o la inscripció a cursos de formació ocupacional) o 

tractar de cercar feina, un cop han assolit unes competències mínimes. En aquest últim cas, 

se’ls deriva al servei Balcons de colors de la FM. 

Hi ha dos educadors que treballen al projecte a més de la responsable de la docència de 

continguts instrumentals; la coordinació es reuneix amb ells una vegada a la setmana apart 

dels contactes puntuals que puguin resultar necessaris. El seguiment dels i de les joves es fa 

mitjançant una tutoria setmanal en què es valoren diferents temes: actitud, aprenentatges, 

assistència, puntualitat, relació amb els educadors i companys i companyes, i el grau 

d’assoliment dels objectius plantejats. També setmanalment se li atorga al jove una beca de 30 

euros que es pot veure afectada si no acompleix amb la seva part del pacte que suposa 

l’itinerari acordat. Al llarg del procés de seguiment educatiu, s’estableixen accions de treball en 

xarxa amb altres agents que puguin estar treballant en altres àmbits amb el jove per a 

possibilitar l’èxit en l’assoliment dels objectius. 

El projecte manté contacte tant amb les entitats que poden facilitar material reciclable (per 

exemple, SISOSCAT), els agents que poden derivar-hi joves (SLTET de Sant Boi, Serveis Socials, 

Justícia de Menors, IES) així com d’altres entitats potencialment receptores del material o el 

servei que pot generar l’Aula-Taller (escoles, esplais, etc.). També s’ha establert un contacte 

amb el Bicing de Barcelona i es van poder incorporar cinc joves del Biciboi amb contracte 

laboral.  

Àrea de Formació. Projecte ‘Aprèn i treballa’ 

És un projecte dissenyat explícitament sobre la base metodològica de l’Aprenentatge-Servei149 

que es va iniciar el 2006 i va finalitzar el 2007, finançat per l’Obra Social La Caixa i en què hi va 

                                            
148

 Els i les joves participen de forma activa en el programa d’educació vial que porta a terme la policia local de Sant Boi a 3r, 4rt i 
5è de primària i als casals d’estiu. Els joves munten un circuit en els patis dels col·legis i posen en pràctica la classe teòrica 
realitzada prèviament pels agents vials amb bicicletes reparades a l’Aula taller. 

149
 L’Aprenentatge-Servei (aps) s’identifica com una activitat educativa que planteja l’adquisició de coneixements conjuntament 

amb l’aplicació dels mateixos, amb l’activació d’actituds i valors a través de la realització d’un servei pensat per cobrir les 
necessitats de la ciutadania. Així les activitats educatives estan planificades tant pel que fa als aprenentatges que es pretenen 
assolir, com pel servei que es pretén desenvolupar amb l’aplicació d’aquests aprenentatges. És, per tant, una forma pedagògica 
que desenvolupa els aspectes cognitius amb interdependència amb els afectius i socials, de manera que el benefici dels 
aprenentatges esdevé millora social. Integra quatre conceptes: educació global o integral; ciutadania com a forma de vida 
compartida (compromís cívic d’inclusió); aprenentatge, que busca funcionalitat; servei com a promoció i desenvolupat amb 
reciprocitat (no assistencial). Els inicis d’aquestes pràctiques els trobem als EEUU però sobretot s’han estès amb força per Amèrica 
Llatina; també hi ha experiències al Regne Unit. Són projectes que es poden desenvolupar en el marc de l’educació formal o de 



 
 
 

Polítiques de transició escola - treball 

 

Pàgina 134 de 230 

 
 

col·laborar la Diputació de Barcelona. En la seva implementació també hi estaven implicades 

altres entitats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Va consistir en la realització d’accions relativament curtes en el temps en què s’alternaven 

unes tres setmanes d’ensenyament teòric amb dos o tres de pràctiques o servei a la 

comunitat. A la fi del projecte s’iniciaven una sèrie de tutories individuals, externament a la 

Fundació Marianao, i els joves passaven a tenir un seguiment de dos anys. El recurs restava 

obert permanentment i d’acció a acció variaven els participants, de 10 a 12 per grup (de 

vegades però, algun/a jove podia fer més d’una acció si es valorava que no havien acabat 

d’assolir els objectius en un grau suficient).  

El col·lectiu destinatari del programa eren persones joves majors de 16 anys, majoritàriament 

de Sant Boi però també d’altres municipis, sense acreditació en l’ESO i eminentment 

desorientats vers el seu futur. En tot cas, les persones joves que no volien sentir a parlar 

d’educació reglada i que restaven inactius. Parlem d’un col·lectiu divers (alguns d’ells feia poc 

que havien abandonat l’IES, altres amb problemàtiques més complexes provenien derivats de 

Serveis Socials o de Justícia de Menors) de manera que la planificació dels itineraris o les 

tutories s’adaptava en funció del o la jove.  

L’equip de treball del projecte pel que fa a la FM consistia en una tècnica d’orientació, el 

tallerista (canviava en funció de la temàtica, molt variades en quant al perfil d’ocupació: 

monitoratge de menjador, pintura i restauració d’edificis, cuina...) i la persona encarregada 

d’organitzar el projecte, les dinàmiques grupals i portar les tutories; mantenien reunions 

setmanals. Des del punt de vista organitzatiu, en destaca la celebració setmanal amb els i les 

joves d’una assemblea en la que, per exemple, es tractaven les propostes de servei a la 

comunitat que es podien portar a terme des del programa. Les pràctiques del projecte 

s’adreçaven majoritàriament a entitats com escoles públiques, associacions de veïns, etc. per 

tal de fer més notòria la utilitat i el sentit comunitari de l’acció. El programa incorporava una 

beca de motivació setmanal d’un màxim de 50 euros150.  

Àrea d’Inserció Sociolaboral. Balcons de colors i el Programa Incorpora 

El servei d’ocupació de la Fundació Marianao, Balcons de colors, és sobretot un servei 

d’orientació però també d’acompanyament a la inserció, intermediació i prospecció laboral. 

Com a tal es constitueix el 2004, si bé té antecedents des del 1998 en què es van començar a 

fer Itineraris personals d’inserció (IPI). Va néixer amb la intenció de donar resposta a les 

necessitats del barri, ja que moltes persones es trobaven sense feina i, per diferents causes, no 

en trobaven. 

                                                                                                                                
L’educació no formal.  Bosch, Carme. Aproximació als projectes d'Aprenentatge-Servei des del Servei d'Educació de la Diputació de 
Barcelona publicat a “De Prop, Revista de política educativa local”. Consultat el març de 2008 des de: 
http://www.deprop.net/cerca.asp?numrev=26&lletra=A&cerca=Aprenentatge%20-
%20servei&cnumrev=12&sumari=3&seccio=0&numart=10&versio=1) 

150
 Al principi es va optar per descomptar sobre la quantitat màxima en funció de les actuacions negatives del participant i així 

justificar-li al/a la jove a les tutories setmanals, però més endavant es va decidir valorar davant d’ell de de forma sumativa els 
aspectes positius i així justificar la quantitat que rebia pel procés invers. 
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És un servei generalista i, per tant, està obert a totes les persones en edat de treballar, de 16 a 

65 anys, i de tots els perfils (homes, dones, nouvinguts, joves, etc.). Els adults són els que més 

arriben al servei, tanmateix es treballa molt amb joves en tant el servei s’ubica a la FM. 

Aquests normalment arriben amb 18 o 19 anys majoritàriament després d’haver realitzat 

d’altres accions formatives a la mateixa FM però també derivats dels Serveis Socials del 

municipi o de la Delegació de Menors.  

El projecte actualment compta amb dues tècniques d’inserció i un prospector laboral. La 

capacitat de prospecció laboral del servei ha augmentat molt significativament gràcies a les 

sinèrgies generades amb el Programa Incorpora151 de l’Obra Social La Caixa, iniciat el 2007. 

Aquest programa ha permès la incorporació a temps complet d’aquest tècnic, encarregat entre 

altres coses de trobar empreses interessades a participar en el programa i cercar ofertes 

laborals concretes. La prospecció es fa com a Fundació Marianao però en el marc de Incorpora 

ja que la oferta aconseguida s’integra a la xarxa que conformen totes les entitats que estan 

treballant al projecte152. Aquí, el treball de coordinació entre els tècnics d’inserció i el 

prospector laboral és cabdal per tal de contrastar els perfils d’usuaris de què es disposa amb 

les ofertes que es poden captar (compartides amb la resta de la xarxa). La persona que acaba 

rebent tots els CV dels possibles candidats de tota la xarxa és el prospector laboral que és qui 

fa la preselecció i el seguiment posterior conjuntament amb el tècnic de referència de la 

persona candidata. Aquest seguiment comprèn, d’una banda, la relació amb l’empresa i, d’una  

altra, el seguiment del treballador que és el que recau de forma més directa en el servei 

Balcons de colors en el cas de la FM. 

El trajecte de l’usuari o usuària per Balcons de color’ comença a partir d’una entrevista que 

serveix per establir el seu perfil ocupacional i conèixer les seves preferències. A partir d’aquí es 

crea un itinerari que pot ser laboral o formatiu si es considera que es necessita definir o dotar 

aquest perfil d’alguna formació. A continuació l’usuari passa per una sèrie d’etapes 

(autoconeixement, orientació laboral, etc.) que poden culminar en un acompanyament en la 

inserció quan la persona ja ha trobat feina. Si la persona beneficiària inicia un itinerari 

formatiu, es fa un seguiment durant uns mesos també amb reunions periòdiques amb el 

tutor/a o el responsable de la persona jove al recurs; si tot va bé en el seguiment d’aquest 

itinerari se’l dóna de baixa del servei153. En el cas de l’itinerari laboral, l’actuació acaba en el 

                                            
151

 El programa ‘Incorpora. Integració laboral’ té com a objectiu facilitar els processos d’incorporació laboral i d’integració social de 
persones en risc d’exclusió social potenciant de manera directa la capacitat de inserció de les organitzacions socials adherides al 
programa i contribuint a la sensibilització i la recerca d'oportunitats de inserció d’aquestes persones. El treball individualitzat de 
les entitats amb les empreses implica: informació i assessorament a l'empresari en la contractació i la cerca del lloc de feina 
adequat; itineraris de inserció personalitzats per una integració millor en l'empresa; acompanyament i tutela fins que el beneficiari 
està adaptat a l'empresa. 

Els principals beneficiaris del programa són: persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals, sensorials, malalts mentals, joves 
amb dificultats per accedir al primer lloc de treball, persones majors de 45 anys sense experiència laboral, immigrants, aturats de 
llarga durada i dones afectades per situacions de violència domèstica. Recollit l’abril de 2009 des de: 
http://obrasocial.lacaixa.es/integracionlaboral/programa_ca.html 

152
 Actualment formen part del projecte 34 entitats de la província de Barcelona. Concretament una de les tècniques del Balcons 

de colors assumeix la coordinació del projecte a la zona Barcelona sud (Alt Penedès, Garraf i Baix Llobregat).  

153
 Òbviament en el moment que aquesta persona acaba la seva formació o si no l’acaba completant, pot tornar al servei per 

encetar un nou itinerari o un itinerari laboral. 
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moment que la tècnica considera que la persona és autònoma tant en la recerca de feina com 

pel que fa al coneixement del mercat laboral; o, en el cas que s’hagi pogut inserir, hagi 

desenvolupat la capacitat de mantenir el lloc de treball o de cercar reeixidament una altra si 

acaba el contracte. L’acompanyament durant la inserció s’allarga entre 3 i 6 mesos, per tal de 

valorar si la inserció està sent satisfactòria o no (actualment es procura no allargar massa més 

aquest període doncs hi ha molts usuaris/àries en llista d’espera). En el marc d’Incorpora, 

aquest seguiment (en el que s’implica necessàriament el contacte regular amb l’empresa) 

també dura en funció de la disponibilitat de l’empresa i de la complexitat del perfil de la 

persona usuària, sempre amb l’objectiu d’evitar les dificultats que puguin sorgir en el procés 

de inserció. En realitat, el primer objectiu de Balcons de colors és que els usuaris i usuàries 

assoleixin autonomia en la recerca de feina i, després, òbviament que puguin trobar-la.  

El finançament del servei és assumit per la Fundació Marianao en els seus pressupostos 

generals encara que actualment també compta, com s’ha explicat, amb els recursos del 

programa Incorpora. Anteriorment el servei també va comptar amb ajuda específica per part 

de la Diputació de Barcelona.  

El Balcons de colors ara mateix desenvolupa un treball en xarxa bastant intens en el marc del ja 

esmentat Programa Incorpora. En el dia a dia, s’està en contacte amb les altres entitats per a 

l’intercanvi d’ofertes, discussió sobre persones candidates, etc. Una vegada al mes hi ha 

sessions de coordinació entre totes les entitats que coordinen cada zona. Hi ha uns criteris 

establerts pel que fa als mecanismes de seguiment, avaluacions o maneres de supervisar els 

casos. Apart d’això cada trimestre han de passar a l’Obra Social La Caixa un informe amb uns 

indicadors determinats, a més d’un informe anual a la fi del període de conveni. Concretament 

però, des del Balcons de colors i, en general, l’Àrea d’Inserció de la FM, es destaca la relació 

amb la Fundació el Llindar de Cornellà (sobretot en relació a la qüestió de les persones 

nouvingudes) i l’Associació Sao-Prat del Prat de Llobregat. Balcons de colors manté també 

contactes freqüents amb Coressa per tal de derivar les persones usuàries per a l’ús de recursos 

que s’ofereixen des d’allà.        

5.4.2 Anàlisi del cas 

En general, des de la FM, es fa una bona valoració dels projectes per a joves en transició, 

sobretot qualitativament parlant: “són persones que vénen amb unes conductes molt 

definides i  que [es nota que] estan a l’inici d’un procés de canvi. *És evident però que això no 

es pot apreciar de manera completa] perquè lògicament [els resultats] de la 

formació/educació treball es veuen a llarg termini”154. 

Innovació. Característiques diferencials dels programes 

Tant l’Aula taller mediambiental com el projecte ‘Aprèn i treballa’ són bons exemples de 

programes innovadors que les entitats del tercer sector poden aportar en el camp dels 

                                            
154 

Entrevista amb la Coordinadora de l’Àrea d’Inserció Sociolaboral i amb l’equip de Gestió de projectes de l’entitat. 



 
 
 

Polítiques de transició escola - treball 

 

Pàgina 137 de 230 

 
 

recursos per a joves de més de 16 anys. Es podrien considerar recursos de transició dins de la 

pròpia transició escola-vida activa en tant que no ofereixen pròpiament cap formació 

ocupacional reconeguda però constitueixen un cap de pont útil per a generar un nou impuls en 

persones joves inactives o en risc d’exclusió social. 

Des de l’Ajuntament es valoren molt positivament; de fet, el tipus de programes que pot 

portar a terme la FM es consideren necessaris ja que no estan sotmesos a cap calendari i 

administrativament no hi ha rigideses vers el que s’ha de fer. Es considera, per tant, 

l’avantatge que no estiguin reglamentats a més del seu alt valor socioeducatiu155. 

‘Aprèn i treballa’ es pot considerar un programa interessant des de diferents punts de vista. 

Però, sobretot, destaca per la seva capacitat per poder incorporar nois i noies durant 

pràcticament tot l’any, al contrari d’altres recursos en què els i les joves s’han d’esperar mesos 

o potser tot un any per entrar, i, a més, per tenir un cicle curt (és només una primera presa de 

contacte del jove amb aquella feina o conjunt de competències professionals que, per tant, no 

ha pas de comprometre el o la jove a mig i llarg termini). També destaca el fet que incorpori un 

seguiment posterior del jove tant perllongat. A més és una bona experiència en tant les 

accions generen un reconeixement comunitari i un guany d’autoestima quasi immediat en els 

participants, quelcom que repercuteix en la motivació de les persones joves i en la seva 

integració156. Com a punt feble es comenta la dificultat per trobar talleristes per a treballar 

durant un període tan curt de temps o l’alt cost del programa, que se cita com un dels motius 

possibles pels quals el projecte no es va prorrogar (en aquest cas, la decisió va ser de l’entitat 

que el finançava)157. 

D’altra banda, l’entrevistada responsable de l’Àrea de Formació també assenyala alguns dels 

punts clau que diferencien un recurs com un PQPI de l’Aula Taller: 

 Per començar, és significativa la diferència en els perfils de jove a qui es pot adreçar. 

Així per a recursos com el PQPI el/la jove ha de tenir entre 16 i 21 anys i estar inscrit 

com a demandant d’ocupació i, malgrat tot, encara una mínima predisposició cap a un 

compromís amb l’aprenentatge més de caire acadèmic. Un recurs com l’Aula taller és 

útil per a persones joves (no necessàriament inscrites com a demandants d’ocupació o 

amb permís de treball, encara que més endavant això pot resultar un problema per 

prosseguir un itinerari) que han passat per un període d’inactivitat formativa i laboral 

                                            
155

 Des de la FM es destaca que són un referent a Sant Boi perquè “entre altres coses tracten la qüestió de la participació, l’oci, de 
manera conjunta amb recursos formatius i laborals [...] No es tracta de duplicar el que existeix sinó de complementar el que es fa”. 
Es comenta que amb l’ajuntament s’ha sabut trobar un punt d’inflexió i de complementarietat; “mirem de no ser un bolet sinó 
d’estar dintre de la xarxa de recursos de l’Ajuntament”. (Ídem). 

156
 Des de la Fundació s’està pensant en un replantejament de l’aplicació de la metodologia de l’aps per tal de fer programes estil 

‘Aprèn i treballa’ però estructurats en mòduls. Les mateixes persones usuàries podrien experimentar amb diferents oficis i, a partir 
d’aquí, crear un itinerari per a cada jove per tal de preparar-los i fer el seguiment en la derivació al recurs que pertoqui: cursos 
ocupacionals, PQPI o directament proves d’accés a CFGM.  

 
157

 Quant a resultats, el 2006 va arribar a atendre 37 persones joves de 40 places possibles i es van portar a terme quatre de cinc 
accions previstes. A la fi del programa, 26 joves (70%) varen començar algun altre recurs formatiu i cinc es van aconseguir inserir al 
món laboral (13,5%). 
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potser llarg i que no tenen ni la motivació ni probablement les competències per 

seguir un programa com el PQPI. Amb el PQPI ja hi ha una predisposició per a voler 

formar-se, assolir l’ESO o les proves de CFGM o començar a treballar; a l’Aula taller 

això no és necessàriament així.  

  Capacitat d’adaptar-se a la persona participant que permet l’Aula Taller (flexibilitat 

dels continguts, atenció a les necessitats formatives i de suport al jove, estada al 

recurs, etc.). Capacitat d’individualització. El/l ajove prové de la inactivitat i l’atenció és 

més individualitzada per tal d’accentuar l’aspecte de la motivació des de la vessant 

més pràctica. 

 Així, el PQPI té un mínim de 15 alumnes (en què, en segons quines classes, almenys pel 

que fa al PQPI d’auxiliar de cuina de la mateixa FM es treballa amb un desdoblament 

del grup) mentre l’Aula Taller en té cinc per cada taller, 10 en total.  

 El PQPI són cinc hores diàries amb un 50% d’hores de pràctica (el nombre d’hores de 

cada vessant: teoria, formació en taller i pràctiques està estipulat) mentre l’Aula Taller 

són quatre hores només de pràctiques. 

  El PQPI és una bona eina per millorar les competències professionals i es pot assolir 

una acreditació de nivell 1 en aquestes, que després es pot anar incrementant. Amb 

l’Aula taller es pretén sobretot motivar als i les joves i ensenyar-los valors socials, a 

més d’incrementar les seves competències professionals en aspectes molt concrets; 

més enllà es tracta que trobin un estímul per a seguir formant-se. Així, en fer l’ingrés al 

recurs, al/la jove se li fa un diagnòstic de les seves competències per què li quedi clar el 

que pot necessitar i a partir d’aquí plantejar un itinerari (l’eina de la beca de 30 euros 

setmanals és el que es fa servir per reforçar la fermesa del pacte). La clau està en el fet 

que quan han arribat al màxim de coneixements en el context del recurs (en el cas del 

Ticboi pot haver-hi més recorregut que en el cas de la mecànica de la bicicleta, que és 

el que s’ensenya a Biciboi), ja poden tenir la predisposició per a seguir formant-se i és 

llavors quan la tutoria i l’orientació ha de fer la funció d’explicar-los-hi en detall què 

poden fer.  

 Des del punt de vista psicològic i socioeducatiu, l’Aula taller també és diferenciable pel 

que fa a la creació deliberada de situacions d’èxit per als i les joves, les quals a la 

vegada enforteixen la seva integració a la comunitat o l’entorn més proper. Per 

exemple, la col·laboració amb el programa d’educació vial que porta a terme la Policia 

Local de Sant Boi a l’escola primària, aconsegueix que el/la jove pugui conèixer i 

col·laborar amb un tipus de figura que potser ha rebutjat o de la que té una idea poc 

positiva; a la vegada que li permet tornar com a formador i amb un rol protagonista a 

un espai d’on potser va sortir etiquetat negativament com a alumne. 

 La principal debilitat de l’Aula taller aquí presentada és que no pot arribar a satisfer 

totes les sol·licituds d’entrada al programa en tant és un recurs petit. Altrament, el 

projecte no compta amb un seguiment posterior ja pautat com pot passar amb el PQPI 

(en aquest cas, depèn de si el jove s’integra a un altre recurs de la FM).  
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Al marge dels projectes concrets, com a segon gran aspecte general d’allò que les entitats del 

tercer sector poden aportar, hi ha els aspectes qualitatius que incorporen com a 

organitzacions, substantivament i discursiva; no es limiten (o s’haurien de limitar) a gestionar 

externament recursos públics o sumar recursos o serveis a aquells que l’administració pot 

posar en marxa. La creativitat, la innovació, el compromís amb l’entorn, el coneixement 

d‘aquest, l’assumpció de riscos metodològics, l’atenció individualitzada i/o especialitzada són 

algunes de les característiques que es podrien citar a més de totes les implicacions positives 

que tenen les iniciatives socials d’una certa extensió a un territori (generació de capital social, 

arrelament a la comunitat, etc.).  

En el cas de la FM, trobem una organització amb una filosofia discursiva determinada 

(transformació social cap a una societat més justa, creació de ciutadania crítica) la qual s’aplica 

efectivament als projectes a partir de certs instruments i principis (la participació en assemblea 

com a manera de regular internament els grups, formar en el respecte, generar dinamisme i 

implicació; retorn a la comunitat dels programes; aposta per l’autonomia i la responsabilització 

dels participants enfront el paternalisme generador de dependència; etc.); així com, 

accentuant el component socioeducatiu i integrador dels programes (per exemple, 

metodologia de l’aps): “Jo *no només+ faig un recurs i l’acabo sinó que dins del grup aprenc la 

capacitat crítica d’allò que ens envolta. Creiem molt en el desenvolupament de la personalitat 

però *de la mà+ de la col·lectiva. Dintre d’aquestes parets fem una simulació de la realitat, com 

si la Fundació fos el barri. Es fan assemblees, trobades i intercanvis culturals... El que hi ha a la 

societat ho trobes aquí”158. A més, es considera que no s’ha de donar res per pressuposat 

respecte els destinataris, no tots han de respondre igual a tot, per tant. És per això que 

“nosaltres som pesats en personalitzar i partir de la motivació del o la jove [i] si no la té buscar-

li. I després la tolerància, el respecte i confiar en el o la jove deixant-li la responsabilitat a ell o 

ella[mateix/a+”159.    

Organització de l’experiència (continuïtat en el procés per a majors de 16 anys) 

Un dels aspectes interessants del mapa de recursos que ofereix la FM és que es configura com 

una mena d’itinerari de recursos intern en què hi ha un ventall de portes d’entrada a través 

dels recursos formatius prelaborals i una sortida equivalent a la inserció o a la preparació per a 

la inserció (que també pot conduir a d’altres recursos; també pot ser porta d’acollida) com és 

el servei Balcons de colors160.  

                                            
158

 Entrevista amb la coordinadora de l’Àrea d’Inserció Sociolaboral de la FM. 

159
 Ídem 

160
 De Balcons de colors es valora com a gran fortalesa el grau d’individualització de la seva atenció i que realment s’ha convertit 

en un servei proper a la gent. Les persones que treballen al servei són referents en sí mateixos per a les persones usuàries ja que hi 
ha una estabilitat important dels tècnics i les tècniques d’inserció (hi ha hagut pocs canvis en aquests anys). Durant el 2009 s’han 
arribat a atendre fins a 140 persones. En el marc d’Incorpora s’ha contactat amb 270 empreses, de les quals s’està treballant 
concretament amb 80. En aquesta conjuntura de crisi però es destaca la manca de recursos de personal com a principal debilitat, 
quelcom que fa que molta gent estigui en espera per accedir al servei (una solució que s’està buscant és tractar de fer més 
sessions i tallers grupals, sobretot per a les persones que ja poden tenir una certa preparació en la recerca de feina).  
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Aquest servei acaba de completar o arrodonir el projecte de la FM. Balcons de colors és com el 

final de tots els projectes, d’alguna manera garanteix que el/la jove quan acabi un programa 

pugui tenir una continuïtat i no torni a caure en la inactivitat i es perdi la feina feta; la 

orientadora els pot ajudar a buscar feina o trobar el recurs formatiu adient. Atorga, d’una 

banda, una independència relativa al projecte de la FM i, d’una altra, es pot considerar que 

funciona en paral·lel a un dispositiu tan estructurat com el de Sant Boi (una altra cosa seria en 

un municipi on això no existís o existís d’una manera desconnectada); també és cert que pot 

servir per reduir la pressió sobre els recursos estrictament de l’Administració municipal i que 

probablement estigui més especialitzat en determinats perfils.  

Indicadors d’èxit i model avaluatiu 

El seguiment i avaluació dels programes a la FM es fa trimestralment amb l’equip de treball, el 

coordinador i tots els indicadors a l’abast. Al final del cicle del programa o al final del projecte, 

coordinació i educadors/es analitzen punt per punt els objectius del disseny i algunes variables 

principals (grau d’ocupació del recurs, insercions laborals i formatives, satisfacció dels 

participants, desenvolupament d’aquests al programa, etc.) 

En els últims anys hi ha hagut una preocupació per la millora en la sistematització en el treball 

dels educadors i, en general, dels tècnics de la FM amb els i les joves. S’han establert uns 

registres de competències −subdividit en instrumentals, transversals i professionals− 

mitjançant els quals tant el tècnic com el propi jove pot anar veient l’evolució en les mateixes. 

La idea de fons clau és tenir clar el perfil inicial de la persona i el que necessita millorar. Així un 

cop el jove és admès al projecte, es fa un seguiment regular del desenvolupament de les 

competències i de tots els progressos. I sobretot es pot saber quin decalatge hi ha entre les 

expectatives inicials i el final del procés, quines s’han assolit i quines no. Això és important 

perquè l’educador/a treballi amb quelcom objectivat i la persona usuària també pot ser 

conscient del seu desenvolupament.  

Si parlem de programes concrets, l’avaluació del programa Aprèn i treballa comptava amb 

indicadors de realització (sessions fetes, etc.) i d’altres de resultats relatius als objectius de la 

formació, l’autonomia assolida pels participants o la satisfacció vers el programa dels joves i les 

entitats participants. També es consideraven les trajectòries de sortida dels joves. 

L’avaluació del servei Balcons de colors es fa a través d’una taula d’indicadors així com de 

qüestionaris de satisfacció tant per a les persones usuàries com per a empreses 

col·laboradores161. Per la seva banda, els informes concrets per a l’Obra Social La Caixa del 

Programa Incorpora tenen les seves pròpies taules, criteris i objectius. 

A l’Aula taller es fa un seguiment dels indicadors relatius als usuaris i usuàries del programa 

(les plantilles de competències esmentades); registre de les entrades i sortides d’aquests 

(altes, baixes i motius de les baixes); així com, dels indicadors quantitatius pel que fa al 

                                            
161

 La relació amb el món laboral i empresarial es valora positivament. Es destaca que hi ha una atenció molt individualitzada amb 
les empreses, “a la carta”. Tot i així es comenta que hi hauria d’haver una major vinculació amb el teixit empresarial. 
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reciclatge de material. També es compta amb un qüestionari trimestral de satisfacció dels 

joves amb el programa.    

Finançament i recursos 

A partir d’aquest cas es pot concloure que per a les entitats del tercer sector resulta clau la 

capacitat d’establir relacions amb l’administració a diferents nivells (és a dir, amb l’Ajuntament 

però també amb nivells superiors de l’administració, de manera diversificada) així com xarxes 

de relacions amb d’altres entitats, que són les que permeten executar projectes complexos per 

la seva multiplicitat d’objectius (el cas més clar és el de l’Aula taller). També s’ha de destacar, 

en part, la dependència de la iniciativa de les obres socials de les caixes d’estalvi, tant pel que 

fa al desenvolupament de nous projectes com al seu manteniment.  

5.4.3 Conclusions i síntesi 

Quadre resum de cas: Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat  

Espai d’actuació  Tercer sector o iniciativa social 

Característiques 

Conjunt de programes i serveis per a joves integrats al dispositiu TET 
de Sant Boi de Llobregat. Participen de les reunions de la xarxa apart 
de tenir contactes a nivell tècnic i a nivell institucional amb 
l’Ajuntament. Implicació amb els barris de Marianao i Ciutat 
Cooperativa-Molí nou però també amb tot el municipi.   
 
Mantenen un conveni general amb l’Ajuntament pel qual reben 
suport financer general (també acord per la cessió de l’espai). Els 
programes es financen sovint amb col·laboracions amb la Generalitat 
o altres entitats com caixes d’estalvi. També reben subvencions 
d’altres administracions com la Diputació de Barcelona. 
 
L’organització de la Fundació Marianao contempla diverses àrees de 
projectes. Entre aquestes l’Àrea d’Inserció Sociolaboral o l’Àrea de 
Formació. 
 
Desenvolupen projectes destinats a majors de 16 anys i, 
separadament, a menors de 16 anys (projecte Èxit, prevenció del 
fracàs escolar; i projecte Accés). 
 
Especial atenció als col·lectius en risc d’exclusió social. Augment de la 
importància del col·lectiu estranger extracomunitari. Procuren fer 
projectes molt adaptats a les necessitats de les persones 
beneficiàries. 
 
Com a organització procura avançar en metodologies de treball 
alternatives i com l’aprenentatge i servei. 
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Discursivament i metodològica, hi ha una implicació de tots els 
projectes i serveis en el projecte general de la Fundació i el seu 
compromís amb la comunitat: impulsar la ciutadania crítica i una 
societat més justa i solidària.  
 
PQPI d’auxiliar de cuina. Orientació focal. Projecte per a persones 
joves de 16 a 21 anys no acreditats en ESO. Disposen d’unes 
instal·lacions amb cuina professional. Organitzativament incorporen 
la metodologia de l’assemblea en la dinàmica grupal. 
 
Aula taller de Medi Ambient: Ticboi i Biciboi. Orientació focal, 
preferentment per a joves en risc d’exclusió social. Programa de 
formació pre-laboral (reparació d’ordinadors i reparació de bicicletes, 
respectivament) amb un fort component socioeducatiu. Grups de 
treball molt petits (5 o 6 persones). És un projecte referent. 
 
Aprèn i treballa. Orientació focal.  Va tenir una durada de dos anys 
aproximadament. Era un programa de cicle curt (unes setmanes) que 
adaptava la metodologia de l’aprenentatge i servei. Permetia acollir a 
joves durant tot l’any de manera força immediata. 
 
Balcons de colors. Servei d’orientació i acompanyament en la recerca 
de feina. Generalista (per a persones de totes les edats). Ara mateix 
disposa d’una borsa de treball molt reforçada pel programa Incorpora 
(promogut per l’obra d’una caixa d’estalvis) que ha intensificat la 
vessant de prospecció d’empreses del servei. 

Elements clau 

 
Entitat del tercer sector. 
 
Treball en xarxa (horitzontal, amb altres entitats, i vertical). 
 
Finançament extern clau. Suport important de l’Ajuntament. 
 
Treball amb l’individu però també amb la comunitat (en funció dels 
projectes).  
 
Continuïtat interna entre programes i serveis (s’ofereix formació i 
també acompanyament a la inserció a la mateixa organització). 
 
‘Autonomització’ de l’usuari i responsabilització d’aquest vers el propi 
futur enfront el risc de sobreprotecció o paternalisme dels programes 
o serveis . 
 
Ús de metodologies alternatives. 
 
Filosofia socioeducativa global de l’organització aplicada als projectes.  
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Debilitats 

 
Dependència del finançament extern i de les iniciatives d’entitats com 
les caixes d’estalvis. 
 
Dificultats per atendre tots els usuaris o usuàries potencials. 
Limitacions en el treball d’inserció amb persones joves estrangers 
extracomunitèries sense permís de treball o de residència. 
 
Vinculació amb el teixit empresarial millorable (recentment s’ha 
impulsat gràcies al programa Incorpora). 
 
Pot haver solapament de serveis amb l’Ajuntament en algun cas. 

Fortaleses 

Referent municipal i comarcal. 
 
Relacions multinivell i horitzontals múltiples. 
 
Aporten programes molt concrets que poden acollir a col·lectius molt 
específics. Treball molt individualitzat.  
 
Poden desenvolupar programes més flexibles de cara al calendari i la 
programació. 
 
Preocupació pels aspectes avaluatius. Millora d’aquest aspecte en els 
programes formatius i en els serveis. 
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5.5.     L’Hospitalet de Llobregat 

5.5.1. Descripció del cas 

Presentació: retrat de la situació al municipi 

L’Hospitalet de Llobregat és la segona ciutat més poblada de Catalunya amb quasi 254.000 

habitants162. D’aquests, un 10,5%, 26.712 persones, tenen entre 15 i 24 anys. El percentatge de 

població d’origen estranger extracomunitari suposa el 19,5% de tota la població i el 30,6% del 

col·lectiu jove163. La taxa d’atur registrat sobre la població activa local estimada164 el febrer de 

2009 era del 12,8% per al conjunt de la població i del 12,3% per a la població jove —molt 

similar a la mitjana provincial—; per al mateix mes de 2008 les taxes eren del 7,65% i el 6,8% 

respectivament. 

L’Hospitalet disposa de 34 centres on s’imparteix ESO, 14 dels quals són públics —la resta són 

privats concertats. Per al curs 2007-2008 hi estudiaven el segon cicle 4.089 alumnes, un 53,6% 

a escoles públiques. La taxa de no graduació en ESO per al curs 2006-2007 va ser del 28,4% per 

al global d’instituts i en els IES públics va superar el 40%165.    

L’oferta municipal de PQPI actualment és de 18 cursos (4 línies són PTT, 2 són FIAP, 8 són 

desenvolupades pel propi Ajuntament des de Promoció Econòmica i 4 més són 

desenvolupades per altres entitats del municipi)166. El municipi també disposa d’una escola-

taller amb 6 mòduls i un programa de Casa d’oficis amb 3 mòduls, al marge d’altres programes 

no estrictament per a joves (per exemple, tallers d’ocupació); també hi ha 8 centres de 

formació per a persones adultes. Recentment s’ha posat en marxa el Consell de la Formació 

Professional de l’Hospitalet167.   

                                            
162

 Algunes de les experiències es centren en alguns dels districtes del municipi, els del Nord de la ciutat (Districte II: Collblanc-
Torrassa, IV: La Florida i Les Planes i V: Can Serra i Pubilla Cases). Comprenen més del 52% de la població del municipi. La població 
estrangera és de més del 30% a tots ells. El nivell d’instrucció és més baix que a la resta de districtes. (Dades del Gabinet d’Anàlisi i 
Ciutadania. Unitat de Prosp. Estadística i Estudis de l’Aj. de l’Hospitalet. Consultat a: http://www.l-h.cat/73820_1.aspx?id=1) 

163
 Idescat. BEMC. Dades del padró municipal.  

164
 Veure definició al mateix apartat del cas de Manresa. Les dades exposades es poden consultar a la base de dades Hermes de la 

Diputació de Barcelona. 

165
 Taxes calculades a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació. 

166
 Si considerem els no graduats per al 4rt curs d’ESO de 2006-2007, 562 alumnes, l’oferta municipal de PQPI actual (considerant 

15 alumnes per línia) podria donar cobertura al 48% d’aquest col·lectiu.  

167
 És un òrgan consultiu i de participació creat a iniciativa de l’Administració local. Hi participa l’Ajuntament amb una 

representació política de primer nivell (alcaldessa i tinents d’alcalde), a més de tècnics i tècniques de les diferents regidories 
implicades (Educació, Promoció Econòmica, Benestar i Família, i Joventut); la Generalitat (Dept. d’Educació i Dept. de Treball); la 
Diputació de Barcelona; el Consell Comarcal; associacions d’empresaris i sindicats així com centres de FP, universitaris o entitats 
del tercer sector. Es proposa fomentar una FP de qualitat i adaptada a les necessitats del sistema productiu, facilitadora de la 
integració social i laboral dels i de les joves. Entre els objectius específics hi ha fer propostes per a la planificació coherent de 
l’oferta, fer el seguiment de l’aplicació a la ciutat del mapa de FP (inicial, ocupacional i contínua), impulsar projectes de transició 
escola-treball (a tall d’exemple, “analitzar i impulsar noves propostes i/o serveis d’orientació per als joves escolaritzats a les etapes 
obligatòries, tant pel que fa a aquell alumnat que mostra una  evolució acadèmica fallida, com per als joves que prendran estudis 
postobligatoris”), garantir canals de comunicació i participació entre tots els agents implicats per potenciar l’apropament entre el 
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Introducció 

L’Hospitalet de Llobregat disposa de múltiples recursos TET, tant per a joves encara en període 

d’escolarització obligatòria com per a joves de més de 16 anys, i desenvolupats a iniciativa de 

diferents departaments o àrees de l’administració local —s’han revisat de Joventut, Promoció 

Econòmica i Educació. De forma similar al cas de Girona, el conjunt dels recursos no ha respost 

a un disseny previ o a unes orientacions generals prèviament definides sobre la qüestió TET 

sinó que cada àrea administrativa ha impulsat els programes de manera més o menys 

independent; tampoc responen a una estructura definida de circuit TET municipal tot i que 

algunes experiències han articulat d’altres serveis i recursos al seu voltant.  

Una singularitat rellevant de l’Hospitalet de Llobregat és la presència de projectes pioners en 

aquest camp de la política pública com el POA (Projecte d’Orientació i Acompanyament), 

realitzat des d’Educació, en part clau per vertebrar i nodrir els diversos recursos formatius del  

municipi a partir de la porta d’accés als i a les joves que suposen els IES; l’Oficina Municipal de 

Recursos per a l’Emancipació Juvenil i el programa DIRCES (Descentralització d’Informació i 

Recursos als Centres d’Educació Secundària), serveis transversals impulsats i gestionats des de 

Joventut que s’apropen al o a la jove tant fora com dins dels IES; o el projecte Pont, una 

experiència de Tastets d’oficis per a estudiants d’ESO d’últim any, desenvolupada per 

Promoció Econòmica des de 1999. A més, des de començaments d’any, s’està portant a terme 

un projecte pilot anomenat Bellvís que té com a propòsit la intervenció integral en la 

problemàtica del fracàs escolar i la transició al treball.  

Les fonts de recursos no són només municipals (tot i que la capacitat de finançament local és 

important en aquest cas); alguns dels programes s’executen en el marc de les ajudes que 

proporcionen plans impulsats per la Generalitat com els PII (Plans d’Intervenció Integral) de la 

Llei de barris —en aquest cas trobem el de Collblanc-Torrassa i el de Pubilla Cases-La Florida— 

o els PEE.  

Per a aquest cas resulta clau, doncs, analitzar les relacions entre totes aquestes iniciatives, els 

instruments o formes de coordinació existents i al mateix temps les característiques de les 

polítiques implementades i el grau d’integració o complementarietat aconseguit entre elles. 

 

Experiències presentades 

Joventut Educació Promoció Econòmica 

1) Oficina  Municipal de 
Recursos per a 
l’Emancipació Juvenil  i 

2) POA (Projecte 
d’Orientació i 
Acompanyament) i altres 

3) Projecte Pont (activitats 
extraescolars de tastets d’oficis), 
Centre de Recursos Ocupacionals de 

                                                                                                                                
món educatiu i l’empresa o promoure mecanismes i instruments d’observació permanent que facilitin elements i criteris de 
planificació.  Disposa d’un plenari, màxim òrgan de representació i decisió, i una comissió permanent (totes dues com a mínim es 
reuniran tres  vegades l’any); es preveu l’aprovació de plans de treball anuals i la creació de diferents grups de treball en funció 
dels objectius fixats als corresponents plans. (Ajuntament de l’Hospitalet. Març de 2009. Reglament del Consell de la FP de l’H).    
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el programa DIRCES 
(Descentralització de la 
Informació i Recursos als 
Centres d’Educació 
Secundària). 
 
Informació, 
assessorament  i tallers 
per a joves de totes les 
edats. 
 

recursos gestionats des 
d’aquest departament.  
 
Destinat a joves que estan 
estudiant els últims cursos 
de l’ESO de 8 IES del 
municipi.  
Es porta a terme en el marc 
dels PEE. 

la Zona Nord i altres recursos 
gestionats des d’aquest 
departament. Recursos formatius 
pre-laborals per a menors de 16 anys 
i altres recursos i serveis per a majors 
de 16 anys. 
 
4) Projecte Bellvís. Projecte pilot de 
caràcter socioeducatiu i ocupacional 
amb el suport i la iniciativa del 
Departament de Treball. Destinat 
tant a joves menors de 16 anys com a 
joves de 16 a 25 anys. 

 

Joventut. El programa DIRCES i l’Oficina Municipal de Recursos per a l’Emancipació Juvenil 

La Regidoria Delegada de Joventut de l’Hospitalet té dos grans línies d’actuació: la de 

Participació, Oci i Cultura i la d’Emancipació Juvenil. El programa d’Emancipació Juvenil —amb 

quatre àrees generals d’actuació que són formació, ocupació, habitatge i mobilitat— disposa 

d’una oficina de referència ubicada a l’Espai Molí (tocant a la zona Nord de la ciutat) 

anomenada Oficina Municipal de Recursos per a l’Emancipació Juvenil (a partir d’ara, OMRE). 

Cadascuna d’aquestes quatre àrees temàtiques es treballa a diferents nivells: informació 

bàsica, orientació, assessoria especialitzada i tallers o activitats grupals. El programa DIRCES 

(Descentralització de la Informació i els Recursos als Centres d’Educació Secundària) per la 

seva banda, porta als IES públics de la ciutat —14 d’ESO i 2 d’educació secundària 

postobligatòria— informació i recursos que formen part d’aquestes dues línies d’actuació. 

El programa DIRCES va néixer l’any 2000 per l’impuls de l’Associació d’Estudiants de 

l’Hospitalet, amb el suport de l’Ajuntament. La finalitat del programa era descentralitzar la 

informació d’interès juvenil als IES per apropar als i a les estudiants els recursos existents a la 

ciutat, a la vegada que realitzar accions dirigides a fomentar la seva participació activa. Amb el 

naixement de l’OMRE, es va entendre que el DIRCES també s’havia d’integrar i passar a ser 

gestionat per Joventut per tal de millorar la coordinació del projecte global de la regidoria i, a 

la vegada, professionalitzar i incrementar els mitjans del servei i així millorar la seva qualitat.  

De tal manera, actualment el DIRCES té dues grans línies de treball:  

1. El servei d’informació, existent des del començament: una vegada a la setmana a la 

hora d’esbarjo s’ubica un punt d’informació juvenil a l’IES per donar informació i oferir 

recursos en els àmbits de la formació, l’ocupació, la mobilitat, l’oci, l’esport, la salut, la 

sexualitat, etc. i canalitzar les consultes i demandes dels i de les joves (si aquestes són 

molts específiques se’ls deriva a un altre espai com pot ser la pròpia OMRE o a d’altres 

més adequats, en funció de la consulta).  
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2. Dinamitzacions i accions formatives als propis IES: a través d’un treball de coordinació 

amb diferents departaments i serveis de l’Ajuntament i altres entitats, s’organitzen les 

aules d’estudi, l’educateca —que treballa en l’elaboració d’itineraris formatius— 

tallers d’orientació laboral o tallers relacionats amb la inserció laboral168. El servei està 

destinat a tots els i les alumnes de l’IES, si bé els i les assistents a tallers sobre 

orientació laboral o inserció són seleccionats pels tutors i les tutores dels grups169.  

El DIRCES compta amb el suport d’un referent a dintre de cada centre educatiu per tal de 

coordinar les activitats amb el claustre de professors i professores, la direcció i les AMPA. A 

més també hi ha un referent entre els i les estudiants, la figura del o de la corresponsal que 

també fa funcions de difusió d’activitats i de canalització de demandes dels i de les 

estudiants170. Les tècniques DIRCES són quatre i no estan més de dos anys al programa171.  

El programa d’Emancipació, per la seva banda, té l’objectiu de constituir-se en una veritable 

política activa de potenciació de l’autonomia personal dels i de les les joves. L’Oficina 

Municipal de Recursos per a l’Emancipació Juvenil hi juga un paper central com a servei públic 

que ajuda a desenvolupar de manera integral el projecte de vida individual de cada jove sobre 

la base d’una atenció individualitzada i confidencial. Aquest servei neix aproximadament el 

2004 com una evolució del que havia estat el clàssic punt d’informació juvenil (a l’Hospitalet 

fins llavors un petit espai a les biblioteques de la ciutat). També sorgeix amb la intenció de 

fomentar la creació de circuits de coordinació transversal amb altres serveis municipals a partir 

dels quatre eixos bàsics del programa: formació, ocupació, habitatge i mobilitat.  

El servei està destinat a joves de 12 a 35 anys. Pel que fa al servei de formació i el d’ocupació el 

perfil de la persona beneficiària es concreta però tot i així és força ampli172. L’entrada a l’OMRE 

consisteix en una benvinguda a recepció i en registrar la persona com a usuària173. Allà se li 

expliquen els serveis que s’ofereixen (si no els coneix) i es rep la consulta. A partir de la 

concreció d’aquesta si, per exemple, és un tema d’orientació laboral, la persona que atén 

                                            
168

 Alguns tallers són impulsats per la Diputació de Barcelona i altres pel propi Ajuntament. En tot cas, el servei ofereix informació 
sobre tots ells.   

169
 Aquesta oferta no obstant també està disponible fora de l’IES i per a joves de més de 16 anys a través de l’OMRE i altres espais 

com els centres cívics.   

170
 En el marc del DIRCES, al curs 2005-2006, es va portar a terme un procés participatiu als IES per tal d’examinar i avaluar el 

servei (i, en general, els serveis i recursos disponibles a la ciutat per als i per a les joves) des del punt de vista dels i de les 
estudiants. Aquesta participació va tenir com a instrument principal taules de debat. Desconeixem els resultats i l’impacte a la 
configuració actual del servei que va tenir el procés.   

171
 Ja que haurien de passar a ser indefinides i de moment no es volen o es poden crear més places. De fet, Joventut, pel que fa al 

DIRCES i a l’OMRE només compta amb tres funcionaris. 

172
 Alguns dels perfils de jove més representatius pel que fa a les consultes o demandes relacionades amb ocupació són: persones 

joves estrangers extracomunitàries reagrupades sense permís de treball, que s’apropen per a consultar qüestions jurídiques; joves 
que cerquen la seva primera ocupació; joves amb certa experiència laboral amb dificultats per a trobar una altra feina i que 
necessiten suport per elaborar un CV, etc.; joves, normalment amb més de 24 anys, amb dubtes legals, per exemple, pel que fa a 
les resolucions de contractes. 

Pel que fa al conjunt del servei, el nivell d’ús per part de les noies ha estat pràcticament des del principi superior al dels nois en 
una proporció 60/40.  

173
 Les consultes també es poden rebre telefònicament o via e-mail encara que sempre s’incentiva la visita al servei. 
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decideix si fa l’orientació directament o cita aquesta persona amb l’assessora. Si es fa l’ 

orientació directament i la persona té el CV fet se li expliquen els diferents mètodes per 

recercar una feina que hi ha així com les diferents borses de treball i recursos a què pot accedir 

a través dels ordinadors de l’Oficina174. Si es considera que això no és suficient se li dóna cita 

amb l’assessora, sempre amb un primer CV fet. En la primera trobada, l’assessora el primer 

que fa és optimitzar el currículum i valorar amb el o la jove les seves expectatives de feina. En 

aquesta primera trobada se li expliquen fórmules per a buscar feina, maneres de preparar les 

entrevistes, es miren borses de treball, llistes d’ETT’s adients, etc. i es fixa un primer itinerari. A 

la següent cita es comprova com ha avançat el o la jove en la seva recerca i quina ha estat 

l’experiència; l’assessora avalua la tasca realitzada pel o per la jove i comença un seguiment si 

és necessari. També es contempla, en el servei d’orientació i l’assessoria, una possible 

reorientació o reforçament del perfil professional del o de la jove a partir de la realització de 

recursos formatius175. L’assessoria d’ocupació està contractada a través d’‘Avalot’ (sindicat 

juvenil de la UGT)176.  

Apart de l’Espai Molí com a lloc de referència (obre de 9 del matí a 9 del vespre de dilluns a 

divendres i està situat al costat del Centre Cultural Tecla Sala on també hi ha una de les 

biblioteques del municipi), Joventut compta, com a espais d’implementació dels tallers i 

accions formatives177, a més dels IES (que en el marc del DIRCES porten a terme algunes 

d’aquestes activitats), amb tres centres culturals a la ciutat —La Bóbila, Santa Eulàlia i 

Bellvitge— per tal d’arribar a tot el municipi. 

Des de Joventut, en el marc d’aquests projectes, es treballa amb altres àrees de l’Ajuntament 

com són Educació, Promoció Econòmica, Benestar Social (concretament el Servei de Mediació 

Comunitària, el Programa Municipal de la Dona, el Servei d’Atenció a la Drogodependència i els 

serveis socials de cada districte) i Cultura. De fet, una de les característiques bàsiques del 

projecte de l’OMRE ha de ser respondre a les demandes i necessitats dels i de les joves 

comptant amb els recursos ja existents i amb un concepte de territorialitat de manera que 

                                            
174

 El servei aposta per dotar la persona usuària dels seus propis recursos i fomentar la seva capacitat per a recercar informació 
(ordinadors amb Internet, zones d’autoconsulta o plafons informatius estructurats per temàtiques). 

175
 Pel que fa a la formació, no existeix pròpiament una assessoria especialitzada; en aquest cas, són les tècniques del DIRCES 

(conjuntament amb les del POA a aquells IES on hi són) les que ho treballen més; tanmateix també hi ha quatre hores a la setmana 
d’assessorament concertat prèviament en aquest camp a l’OMRE. En aquest cas l’objectiu és guiar el o la jove pels diferents 
circuits i sortides que ofereix el sistema educatiu reglat així com les opcions dintre de l’educació no reglada. 

176
 La tècnica té un contracte per 20 hores setmanals. Fa assessoria els dilluns al matí i els dimecres a la tarda. La resta d’hores les 

dedica a impartir alguns dels tallers organitzats des de Joventut. Quan li queda temps també fa tasques de difusió del servei pel 
barri (per exemple, deixant tríptics per les empreses). Amb la crisi les assessories laborals quasi s’han multiplicat per tres: de 30 al 
trimestre s’ha passat a unes 80. 

177
 Els tallers d’inserció són un conjunt de 4 tallers (per exemple, ‘Com cercar feina?’, ‘Si treballes, què has de saber?’) cadascun 

d’una hora i mitja de durada, que es poden fer per separat o com a un mòdul. L’activitat final és un joc de rol en què el o la jove 
practica tot el procés de recerca de l’oferta, fer una entrevista de feina i signar el contracte. Els tallers i activitats relacionats amb 
l’orientació formativa són el que s’anomena GPS Jove i l’Educateca. Es fa tant per a joves menors de 16 anys com per a joves de 
més de 16 (per exemple, si estan fent un PQPI o algun CF). De vegades s’ha seguit la iniciativa que els grups dels PQPI vagin a la 
OMRE a fer aquests tallers per tal que es familiaritzin amb aquest servei de referència.  
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s’incentivi el treball tranversal i s’estableixin els contactes necessaris per dissenyar circuits de 

relació entre els diferents serveis municipals que treballen en els àmbits propis de l’Oficina178.  

Si ens referim als serveis de formació i ocupació del Programa d’Emancipació, les relacions més 

rellevants són amb Educació i Promoció Econòmica. En el cas d’Educació, la relació és directa 

entre les tècniques del DIRCES i les del POA en aquells IES en què hi treballen. De bon 

començament es va veure que part de la feina que feien era la mateixa i que mancava 

coordinació i eficiència en l’esforç179. Amb Promoció Econòmica la relació és força intensa. Per 

un costat, hi ha un intercanvi d’informació regular pel que fa a les ofertes que arriben a la 

borsa de treball municipal gestionada des de la seu central de l’àrea, situada al sud de la ciutat, 

i els PQPI i la resta de recursos formatius que s’hi ofereixen des d’allà180. D’aquesta manera des 

de l’OMRE s’ofereix aquesta informació i es deriven els i les joves per la inscripció a cursos, etc. 

D’altra banda, amb l’aparició del Centre de Recursos per a l’Ocupació de la Zona Nord (l’Espai 

Molí està al costat de La Torrassa i La Florida) gràcies al PII de la Llei de Barris Collblanc-

Torrassa, s’ha fet un treball de coordinació territorial bastant important entre ambdós serveis. 

Habitualment, es fan derivacions i traspassos d’informació pel que fa als i a les joves que 

s’adrecen a algun dels dos serveis amb la creació d’itineraris conjunts entre tots dos per tal de 

no duplicar esforços181. Les derivacions de joves que es porten a terme amb tots els serveis 

municipals es registren a la base de dades de l’OMRE182.  

L’Oficina disposa d’una base de dades de persones usuàries on es recullen totes les consultes i 

assessories específiques realitzades. Es destaca que la recepció de consultes que es fa des de 

l’OMRE (i el DIRCES, encara que en aquest cas no es faci registre de l’usuari o l’usuària) permet 

fer un seguiment del tipus de problemes, necessitats i inquietuds dels i de les joves del 

municipi a mode d’observatori de la realitat juvenil183.  

                                            
178

 La responsable de Formació i Ocupació de l’Oficina destaca que va costar bastant establir aquesta cooperació inicialment: “eran 
como corralitos”(sic.). Comenta que, en general, el més difícil és portar a l’OMRE un determinat servei que es fa des d’una altra 
àrea i que sobretot és important un primer acord polític a nivell de regidoria i que després ja és qüestió de contactes en l’àmbit 
tècnic. 

179
 Ara mateix comparteixen una xerrada-taller sobre les sortides després de l’ESO (el GPS Jove). Més enllà, el treball focal queda a 

càrrec de la tècnica del POA (que a més incorpora un seguiment un cop el o la jove ha acabat l’ESO) i l’orientació generalista més 
en mans de la tècnica DIRCES. Amb Educació també hi ha coordinació en l’elaboració de la Guia Jove d’Itineraris Formatius 
Postsecundaris que es poden cursar al municipi. 

180
 Fins fa poc temps, una persona de Promoció Econòmica es passava tres hores a la setmana per l’OMRE per tal de fer tota 

aquesta tasca de coordinació però s’ha deixat de fer davant l’increment de feina a la seu de Promoció Econòmica. Ara es treballa 
mitjançant  el correu electrònic i el telèfon. 

181
 Per exemple, com que a tots dos llocs s’ofereix suport per a l’elaboració de CV ara el que s’ha fet és que el o la jove faci aquesta 

fase només a un dels dos serveis, de manera que l’altre servei no repeteixi aquesta feina, i que, d’entrada, se li donin totes les 
opcions possibles, pertanyin a Promoció Econòmica i/o al mateix Centre de Recursos Ocupacionals Zona Nord o a l’OMRE.  

182
 I, per tant, si, per exemple, amb Serveis Socials sempre hi ha un retorn a l’educador/a que fa el seguiment del o de la jove de tot 

el que s’ha treballat des de Joventut amb ell o ella, si és Joventut qui deriva es fa una fitxa de derivació en què es demana també 
aquest traspàs d’informació per saber què s’està fent amb aquest o aquesta jove per al qual l’OMRE ha estat la porta d’entrada.   

183
 Això fa que, per exemple, l’oferta de tallers es pugui haver obert més enllà dels quatre grans àmbits definits al Pla local de 

Joventut o que es vegi la necessitat de crear un nou circuit de derivació amb altres àrees de l’Ajuntament si són aquestes les que 
tenen les competències en aquest àmbit. 

Les variables que es recullen responen a com ha sabut el o la jove del servei, l’àmbit de consulta, el tipus de servei prestat 
(informació, assessorament, tallers, etc.), forma de resolució de la consulta (telèfon, e-mail, presencial), si el o la jove està 
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El finançament va a càrrec de l’Ajuntament amb el suport de la FEMP (Federació Espanyola de 

Municipis i Províncies)184 que finança el Programa d’Emancipació Juvenil, encara que no és 

molt important quantitativament. La Diputació de Barcelona, per la seva part, dóna suport al 

Programa DIRCES (apart dels tallers que ofereix en el municipi). Pel que fa a les relacions 

multinivell, a més de la Diputació de Barcelona i la FEMP, es destaca la relació amb el Consell 

Comarcal del Barcelonès i la integració a la xarxa PIEJ (Punts d’Informació i Emancipació 

Juvenil) que reuneix els diferents centres d’emancipació de la comarca i on es fan també 

tasques de coordinació (per exemple, l’assessoria de mobilitat la fa una tècnica cedida pel 

Consell Comarcal)185.  

El programa POA de l’Hospitalet de Llobregat i altres recursos gestionats des d’Educació 

El Projecte d’Orientació i Acompanyament (POA) de l’Hospitalet va sorgir arran d’un estudi 

sobre el fracàs escolar al municipi de la Fundació Ferrer i Guàrdia; entre altres coses, analitzava 

els itineraris dels i de les alumnes un cop deixaven l’ensenyament obligatori186. Es va observar 

que era necessari crear algun recurs que treballés amb els i les joves abans de la sortida de 

l’escola i fes un acompanyament posterior.  El primer any del projecte, el curs 2002-2003, es va 

fer una prova pilot amb 4 IES del nord de la ciutat (els quatre on hi havia un percentatge més 

alt de no graduació) durant només alguns trimestres; el curs següent ja es va implementar 

durant tot l’any. 

Actualment, el projecte es desenvolupa a 8 IES públics del municipi (6 de la zona nord i 2 de la 

zona sud, incorporats fa un parell d’anys) i s’entén com un dispositiu que articula els diferents 

recursos de transició del municipi (formatius i/o ocupacionals) a través del suport a la tasca 

orientadora dels i de les professionals dels IES i facilitant al i la jove itineraris de transició a la 

vida activa. L’objectiu principal és afavorir que els i les joves “no es perdin” en aquesta fase 

vital i afavorir que tots, en especial aquells amb dificultats per graduar, tinguin un itinerari 

professional personalitzat, normalment prioritzant la inserció educatiu-formativa187. Està 

destinat prioritàriament a joves de 4rt d’ESO, ja que una part important del programa 

consisteix a donar suport a l’acció orientadora dels tutors i de les tutores de l’últim curs, però 

també s’atén individualment a aquells i aquelles joves que estan a 2on o 3er, que han repetit, i 

que és possible que deixin l’institut sense arribar a l’últim curs. Així, el treball grupal es fa amb 

                                                                                                                                
emancipat o no i variables relatives al perfil sociodemogràfic de la persona usuària (edat, sexe, nivell d’estudis, feina, 
procedència...). La base de dades també recull la identitat de la persona usuària per tal de no perdre el contacte en cas de 
derivació o per enviar-li novetats que li puguin interessar. 

184
 La informant també va citar la INJUVE però no va quedar gaire clar si era la FEMP que atorgava el suport a través d’aquest 

institut o si la relació amb la INJUVE era d’un altre tipus. 

185
 La relació amb la Secretaria General de Joventut de la Generalitat no és gaire intensa si bé en el passat es va rebre alguna 

subvenció i actualment els tècnics i les tècniques del servei tenen l’oportunitat d’anar-hi per fer cursos de formació. 

186
 D’aquells i aquelles que van finalitzar el 4rt d’ESO el curs 1999-2000, després de 2 anys de seguiment, un 18% no tenia un 

itinerari definit i el 7% ni estudiava ni treballava. 

187
 Un objectiu instrumental seria que el o la jove trobi un referent en la tècnica POA, que també fa l’acompanyament posterior, 

per tal que l’orientació sigui realment eficaç. Pel que fa al POA com a part fonamental de la política del departament d’educació de 
l’Ajuntament dintre dels IES, tindria també com a objectiu previ fomentar l’èxit escolar i personal dels i de les alumnes, és a dir, 
que assoleixin el graduat (el que també amplia les opcions en els itineraris), a partir d’una sèrie de recursos que ofereix als i a les 
alumnes que més ho poden necessitar i aprofitar. 
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tots els i les alumnes de 4rt d’ESO però el treball individual arriba a tots aquells i aquelles joves 

que tindran més dificultats per graduar-se. 

Es poden considerar quatre etapes o fases a cada cicle del POA: 

La primera fase s’enceta al setembre dintre dels IES i dura tot el trimestre; és el que en 

podríem dir fase de coneixement. En aquesta fase es treballa amb l’equip docent, els tutors i 

tutores en particular, i la direcció del centre188; es porten a terme reunions sistemàtiques per 

tal que hi hagi un coneixement mutu, saber el nivell i el perfil dels i de les alumnes d’aquell any 

i informar al tutor o a la tutora sobre els recursos disponibles per a aquells i aquelles alumnes 

amb més dificultats així com de les sortides possibles per a aquells i aquelles que no s’arribin a 

graduar189.  

Al segon trimestre, passat el desembre, comença la fase d’orientació grupal, on es fan 

reunions informatives amb tots els nois i noies de 4rt d’ESO i on s’expliquen totes les possibles 

sortides al seu abast quan acabin l’ESO, sigui amb el graduat o sense el graduat. Aquestes 

reunions es comparteixen amb el tutor o la tutora i les tècniques del programa DIRCES de 

Joventut. Durant aquestes primeres fases les tècniques del POA també coordinen i decideixen 

amb tutors/ores la participació de l’alumnat a diversos cursos que preparen la transició al món 

del treball i/o són adaptacions curriculars que poden estimular als i a les alumnes amb més 

dificultats per assolir la graduació. En aquest capítol hem de parlar del programa Pont que es 

fa des de Promoció Econòmica (en aquest cas, Tastets d’oficis considerats únicament com a 

activitats extraescolars per part del sistema educatiu)190 o dels programes d’adaptació 

curricular en règim d’aula oberta, que es van posar en marxa el 2006 en el marc dels PEE191.  

A l’últim trimestre del curs comença la fase de l’orientació individual per a aquells i aquelles 

alumnes que, previsiblement, no obtindran el graduat a partir de les converses amb els tutors 

o tutores. Amb aquest alumnat es fan entrevistes individuals i es perfilen itineraris de sortida 

possibles o es parla de la possibilitat de repetir curs; és a dir, es tracta que l’alumne/a pensi 

sobre què li agradaria fer si s’acabés graduant i, en cas negatiu ,què té pensat o què podria fer. 

Això dóna lloc a un compromís signat per escrit pels i per les joves i les famílies sobre un 

itinerari acordat192.  

L’última fase del programa és la de l’acompanyament, que s’estén 6 mesos a partir del juny 

(de manera que aquesta última fase d’un cicle es superposa amb la inicial del següent). Quan 

                                            
188

 També si cal amb els i les professionals de l’EAP, els educadors i les educadores socials, les tècniques d’absentisme, etc. 

189
 La tècnica del POA entrevistada assenyalà que sovint existia un desconeixement per part dels tutors de 4rt d’ESO de tot el 

ventall de possibilitats formatives, recursos de segona oportunitat, etc. al territori. Es podria afirmar que sovint els tutors no tenen 
la formació o el coneixement suficient per a portar a terme la tutorització d’aquells grups o alumnes per als quals la continuïtat al 
sistema educatiu no està gens clara o no és l’única opció real a considerar. 

190
 Veure l’apartat de Promoció econòmica per a una descripció més extensa. 

191
 Acullen a nois i noies de 4 IES dels 8 on és present el POA. En grups de 10 porten a terme tallers sobre oficis durant 10 hores 

setmanals fora del centre, concretament a la Fundació El Llindar, amb la que es manté un conveni.    

192
 Amb les famílies dels i de les alumnes també es fan xerrades grupals per tal que coneguin els possibles itineraris abans que 

comencin les preinscripcions pels CFGM i el batxillerat. 
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arriba aquest mes i ja es coneixen els resultats acadèmics dels i de les alumnes es reprèn el 

contacte amb ells per tal de retornar a tot el treball individual que s’havia fet i començar a 

portar-lo a terme (inscriure’l al recurs pactat, etc.)193. El seguiment, un cop enceten la seva 

participació a un recurs es fa mitjançant trucades o visites a aquests i aquestes joves. Si el noi o 

noia està inserit en un curs, quan acaba l’acompanyament el seu referent ha de ser el tutor o 

tutora del curs; i si el jove no ha encetat cap itinerari es procura seguir treballant durant tot el 

període fins que n’iniciï algun194. Al gener es fa un retorn al tutor o tutora i a la direcció del 

centre de tots els itineraris finals de cada acompanyament que s’han fet.  

El POA compta amb tres psicòlogues o psicopedagogues (una d’elles hi és des del 

començament del programa; la que fa menys temps, hi és des de fa tres cursos). Totes elles 

treballen a través d’una societat cooperativa anomenada Entorn, amb què està contractat 

aquest Programa així com d’altres en el marc del PEE (el projecte d’absentisme escolar, per 

exemple). Tot i així, el POA és dirigit i coordinat directament per la cap de negociat de l’àrea 

d’Educació; de fet les tècniques tenen el seu espai de treball a la mateixa àrea195.     

El finançament del POA i els programes d’adaptació curricular actualment es porten a terme a 

través del PEE (70% de subvenció per part del Departament d’Educació per a aquests 

programes). Abans dels PEE la regidoria d’Educació havia assumit el cost del POA si bé algun 

any amb ajuda econòmica per part de la Diputació de Barcelona. El cost total del POA arriba als 

120.000 euros anuals i l’adaptació curricular als 72.000 euros.  

Pel que fa al treball transversal, es treballa a nivell tècnic entre departaments i en el context 

de programes concrets però no hi ha cap orientació política global TET ni cap ens coordinador 

general en aquest camp. L’estudi de la Fundació Ferrer i Guàrdia va impulsar la creació d’una 

comissió interdepartamental sobre fracàs escolar on es trobaven Joventut, Benestar Social, 

Promoció Econòmica i Educació però “aquesta coordinació era tècnica *...+ en un primer 

moment hi havia un encàrrec polític però això després es va anar diluint i no va tirar 

endavant”196. Així amb Joventut es treballa en el marc del programa DIRCES i en el cas de 

Promoció Econòmica també la coordinació es basa en els programes concrets que ofereix tant 

durant el període escolar obligatori (Pont) com posteriorment (PQPI, ET, etc.); per tant, hi ha 

un intercanvi d’informació i derivació de joves des del POA. Últimament també hi ha 

coordinació específica en el marc del projecte Bellvís de la mateixa àrea ja que vol treballar en 

qüestions d’orientació a 4 IES del municipi on ja està implantat el POA.  

                                            
193

 Les sortides que es proposen per a aquests i aquestes joves si no obtenen el graduat solen ser PQPI, preparació de les proves 
d’accés a CFGM a una de les escoles d’adults, ET, etc.  

194
 També es dóna el cas de joves que decideixen buscar feina pel seu compte o que no tornen a ser localitzats. En tot cas els 

acompanyaments d’alumnes de promocions anteriors no es poden allargar massa per tal de no perjudicar la capacitat del recurs 
vers la nova promoció de persones beneficiàries. El POA va arribar a fer uns 230 acompanyaments sobre un total de 500 alumnes 
de 4rt d’ESO el curs 2007-2008 (aproximadament un 45% del total dels i de les alumnes de 4rt, tenint en compte que també pot 
haver-hi casos d’altres cursos). 

195
 Segons comenta la cap de negociat del departament no poden contractar directament ja que no disposen d’aquesta partida al 

pressupost com sí, per exemple, Promoció Econòmica. 

196
 Entrevista amb la cap del Negociat d’Educació Especial, Adults i Postobligatori i responsable del POA de l’Hospitalet. 
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Les relacions multinivell es basen en contactes amb el Departament d’Educació de la 

Generalitat (en el marc del PEE principalment) i amb la Diputació de Barcelona. Amb aquesta hi 

ha relació sobretot per a la presentació a les convocatòries de subvencions (no només per a 

programes de transició) i per a una feina conjunta en el diagnòstic del PEC (suport per al 

finançament) i la posada en marxa de les seves línies estratègiques. També l’Àrea d’Educació 

de l’Hospitalet ha assistit a actes i reunions convocades per la Xarxa TET del Baix Llobregat a la 

qual dóna suport la Diputació. Altrament, el març es va constituir el Consell per a la Formació 

Professional de l’Hospitalet197, el qual serà presidit els dos primers anys pel regidor d’Educació 

i tindrà la seva secretaria tècnica també a Educació. 

El projecte Pont i altres recursos per a joves des de Promoció Econòmica (departaments de 

Formació i Ocupació). 

El projecte Pont és un recurs en què els i les joves assistents (estudiants dels últims cursos de 

l’ESO) tenen l’oportunitat de fer tastets d’oficis al llarg de tres mesos, de gener a març. El 

recurs té el seu origen al 1999 arran una inquietud de sis dels IES del municipi respecte a què 

fer amb joves amb problemes de rendiment acadèmic, tement un decalatge massa important 

entre les programacions dels recursos formatius ocupacionals i la programació dels centres. 

D’aquesta manera el recurs va néixer com una manera de començar a treballar prèviament 

amb aquests i aquestes joves des de la mateixa àrea de Promoció Econòmica i així, en cas que 

no aconseguissin aprovar, poguessin incorporar-se a programes que allà mateix s’oferien amb 

una major preparació i orientació (malgrat la manca de continuïtat en el calendari).  

El recurs consisteix en 11 sessions de 4 hores, una per setmana, en què els i les joves distribuïts 

en 12 grups de 15 alumnes (180 en total)198 tasten 9 ocupacions diferents (cuina, mecànica, 

electricitat, perruqueria...) mitjançant sessions de coneixement pràctic realitzades en un taller. 

Es porta a terme una primera sessió introductòria (alguns coneixements teòrics sobre 

condicions de treball, horaris, què ha de fer i saber un treballador o treballadora de cadascuna 

de les feines a les que seran introduïts) i una última sessió d’avaluació i posteriors tutories 

individualitzades en què es comenta amb el o la jove (o si així ho desitja també amb la 

presència dels pares i/o tutors) quina opció li agradaria fer i on podria trobar el recurs adient.  

El projecte Pont està destinat a nois i noies escolaritzats a 3er o 4rt d’ESO de qualsevol IES del 

municipi199, que tinguin 16 anys en el moment de començar el recurs, i que a començaments 

del segon trimestre es preveu que no obtindran el GESO però que mostren un interès per 

continuar amb una formació de caràcter professional sense tenir clara la seva orientació a 

aquest respecte. Així el recurs es proposa reduir aquest dèficit d’orientació o decisió del o de la 

jove vers el seu futur immediat. No estem però davant d’una adaptació curricular sinó d’una 

                                            
197

 Veure peu de pàgina a la presentació del cas. 

198
 Els grups es confeccionen barrejant joves de diversos IES, de manera que aquests tinguin menys influència del seu entorn 

habitual i puguin conèixer d’altres joves. El percentatge de noies participants està estabilitzat al 33% del total, quelcom que es 
considera generat en part per l’oferta de Tastets. 

199
 L’oferta també està dirigida a tots els IES privats concertats del municipi però finalment el recurs només treballa amb 5 

d’aquests instituts.     
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activitat extraescolar; al final comporta una valoració de la capacitat demostrada per 

l’alumne/a a cadascun dels tallers, la qual arriba als IES però sense incidència en la seva 

nota200. La relació amb els IES (i els tutors o tutores dels grups) és directa per part de Promoció 

Econòmica (tenen unes fitxes de derivació estàndard) o mitjançant les tècniques del POA allà 

on n’hi ha. 

El lloc d’implementació són les pròpies instal·lacions de què disposa Promoció Econòmica a la 

seva seu central (cap al sud del municipi) i els monitors o monitores són contractats 

temporalment des del departament201. El seu finançament normalment compta amb un 50% 

de subvenció per part de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona i un altra 

50% per part de la Generalitat de Catalunya a través dels Pactes Territorials per a l’Ocupació 

(encara que aquest any s’ha demanat a través de la convocatòria de Projectes innovadors).  

El Centre de Recursos Ocupacionals Zona Nord és un equipament existent des de fa 2 anys 

arran de la posada en marxa del primer dels dos PII de Llei de barris que estan actuant al nord 

de la ciutat (concretament el de Collblanc-Torrassa; el segon correspon a la zona Pubilla Cases-

La Florida). Aquest recurs, obert a la població de totes les edats de la zona (de fet dóna servei a 

tota la zona Nord per la seva ubicació) disposa d’una sala de suport a la recerca d’ocupació, 

una sala de reunions i una aula. Pel que fa als i a les joves, és el centre d’operacions del 

projecte Bellvís (de la mateixa àrea de Promoció Econòmica però no realitzat pel departament 

de Formació sinó pel de Programes Europeus) i s’hi desenvolupa el dispositiu ‘Joves en acció’ 

(també en el marc del PII)202. Aquest dispositiu, que compta amb una capacitat per acollir 

entre 100 i 120 nois i noies, està destinat a joves de 16 a 18 anys amb un nivell d’instrucció 

baix i amb mancances professionals. Amb aquest i aquestes joves es fa primer un diagnòstic de 

les seves necessitats, capacitats i interessos i a continuació se’ls orienta vers totes les 

possibilitats al seu abast al municipi; a més el propi projecte ofereix mòduls pràctics de 

coneixements professionals de 30 hores, sense itinerari, que es complementen amb pràctiques 

a empreses de 100 hores. 

El Centre, a la vegada que un espai de proximitat al qual pot adreçar-se qualsevol persona 

usuària i així entrar en contacte amb els serveis de l’àrea, és també un espai facilitador del 

treball en xarxa amb d’altres departaments que tenen a veure amb serveis personals al 

territori com Benestar Social (educadors socials, mediadors comunitaris, etc.), Joventut (la 

OMRE està força a prop) o Educació. El finançament del recurs i els dispositius i programes que 

s’ofereixen depenen del PII de Llei de barris Collblanc-Torrassa, el que implica un suport 

                                            
200

 El recurs va ser regularitzat pel Departament d’Educació en el segon any de la seva implementació. 

201 
Respecte al personal, als departaments de Formació i Ocupació de Promoció Econòmica, només hi ha 6 persones amb la 

condició de funcionaris municipals. La resta de personal (prop d’un centenar) és temporal o bé depenen de la continuïtat dels 
projectes. Així, la continuïtat dels tècnics i tècniques no està garantida tot i que es procura treballar amb les mateixes persones; de 
fet, amb la situació actual en què després de dos anys de relació contractual temporal la persona ha de passar a ser indefinida; els 
tècnics no solen estar treballant més d’aquest temps. 

202
 S’hi desenvolupen dos projectes més però no específicament per a joves. 
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d’entre un 50 i un 75% per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques que 

acabarà el 2010203.       

Pel que fa a la coordinació interdepartamental en general, es destaca la participació a la 

comissió sobre fracàs escolar i les relacions amb Joventut, les tècniques del POA (Educació) i 

Benestar Social (en l’aspecte de la derivació de joves).    

En quant a les relacions multinivell, l’àrea de Formació manté convenis amb la Diputació de 

Barcelona i el Departament de Treball (a través de les convocatòries de PTO i Projectes 

innovadors). També existeix des de fa uns anys el Pacte Local per l’Ocupació (organisme que 

lidera Promoció Econòmica i del que participen l’associació d’empresaris de la ciutat i els dos 

sindicats majoritaris) que ara s’ha integrat al Consell de la FP de l’Hospitalet que pretén 

fomentar la cooperació transversal i multinivell.  

 

El Projecte Bellvís. Un projecte pilot de transició escola-treball. 

Aquest projecte sorgeix d’un conveni específic entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i el 

Departament de Treball a iniciativa d’aquest últim, que va demanar a finals de 2008 el disseny 

d’un projecte integral contra el fracàs escolar. El projecte, que es desenvolupa al llarg del 2009, 

s’ha dotat d’un pressupost de 500.000€204. Per al disseny, a càrrec de l’àrea de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament, més concretament de la secció de Projectes Europeus, s’està 

comptant amb el suport d’un tècnic de referència del propi Departament de Treball de la 

Generalitat. 

El projecte es concep com un projecte socioeducatiu i ocupacional de zona, és a dir, que vol 

incidir principalment en una part del territori del municipi en tant que programa pilot, 

concretament la zona Nord del mateix (recordem amb dos PII de Llei de barris en marxa) i 

encara més concretament a 4 dels IES (els que presenten taxes de graduació més baixes i on ja 

actua el POA). Aprofundint en el discurs, es parla d’una iniciativa de promoció de l’èxit escolar, 

professional i laboral juvenil al municipi; un projecte que es vol fonamentar en la interacció 

amb la comunitat educativa i els diferents agents socials en col·laboració amb l’Ajuntament 

mitjançant la implicació activa de les àrees de Promoció Econòmica, Benestar Social i 

Educació205. 

                                            
203

 Una de les opcions que es contempla un cop finalitzi el PII de Collblanc-Torrassa (ja en fase de pròrroga) és procurar mantenir 
l’espai però amb el suport de l’altre PII present a la zona i que es va demanar en una convocatòria posterior. Amb això l’espai 
encara podria donar suport al barri a priori durant dos anys més, fins el 2012 (considerant també la pròrroga de dos anys que 
contempla la llei per a l’execució dels PII). 

204 
Amb un 75% de subvenció dels FSE que gestiona el mateix Departament; el 25% restant l’aporta l’Ajuntament. 

205
 A tal efecte es van mantenir alguns contactes al respecte amb aquestes àrees, malgrat que el pes real del disseny ha estat a la 

secció de Projectes europeus. Concretament la responsable tècnica és la cap d’aquest departament, també coordinadora dels 
projectes d’inclusió sociolaboral que es porten a terme des d’aquesta part de l’Àrea de Promoció Econòmica. 
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Actualment, el projecte compta amb dues grans línies d’intervenció i, paral·lelament, dos 

grups de persones destinatàries principals: 

 Una línia d’actuació dintre dels IES, destinada als i a les alumnes de 3er i 4rt d’ESO (uns 

600 alumnes considerant els 4 instituts seleccionats) l’objectiu de la qual és 

promocionar que els i les joves cursin estudis postobligatoris (fomentar l’èxit escolar 

com a garantia d’un accés qualificat al mercat de treball).  

 Una línia fora dels IES, destinada a tots aquells i aquelles joves de 16 a 25 anys que ja 

han abandonat el sistema educatiu o que no han arribat a cursar-hi estudis (cas dels i 

de les joves nouvinguts que han arribat amb més de 16 anys). La finalitat és treballar 

en xarxa per acollir tots els i les joves que estiguin en aquesta situació, oferir-los 

recursos de formació ocupacional i aconseguir la seva inserció al mercat laboral; en 

paral·lel però motivar-los perquè per altres vies puguin graduar-se206. 

Pel que fa a la primera línia, hi ha una vessant que remet a la feina amb l’equip de docents 

oferint formació (en resolució de conflictes a les aules, en motivació i assessorament, etc.). A 

més, es vol crear un grup composat per persones expertes en Psicopedagogia i Psicologia, 

tècnics de l’Ajuntament (de Mediació Comunitària, Benestar Social, Educació, Promoció 

Econòmica) i representants dels centres per a detectar de forma prematura el possible fracàs 

escolar i formular propostes encaminades a assolir els objectius del projecte. Pel que fa als 

alumnes, idealment, a 3er d’ESO es vol incidir sobretot en la prevenció i a 4rt en l’orientació 

professional. Aquest any, a 3er d’ESO es faran sessions informatives sobre la situació del 

mercat laboral i les competències que es demanen des de les empreses (sobretot en relació a 

sectors emergents). Es vol fer a través de tallers en què de manera informal els i les alumnes 

puguin interactuar amb persones de diferents perfils professionals (joves treballadors/ores de 

diferents sectors, tècnics/iques de recursos humans que expliquin què es demana per fer una 

determinada feina, exalumnes de PQPI o de CF que estiguin treballant...) que puguin il·lustrar 

de primera mà aquestes qüestions i fonamentar la importància dels estudis postobligatoris207.  

A 4rt hi ha diferents actuacions i models d’intervenció. Per a tots els i les alumnes es pensa en 

fer també tallers informatius sobre diferents sectors emergents en què també hi hagi aquests 

contactes informals amb diferents perfils professionals. Es vol passar als i a les alumnes, abans 

i després dels tallers i activitats d’orientació, un test per veure en quin punt es troba la seva 

orientació professional i la seva intenció vers la realització d’estudis postobligatoris i examinar 

els canvis208. Per a aquells i aquelles joves que, segons l’equip docent, no continuaran al 

sistema reglat encara que tindrien les seves possibilitats —es seleccionaran uns 10 joves per 

centre— el que s’ha pensat és barrejar-los i agrupar-los en grups que s’impliquin en activitats 

relacionades amb 5 perfils professionals emergents diferents, 3 que no necessiten la graduació 

                                            
206

 En aquest cas l’atenció inicial es planteja per a tots els que es puguin contactar i/o arribin al servei. Els cursos de formació 
ocupacional endegats pel projecte Bellvís només podran acollir uns 100 o 120 joves en total.   

207
 Amb aquest mateix col·lectiu d’alumnes, quan ja estiguin a 4rt, es pensa en què puguin fer un reportatge del seu futur social i 

laboral. 

208
 Aquests test d’interès professional seran lliurats posteriorment als i a les alumnes, a les tècniques del POA i als tutors per tal 

que facin servir aquesta eina per continuar la seva tasca d’orientació. 
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en ESO i 2 que sí que la necessiten. Se’ls hi explicarà el perfil professional i es farà una visita a 

una empresa o centre de treball perquè els i les alumnes puguin observar in situ a què es 

dediquen aquestes persones i els i les alumnes puguin plantejar preguntes (òbviament es vol 

estimular que al final obtinguin la graduació). A aquells i a aquelles que es pensa que tenen 

molt complicada la graduació se’ls proposarà per als tallers de l’aula oberta (ja existents abans 

del projecte Bellvís).  

Pel que fa a la línia d’actuació per als i per a les joves de 16 a 25 anys, es vol potenciar el 

Centre de Recursos Ocupacionals de la Zona Nord. S’ha posat en marxa un dispositiu d’acollida 

integral amb el que es vol avaluar quines capacitats reals, socials i laborals té el o la jove que 

arribi209. De tal manera es vol fer un balanç de competències, un test d’interès professional, 

informar sobre els sectors professionals emergents i, a partir d’aquí, abordar el disseny d’un 

itinerari personalitzat amb el o la jove. En aquesta línia es molt important la coordinació amb 

Benestar Social per tal d’assegurar prèviament a qualsevol acció formativa que aquests i 

aquestes joves tenen cobertes les seves necessitats materials i socials bàsiques (sobretot en el 

cas dels nouvinguts i nouvingudes en que la desorientació pot ser encara més gran i les 

situacions més complicades)210. Aquells i aquelles que són massa joves, que estan massa 

perduts o no estan preparats encara per fer formació ocupacional, que podrien ser 

recuperables per un PQPI o inclús podrien provar d’obtenir el GESO a través de l’escola 

d’adults, es pensa en derivar-los cap al projecte Joves en acció (ja existent prèviament a 

Bellvís). A aquells que sí que es creu que poden portar a terme qualsevol activitat econòmica 

se’ls inclourà als itineraris d’inclusió sociolaboral del projecte els quals impliquen accions 

formatives, pràctiques professionals i mediació laboral211.  

El total del projecte aporta sis persones més a tot el personal d’altres àrees i projectes de 

l’Ajuntament amb què també es col·labora (tècniques del POA, educadors i educadores de 

Mediació Comunitària, etc.). Els mecanismes de coordinació interna són bàsicament 

comissions tècniques (amb aquells tècnics i tècniques incorporats al projecte més la 

coordinadora) i comissions executives (amb representació dels diferents departaments de 

l’Ajuntament que hi participen)212.  

5.5.2. Anàlisi del cas 

                                            
209

 Per a la captació dels i de les joves destinataris, s’ha establert un protocol de derivació amb Benestar Social, tots els CAP de tots 
els districtes, educadors i educadores socials de carrer, etc.     

210
 De fet, també es pensa en fer mòduls de competències transversals previs en què es treballin les habilitats socials, la resolució 

de conflictes, qüestions d’intel·ligència emocional, etc. 

211
 S’ofereixen fins a set  accions formatives diferents a les instal·lacions de Promoció Econòmica. Dos corresponen a ‘Serveis a les 

empreses’: operari/ària de magatzem (295 hores) i reparador/a mantenidor/a d’instal·lacions de fontaneria i calefacció (450 
hores). I cinc corresponen a ‘Serveis a la comunitat’: monitor/a de menjador escolar i temps de lleure (330 hores), activitat de 
venda (635 hores), ajudant/a de cuina (500 hores), atenció sociosanitària de persones a domicili (645 hores) i zelador/a d’hospital 
(305 hores). 

212
 De les comissions executives en formen part la cap del departament d’Educació, el responsable tècnic del departament de 

Formació (a la mateixa Àrea de Promoció Econòmica també es fa càrrec de la vessant ocupacional dels PII), i els responsables de 
Serveis Socials i Mediació Comunitària de l’Àrea de Benestar Social. En aquestes reunions també es vol que s’incorporin 
representats d’entitats.  
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El conjunt de recursos TET existents a l’Hospitalet (siguin només per a joves o recursos 

generalistes que tenen alguna línia de treball amb joves) és realment important i configura en 

un grau elevat una xarxa àmplia i diversa de programes i serveis. El conjunt combina una 

aproximació universal i focalitzada, - els recursos es destinen tant a joves menors de 16 anys 

(en tot cas, encara als IES) com a joves de més de 16 — però hi ha més desconnexió entre tots 

dos escenaris de la que hi podria haver si s’aprofitessin totes les potencialitats de la xarxa— i, a 

la vegada, també reflecteixen una pluralitat de portes d’accés i de formes d’aproximar-se al 

col·lectiu de referència (IES; espais juvenils o centres culturals; centre d’ocupació municipal 

descentralitzat; serveis socials i altres serveis de Benestar Social).      

El gràfic de la pàgina següent mostra el conjunt de relacions entre les experiències TET 

descrites a l’apartat anterior; entre aquestes i els centres educatius i entitats del municipi; amb 

les àrees i departaments des d’on sorgeixen i es porten a terme; i amb les institucions 

supramunicipals. El gràfic també mostra els grups principals de destinataris i destinatàries als 

que s’adrecen (a la part baixa) i, en subratllat, els ens que formen part del nou consell per a la 

FP de la ciutat. 

Organització i coordinació de les experiències 

Malgrat no haver-hi cap circuit municipal establert ni cap disseny o orientació prèvia general, 

s’observen força vincles, de bastant intensitat, entre els programes. Des d’aquest punt de 

vista, no es pot parlar d’un escenari d’iniciatives fragmentat sinó més aviat d’un conjunt 

parcialment articulat des de la base però sense una direcció i coordinació general política o 

tècnica TET. Els contactes i l’articulació de recursos al municipi es produeixen fonamentalment 

a nivell tècnic i bàsicament un cop les iniciatives es posen en funcionament (en aquest sentit, 

trobem l’exemple del projecte Bellvís amb el POA en què fàcilment es pot caure en la 

duplicació o el solapament de recursos, o en el cas del DIRCES amb el mateix POA). És a dir, 

cada experiència crea la seva pròpia xarxa a partir de les seves necessitats o els seus objectius 

com a servei, sovint en l’etapa d’implementació més que en la del disseny.  
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Gràfic 29. Estructura de relacions de les experiències del cas de l’Hospitalet.                                                                                                                                   
(Font: Elaboració pròpia) 
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Hi ha dos programes concrets que ressalten per la seva centralitat en aquesta relativament 

espontània xarxa d’experiències. Per ordre d’aparició: el POA (2003) i, en segon lloc, el 

Programa d’Emancipació Juvenil (amb l’OMRE com a instrument principal) que sorgeix 

aproximadament un any després, el 2004.  El POA actua només des d’alguns dels IES públics, 

aquells amb més problemàtiques de no graduació —el que parla clarament de la seva 

orientació eminentment focalitzada— i per tant no es pot considerar d’àmbit municipal en un 

sentit estricte213. Tanmateix des d’aquests IES es configura com un dispositiu que connecta o 

millora recursos previs (el Pont, de 1999; el propi DIRCES, del 2000, en la vessant de l’ 

orientació laboral i formativa; o tots els recursos de segona oportunitat i de formació no 

reglada per a majors de 16 anys ja existents al municipi) i que en crea alguns al seu voltant (el 

programa d’adaptació curricular, del 2006). Per la seva banda, el Programa d’Emancipació 

Juvenil inaugura una política pública potent, amb voluntat transversal —existeix el mandat 

polític de treballar i crear circuits amb les àrees i departaments de l’Ajuntament que 

correspongui— amb una orientació universal, d’àmbit municipal com el DIRCES, i que atén a 

joves de totes les edats. En aquest sentit, ha generat tota una sèrie de dinàmiques de 

cooperació i de circuits d’intercanvi d’informació i derivació amb Promoció Econòmica, 

Educació (POA sobretot) i Benestar Social (diversos dels seus programes i serveis); també ha 

creat una base de dades de joves que acudeixen a l’OMRE la qual no és compartida per altres 

serveis municipals.  

Per la seva banda, el Centre de Recursos Ocupacionals Zona Nord, pel que fa als i a les joves, 

ve a impulsar i aportar més recursos des d’un punt de vista territorial, en el marc del PII de Llei 

de barris Collblanc-Torrassa (l’OMRE ho sap aprofitar malgrat que s’ha generat una duplicació 

en certa part del servei). Mentre el Bellvís apareix a última hora com una oportunitat per fer 

un disseny programàtic integral i innovador que pugui aportar nous elements i solucions a la 

qüestió global fracàs escolar-TET amb el risc o la problemàtica d’haver de fer-se lloc en un 

espai, el nord de la ciutat, amb força iniciatives en funcionament. S’ha hagut de dissenyar en 

poc temps, té un pressupost generós i una voluntat de transversalitat a priori només amb certs 

departaments214.     

Les iniciatives centrals a l’esquema mostren com els dispositius o articuladors de serveis al 

voltant de la transició escola-treball hi apareixen quan algun departament vol posar fil a 

l’agulla; hi ha un “forat” a la xarxa que està disposat a ésser ocupat. Quan els recursos estan 

distribuïts i són suficients en nombre és només la voluntat tècnica i política i alguns recursos 

allò que cal per generar aquests espais de vertebració (que no necessàriament d’encaix, terme 

que apuntaria a un sistema harmònicament connectat, a un concepte d’integració). 

                                            
213

 Les limitacions pressupostàries també hi juguen un paper òbviament. De fet, en relació a la proximitat i el treball al territori, 
una de les tècniques del POA valora com a necessari un increment en els recursos humans del programa de manera que cada 
tècnica assumís només els IES d’una de les zones —ara s’estan assumint instituts que formen part de diferents zones (sobretot 
afecta quan s’atenen simultàniament IES del nord i del sud de la ciutat)—quelcom que dificulta un coneixement més profund del 
territori, incrementar la xarxa al barri i tenir més temps per treballar la part individual de l’orientació i l’acompanyament. 

214
 Que Benestar Social sigui una prioritat mostra dos aspectes: una orientació focalitzada en la vessant 16-25 del projecte, i una 

utilització intel·ligent de les portes d’accés preexistents vers els i les joves amb més problemes. Tanmateix la manca de relació 
amb Joventut, l’OMRE i el seu sistema de base de dades de persones usuàries, en principi, suposa infrautilitzar tots els mitjans 
disponibles. 
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És l’impuls “individual” dels serveis o programes i el treball dels tècnics i tècniques el que ha 

generat aquesta xarxa més que no pas un plantejament general i estratègic que pogués sorgir 

d’alguna estructura interdepartamental i/o de la capçalera política de l’Administració local. No 

existeixen organismes transversals que vetllin per la direcció, coordinació o planificació 

d’aquestes iniciatives a l’Hospitalet. Va existir una comissió interdepartamental sobre el fracàs 

escolar que, com s’ha explicat, va perdre l’empenta política inicial. S’emfasitza la dificultat de 

generar aquestes estructures a un municipi com l’Hospitalet: “La meva experiència és que és 

molt difícil en un Ajuntament tant gran tenir una visió global i compartida de TET. Llavors cada 

departament, segons les seves competències, fa d’una manera o una altra. Clar, el tema és si 

Transició és Educació o és Promoció Econòmica... Moltes vegades respon més a una distribució 

d’àrees *...+ A l’Hospitalet resulta una mica més difícil, tot i que també és veritat que fem 

coordinació per baix a través de programes concrets”215.  

Probablement aquests organismes coordinadors tenen una viabilitat complicada a municipis 

grans, amb una complexitat organitzativa important, amb capacitats pressupostàries grans per 

part de diferents departaments i, per tant, amb una major autonomia real en el marc de les 

seves competències. El creixement dels serveis i les organitzacions genera compartiments 

relativament estancs que costa tranversalitzar; hi ha recursos però hi ha una escassa connexió 

que permeti una optimització i l’establiment polític i tècnic, per exemple, d’una línia conjunta 

TET. Cal un impuls polític fort i, probablement, més que noves institucions el més adient és 

l’atorgament de la direcció i coordinació a algun dels departaments o la creació d’un espai amb 

fort suport polític que tracti l’anàlisi i la millora o ampliació del conjunt de programes i serveis 

existents.  Una comissió de treball específica en el marc del Consell per a la FP pot representar 

una nova oportunitat per pensar, ordenar i planificar globalment els recursos TET216.  

Per últim, es pot destacar la important presència de l’àmbit de Joventut (un espai sovint 

vinculat més aviat a la dinamització cultural, etc.) a aquest cas. Mostra com en tenir el 

col·lectiu jove com el destinatari de la seva política també es pot constituir en un espai central 

i assumir un rol rellevant en el camp TET. 

Resultats i impacte social dels programes o serveis 

El POA és especialment valorat en tant assegura l’atenció a l’alumne o alumna i dóna un 

suport clau en la tutoria i l’orientació; al mateix temps ha assolit una posició de referència en 

relació a d’altres recursos i entitats del municipi que també treballen amb joves. En un IES és 

un actiu que engloba diferents aspectes necessaris per a una bona orientació com és la 

coordinació amb agents del centre i amb recursos externs; centralitza informació de l’exterior 

per informar a la seva vegada als tutors i a les tutores i orientar els joves. És un exemple 

                                            
215

 Entrevista a la Cap de Negociat d’Educació Especial per a Adults i Postobligatòria de l’Hospitalet de Llobregat. 

216
 Alguns i algunes dels entrevistats destaquen que és necessari que la informació estigui centralitzada per així poder planificar els 

diversos recursos de segona oportunitat i d’altre tipus racionalment, sense duplicar-los, i amb dissenys que realment responguin a 
les necessitats dels usuaris i usuàries. També, en clau multinivell, es comenta que resulta necessari un major aclariment de les 
competències entre administracions i una major connexió entre els recursos existents. També millorar la planificació i la 
coordinació general; per exemple, es comenta que els paquets d’ajudes que s’estan oferint a través dels Projectes innovadors són 
més importants que abans però que falta organitzar i planificar-ho tot plegat.  
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interessant de generació d’eines de suport a la tutorització, l’orientació i l’acompanyament als 

IES217. 

Pel que fa al projecte Pont, es destaca la continuïtat del programa durant tots aquest anys 

sempre amb totes les places cobertes (van anar creixent des de les 60 inicials fins a les 180 

actuals) i la bona valoració per part dels tutors i tutores dels centres de secundària. Tanmateix, 

ara es vol encarregar una avaluació externa per part d’un grup de persones expertes per 

valorar si el projecte necessita canvis després de 10 anys. Això expressa la voluntat de 

considerar un replantejament del disseny del projecte. 

Des de Joventut es valoren molt positivament totes les vies de connexió amb d’altres serveis 

que s’han obert així com les millores que s’han impulsat al DIRCES des del 2004. El nombre de 

joves que arriben a l’OMRE per la seva pròpia iniciativa o com a producte del boca-orella són 

també un indicador valorat molt positivament. Es destaca la flexibilitat dels programes i serveis 

que poden oferir, per exemple, en quant a horaris o en quant a temàtiques considerant totes 

les possibilitats que deixa obertes el Pla Local de Joventut. 

El projecte Bellvís encara es troba en una fase de concreció. De fet s’està en una fase de 

redefinició dels objectius per tal de començar a establir amb el Departament de Treball quins 

seran els objectius concrets i els indicadors que es faran servir per a la seva avaluació. És un 

projecte on s’observa que Treball (com a ens gestor dels FSE) pot tenir interès en finançar 

programes de transició on també s’impliqui la tasca amb menors de 16 anys encara que 

formalment no sigui de la seva competència. Procura ser un programa integral però les presses 

amb què s’està gestant i la quantitat de recursos prèvia al mateix territori dificultarà potser 

l’anàlisi de resultats. Tanmateix assenyala punts importants i torna a incidir en la clau de la 

transversalitat i la governança dels processos. Es considera que, amb aquest projecte, d’alguna 

manera s’agrupa tot el que s’ha estat fent durant aquests anys des de l’Hospitalet; es busca 

canalitzar tota la informació i l’experiència de què es disposa cap a la població jove. En el seu 

disseny s’apunta la importància d’escoltar els agents educatius; també es busca apropar el o la 

jove al món laboral a través dels mateixos treballadors i treballadores joves. Aquest és un 

aspecte innovador de la política. Com a gran feblesa, es considera el temps de què es disposa 

ja que es considera que en un any es poden endegar moltes actuacions però que, com a 

mínim, es necessiten dos anys per a aconseguir una bona coordinació i veure resultats. És un 

recurs que potser encara hauria d’haver estat més consensuat amb altres àrees o potser haver 

estat dirigit a una altra part del territori amb menys recursos en marxa. Es pot caure en el mal 

d’abocar molt recursos a un mateix territori, uns mateixos instituts, a uns mateixos joves sense 

massa ordre; si bé és cert que Bellvís està aportant més personal i actuacions que podrien 

millorar els resultats del conjunt de polítiques que s’hi estan implementant.   

 

 

                                            
217

 Aquest programa no es pot considerar un veritable dispositiu a la manera dels que s’han generat a d’altres municipis del Baix 
Llobregat però sí que suposa una diferència notable amb d’altres que no en disposin. És un exemple també d’utilització de la porta 
d’accés al i a la jove més avantatjosa i amb un major component de prevenció vers la inactivitat o la pèrdua del o de la jove: l’IES.  
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Vincle entre l’espai escolar i els recursos externs: la continuïtat en l’atenció als i a les joves. 

El POA es un recurs adreçat principalment a joves entre 15 i 16 anys (4rt d’ESO o 

previsiblement últim curs de l’alumne/a al sistema) fins a 6 mesos després de la fi del curs 

escolar. Durant un temps bastant limitat, aquest programa estableix un vincle entre el període 

en que l’alumne o alumna està a l’escola i l’inici de la seva vida activa o la formació fora del 

sistema educatiu reglat. És una pràctica rellevant en tant crea aquest fil conductor entre un 

escenari i l’altre si bé el referent que es pot crear vers el o la jove no té una continuïtat 

prevista encara que resulti imprescindible. El Projecte Pont inicialment també va néixer amb 

l’objectiu de vincular els i les joves prèviament a la sortida de l’IES amb les possibilitats 

formatives posteriors externes al sistema educatiu. També és, per tant, una pràctica 

significativa en aquest sentit malgrat que de forma encara més limitada (sense crear 

exactament un referent per al o per a la jove).  

Per la seva banda, Joventut amb el DIRCES i l’OMRE pot crear també aquest pont però depèn 

de la voluntat del o de la jove (o que en el seu moment sigui derivat des del DIRCES a l’OMRE) 

més que no pas d’un dispositiu així organitzat. En tot cas, probablement no sigui la funció d’un 

servei així oferir aquest acompanyament més intens.  

El projecte Bellvís, de moment, també té aquest caràcter bifront escola/vida activa, però 

donada la seva curta vida no està clar si s’establiran mecanismes que faran que els i les joves, 

en determinades condicions, un cop surtin de l’IES continuïn sent acompanyats o assessorats 

des del Centre de Recursos Ocupacionals Zona Nord amb una estructura de circuit; la 

possibilitat hi és (encara que requerirà coordinació amb el POA òbviament). Una altra qüestió 

és, un cop més, la durada de l’atenció o l’acompanyament una vegada es doni aquest vincle218.  

Aproximació universal i aproximació focal dels recursos 

L’Hospitalet de Llobregat és també un cas interessant en relació als diferents enfocaments ja 

que les experiències combinen una aproximació universalista i especialitzada, encara que 

sempre en predomini una. De les experiències examinades n’hi ha 4 bàsicament focals (les que 

impulsen Educació i Promoció Econòmica) i 2 universalistes (promogudes per Joventut). També 

certes pautes que relacionen les característiques de l’activitat del servei o del programa, 

l’origen departamental de la iniciativa i el tipus d’aproximació es confirmen aquí. 

L’aproximació focal es dóna principalment en els recursos formatius pre-laborals, el disseny 

d’itineraris i l’acompanyament (fase avançada del POA; adaptació curricular; recursos pre-

laborals i formatius de Promoció Econòmica; projecte Bellvís fora dels IES); l’aproximació 

universal es concentra en la informació, l’orientació i l’assessorament (programa DIRCES; 

OMRE; fase inicial del POA; part del Bellvís als IES) però també incorpora certa formació lligada 

a l’orientació.  

El POA combina l’aproximació universal (orientació grupal a 4rt d’ESO; suport als tutors i a les 

tutores d’últim curs) amb una orientació focalitzada molt més accentuada (coordinació amb 

                                            
218

 La cap de negociat d’Educació valora que aquest acompanyament s’hauria de contemplar fins als 18 anys, els anys de més 
incertesa, en funció de les necessitats del i de la jove. 
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recursos formatius prelaborals; disseny d’itineraris i acompanyaments per a joves que 

possiblement no es graduaran).  

El DIRCES té una aproximació bàsicament universalista; principalment fa informació i 

orientació (en menor grau combinada amb formació introductòria al mercat de treball de 

caràcter focal) però l’OMRE estén l’atenció que pot dispensar el jove més enllà de l’IES 

(informació, assessorament i cursos) amb un assessorament especialitzat en inserció que pot 

fer seguiments de poca intensitat i amb una bona comunicació amb Promoció Econòmica.  

A Promoció Econòmica predomina l’aproximació especialitzada tant pel que fa als menors de 

16 anys (formació pre-laboral que faci de pont amb formació no reglada posterior) com a 

majors de 16 anys  (‘Joves en acció’ a centre de recursos ocupacionals de la zona Nord: 

informació, orientació i formació pre-laboral amb pràctiques a empreses). Bellvís, per la seva 

banda, es concentra en la tasca d’orientació amb una aproximació mixta (focal/universal) als 

IES amb recursos focals, amb una vessant que pretén ser preventiva i orientadora al mateix 

temps. Fora dels IES es vol posar en marxa un dispositiu d’aproximació especialitzada que 

ofereixi orientació, formació ocupacional i facilitar la inserció dels col·lectius joves amb més 

dificultats per arribar al mercat de treball regular. 

Personal i finançament 

El cas de l’Hospitalet mostra les diverses fonts de finançament combinades per impulsar 

polítiques TET. Tot i ser un municipi amb capacitat per posar en marxa recursos importants 

(com el POA) també es mostra com aquesta capacitat també es converteix en capacitat per a 

captar subvencions i ajudes d’altres organismes. 

Des del punt de vista de la política de personal, resulta paradoxal observar com la continuïtat 

dels tècnics i tècniques que tenen un contracte temporal és més factible a través de 

l’externalització en la contractació (cas del POA) que no pas des de la contractació directa de 

l’Administració (cas de Promoció Econòmica o DIRCES) 219. Es considera un problema que els 

tècnics i tècniques només puguin estar dos anys als programes. Al final d’aquest cicle, es perd 

tot el treball en equip, el coneixement i les relacions establertes amb els actors amb què hagin 

treballat (per exemple, les empreses en el marc de Promoció Econòmica) o el know-how 

adquirit al lloc de treball. Això també afecta a la continuïtat dels contactes amb els tècnics i 

tècniques d’altres àrees. És una de les debilitats assenyalades al conjunt del servei de l’OMRE, 

per exemple.  

Indicadors d’èxit i model avaluatiu 

No és un cas excessivament notori pel que fa al model avaluatiu dels programes. Potser el més 

interessant és el qüestionari d’interessos que vol introduir el projecte Bellvís en les seves 

                                            
219

 L’Administració mostra resistència a proposar relacions contractuals indefinides —sembla que també jurídicament això està en 
contradicció amb la manera d’accedir a una plaça de funcionari— i, en general, sembla que hi ha dificultats pressupostàries per a 
crear noves places de funcionaris, fins i tot en el marc de programes estratègics i de llarg recorregut.   
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accions a 4rt d’ESO i amb el que es podrà fer una avaluació bastant real de l’impacte de les 

activitats d’orientació que es volen incorporar. 

El POA compta amb una sèrie d’indicadors d’avaluació apart de valoracions generals 

(satisfacció mostrada per part dels IES, agents externs a l’IES, resposta per part dels propis 

beneficiaris/àries) com són les orientacions fetes, itineraris acordats, acompanyaments fets, 

reunions fetes amb els tutors i tutores, famílies, etc. És a dir, indicadors de realització 

principalment. Al gener s’elaboren uns documents d’anàlisi respecte a la tasca global amb els i 

les alumnes tot indicant el tipus d’itinerari seguit pel i per la jove220. Però en l’avaluació no es 

controla la realització reeixida d’aquests itineraris sinó simplement els que s’han fet/pactat 

amb les persones beneficiàries i de quin tipus. El fet que es segueixin majoritàriament itineraris 

formatius o educatius es considera clau per tenir més opcions de feina després i, per tant, es 

considera un indicador d’èxit del programa.  

Des de Joventut s’intenta fer una autoavaluació de la feina en funció de les informacions que 

proporciona la base de dades. Pel que fa a tot el que té a veure amb la qüestió laboral, es fa 

una avaluació periòdica del servei amb la UGT (Avalot).   

Tots els programes de l’Àrea de Promoció Econòmica tenen una valoració interna realitzada en 

el marc de la ISO 2002, mitjançant la qual a través d’una bateria d’indicadors s’avaluen els 

programes un cop acabats. Aquest indicadors són el nombre de places ocupades, baixes, 

canvis d’itineraris o nombre de derivacions. Apart d’això es compta amb una valoració que es 

recull de la persona usuària mitjançant un formulari. 

Com ja s’ha comentat el projecte Bellvís encara està en una fase de concreció pel que fa als 

indicadors d’avaluació finals. En tot cas, potser serà difícil trobar-los i sobretot aïllar els efectes 

de la inversió i de la feina que estrictament es posarà en marxa amb el projecte de l’altra que 

ja hi estava present. De fet, és un projecte que sorgeix sobre la plataforma d’alguns recursos 

prèviament impulsats al territori (quelcom que té una vessant positiva òbviament). Al marge 

d’això, al projecte Bellvís totes les actuacions passen per un test d’avaluació, tant per part dels 

i de les joves com per part dels i de les professionals però també a les comissions tècniques i a 

les comissions executives es vol fer una valoració contínua del projecte i anar corregint-lo 

conforme apareguin problemes o actuacions que no funcionin. 

 

 

 

 

 

                                            
220

 Les categories serien aproximadament: formatiu, laboral, formatiu-laboral, altres i desconeguts o sense itinerari. Aquest última 
categoria es correspon a quan el o la jove no ha volgut seguir cap itinerari o no s’ha pogut contactar amb ell o ella. També dintre 
dels formatius es distingeix el tipus de recurs. 
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5.5.3. Conclusions i síntesi 

Quadre resum de cas: L’Hospitalet de Llobregat 

Espai d’actuació  
Joventut 

Educació reglada/serveis educatius municipals 
Serveis per a l’Ocupació (Promoció Econòmica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Característiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amplitud de recursos TET disponibles. 2 són d’orientació universalista 
i la resta bàsicament d’orientació focal. S’han revisat 6 experiències: 
el programa DIRCES i l’Oficina Municipal de Recursos per a 
l’Emancipació Juvenil (Joventut); el POA (Educació); el Projecte Pont, 
el Centre de Recursos Ocupacionals Zona Nord  i el Projecte Bellvís 
(Promoció Econòmica). D’altres referits són els recursos 
convencionals de Promoció Econòmica (ET, CO) i el programa 
d’adaptació curricular als IES (Educació). 
 
Actualment no existeixen espais transversals funcionals entre els 
departaments en el camp TET més enllà dels contactes entre 
tècnics/iques en el marc de serveis o programes concrets. El POA i 
sobretot el Programa d’Emancipació Juvenil (lligat a l’OMRE i, en 
menor mesura, al DIRCES) ocupen una posició central en la xarxa de 
relacions que s’ha configurat. El POA sobretot vertebra recursos 
d’orientació focal per a joves que encara estan a l’IES o que n’acaben 
de sortir. Joventut articula principalment un servei i recursos 
d’orientació universalista per a joves menors i majors de 16 anys. 
 
Programa DIRCES (Joventut) 
Enfocament universalista. Ofereix informació in situ als IES públics del 
municipi sobre diversos aspectes d’interès per als i per a les joves, 
també sobre estudis postobligatoris i treball (coordinació amb POA 
allà on aquest actua). Subvencionat per la Diputació de Barcelona. 
 
Oficina Municipal de Recursos per a l’Emancipació Juvenil, Espai 
Molí (Joventut) 
Enfocament universalista. Joves de 12 a 35 anys. Té dos línies de 
treball que tenen a veure amb les TET: formació i ocupació. Informa, 
orienta i assessora individualment en aquests camps. Té  una base de 
dades (no compartida per altres serveis) de tots els i les joves que s’hi 
adrecen. Derivacions i coordinació amb Benestar Social (Servei de 
Mediació Comunitària, el Programa Municipal de la Dona, el Servei 
d’Atenció a la Drogodependència, Serveis Socials), Promoció 
Econòmica (sobretot Centre de Recursos Ocupacionals de la Zona 
Nord) i Educació. 
 
Programa d’Orientació i Acompanyament o POA (Educació) 
Aproximació bàsicament focal. Dóna servei a 8 IES públics del 
municipi (aquells amb taxes de no graduació més altes) .Combina 
assessorament i informació al professorat amb orientació grupal de 
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Característiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’alumnat de 4rt ESO, i assessorament i acompanyament a joves amb 
dificultats per a graduar-se abans i fins a 6 mesos després de sortir de 
l’IES. És un dispositiu que articula d’altres recursos del municipi 
(projecte Pont; Aula Oberta de Tastets d’Oficis; PQPI, etc.). 
Finançament per part del PEE.  
 
Projecte Pont. (Promoció Econòmica)  
Aproximació focal. Ofereix servei a tots els IES públics i a 5 privats 
concertats. Formació pre-laboral per a joves als últims cursos de l’ESO 
que faran 16 anys a l’inici del programa. És una activitat extraescolar, 
no una adaptació curricular així que no és una acció preventiva stricto 
sensu. És una experiència amb 10 anys de trajectòria que ara es vol 
repensar. Coordinació amb el programa POA.  
Està subvencionada a través de la convocatòria de Projectes 
innovadors (abans per Pactes Territorials per a l’Ocupació) i la 
Diputació de Barcelona. 
  
Centre de Recursos Ocupacionals Zona Nord (Promoció Econòmica). 
Oficina descentralitzada de suport a l’ocupació. Té un programa 
específic per a joves de més de 16 anys (‘Joves en acció’) que ofereix 
informació, assessorament i formació pre-laboral. Col·labora amb 
l’OMRE (està més pròxima geogràficament que la seu central de 
Promoció Econòmica). El projecte Bellvís es desenvolupa des d’aquí.  
Està finançat pel PII de Llei de Barris Collblanc-Torrassa. 
 
Projecte Bellvís. (Promoció Econòmica) 
Aproximació focal i universal, amb predomini de la primera. Projecte 
socioeducatiu i ocupacional de zona (nord del municipi). Experimental 
i amb intenció de ser integral en el camp TET es planteja com a 
objectiu la promoció de l’èxit escolar, professional i laboral juvenil; es 
vol fonamentar en la interacció amb la comunitat educativa i els 
diferents agents socials en col·laboració amb l’Ajuntament (àrees de 
Promoció Econòmica, Benestar Social i Educació). Actua tant dins dels 
IES (menors de 16 anys) com fora (joves 16-25). 4 eixos d’actuació: 
orientació laboral i prevenció als IES; creació d’un dispositiu d’acollida 
i assessorament; programes de formació ocupacional amb pràctiques 
a empreses; interacció amb l’entorn social i treball tranversal. Durada 
anual (gener-desembre 2009) i amb una important dotació 
econòmica del Departament de Treball. Disseny tècnic per part del 
dpt. municipal de projectes europeus amb suport tècnic extern de 
part del Departament de Treball. 

 
 

Elements clau 
 
 
 

Ajuntament gran: disponibilitat de recursos. 
 
Organització i cooperació entre els programes i serveis. 
 
Coordinació multinivell. 
 



 
 
 

Polítiques de transició escola - treball 

 

Pàgina 168 de 229 

 
 

 
 
 
 
 

Elements clau 
 
 
 
 

 

Finançament dels recursos. Dependència externa relativa. 
 
Vincle entre l’espai escolar (joves menors de 16 anys) i la vida activa 
(joves de més de 16 anys). 
 
Combinació d’aproximacions (universalista/focal) en el conjunt de 
serveis i programes. 
 
Proximitat.  
 
Portes d’accés als i a les joves. 

Debilitats 

 
Superposició de recursos sobre una mateixa població (barris del nord) 
des de diferents departaments de l’Ajuntament. Requereix 
coordinació intensa. Pot dificultar l’avaluació de l’impacte de cada 
programa per separat. 
 
Manca de coordinació interdepartamental en un nivell polític; 
coordinació tècnica en funció dels programes i de la voluntat dels 
tècnics i tècniques. Manca de perspectiva general TET sobre el 
conjunt de recursos. 
 
Manca de preparació i de disseny previ del projecte Bellvís. No està 
garantida la seva continuïtat però l’ambició del plantejament fa que 
per obtenir resultats hagi de ser un projecte a mig-llarg termini. 
 
Manca de cobertura municipal de certs recursos; limitació de 
recursos humans per a millorar la qualitat i l’abast del servei (POA). 

Fortaleses 

Fortes i múltiples relacions multinivell. 
 
Evolució del POA cap a un dispositiu que articula recursos.  
 
Programa Municipal d’Emancipació Juvenil com a font de 
transversalització de serveis per a joves.  
 
Àmplia disponibilitat de recursos. 
 
Programes innovadors i de referència (POA, DIRCES, OMRE).  
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5.6. Canovelles 

5.6.1. Descripció del programa 

Presentació: retrat de la situació al municipi 

Canovelles és un municipi pertanyent al Vallès Oriental amb una població de 15.800 habitants; 

forma una continu urbà amb Granollers, la capital de la comarca. És el municipi més petit dels 

casos d’àmbit municipal examinats. 

Del total d’habitants, aproximadament 1.900 (un 11,9%) tenen entre 15 i 24 anys. El 21,4% de 

la població de la localitat és d’origen estranger extracomunitari, un percentatge que arriba 

quasi al 26% en el cas dels i de les joves221.  La taxa d’atur registrat sobre la població activa 

local estimada222 el mes de febrer de 2009 era del 17,3% per al conjunt de la població i del 

17,8% pel que fa a la població jove —xifres cinc punts per sobre de la mitjana provincial—; per 

al mateix mes de 2008 les taxes eren del 9%, quasi la meitat, en tots dos casos. 

Canovelles compta només amb un IES públic on també es pot cursar batxillerat. El nombre 

d’alumnes que estaven cursant segon cicle d’ESO al municipi el curs 2007-2008 era de 258. La 

taxa de no graduació en ESO per al curs 2005-2006 va ser del 32,5%223.     

El municipi no disposa de cap mena de recurs TET estàndard. En aquest sentit, les persones 
destinatàries s’han d’adreçar a recursos d’altres municipis del voltant com Granollers, La 
Garriga o Les Franqueses del Vallès; Canovelles disposa però d’un centre de formació d’adults. 
S’hi està executant un PEE des del curs 2005-2006. Hi ha també en marxa un PII de Llei de 
Barris de la convocatòria de 2005 però no ens consta que cap dels projectes vinculats a les TET 
hi estigui relacionat. 

Canovelles forma part, i n’és el membre principal, de la Xarxa TET del Vallès Oriental, 
impulsada per la Diputació de Barcelona, composada per 16 municipis i liderada pel Consell 
Comarcal.   

Introducció 

És l’únic cas examinat en què trobem un dispositiu dissenyat ex-ante, quasi partint de zero. 

Des d’aquest punt de vista el seu disseny final, la seva implementació i les condicions en què 

s’ha donat tot això són alguns dels punts d’interès fonamentals del cas. Des del punt de vista 

dels recursos, és un cas poc desenvolupat en comparació a d’altres que s’han examinat en 

                                            
221

 Idescat. BEMC. Dades del padró municipal.  

Al marge de la població nouvinguda trobem altres dos col·lectius ben diferenciats: un de majoritari, que té el seu origen a la 
immigració dels 60-70, i un altre minoritari composat per sectors socials acomodats que viuen a urbanitzacions, fora del nucli urbà, 
els quals no tenen relació amb l’Administració ni amb els serveis educatius del municipi.  

222
 Veure definició al mateix apartat del cas de Manresa. Les dades exposades es poden consultar a la base de dades Hermes de la 

Diputació de Barcelona. 

223
 Taxes calculades a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació. No hem pogut disposar de les dades per al curs 

2006-2007. 
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aquest mateix informe, en relació directa a la grandària del municipi i la relativa feblesa 

pressupostària de l’Ajuntament. 

El Pla local TET de Canovelles 

Pels volts de l’any 2002, l’Ajuntament de Canovelles va demanar el suport de la Diputació de 

Barcelona per tal de rebre consell tècnic per encetar algun tipus de política que assistís als i a 

les joves en el seus itineraris de transició. Es volien abordar dues qüestions. En primer lloc, 

amb la implementació de l’ESO, s’estava apreciant que alguns i algunes alumnes tenien 

serioses dificultats per a continuar amb èxit les seves trajectòries formatives; de tal manera es 

pensava que, amb instruments que permetia la LOGSE com les adaptacions curriculars 

personalitzades, es podrien fer intervencions preventives per tal de garantir trajectòries d’èxit 

de primera opció, és a dir, quan encara no hi ha un fracàs escolar manifest. En segon lloc, el Pla 

TET també havia de donar resposta als i a les joves que ja no estaven al sistema educatiu o que 

l’havien abandonat recentment, a aquells i aquelles que havien tingut un fracàs en la seva 

primera inserció laboral, etc., i que podien requerir d’algun acompanyament, informació o 

orientació. 

El PTET s’encetà el 2003, després que la Universitat de Barcelona, concretament el 

Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE), fes un diagnòstic de 

l’estructura departamental de l’Ajuntament, un estudi longitudinal sobre la trajectòria 

formativa de les 4 últimes promocions de secundària, així com també una valoració dels 

recursos i la feina que es portava a terme al municipi. Es va dibuixar un mapa de metodologies 

d’abordatge de les necessitats de la localitat i es va crear una estructura per al Pla a nivell 

polític i tècnic. Així es van dissenyar dues taules: una política i una tècnica.  

La taula política reuneix les 4 regidories implicades en el Pla: Educació, Promoció Econòmica, 

Serveis Socials i Joventut. És l’espai on s’aproven les línies estratègiques del Pla i, per tant, on 

es marquen les seves prioritats; és també l’espai on els tècnics i tècniques han de retre 

comptes de la tasca desenvolupada. La taula tècnica permet donar resposta a les línies 

estratègiques, i coordinar i planificar les actuacions; està formada per 4 tècnics, un de cada 

una de les regidories implicades. Amb posterioritat s’ha creat una tercera taula anomenada de 

participació, on s’integren tots els que participen fent un servei o desenvolupant un projecte 

en el Pla (és a dir, els tècnics/iques de la taula tècnica més els orientadors/ores, 

informadors/ores, etc.). De fet, la taula tècnica ja pràcticament no es reuneix i és aquesta 

última la que es reuneix de forma habitual bimensualment.  

Les 4 línies estratègiques del PTET són224:  

1. Establiment d’un marc de treball entre l’IES i l’Ajuntament. Concretament es treballa 

amb els i les joves als últims dos cursos de l’ESO.  

                                            
224

 Estan recollides al document intern del PTET “Accions previstes per al curs 2008-09”. Cada línia es subdivideix en necessitats, 
objectius (que responen a les necessitats), accions (que responen als objectius) i qui les porta a terme, quan, metodologia, i a qui 
s’adreça l’acció. 
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2. Articulació de metodologies i recursos del Dispositiu Local d’Inserció (DLI). Es refereix a 

coordinar les entrades als serveis i tots els processos interns per poder donar una 

resposta satisfactòria al o a la jove.  

3. Crear espais de coordinació entre agents i institucions implicades a la TET per tal de 

complicitar estratègies i projectes comuns. Es refereix a generar i enfortir relacions 

amb els municipis propers, estructures supramunicipals (consell comarcal, etc.) i 

organitzacions empresarials de la zona que vulguin sentir-se part del projecte. Hi ha la 

voluntat que el dispositiu municipal acabi sent un sistema que integri els possibles 

agents externs. 

4. Establir mecanismes de seguiment i avaluació del Pla i les accions de la TET225.      

En el marc de la primera línia estratègica —accions en relació a l’únic IES del municipi— es 

marquen fins a 6 objectius per al 2008-2009 que responen a dues necessitats: establir o 

enfortir fórmules estables de col·laboració IES-Ajuntament i recolzar i/o optimitzar les 

metodologies d’intervenció per a la transició dels i de les joves al món professional.  

Pel que fa al primer aspecte, s’han desenvolupat programes de participació social del centre 

que han donat lloc per exemple a una Comissió Social de Centre, on s’hi reuneixen els diversos 

agents educatius de l’IES amb els tècnics i tècniques municipals. Està pendent la creació d’un 

protocol de traspàs d’informació sobre el mercat de treball entre la tècnica AAIL (Agent 

d’Acompanyament i Inserció Laboral) de Promoció Econòmica i els tutors i tutores de segon 

cicle d’ESO.  

Pel que fa al segon aspecte, trobem el Servei d’Informació Juvenil (SIJ) —punt d’informació 

acadèmica i laboral a l’IES, un dia a la setmana a l’hora del pati—; l’elaboració d’una guia 

d’ensenyaments postobligatoris per a pares i alumnes, la qual es realitza en el marc de la Xarxa 

TET Del Vallès Oriental; una xerrada per a pares i mares sobre orientació formativa i recursos 

disponibles al territori; i els programes ‘Parlem de feina’, ‘L’Empresa educa’ o l’Aula 

tecnològica de fusteria226.  

En el marc de la segona línia estratègica, referida al DLI —el qual es tractarà específicament en 

el següent apartat— i a les accions formatives i de difusió dels recursos fora de l’IES trobem 

fins a 8 objectius que responen a tres necessitats detectades: establiment de metodologies 

d’intervenció; millorar la difusió dels recursos i el seu ús; assolir una oferta equitativa i eficaç 

d’oportunitats de transició a la vida activa. Pel que fa a programes concrets, el 2008 es va 

posar en marxa el Projecte Dinamo, gràcies a l’aportació del PEE. Està destinat a nois i noies 

nouvingudes, d’entre 16 i 18 anys, que no han pogut entrar a temps en el sistema educatiu ni 

poden accedir a l’Escola d’adults. En el programa, els i les participants porten a terme una 

formació prelaboral en reciclatge de bicicletes; aprenen mecànica de la bicicleta i també fan 

                                            
225

 Es tractarà en el punt de l’anàlisi en l’apartat dels indicadors d’èxit i model avaluatiu. 

226
 Tots tres seran tractats específicament més endavant. També s’implementen activitats de reforç escolar i de millora de les 

habilitats socials a l’espai de Joventut, “El Local”; es desenvolupa un pla de prevenció de l’absentisme escolar des del 1991, o es 
vol discutir l’elaboració d’un sistema de detecció de joves que no generen conflictes específics però que són susceptibles de 
fracassar a l’ESO o abandonar els estudis postobligatoris (batxillerat) prematurament.  
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orientació ocupacional227. El projecte el porta a terme Serveis Socials en col·laboració amb 

Promoció Econòmica, que disposa de les instal·lacions on es fa el taller, conjuntament amb la 

cooperativa d’iniciativa social GEDI.   

La tercera línia estratègica es refereix a la coordinació interna, coordinació intermunicipal i a 

la coordinació multinivell; es marquen fins a 7 objectius que responen fins a 4 necessitats 

detectades. La coordinació interna es treballa en el marc de les taules abans descrites i en la 

feina diària del DLI. Pel que fa a la coordinació amb altres agents socials i econòmics les 

principals prioritats està en la prospecció i la sensibilització de les empreses i la col·laboració 

amb agents socials com sindicats o entitats del tercer sector.  

Pel que fa a la coordinació amb altres administracions, amb el Departament d’Educació 

existeix el vincle del PEE i, més concretament, un conveni que permet la cobertura legal 

perquè els i les joves menors de 16 anys puguin fer pràctiques a empreses en el marc de 

L’empresa educa. Amb la Diputació de Barcelona, hi ha suport tècnic i econòmic per al conjunt 

del PTET i per a projectes concrets; també dóna suport a la Xarxa TET comarcal. El Consell 

Comarcal és l’organisme que gestiona la Xarxa TET, en ella es pensen recursos que poden ser 

útils per al conjunt de municipis de la xarxa i es posen en marxa accions conjuntes228. 

Independentment, també unifica i gestiona les demandes de subvencions dels diversos 

municipis del territori; per exemple, pel que fa al SOC en el marc dels PTO. Així, amb el 

Departament de Treball la relació s’ubica, principalment, en el terreny del finançament 

d’iniciatives com els IPI o el projecte Dinamo, a través de diferents convocatòries (ja que es 

poden presentar directament com a municipi o conjuntament a través del Consell Comarcal, 

ara ja com a Acord per a l’Ocupació Local del Vallès Oriental. Des de Promoció Econòmica 

també es treballa amb la Diputació de Barcelona en un marc de concertació territorial229. 

Pel que fa al finançament, l’Ajuntament sufraga enterament les despeses de l’Aula tecnològica 

de fusteria (30.000 euros anuals) i el conveni amb Avalot. Rep una subvenció de la Diputació 

de Barcelona pel que fa al conjunt del DLI i el PTET —aproximadament un 10% pel que fa a 

projectes concrets. La Diputació també va donar suport als diagnòstics que s’han encarregat a 

la UB i a la pròpia elaboració del Pla; i ofereix suport per al programa Kl@b —un centre obert 

per a joves de 12 a 16 anys— desenvolupat des de Serveis Socials. També reben el suport d’un 

orientador o orientadora que envia la mateixa Diputació. Pel que fa al Departament de Treball, 

reben subvencions a través dels PTO i aquest any a través de la convocatòria per a Projectes 

Innovadors. Des del Departament d’Educació reben les ajudes corresponents al PEE (subvenció 

del 70% dels projectes inclosos com és el cas del projecte Dinamo). 

 

                                            
227

 Gràcies a una subvenció de Projectes innovadors del SOC, el projecte podrà multiplicar les seves possibilitats enormement. 
S’està pensant en articular altres activitats formatives amb el projecte actual (sobre coneixement de la llengua, reforç d’altres 
matèries instrumentals o ampliar l’oferta temàtica de la formació prelaboral) i fer que l’atenció sigui més individualitzada.  

228
 S’han creat materials d’orientació per a repartir a tots els IES de la comarca; s’ha elaborat la guia d’ensenyament postobligatori; 

es fan jornades d’intercanvi a nivell tècnic sobre bones pràctiques bianualment; s’ha desenvolupat un cercador informàtic; i 
actualment s’està treballant per fer la primera fira de l’ensenyament comarcal per al 2010. 

229
 Municipis relativament petits, propers geogràficament i amb col·lectius amb necessitats semblants demanen una sèrie de 

recursos amb la filosofia de no duplicar subvencions per a les mateixes iniciatives d’un municipi a l’altre.  



 
 
 

Polítiques de transició escola - treball 

 

Pàgina 173 de 229 

 
 

El Dispositiu Local d’Inserció 

La segona línia estratègica és la que contempla el funcionament i desenvolupament del 

Dispositiu Local d’Inserció. El DLI consisteix en una xarxa de serveis municipals que té com a 

objectiu ser una eina d’utilitat per als i les joves en el seu trànsit de l’escola al món del 

treball230. S’adreça formalment a tots els i les joves de 16 a 25 anys. El conjunt del dispositiu 

ofereix informació, orientació i/o assessorament i acompanyament en la realització d’un 

itinerari formatiu i/o la recerca de feina. La xarxa es composa de 4 serveis diferents: el Servei 

d’Informació Juvenil—depenent de Joventut—, el servei de la Xarxa d’Assessorament i 

Mediació Sociolaboral Juvenil—o Eixam, projecte lligat a Avalot, el sindicat juvenil de la UGT, 

en col·laboració amb Promoció Econòmica—, el Servei de Suport i Acompanyament als Joves—

de Serveis Socials— i el Servei d’Orientació Local (SOL) i el Club de Feina—serveis de Promoció 

Econòmica.   

El Servei d’Informació Juvenil (SIJ) bàsicament ofereix informació i assessorament sobre 

formació reglada i no reglada; apart de la figura de l’informador/ora juvenil compta amb un 

servei d’autoconsulta d’Internet i posa a disposició de la persona usuària guies temàtiques.  

L’Eixam o Xarxa d’Assessorament i Mediació Sociolaboral Juvenil ofereix informació i 

orientació sobre com cercar feina i assessora sobre nòmines, convenis, salaris, etc. a joves 

d’entre 16 i 35 anys (en línia amb el que delimita la Secretaria de Joventut de la Generalitat); i 

té com a col·lectiu d’especial atenció als i a les joves estrangers nouvinguts en la vessant de 

l’assessorament legal. L’orientadora juvenil hi és tots els dimarts a la tarda durant dues hores 

per atendre les demandes dels i de les joves. La tasca d’aquest servei amb una persona usuària 

es dóna per acabada un cop pot ser autònom per cercar feina (aprenen a fer un CV, una carta 

de presentació i a fer servir eines com pot ser Infojobs). Hi ha un circuit de derivació fluid i 

continu amb el Servei d’Orientació Local i el Club de Feina.   

El Servei de Suport i Acompanyament als Joves és l’espai “on joves amb problemes de 

relacions familiars o dubtes de formació, lúdics, econòmics o laborals puguin ser escoltats i 

tinguin el suport i l’assessorament per aconseguir la millor solució possible”231. L’educador o 

educadora social té una hora a la setmana, els dimecres a la tarda, per atendre qualsevol dels i 

de les joves que s’hi vulgui adreçar. En el cas que un jove que arribi al DLI pateixi alguna 

problemàtica social o familiar particular l’acompanyament es fa des d’aquest servei. 

El Servei d’Orientació Local (SOL) és un servei generalista de Canovelles per assistir a la 

recerca de feina i facilitar la inserció laboral que també incorpora la implementació d’un 

programa IPI (Itineraris Personals per a la Inserció) específicament per a joves. Aquest 

programa és sol·licitat per una empresa externa i desenvolupat específicament per una tècnica 

AAIL (Agent d’Acompanyament de Inserció Laboral). En aquest servei el o la jove, de 16 a 25 

anys, pot rebre informació actualitzada sobre la situació del mercat de treball i dels recursos 

formatius i laborals al seu abast, així com rebre orientació per a definir els seus objectius 

                                            
230

 Un dels objectius a ressaltar és que es vol incentivar la derivació mútua entre els serveis del DLI i altres institucions que porten 
a terme accions d’orientació formativa/laboral adreçada al col·lectiu jove. 

231
 Ajuntament de Canovelles. Fullet “Tu tries!” 
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professionals i d’aquesta manera poder construir un itinerari orientat cap a la formació i una 

futura inserció. En el marc de l’IPI es treballa tant en tutories individuals com en sessions 

grupals, sobretot amb el col·lectiu dels i de les joves nouvinguts que són els que mostren més 

desconeixement i desorientació. Al SOL el o la jove es pot inscriure a la borsa de treball local i 

posteriorment les seves dades es traslladen a la xarxa XALOC, la xarxa d’ofertes de feina de 

tots els serveis de promoció econòmica municipals impulsada per la Diputació de Barcelona. 

Cal concertar cita prèvia per a poder tenir una entrevista amb l’orientador o orientadora 

laboral. Annex a aquest servei, trobem el Club de Feina, un espai obert a totes les persones 

usuàries del servei on es poden consultar les ofertes de treball publicades a la premsa local, a 

Internet i les rebudes per l’Ajuntament; també es poden fer consultes relacionades amb el 

món formatiu. L’espai del SOL disposa així mateix d’una aula de formació i una aula de tutoria.  

L’altre gran aspecte característic del DLI és que disposa d’un aplicatiu informàtic que connecta 

tots els serveis (desenvolupat amb el suport de la Diputació i del qual se n’han beneficiat 

posteriorment d’altres municipis), de forma que s’ha establert un protocol únic d’entrada al 

DLI i un cop el o la jove entra per qualsevol de les portes d’accés, queda constància de tots ells. 

En aquesta fitxa es recullen dades sociodemogràfiques diverses sobre el o la jove i un breu 

historial. Un cop el o la jove es troba en aquesta intranet es pot fer una alta de seguiment i la 

derivació que calgui. Qualsevol tècnic o tècnica de la xarxa pot consultar en tot moment per 

quin servei està sent atès el o la jove, qui està intervenint, quines intervencions s’estan fent o 

en quin programa està inscrit si ho està, i una valoració de com està anant el procés. 

El seguiment en el PTET comença a l’IES pel que fa a aquells i aquelles joves que participen en 

alguns dels programes lligats al pla de diversificació curricular (per exemple, l’Aula tecnològica 

de fusteria). En aquesta etapa a la resta de joves, bàsicament, se’ls informa de l’existència del 

DLI dintre de l’activitat del Parlem de feina. Ja a la xarxa del DLI el seguiment pot arribar fins als 

25 anys si no s’ha resolt la situació del o de la jove abans o no ha decidit abandonar-lo.  

Aula tecnològica de fusteria 

En el marc de la primera línia estratègica del PTET, en concret responent a l’objectiu de 

recolzar l’IES en les mesures d’atenció a la diversitat i la prevenció del fracàs escolar, trobem 

aquest recurs de suport al Pla d’atenció a la diversitat de l’IES Bellulla de Canovelles. L’aula 

tecnològica, un espai municipal situat fora de l’IES que disposa d’un monitor/ora o tècnic/ica 

municipal com a responsable, s’adreça a tots aquells i aquelles alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge, desmotivació, problemes de comportament, etc. de 3er i 4rt d’ESO. La 

selecció d’aquest grup d’alumnes es consensua entre els equips docents, l’equip 

psicopedagògic del centre, l’EAP de referència i els serveis municipals.  

Les persones beneficiàries es distribueixen en dos grups diferents de 12 alumnes, 

corresponents, respectivament, a 3er i 4rt. Assisteixen a l’aula dues hores a la setmana durant 

el curs. L’activitat s’articula en dos blocs, un de teòric i un de pràctic. Els i les alumnes 

reparteixen el seu temps entre els dos blocs en grups de 6 persones que van alternant 

l’activitat. L’aula desenvolupa durant tot el curs un projecte.  
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Apart de ser un recurs que vol incentivar que els i les alumnes puguin assolir la titulació en 

ESO, té com a objectius específics aconseguir que les persones usuàries adquireixin les 

competències tècnico-professionals que apliquen continguts del currículum escolar ordinari i 

aporten coneixements específics de l’activitat de fusteria (càlcul, dibuix tècnic, etc.); i que 

adquireixin competències transversals relacionades amb els hàbits del treball, la convivència i 

el compromís (puntualitat, respecte pel material, habilitats relacionals, etc.). Aquests són els 

dos grups de competències bàsiques que s’avaluen a final de curs. També el propi alumne o 

alumna ha de poder arribar a autoavaluar-se donant resposta a algunes preguntes bàsiques 

(què sap, què sap fer, què li agrada fer). 

L’empresa educa 

És un projecte que es desenvolupa des de Promoció Econòmica en coordinació amb el centre 

d’educació secundària del municipi. Respon al mateix objectiu que l’Aula tecnològica en el 

marc de la primera línia estratègica del PTET. És un programa molt recent, està en el seu 

primer any d’implementació; de fet, ha nascut com a una nova estratègia dintre del programa 

de diversificació curricular del centre, sobretot per a aquell alumnat que no acaba de trobar-se 

còmode o d’estar motivat a l’Aula tecnològica de fusteria232.  

S’adreça principalment a l’alumnat de 4rt d’ESO i té la voluntat d’apropar els i les joves 

participants al món laboral, fer possible l’augment de la seva autoestima i posar de relleu la 

importància del treball en xarxa en l’educació —en aquest cas, incorporant el teixit 

empresarial. Es preveu una estada trimestral de dues hores diàries (10 hores a la setmana) a 

cadascuna de tres de les empreses col·laboradores durant el curs —fins ara es pot parlar en 

total d’unes 10 empreses interessades a participar al programa— tenint en compte les 

motivacions del o de la jove, amb l’objectiu que l’alumne/a pugui fer els aprenentatges 

d’aquelles competències bàsiques per a treballar a qualsevol feina (puntualitat, respecte, etc.); 

i també que pugui tenir coneixença de diferents oficis o famílies professionals. Si l’estada es 

valora positivament, els i les alumnes aprovaran les tres assignatures optatives de les que 

s’hagin matriculat a principi de curs233. L’objectiu final és que els i les alumnes arribin a 

graduar-se, es motivin per a estudiar; si no és així almenys que puguin tenir una orientació 

professional i que un cop acabin l’ESO puguin seguir algun recurs de segona oportunitat. 

N’estan al càrrec el tutor o tutora de l’aula oberta de l’IES, que es qui fa el seguiment setmanal 

dels nois i noies i d’enllaç amb les empreses participants, i el tècnic de l’Ajuntament 

responsable de l’Aula tecnològica234. El tutor o la tutora realitza el seguiment de l’estada 

mitjançant un full de registre que recull aspectes fàcilment observables com la puntualitat, 

l’interès mostrat pel o per la jove i el seu comportament, que setmanalment signaran el o la 

                                            
232

 L’alumne/a ha d’haver acceptat prèviament formar part del programa de diversificació curricular del centre; l’entrada a aquest 
programa es fa a proposta de l’equip docent amb la resta d’agents implicats amb l’acord dels i de les alumnes i els pares.  

233
 La resta d’assignatures les fan en el grup de l’aula oberta, de forma separada a la resta de l’alumnat. En aquestes assignatures 

sobretot s’intenten reforçar les competències bàsiques (llengües, matemàtiques).    

234
 La intervenció de Promoció Econòmica va ser més directa en la primera fase per fer contacte amb un ventall inicial d’empreses 

del municipi amb la intenció de sensibilitzar-les vers el programa i els seus objectius. Les empreses participen en tant poden rebre 
un reconeixement social a nivell local; la seva participació evidencia que tenen  esperit formatiu i un compromís social amb els i les 
joves de Canovelles i amb el municipi. També aquestes empreses poden trobar entre els i les diferents alumnes i perfils personals, 
possibles candidats/ates per a ocupar llocs de treball. 
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tutor/a que l’empresa designi i l’alumne/a; informe que l’alumne/a entregarà al o la tutor/a de 

l’IES.  

El primer trimestre el programa no va tenir gaire èxit en tant la majoria dels i de les alumnes 

que van començar les estades a les empreses no van arribar a acabar-les per diversos motius 

(de vegades més relacionats amb el o la jove, de vegades amb el responsable de l’empresa que 

pot tenir una perspectiva desajustada del que els i les joves han de fer durant la seva estada i 

del nivell d’exigència). Es va pensar que no caldria obligar els i les joves per tal que hi anessin ja 

que els i les joves s’implicaven en el programa de manera voluntària, molt motivats, i s’ha 

hagut de canviar235. El programa ha estat funcionant millor al segon període, ajustant més la 

selecció de joves a les empreses, tot i que també hi ha hagut incidències.   

Pel que fa al finançament, és un projecte que no té cap suport econòmic per part del 

Departament d’Educació i malgrat no suposar un cost econòmic extra important per a 

l’Ajuntament o l’IES sí que ha d’afrontar el pagament de qualsevol complement que necessiti 

l’alumne/a per fer l’estada (botes de seguretat, bata de feina, etc.), apart de la inversió d’hores 

per part del personal de l’Ajuntament que hi està implicat i el tutor o tutora de l’IES.  

Parlem de feina 

El conjunt de xerrades i tallers que formen part d’aquest programa d’orientació laboral juvenil 

responen a la primera línia estratègica del PTET, en concret a l’objectiu de complementar els 

programes de l’IES d’orientació escolar i professional. Les xerrades són realitzades per la 

tècnica del projecte Eixam (vinculat a Avalot) a les mateixes aules de l’IES, usualment entre 

gener i març. Es porten a terme durant un mes o mes i mig en funció de la disponibilitat de 

l’IES.  

Aquestes xerrades estan destinades a tots els i les alumnes de 4rt d’ESO236 tot i que el 

contingut està adaptat al grup en funció dels nivells. En elles es vol treballar l’orientació laboral 

juvenil amb els següents objectius: Posar a l’abast dels i de les joves les diverses xarxes 

d’inserció i borses de treball, així com fomentar la difusió dels propis recursos municipals; 

treballar les diverses tècniques i eines de recerca de feina; fomentar un accés conscient dels i 

de les joves al món laboral a través de la revisió dels conceptes bàsics de la regulació al món 

laboral; i potenciar els organismes bàsics d’inserció sociolaboral. 

A 4rt d’ESO hi ha 5 grups o línies. Als 3 grups amb nivell més alt es porta a terme una xerrada 

mixta sobre com i on buscar feina i coneixements bàsics sobre conceptes bàsics en la regulació 

del món del treball. Als altres dos grups, on molts dels i de les alumnes probablement no 

obtindran l’acreditació en ESO, es porten a terme 4 activitats: una primera xerrada sobre on 

cercar feina (borses de treball, organismes d’inserció laboral, anuncis, etc.); una segona 

activitat, un taller, sobre tècniques de recerca de feina i pròpiament els processos de selecció 

de personal; una tercera, una xerrada, sobre què s’ha de saber si es vol treballar (tipus de 

                                            
235

 Per al segon semestre han decidit que aquells i aquelles joves que abandonin una empresa sense una causa justificada també 
hauran de deixar l’aula oberta i tornar a l’aula ordinària; el compromís és signat pels i per les alumnes, els pares i la directora del 
centre. 

236
 Aquest any han estat 89 alumnes els i les assistents; l’any passat van arribar als 120. 
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contracte, nòmines, prestacions de la SS, etc.); i una quarta activitat de síntesi que consisteix 

en simular una situació real de recerca de feina, amb tots els seus passos, en què es posa en 

pràctica tot el que s’ha après.      

5.6.2. Anàlisi del cas 

Canovelles representa un contraexemple summament interessant respecte a Girona o 

l’Hospitalet. És un cas on existeix una anàlisi i reflexió al voltant d’un disseny integral de 

polítiques i programes; hi ha una estructura política, tècnica i dels serveis ben definida i en 

funcionament; però alhora el municipi té poca grandària, l’Ajuntament disposa de poca 

capacitat pressupostària i, en general, hi ha una escassesa de recursos —no hi ha ni tan sols 

una línia de PQPI i determinats programes vinculats a l’únic IES del municipi tot just acaben de 

començar; el desenvolupament departamental en, per exemple, el cas de Promoció Econòmica 

és poc important.  

El Pla TET de Canovelles contempla dos grans escenaris d’actuació estratègica: la relació i el 

suport a l’IES (menors de 16 anys) i els serveis i programes fora de l’IES (per a joves de 16 a 25 

anys). En el primer cas, es destaquen les iniciatives de tipus focal si bé amb una ressenyable 

combinació amb les universals amb el ‘Parlem de feina’, molt útil per difondre el DLI. En el 

segon escenari predominen els serveis amb una aproximació universal però s’està intentant 

reforçar la part més especialitzada sobretot de cara als i a les joves nouvinguts amb escassa 

formació i domini de la llengua. La connectivitat entre els serveis i l’eficiència en l’atenció i el 

seguiment als i a les joves sembla bastant elevada gràcies als mecanismes de coordinació 

interna (les taules del PTET i l’aplicatiu informàtic). Dues qüestions que no resten clares o gaire 

reforçades, almenys en la informació recollida, remeten a la connexió o la continuïtat entre les 

dues grans instàncies definides, IES i DLI, respecte als itineraris personals dels usuaris/àries; i 

els mecanismes i els termes de l’acompanyament a la inserció en el marc del DLI (en contrast 

amb altres serveis a d’altres municipis observats). 
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Organització i coordinació de l’experiència 

Gràfic 30. Estructura de relacions en el camp de les polítiques TET a Canovelles 

Font: Elaboració pròpia 
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Es podria afirmar hipotèticament que on hi ha menys recursos per a gestionar, els actors a 
relacionar són menys i hi ha menys iniciatives preexistents trobem un background més 
favorable per a configurar una estructura transversal política i tècnica, en aquest cas, TET. 
Sembla que és més fàcil generar respostes operatives entre diferents agents en entorns menys 
complexos. Recercar el treball departamental conjunt i arribar a consensos polítics i tècnics té 
menys obstacles o hi pot haver un major interès a municipis en què no hi ha grans recursos 
distribuïts que poden satisfer el desenvolupament competencial de facto de cadascuna de les 
àrees o els departaments; espais on no hi ha un actor dintre de l’ajuntament que tingui una 
trajectòria i un poder econòmic suficient com per realitzar moltes iniciatives pel seu compte237. 
En el PTET de Canovelles trobem no obstant, per raons de pura iniciativa històrica, un lideratge 
tècnic clar en el departament d’Educació. Tampoc es pot deixar de banda la importància del 
suport d’una administració supramunicipal com en aquest cas és la Diputació de Barcelona. 

El DLI compta amb 4 serveis dels quals 3 són específicament per a joves i un és generalista, el 

SOL i el Club de la Feina de Promoció Econòmica (encara que sí que hi ha una tècnica que 

desenvolupa un IPI per a joves). Dels 4, tres es podrien considerar d’aproximació universalista 

—en el cas del SOL però hi ha certa especialització ja que els i les joves han d’estar desocupats 

i ser demandants d’ocupació, amb el programa IPI— i el Servei de Suport i Acompanyament als 

Joves de Serveis Socials més d’orientació focal (joves que pateixen problemàtiques socials o 

familiars de qualsevol tipus). D’altra banda, els serveis sobretot es diferencien per la seva 

orientació temàtica i el contingut de l’activitat del servei, apart de representar portes 

d’entrada diferenciades238. El SIJ es centra en donar informació i assessorar sobre estudis i 

formació en general; el servei de l’Eixam —situat a El Local, un espai per a joves—  es centra en 

el món del treball i les maneres per cercar feina; el servei de Serveis Socials és més integral en 

la seva aproximació i més intens ja que ofereix acompanyament si és necessari. EL SOL i el Club 

de la Feina ofereixen també assessorament i informació sobre el món laboral però no és 

només per a joves; compta amb tots els recursos de que disposa l’Ajuntament per a la recerca 

de feina i la borsa de treball.  

Resulta clau el recent desenvolupament i implementació de l’aplicatiu informàtic que permet 

una connexió en xarxa de tots els serveis de manera que el protocol de registre i d’entrada al 

DLI sigui ara uniforme a totes les portes d’entrada possibles. També permet mantenir una 

continuïtat i control en el seguiment dels i de les joves inscrits encara que siguin derivats239. La 

fluïdesa de la connexió en el dispositiu i l’eficiència administrativa en el seguiment està doncs 

garantida.   

No està gaire estipulada la sortida del DLI o quan es pot donar fi a l’acompanyament. Està clar 

que no està tan marcat com, per exemple, en el cas del DIE de Girona on sembla clar quin és el 

moment en que es considera que el servei ha de deixar el o la jove. Probablement a Canovelles 

                                            
237

 Un dels aspectes que apareixen és el contrast amb municipis més grans, per exemple una de les entrevistades cita Granollers, 
en què es comenta que, a diferència de Canovelles, on l’organització i la coordinació és ben valorada, no hi ha una bona 
coordinació i la informació costa més d’arribar i, per tant, no hi ha un coneixement de tots els recursos disponibles a les diferents 
àrees. Tanmateix és a municipis com Granollers on hi ha més recursos i municipis com Canovelles en depenen.    

238
 Aquesta qüestió està treballada específicament a l’anàlisi del cas de Girona. 

239
 Tanmateix es considera que un pas endavant seria poder connectar les dades de la fitxa que s’omple per l’aplicatiu del DLI amb 

la xarxa XALOC ja que suposa haver d’introduir dos cops pràcticament les mateixes dades. 
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no hi ha un desenvolupament dels serveis de Promoció Econòmica que permetin fer un tipus 

de servei d’acompanyament similar a la inserció i, per tant, establir un disseny d’actuació 

d’aquest tipus240.  

Resultats i impacte social de l’experiència 

Es valora positivament el grau de satisfacció dels i de les agents externs (pares i mares, 

empresaris i empresàries, etc.), dels propis tècnics i tècniques que col·laboren al PTET o que es 

conegui el dispositiu i hi hagi una bona valoració social (encara que no hi ha massa publicitat 

del DLI i el conjunt de recursos). 

La fortalesa més remarcada és l’estructura de govern del Pla amb un fort suport polític que ara 

a més s’està beneficiant de que l’anterior regidor d’Educació és ara l’alcalde. També es molt 

ben valorat el fet d’haver aconseguit crear un protocol d’entrada únic en el DLI gràcies a 

l’aplicatiu informàtic que s’ha posat en marxa; ha permès afinar l’atenció i el seguiment de les 

persones usuàries. De fet, es considera que el DLI és un dispositiu molt bo per atendre aquells i 

aquelles “que s’han perdut” (la segona de les inquietuds que va donar origen al PTET). Per 

l’Eixam, normalment, passen entre 120 i 150 joves a l’any. 

La principal debilitat que es comenta és que hi ha manca de recursos econòmics per 

implementar projectes, en contrast amb la potència de l’eina bàsica que s’ha creat241. Hi ha 

una manca de recursos materials (espais per, per exemple, poder muntar un PQPI) i de 

recursos humans (el SOL per exemple té molta demanda, molts usuaris/àries a atendre pel 

personal de què es disposa); hi ha departaments com Promoció Econòmica que encara s’han 

de desenvolupar. Entre altres coses, costa arribar al teixit empresarial per aquesta manca de 

recursos242.  

Un programa com Dinamo, no reglamentat, és valorat sobretot en tant pot acollir a joves que 

no han arribat a entrar a l’escola i ja tenen 16 anys o estan a punt de complir-los; també té 

l’avantatge que pot acollir joves nouvinguts i nouvingudes que no estan establerts de manera 

regular.  

Respecte a L’empresa educa es comenta que encara s’han d’aconseguir més empreses, per 

tenir un ventall més ampli, però també per poder afinar més en el sentit de trobar empreses 

que realment siguin sensibles a la situació d’aquests i aquestes joves; han de poder entendre 

que no els poden exigir massa i tenir una idea del que els i les joves faran i poden aprendre 

durant la seva estada. Es demostra que és difícil posar en marxa un programa d’aquest tipus 

on ha d’haver-hi un compromís i, sobretot, una adaptació mútua entre escola, empresa 

                                            
240

 Tampoc, a priori, el DLI està tan orientat en les seves prioritats a la inserció efectiva com en el cas citat; probablement per 
manca d’instruments i recursos com s’ha fet palès. 

241
 En general, es troben a faltar recursos formatius de segona oportunitat i cicles formatius. S’ha d’acudir a municipis com 

Granollers on hi ha però més probabilitats per a assolir una plaça per a aquells i aquelles alumnes que són del municipi o com a 
mínim tenen família allà. 

242
 Hi ha una manca de contacte amb les empreses de manera que manquen ofertes de treball per oferir. Es considera que 

programes com ‘L’Empresa educa’ poden ser una bona manera per establir aquests contactes i restar més propers al mercat de 
treball.  
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(responsable/tutor/a de l’alumne/a a l’empresa) i el o la jove. El tipus d’atenció i de tasques 

que ha de fer l’alumne/a ha de restar clar per part de l’empresari/ària que acull o ofereix 

l’estada i el responsable de l’IES o l’Ajuntament. També es comenta la importància que el 

Departament d’Educació donés alguna mena de suport amb els recursos que es necessiten 

(per exemple, quan es parla de desplaçaments o d’adquirir materials).  

Vincle entre l’espai escolar i els recursos TET externs: la continuïtat en l’atenció als i a les 

joves 

Potser un aspecte en què a priori es podria esmenar el PTET és en no insistir prou en la 

connexió entre l’espai escolar de l’educació obligatòria (la porta d’accés més rellevant per 

contactar els i les joves) i els primers mesos o anys de vida activa. És a dir, mentre la primera 

línia estratègica es concentra en les polítiques preventives, posteriorment la idea és treballar 

en el sector 16-25 sense considerar concretament el salt d’un període a l’altre243. Els lligams 

entre tots dos, entre el DLI i l’IES no semblen massa forts. El programa Parlem de feina (i el 

fullet Tu tries! com a instrument) realitzen aquesta tasca en el nivell de la informació però no 

hi ha estrictament un referent que s’encarregui d’aquest vincle cas per cas. El DLI no estableix 

mecanismes directes de comunicació entre el període escolar i el període posterior (excepte 

en el cas dels i de les joves que poden seguir el Pla de diversificació curricular) però és evident 

que un cop el o la jove s’hi adreça hi ha una bona xarxa de serveis d’orientació. Es troba a 

faltar potser la creació d’aquest referent en l’acompanyament que un cop fora de l’escola 

pugui continuar amb la tasca ja començada a l’escola. La tècnica de l’Eixam seria la figura més 

propera a aquesta posició ja que pot ser trobada també fora de l’escola en el marc del DLI. 

Precisament la tècnica de l’Eixam insisteix en la importància d’alguna persona que sigui 

referent dintre del centre educatiu pel que fa a la detecció de necessitats a les aules i que 

s’encarregui de fer un acompanyament dels i de les alumnes des de l’escola als diferents 

serveis que pot trobar fora. Implicaria, així, tant un seguiment més intens fora de l’escola 

segons el cas com el vincle entre el moment que el o la jove encara està a l’escola i comença la 

seva vida activa. D’alguna manera aquesta reflexió remet a la importància d’una presència 

similar o aproximada a la figura de les tècniques del POA en el cas de l’Hospitalet. També torna 

a aparèixer indirectament la incapacitat o la dificultat que tenen els tutors i les tutores d’últims 

cursos per fer una tasca semblant o aproximativa; i, indirectament, la manca de recursos a 

municipis petits com Canovelles. 

Aproximació universal i/o aproximació focal dels recursos 

És una de les experiències més obertes, sobretot en el marc del DLI, a oferir un servei 

d’aproximació universalista al col·lectiu jove —la població juvenil potencialment usuària 

tampoc no és gaire important en termes absoluts. Probablement la manca de recursos 

formatius concrets produeix un reforç d’aquesta impressió; de fet, tot el desenvolupament 

futur del PTET apunta a ser capaços de respondre a necessitats especialitzades de col·lectius 

concrets. 
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 És obvi també que l’Ajuntament no disposa d’un recurs de segona oportunitat que pugui gestionar directament. 
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Coordinació multinivell i finançament  

És un aspecte clau del cas tant pel que fa al disseny i suport al PTET, amb el paper cabdal tècnic 

i financer de la Diputació de Barcelona, com pel que fa la implementació i al desenvolupament 

de projectes concrets (SOC, Departament d’Educació, Diputació de Barcelona i Consell 

Comarcal). Excepte pràcticament un dels programes i un dels serveis, tota la resta tenen una 

important dependència de recursos externs. Malgrat això, hi ha una escassesa de recursos al 

municipi notòria. 

També, amb un punt de referència com és el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona, 

Canovelles ha col·laborat de forma molt important a l’impuls de la Xarxa TET del Vallès 

Oriental. En aquest espai un municipi petit i amb poca autonomia financera pot desenvolupar 

iniciatives que complementin el dispositiu ja articulat i generar nou coneixement, més 

recursos, i activitats compartides a la comarca; es probablement l’espai natural i òptim per a 

generar recursos que per grandària li poden ser difícils d’aconseguir. 

Indicadors d’èxit i model avaluatiu 

Aquest punt es desenvolupa en el marc de la quarta línia estratègica del PTET. Entre els 

objectius que es marquen hi ha la definició d’indicadors, el disseny de processos d’avaluació o 

la documentació de les accions realitzades. Es reconeix que “és el que tenim més verd perquè 

ens costa molt sistematitzar”244. És la línia menys desenvolupada de tot el PTET i es considera 

que d’alguna manera sempre queda pel final i no sempre es disposa de temps per avançar-hi. 

Tot i això s’espera que quan l’aplicatiu informàtic estigui en ple funcionament ja es disposarà 

almenys d’indicadors de realització concrets. Des de Promoció Econòmica, ara mateix 

manquen mecanismes elementals com l’elaboració de memòries anuals. 

En un futur desenvolupament del PTET potser seria més adient incorporar els mètodes 

d’avaluació dels objectius concrets o les actuacions en el mateix disseny inicial d’aquestes i no 

crear estrictament una línia estratègica que reculli l’impuls a la creació de mecanismes de 

seguiment i avaluació genèricament. Possiblement una línia estratègica separada seria útil per 

a desenvolupar indicadors globals del PTET o un observatori d’indicadors del procés TET a 

Canovelles.    
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 Entrevista al tècnic d’educació i responsable del PTET de Canovelles. 
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5.6.3. Conclusions i síntesi 

Quadre resum de cas: Canovelles 

Espai d’actuació  
Educació reglada i serveis educatius 

 
Promoció Econòmica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Característiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pocs recursos disponibles. 
 
Forma part de la Xarxa TET del Vallès Oriental.  
 
Disseny assistit tècnicament d’un Pla TET (suport de la Diputació de 
Barcelona). Incorpora una estructura política i tècnica per tal de 
transversalitzar i coordinar el dispositiu. El Pla TET es desplega en 
quatre grans línies estratègiques:  
1)Establiment d’un marc de treball entre l’IES i l’Ajuntament 
(intervenció a joves menors de 16 anys) 
2) Articulació de metodologies i recursos del Dispositiu Local 
d’Inserció o DLI (intervenció 16-25).  
3)Crear espais de coordinació entre agents i institucions implicades a 
la TET. 
 4)Establir mecanismes de seguiment i avaluació del Pla i les accions 
de la TET. 
 
El DLI es composa de quatre serveis: el Servei d’Informació Juvenil 
(SIJ), de Joventut; la Xarxa d’Assessorament i Mediació Sociolaboral 
Juvenil o Eixam, en conveni amb Avalot (Sindicat Juvenil de la UGT); el 
Servei d’Orientació Local (SOL) i el Club de Feina, de Promoció 
Econòmica; el Servei de Suport i Acompanyament als Joves, de 
Serveis Socials. 
  
D’aquests quatre serveis, tres tenen una orientació universalista (si 
bé el SOL es dirigeix als i a les demandants d’ocupació) i un, una focal 
(Serveis Socials). El SOL i el Club de Feina són serveis generalistes si bé 
desenvolupen de manera externalitzada un programa IPI per a joves. 
 
Els programes als que es dóna suport o es financen dintre de l’IES són 
fonamentalment focals si bé un d’ells té una important dimensió 
universalista.  
 
Fora de l’IES es desenvolupa el projecte Dinamo de formació pre-
laboral en reciclatge de bicicletes. D’orientació focal, es destina 
sobretot a joves nouvinguts que no s’han pogut incorporar al sistema 
educatiu català i tenen un baix nivell de formació.  
 
 
Aula tecnològica de fusteria. Orientació focal. Destinat a joves que 
estan cursant 3er o 4rt d’ESO amb dificultats d’aprenentage o de 
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Característiques 

problemàtica conductual. Formació prelaboral en un ofici i aplicació 
pràctica de coneixements instrumentals en règim d’aula oberta.  
L’Empresa educa. Orientació focal. Programa molt recent en què el 
jove, que ja està seguint un pla d’adaptació curricular a l’IES, pot fer 
estades trimestrals en empreses.  
 
Parlem de feina. Combina una orientació focal i una universal. 
Conjunt de xerrades i activitats informatives i orientadores vers el 
món laboral i els recursos TET del municipi. Per a aquells grups 
d’alumnes amb més probabilitat de no assolir la graduació 
s’intensifica la orientació i informació vers una possible recerca  i 
posterior inserció al mercat laboral.  

Elements clau 

Escassetat de recursos 
 
Disseny d’un dispositiu local TET 
 
Organització i coordinació de l’experiència 
 
Coordinació multinivell  
 
Combinació de les iniciatives focals i les universals. 
 
Diversitat de portes d’accés. 

Debilitats 

Manca de recursos TET estàndard (PQPI, ET, etc.) i manca de recursos 
municipals en general 
 
Des del punt de vista del suport i el seguiment al jove, vincle feble 
entre l’espai escolar i els recursos per a la vida activa externs. 
 
Poc desenvolupament o manca de concreció de l’acompanyament a 
la inserció del i de la jove. 
 
Escàs desenvolupament i implementació del model avaluatiu. 

Fortaleses 

Fort suport polític 
 
Estructura política i tècnica transversal per al disseny, implementació 
i avaluació de polítiques TET. 
 
Bona organització i suport a l’orientació per a un o una jove de més 
de 16 anys. Es disposa d’un aplicatiu informàtic i d’una base de dades 
per a tots els serveis del DLI, de forma que hi ha un protocol únic 
d’entrada i hi ha un seguiment i derivacions coordinades entre els 
serveis.  
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6. Conclusions i propostes: enfortir una agenda futura de polítiques TET 

Un cop analitzats els casos en profunditat es desprenen conclusions i propostes que s’apunten 

en aquest darrer apartat amb l’objectiu de reconfigurar i enfortir la futura agenda de 

polítiques de transició escola-treball.  

6.1.  L’aproximació al problema i als principals programes i serveis 

6.1.1. L’aproximació al problema de les transicions  

La transició escola-treball es concreta en una sèrie d’itineraris caracteritzats per la complexitat 

i discontinuïtat que plantegen problemes específics per als i per a les joves que deixen el 

sistema educatiu sense assolir la graduació en l’Educació Secundària Obligatòria o únicament 

amb la certificació d’escolarització. El model de transició caracteritzat per itineraris més 

directes i lineals ha donat pas a una diversitat d’itineraris que comportarien diferents 

modalitats de transició més complexes.  

En un sentit ampli, els problemes en les transicions escola-treball afectarien particularment al 

col·lectiu jove amb un itinerari educatiu-formatiu feble i amb menys recursos familiars i de 

xarxa, els quals no serien suficients per a accedir a una inserció mínimament estable o 

consolidar una trajectòria laboral (és a dir, un o una jove que necessita més formació a curt 

termini i li resulten necessaris suports i els canals institucionals d’orientació i recerca de feina). 

És així com les mancances formatives i socials s’entrecreuen amb les insercions precàries en el 

mercat laboral les quals afecten de forma intensa a aquest col·lectiu. No obstant, es pot 

considerar que els problemes transicionals, independentment de la formació i l’acreditació 

acadèmica del i de la jove, emergeixen quan aquest té dificultats per desenvolupar-se 

autònomament (comptant amb els recursos al seu abast) en la vida econòmicament activa i, 

en un segon estadi, té problemes per inserir-se al mercat laboral de forma estable i en unes 

mínimes condicions laborals. Això suposa condicionants que endarrereixen o limiten la seva 

emancipació econòmica i personal.  

En aquest informe s’han presentat dades sobre el fracàs escolar i l’abandó prematur del 

sistema escolar, sobre els factors que més influeixen en les trajectòries educatives i laborals 

dels i de les joves, sobre els perfils de les persones a les que van destinades efectivament les 

polítiques d’ocupació i el mapa d’aquestes, que mostra la diversitat de mecanismes i 

instruments existents. En la primera part de l’informe s’han presentat dades que il·lustren la 

problemàtica a Catalunya i que resumidament expressen el següent: 

 Una elevada taxa de no graduació en ESO i abandonament. La taxa de no graduació 
es troba entorn del 30% en els darrers anys, fins el curs 2004-2005 que es redueix al 
24% com a efecte estadístic dels canvis en el sistema de promoció intern a l’etapa 
secundària obligatòria. Per altra part, l’abandonament prematur del sistema educatiu 
–joves que no continuen estudiant després d’obtenir el graduat en ESO- es situa per 
sobre del 31% després d’haver estat de més del 33% des del 2003 fins el 2006. 
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 Dificultats de continuïtat en la formació. Prenent com a referència dades de 
l’enquesta ETEFIL, d’escala estatal, sobre itineraris un cop acabada l’ESO, l’alumnat 
que ha obtingut la graduació continua majoritàriament estudiant, en canvi, del 
col·lectiu que no l’obté, només un 14% continua en el sistema educatiu a Catalunya 
(menys del 5% segueix un PGS). Del col·lectiu que finalitza un programa d’Escola taller 
o Casa d’oficis, el 62% aconsegueix feina sis mesos després d’haver-los acabat i un 
nombre poc significatiu retorna al sistema educatiu (el 5,4%). 

 Inserció laboral a curt termini més elevada en alguns programes; a mig termini es 
consoliden millor les persones amb formació professional. Sobre la inserció laboral, 
l’enquesta conclou que els i les estudiants d’un cicle formatiu de grau mitjà són els que 
s’insereixen amb menys dificultats en el mercat laboral, seguits dels i de les joves que 
han conclòs una Escola taller o Casa d’oficis (el 88%, un grau d’inserció molt alt) tot i 
que això succeeix en un context econòmic favorable. Al final d’un període de quatre 
anys els i les que obtenen contractació estable en major grau i en feines de major 
categoria són els que han assolit un cicle formatiu. 

 Variables clau per a l’anàlisi del col·lectiu que no acredita en ESO. El col·lectiu de 
joves que no assoleix l’acreditació del període escolar obligatori no és homogeni. Cal 
incorporar una sèrie de variables clau per a la seva anàlisi: el sexe, l’origen, les xarxes 
socials i comunitàries i les variables socioeconòmiques apareixen com les més 
rellevants. 

 Masculinització del fracàs escolar i precarització laboral femenina. Les dades 
confirmen majors taxes de no graduació dels nois així com un major abandonament 
escolar prematur, mentre que les noies tenen més dificultats per trobar feina 
(generalment comencen a treballar a una edat més tardana i en pitjors condicions 
laborals).  

 

Aquestes pautes es reprodueixen en els resultats de l’explotació de les dades de la base de 

dades proporcionada pel SOC sobre usuaris i usuàries dels programes, convocatòria del 2005 i 

part de les de 2006, destacant el pes específic de les variables edat, sexe i nivell d’instrucció: 

 Més d’una quarta part de les persones beneficiàries dels programes són joves entre 
16 i 24 anys. Per als anys 2005-2006, els beneficiaris i beneficiàries dels programes 
majoritàriament són joves —el 57% tenen entre 16 i 34 anys—; hi ha un predomini 
femení—les dones suposen un 56% del total—; i un terç té estudis primaris o menys en 
el moment de l’alta (els que tot just arriben a tenir ESO, EGB acabada o equivalents 
arriben al 37,8%).  

 Les dones joves s’incorporen més tard als programes que els homes joves. En la 
franja d’edat de 22 a 24 anys les dones són predominants, mentre que els nois fins els 
18 anys són majoritaris (quasi tripliquen el nombre de noies entre els 16 i els 17 anys). 
Una possible explicació, com s’apuntava abans, és el major índex de fracàs i abandó 
escolar entre els nois i, en canvi, les dificultats de les noies per inserir-se al mercat 
laboral.  

 El col·lectiu sense nacionalitat espanyola és més elevat als programes TET que a la 
resta de programes. En relació a l’origen, un de cada cinc joves que segueix algun 
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programa té nacionalitat estrangera i majoritàriament són homes (casi el 65%); en els 
programes TET suposen un de cada tres. Les persones beneficiàries estrangeres 
presenten un perfil més jove i uns nivells d’instrucció inferiors als de la població 
nacional.  

 Els programes TET concentren un perfil de joves de 16 i 17 anys, amb predomini 
masculí i baix nivell educatiu. Els programes que ofereix el SOC considerats 
estrictament de transició (Programes de garantia social, Escoles taller i Cases d’ofici) 
varen acollir el 6% del total de persones beneficiàries del conjunt de programes, 
encara que els joves de 16 a 24 anys suposen el 28% dels beneficiaris/àries del total de 
programes. Tres de cada quatre joves que s’incorporen a un d’aquests programes 
tenen entre 16 i 17 anys, un molt baix nivell educatiu i un perfil masculí (el 78% dels 
casos; especialment és així en les Escoles taller i Cases d’ofici amb un perfil de 
professions tradicionalment masculines). Els PGS presenten una distribució per sexes 
més equilibrada (60/40) i són els únics programes on les noies amb nacionalitat 
estrangera tenen més importància relativa que els nois estrangers. 

6.1.1 Aproximació als principals programes i serveis 

El mapa d’instruments de transició escola-treball presenta una realitat dinàmica i variada. A 

primera vista, com a mínim, la finalitat d’aquests programes és doble: promoure la formació i 

l’orientació adreçada a la inserció laboral i estimular el retorn al sistema educatiu formal, 

sobretot d’aquells joves amb menors credencials. La diversitat de mecanismes dóna una 

sensació de dispersió i fragmentació confirmada a l’estudi de casos però també és cert que 

cada vegada són més les iniciatives que es coordinen i promouen el treball en xarxa. Un altre 

element que guanya força, sobretot discursivament, és l’orientació en les etapes inicials de 

l’ESO, especialment el treball en el tram 14-16, amb polítiques més preventives del fracàs 

escolar. 

A continuació presentem una figura que procura resumir, des de la perspectiva local, el 

conjunt de programes i serveis TET que hi ha a disposició dels i de les joves. Aquest esquema, 

basat en la revisió de casos del treball de camp, s’articula en base a la diferenciació entre el 

tipus d’actuació genèricament descrit (o sistema, si parlem de l’educació reglada) i espai 

institucional o organitzatiu en què majoritàriament es dóna. Cada vèrtex pretén representar 

un extrem analític pel que fa a un tipus de servei; sovint però, a la realitat, es barregen 

elements característics de més d’un o hi ha combinació d’espais. S’hauria de fugir de la 

impressió que existiria un model de servei perfecte (situat per exemple al mig dels quatre 

vèrtexs); són conjunts de característiques diferenciades que tenen un sentit, virtuts i defectes, 

independentment de la valoració que en puguem fer finalment de cada programa/experiència 

“real” que trobem. Altrament també es pot interpretar com un camp de connexions possibles 

per concebre polítiques més integrades i multidimensionals; de fet, quan existeixen veritables 

dispositius o estructures TET en xarxa al territori, com és el cas de Canovelles, aquests espais 

solen ser-ne els principals. 
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Diagrama 2. Programes i serveis TET. Tipus analítics a escala local245.

                                            
245

 Descripció dels principals elements. Quadres: categories analítiques significatives que aglutinen una sèrie de característiques. Línies: Simbolitzen el continuum entre els extrems que marquen els 
diferents tipus. Ovals puntejats: Espais característics (no necessàriament únics) del tipus d’atenció o servei definit. Grans quadres: característiques del diferents tipus analítics. 

Serveis 
educatius 

 

Serveis ocupacionals i de 
formació no reglada 

 
Serveis Socials   

Característiques principals 
- Menors de 16 anys. 
- Prevenció, Formació/Educació, 

informació i orientació. 
- Acredita. 
- Atenció especialitzada i/o 

específica (educació reglada). 
- Atenció focalitzada: persones 

amb problemàtiques 
motivacionals o, en general, 
dificultats en els estudis. 

- Adaptacions curriculars; 
programes d’orientació... 

- Intenció de fer servir 
metodologies diferenciades de 
l’aula ordinària (generalista/ 
estàndard). 

- Atenció poc o bastant 
individualitzada, segons els casos. 

- Tutorització. 

Característiques principals 
- Majors de 16 anys. 
- Formació, informació, orientació, acompanyament 

a la inserció. Intermediació. Recursos de segona 
oportunitat. 

- Pot acreditar en alguns casos. 
- Atenció especialitzada i/o específica a nivell tècnic 

(inserció; formació). 
- Atenció focalitzada: persones en atur no 

acreditades en ESO o només amb ESO. 
- Metodologia generalista/estàndard (diferent però 

de l’escolar). 
- Atenció poc o bastant individualitzada, segons  els 

casos. Depenent dels casos no existeix una 
tutorització individual.  

- En aquest recursos pot existir una no especificitat 

per a joves (formació ocupacional en general; 
escoles d’adults).  

Característiques principals 
- Majors i menors de 16 anys. 
- Acompanyament, orientació, formació no acreditada 

(excepte en els casos que una entitat gestiona un 
PQPI). Prevenció. Segona oportunitat (quan PQPI). 

- Atenció generalista, més integral cap a la persona i 
el seu entorn. Component socioeducatiu important. 
Pot haver-hi menys especialització o tecnificació en 
l’atenció laboral (orientació; inserció) sobretot en el 
cas dels serveis socials. 

- Atenció focalitzada: persones beneficiàries amb 
problemàtiques de tot tipus; també problemàtiques 
més severes vinculades a l’exclusió social (justícia, 
CRAE...). 

- Metodologies i/o pedagogies alternatives (per 
exemple: Aprenentatge i servei; ús d’assemblees...). 
També projectes coherents amb una filosofia global: 
creació de ciutadania crítica i transformació social. 
(Tercer Sector) 

- Atenció individualitzada o grups petits. Tutorització. 

 

Característiques principals 
- Majors i menors de 16 anys. 
- Informació i orientació. 
- Atenció especialitzada i/o 

específica en grau variable. 
- Atenció universal. 
- Punts d’informació juvenil, 

oficines d’emancipació juvenil... 
Espais informatius i de 
vehiculació d’altres recursos. 

- Atenció individualitzada. 

Joventut 

Atenció i 

dinamització juvenil 

Serveis i 

programes per a 

la inclusió social 

Formació i 

inserció laboral 

 

Educació 

formal/reglada 

 

Entitats del tercer 
sector 
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Els eixos característics principals emprats per a diferenciar aquests tipus de serveis o 

programes són: 

 El contingut substantiu del servei o programa. Aquí podríem parlar de quatre grans 

categories: informació, orientació, formació i seguiment o acompanyament (amb 

intermediació en la inserció o no).  

Aquells programes o serveis que es limiten a oferir informació sobre altres serveis o recursos 

disponibles, explicar la legislació laboral o introduir el món del treball de manera teòrica 

correspondrien a la primera categoria o eix. Són iniciatives que es poden desenvolupar a tots 

els espais però preferentment els trobem de forma més aïllada d’altres components a 

l’educació reglada o als espais d’atenció juvenil (per exemple, trobem el programa DIRCES de 

l’Hospitalet o una part de l’activitat de la pròpia Oficina de Recursos per a l’Emancipació 

Juvenil d’aquest municipi). 

Els recursos que ofereixen consell i/o assessorament sobre les iniciatives que una persona pot 

prendre a partir de les seves condicions de partida i les seves motivacions definirien la segona 

categoria. Aquesta categoria s’il·lustra de forma molt precisa per programes com el POA de 

l’Hospitalet. (Òbviament, informació i orientació solen anar de la mà en certs serveis però no 

necessàriament en tots els casos).  

La formació correspondria als casos en què al programa s’ofereixen activitats formatives 

pràctiques o teòriques en relació a la millora de les habilitats, coneixements i capacitats de la 

persona beneficiària vers algun ofici o fins i tot el món del treball en general. El PQPI-PTT en 

seria un bon exemple així com també el programa Laboràlia de Manresa. Aquí també es podria 

distingir entre aquelles activitats formatives o educatives que acrediten o ajuden a obtenir 

credencials i aquelles que no. 

L’última categoria o eix correspondria a l’acompanyament (o seguiment si és que la intensitat 

no és tan accentuada) que introduiria un element afegit a programes o serveis que incorporen 

també l’orientació sociolaboral. Per aquest cas el jove o la jove compta amb el suport d’un 

tècnic/a de referència que “acompanya” al jovent en el seu itinerari tant si aquest és de caire 

formatiu com laboral. Un cas interessant per a aquest exemple és el Servei d’Acompanyament 

a la Inserció que trobem al DIE de Girona que acompanya a la inserció i intermedia amb les 

empreses o, en pla menys especialitzat, iniciatives com Fem feina de Girona en què hi ha una 

implicació socioeducativa rellevant. Balcons de colors, un projecte d’orientació i 

acompanyament a la recerca de feina en el context de la Fundació Marianao s’aproximaria 

més a la figura d’un servei d’acompanyament a la inserció, especialitzat, però a priori no tan 

intens com el cas del servei del DIE.   

 Pel moment en què es desenvolupa i per la seva vocació de promoure la continuïtat 

o l’allargament de la trajectòria al sistema educatiu reglat—a partir de l’obtenció de 

l’acreditació en ESO i/o establir vincles directes amb el retorn a través de proves 

d’accés a cicles formatius o a un altre tipus d’ensenyament—podem parlar, per una 

banda, de programes preventius (per a menors de 16 anys i destinats a reduir el fracàs 

escolar) i, per una altra,  de recursos de segona oportunitat (per a majors de 16 anys i 
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que facilitin el retorn al sistema educatiu). Per exemple, el PQPI-PTT correspondria a la 

segona categoria i el programa Laboràlia a la primera (en aquests cas es combina amb 

informació sobre recursos per buscar feina i formació prelaboral, que correspondria als 

Tastets d’oficis en format d’aula oberta). 

  Pel tipus de persones beneficiàries a què va destinada l’experiència, podem parlar 

d’una aproximació universalista o una aproximació focal.  

 Aproximació metodològica i/o pedagògica. Aquest ha estat un eix de caracterització 

poc explorat. Vol al·ludir a aquells recursos en què es prioritzen pedagogies o 

metodologies d’atenció alternatives (per exemple la Fundació Marianao i els seus 

programes de formació prelaboral) vers aquelles generalistes i que no distingeixen el 

perfil de la persona beneficiària (per exemple, jove/adult en el cas de les escoles 

d’adults o serveis generalistes de suport a la recerca de feina). Aquí ens podem referir 

a la manera en què es porta a terme la formació o en relació al servei que s’ofereix.  

La proximitat seria una característica que, en general, buscarien molts d’aquests projectes. No 

està pròpiament reflectida a l’esquema presentat. En determinats casos, no sempre, estaria 

afavorida per un entorn relativament petit en què el control informal o el coneixement 

informal dels beneficiaris/àries és possible. En tot cas, aquesta seria una variable més propera 

al concepte de territorialització i de presència quotidiana a l’entorn del potencial usuari/ària 

que no pas una característica intrínseca del tipus de servei o programa. No obstant, els espais 

per a la inclusió social (els equipaments dels serveis socials o les entitats del tercer sector com 

la Fundació Marianao referenciades a un barri) en principi serien els més propers des d’aquest 

punt de vista. Els centres de secundària també tindrien aquesta consideració però encara més 

accentuada per l’obligatorietat de la presència dels i de les joves fins als 16 anys. En altres 

casos, dependria del grau de descentralització dels serveis (per exemple, en el cas de 

l’Hospitalet s’ha pogut instal·lar un centre de recursos per a la ocupació a la zona nord del 

municipi gràcies al finançament del PII de la Llei de barris). 

Per últim, la ubicació de les entitats del tercer sector com a ‘espai característic’ prop dels 

serveis i programes per a la inclusió social, però també dintre del triangle definit per l’atenció i 

dinamització juvenil i la pròpia formació i inserció laboral, vol accentuar el seu caràcter 

multipolar. En tot cas aquí se l’ha pensat sobretot en relació a la seva tasca genèrica en el 

camp de la inclusió social.     

6.2 Principals conclusions i propostes 

Aquest apartat de tancament l’hem subdividit en dues parts diferenciades: la primera presenta 

idees-força de caràcter general que remeten al context estructural de les polítiques de 

transició escola-treball. Encara que puguin semblar evidents i, en alguns casos, la seva solució 

és de difícil resposta immediata, hem considerat incloure aquestes reflexions de caràcter més 

global per considerar-les marc per reivindicar polítiques més potents. En segon lloc, es 

presenten propostes concretes que apunten als principals criteris per reorganitzar i impulsar 

les polítiques TET al territori. Les pràctiques als municipis mostren que l’experimentació i la 

innovació són presents en aquest camp de política pública. L’estudi dels casos desprèn 

conclusions i propostes concretes que sistematitzem en aquest apartat. 
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6.2.1 Idees-força: el context de les polítiques de transició  

Entre les reflexions generals volem destacar la necessitat d’aprofundir el debat i l’estudi de 

les polítiques TET, així com del col·lectiu al que van destinades. Un resultat de la fragmentació 

d’aquestes polítiques, tal i com han expressat algunes de les persones entrevistades, és la 

sensació de que no hi ha un consens sobre objectius, persones destinatàries i instruments 

adequats per fer front a la problemàtica d’abandonament escolar i allunyament dels estudis 

formals. Encara que existeixen espais de debat i trobada i en els darrers anys s’ha realitzat un 

esforç d’avançar en la concreció d’aquestes polítiques, des del Govern de la Generalitat i els 

departaments implicats caldria més coordinació i consens sobre el seu contingut i articulació. 

Segurament, en altres àrees de les polítiques d’ocupació s’ha avançat més en termes discursius 

que les polítiques de transició, situades en la frontissa amb les polítiques d’educació.  

En matèria de discurs, alguns temes es detecten com a poc treballats i plantegen alguns 

dilemes de fons de les polítiques: l’èmfasi en la inserció laboral a qualsevol preu o el 

qüestionament de les trajectòries juvenils precàries, especialment d’aquells amb menor nivell 

d’estudis. Per exemple, propostes com contractacions específiques per a aquest col·lectiu 

considerem que no ajuden a avançar cap un mercat laboral més inclusiu, a més que es 

refereixen a un àmbit d’intervenció que desborda les polítiques TET al temps que entren en 

contradicció amb el foment de l’ocupació de qualitat que defensa l’Estratègia Catalana per a 

l’Ocupació 2006-2008. Per altra part, les realitats diferenciades entre nois i noies també 

obliguen a incorporar la dimensió de gènere a aquestes polítiques així com a qüestionar el 

mateix enfocament del concepte “treball” per reconèixer també altres facetes del mateix, com 

el treball reproductiu, que es realitza fora del mercat i que és socialment indispensable. En 

aquest sentit, entendre l’activació dels i de les joves únicament des de la vessant de la inserció 

laboral limita enormement el potencial de les polítiques de transició. Com alguns casos 

demostren, la implicació dels i de les joves en els programes, la promoció de la seva motivació i 

autonomia, són factors fonamentals per obtenir resultats satisfactoris. 

Per altra part, el que podem denominar la governança de les polítiques TET implica una major 

coordinació i col·laboració entre esferes de l’Administració i, especialment, entre 

departaments o àrees d’una mateixa administració (a escala autonòmica o local). Aquesta idea 

del treball en xarxa s’aplica en algunes de les experiències analitzades com els casos que 

impulsa la Diputació de Barcelona. Aquesta dimensió relacional també implica més cooperació 

amb altres actors del territori, com pot ser el tercer sector o les mateixes empreses; unes 

relacions que encara són limitades malgrat que, de nou, algunes experiències descrites 

avancen de forma reeixida en aquest camp. 

Enfortir la proximitat implicaria una reorganització competencial de les polítiques d’ocupació i 

educatives, reforçant les autoritats locals i el rol de l’Administració autonòmica en el seu 

disseny i finançament. En relació al territori, les administracions locals són actors institucionals 

clau que apliquen les polítiques TET. Per assolir un millor encaix entre els territoris, les escoles i 

el món laboral cal treballar des de la proximitat: en aquest sentit, hem volgut destacar 

experiències en les quals, de forma més difusa o concreta, s’han articulat polítiques de 

transició o preventives del fracàs escolar. Els Projectes educatius de ciutat i, especialment, els 

Plans educatius d’entorn incorporen l’atenció als territoris més desafavorits juntament amb 
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l’èmfasi en els grups amb més risc (franja adolescent, joves nouvinguts) amb programes com 

els “tallers d’estudi assistit”. Altres iniciatives com les mesures ocupacionals de la Llei de barris 

representen oportunitats per introduir polítiques de transició arrelades al context comunitari. 

L’accés del col·lectiu jove a aquests programes, a més, és una de les preocupacions 

tradicionalment presents. 

Per últim, destaquem dues idees-força que reforcen les anteriors: per una part, el necessari 

treball transversal en el si de les administracions, imprescindible en les polítiques de transició 

que impliquen funcions i objectius complementaris i recursos que es troben repartits entre 

diferents unitats o administracions. Per aquest motiu, el model en xarxa és el que s’ha 

assenyalat com a més adient, al temps que cal un lideratge institucional més clar per part de 

l’Administració autonòmica. Per altra part, la idea de la governança també implica noves 

formes d’articular les polítiques comptant amb la participació activa dels diversos agents així 

com de les mateixes persones destinatàries. L’acompanyament en el període de transició 

s’hauria de fer sense paternalismes i, per tant, comptant amb l’opinió i fomentant l’autonomia 

dels i de les joves. En aquest sentit, experiències en el tercer sector com la recollida en aquest 

estudi confirmen l’èxit de les metodologies participatives en les que es motiva al col·lectiu jove 

a forjar el seu futur.  

 

Taula 7. Resum de les principals idees-força 

 

Conclusions Punts clau 

Idees-força 

Enfortir un nou marc de 
polítiques TET 

 La definició del problema: contribució al debat i 

concreció discursiva de les polítiques TET  

 Governança de les polítiques TET: més cooperació 

multinivell i horitzontal 

 Enfortir la proximitat 

 Transversalitat i integració de polítiques 

 Implicació social i participació 

Font:Elaboració pròpia 
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6.2.2 Aspectes clau de les polítiques TET i propostes 

A continuació, es presenten alguns dels principals problemes o dèficits detectats en les 

polítiques TET i algunes propostes inspirades o implementades en les experiències analitzades. 

Aquesta part propositiva s’estructura a partir de tres dimensions clau d’anàlisi que 

aprofundeixen en les opcions de fons i l’aplicació pràctica de la política: la dimensió conceptual 

i discursiva, la dimensió substantiva i, per últim, la dimensió operativa i relacional246.  

 

La dimensió conceptual: els discursos i idees subjacents en les polítiques 

A) Promoure el debat i la definició pluralista del problema 

Mentre que el debat sobre el sistema educatiu i les seves mancances està força actiu i present 

als mitjans de comunicació, sobre les polítiques de transició cal més intercanvi i definició de 

prioritats i instruments.  

Propostes:  

 Incentivar els fòrums tècnics i socials que comportin resultats concrets pel que fa a la 

definició de la problemàtica i que contribueixin a configurar un discurs específic sobre 

la qüestió. En aquest sentit, la Xarxa TET del Baix Llobregat n’és un exemple. 

 Promoure el coneixement de pràctiques significatives en l’àmbit de la transició a 

escala internacional i nacional així com incorporar al debat als agents socials i altres 

actors implicats. 

 

B) Aprofundiment en el coneixement de la problemàtica TET i dels instruments a potenciar 

Una de les vessants en què s’ha d’avançar en aquest camp correspon al treball sobre el 

coneixement de les persones destinatàries de les polítiques i també sobre les experiències que 

es realitzen a països del nostre entorn en relació a la qüestió TET, tant en el camp de les 

polítiques actives d’ocupació com dels recursos de segones oportunitats o les mateixes 

polítiques de prevenció. També en el camp de l’escola obligatòria ens hem de referir a la 

formació prelaboral i l’orientació.  

                                            
246

 Nombrosos estudis sobre les polítiques públiques han considerat aquestes dimensions clau de les polítiques que superen la 
visió lineal i més limitadora de l’anàlisi per fases: la dimensió conceptual i discursiva remet als elements de discurs i fonaments 
teòrics sobre els què es sustenta la política, l’aproximació i la definició del problema que pretén solucionar i, en definitiva, la 
justificació del perquè existeix la política i la configuració que pren; la dimensió substantiva es refereix al model de política pública, 
concretament als seus continguts que condicionen la seva aplicació: recursos econòmics i humans emprats, infraestructura, 
amplitud i cobertura de la política, intensitat, tipus d’instruments i formes de regulació són algunes de les variables clau; la 
dimensió operativa i relacional explica tant els aspectes d’organització i gestió com els tipus d’interaccions que s’estableixen entre 
actors. Per una part, és la dimensió que estudia la implementació de la política, els instruments per fer-la operativa i, finalment, 
avaluar-la. Per l’altra, analitza la contribució i interrelacions entre els diversos actors ja siguin les diferents esferes de govern com 
entre un conjunt d’actors específic segons l’àmbit sectorial i territorial de la política. La noció de xarxes d’actors en les polítiques 
facilita aquest enfocament relacional i estudia la tipologia d’aquestes relacions i aliances. 
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Propostes:  

 Explotació en profunditat de l’enquesta ETEFIL i replicar-la al context català. En 

aquest informe s’han presentat una sèrie de resultats específics sobre una part 

d’aquest estudi longitudinal sobre itineraris personals educatiu-formatius i laborals. 

Probablement, una explotació més intensa i àmplia podria donar resultats d’interès 

per a un coneixement més ampli de les problemàtiques de la transició a la vida activa i 

una millor orientació de les polítiques en un futur. A més, considerant que una de les 

debilitats de l’enquesta ETEFIL és la significació estadística parcial de les dades pel que 

fa al nivell subestatal, tractar d’impulsar un acord per a realitzar una enquesta de les 

mateixes característiques a nivell català. 

 Anàlisi comparativa de les polítiques TET a altres països. Estudiar comparativament 

les polítiques TET a nivell de la Unió Europea i altres països de la OCDE. 

 Anàlisi qualitativa dels i de les joves que segueixen un programa de transició. Una 

altra línia d’avançament en aquest coneixement del col·lectiu jove seria aprofundir a 

través d’una investigació qualitativa en què es pugui tractar de localitzar claus 

discursives i interpretacions personals d’aquesta etapa vital i, més enllà, la utilitat 

subjectiva que han trobat en els programes o serveis que han tingut al seu abast en 

aquest terreny. La importància de dissenyar programes més propers a les necessitats 

dels i de les joves és una visió compartida per diversos agents implicats en les 

polítiques. 

 Millorar la base de registre de dades del SOC. Es destaca la importància de recollir 

registres més homogenis i fiables així com fer una acotació més específica dels 

diferents programes i l’orientació de la despesa que s’hi destina.  

 Anàlisi de les adaptacions curriculars que es fan i s’han fet a Catalunya durant els 

últims anys. Tipus, recursos i finançament amb què s’ha comptat per les que es 

relacionaven amb el món del treball o que tenen aquest component que les vincula a 

un programa TET. Incidir en aspectes avaluatius pel que fa als itineraris posteriors 

d’aquests i aquestes joves; en quin grau aquests programes han estat efectius en la 

reducció del fracàs escolar, la promoció de l’accés d’aquests i aquestes joves a CFGM i 

quin grau d’èxit han tingut en la seva realització en comparació a d’altres alumnes. 
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La dimensió substantiva: continguts i aplicació de les polítiques 

A) La importància de l’acompanyament en el trànsit de l’escola a la vida activa: els i les joves 

dels 15 als 18 anys 

Aquest és un dels punts claus en quant a les polítiques TET i el tipus de programes i serveis que 

es necessiten en l’escenari previ a tenir els 16 anys i més endavant.  

Des del punt de vista del contingut de la política aquí trobem dues idees clau: la importància 

de l’IES com a escenari preparatori de la transició, introduint elements de continuïtat i 

orientació per sobre de la ruptura i la incertesa que genera deixar un espai molt reglamentat i 

estable; i, dos, l’IES com un dels espais privilegiats per a arribar als beneficiaris/àries de les TET 

des del punt de vista de l’Administració. El POA de l’Hospitalet és un bon exemple de partida. 

Propostes: 

 Millorar/intensificar l’orientació als IES. Millorar la formació i la informació de què 

disposen sobre les polítiques TET els tutors i tutores/docents dels i de les alumnes. 

 Incentivar la creació de figures específiques als centres que s’encarreguin d’aquesta 

funció orientadora i d’establir els contactes amb altres instàncies de 

l’Administració247. És important que l’alumne/a tingui un referent en aquest trànsit.    

 Establir períodes d’acompanyament fins als 18 anys, el període de màxima incertesa 

per als i per a les joves que deixen el sistema educatiu un cop aquests deixen l’escola. 

Això podria consistir en el manteniment d’un referent dintre de l’IES durant uns mesos 

i un enllaç posterior amb un altre servei local específic. 

 

B) Les portes d’accés dels i de les joves a les TET. Com arribar a les persones destinatàries  

El punt anterior està directament relacionat amb les portes d’entrada o d’accés dels i de les 

joves a les polítiques TET o, a la inversa, de quines maneres els recursos TET poden arribar als 

                                            
247

 És una figura existent a d’altres països europeus com, per exemple, Suècia, amb la figura del counsellor. Està encarregat de 
connectar i guiar els i les joves en la preparació de la transició de l’escola secundària obligatòria a l’escola secundària 
postobligatòria o la vida activa. També estableix els contactes entre l’IES i empreses o oficines locals d’ocupació per a realitzar 
estades o pràctiques prelaborals. Veure: EACEA, Eurydice, Eurostat. 2008. Vocational Guidance Education in Full-time compulsory 
education in Europe, Sweden (academic year 2007/08). Es pot consultar a: 
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/096DN/096_SE_EN.pdf  

Als IES existeix una figura que, sobre el paper, s’hi aproximaria: el professorat especialista en orientació educativa. Si parlem del 
curs 2009-2010 (consultar la normativa d’inici de curs corresponent, punt 22.4.1) s’indica que, entre altres coses, “ha de donar 
suport al professorat tutor en el desenvolupament de l’acció tutorial i en l’atenció a alumnes que requereixin una intervenció 
específica”. I, en aquest marc, “pot col·laborar amb els tutors en *...+ la planificació i el desenvolupament d’activitats d’orientació 
escolar i professional, principalment al final de cada etapa escolar”; o també pot donar suport “en la gestió de l’acció tutorial pel 
que fa a: *...+ la col·laboració d’agents externs, la col·laboració amb xarxes de treball que coordinen recursos i actuacions 
d’orientació escolar i professional, en els àmbits municipal i territorial”. S’indica que comptarà amb la col·laboració de l’EAP (Equip 
d’Assessorament Psicopedagògic) corresponent i que “en la programació del centre s’atribuiran 9 hores lectives a la docència i 
l’atenció a l’alumnat i 9 hores lectives al suport al professorat i l’acció tutorial”. No obstant aquesta figura, almenys per allò 
detectat en els casos estudiats, no té massa impacte efectiu en els centres a efectes de les funcions que aquí es volen destacar. 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/096DN/096_SE_EN.pdf
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seus potencials beneficiaris/àries. Els casos de Girona, l’Hospitalet o Canovelles són 

especialment esclaridors pel que fa aquest aspecte. 

A més dels centres de secundària, les altres dues portes d’entrada de les polítiques o els espais 

de rebuda de les persones beneficiàries són:  

- Els espais de proximitat i implicats al territori (serveis socials i centres cívics, oficines 

descentralitzades de treball com per exemple el centre de recursos ocupacionals de 

l’Hospitalet creat arran del PII del Pla de Barris).  

- Els espais pròxims als i a les joves com a col·lectiu (punts d’informació juvenil, oficines de 

recursos per a l’emancipació, etc.) en tant connecten amb la cultura juvenil i amb les diferents 

inquietuds personals, culturals i d’oci que aquests poden tenir.     

Propostes: 

 Incentivar el treball en xarxa del SOC amb les portes d’entrada del territori.  El SOC 

(les seves oficines i serveis) hauria d’intensificar les connexions amb els agents del 

territori i potenciar la seva relació amb aquestes portes d’accés locals per als i per a les 

joves en transició. Un exemple és la connexió, de caràcter informal, entre l’Oficina Jove 

de Treball de Girona i l’Oficina de Treball del municipi.  

 Prioritzar el contacte amb els centres de secundària. És l’espai que permet arribar a la 

totalitat dels potencials beneficiaris/àries dels recursos TET. 

 

C) Aproximació universalista versus aproximació focal. El perfil de les persones destinatàries 

Les portes d’accés sovint defineixen el tipus de destinatari/ària al que es pot arribar. 

L’enfocament dels programes i serveis està molt condicionats segons a qui es dirigeix i també 

sol variar en les persones destinatàries prioritzades. Dels casos examinats es pot concloure que 

s’ha de potenciar una combinació adequada entre totes dues aproximacions: de caràcter 

universal per a tots els i les joves (promoure l’aproximació i coneixement del món del treball i 

promoció de la formació professional) i de tipus especialitzat, per a joves amb carències o 

necessitats específiques.  

L’orientació universalista, a més, suposa una aproximació menys estigmatitzadora vers els i les 

estudiants amb baixos rendiments escolars, encara que s’assumeixi que aquests necessiten 

suports específics. 

Propostes: 

 Promoure programes i mecanismes TET de caràcter universal per a menors de 16 

anys. El contingut hauria de prioritzar la informació sobre recursos i el món del treball 

i, en un segon pas, podria implicar orientació sociolaboral i/o sobre formació 

professional (el programa DIRCES de l’Hospitalet o d’altres semblants en podrien ser 
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una bona aproximació). També s’ha de potenciar el contacte amb empreses o serveis 

del territori248.  

 Promoure mecanismes de suport TET universals per a joves de més de 16 anys de 

totes les edats. Aquí hi ha dos qüestions relacionades: el fet que no es pot suposar que 

els i les joves que conclouen els estudis més tard tindran coneixement del mercat 

laboral o de com afrontar la recerca de feina; i que les dones joves, les quals 

majoritàriament allarguen els itineraris educatiu-formatius, també haurien de tenir 

suport TET davant els primers contactes amb el mercat de treball. Els mecanismes 

d’informació, instrucció en recursos per a la recerca de feina o un acompanyament de 

poca intensitat podrien ser els principals elements d’aquests serveis.   

 Els mecanismes focalitzats (aquells destinats a joves que abandonaran sense 

acreditació, joves només amb ESO, joves en risc d’exclusió social) haurien de prioritzar 

la formació prelaboral intensa (menors de 16 anys); recursos d’acompanyament 

intens i individualitzats (per a menors i majors de 16 anys; generals i 

d’acompanyament a la inserció, com el que trobem en el cas de Girona); recursos de 

segona oportunitat i recursos formatius específics per als diferents perfils (més grans 

de 16 anys).  

 Assumir les problemàtiques relacionades amb el col·lectiu jove immigrant en relació a 

la legalitat vigent. 

 Els programes per a menors de 16 anys han de tenir en consideració que els 

abandonaments de l’ensenyament obligatori es poden començar a produir als 

primers cursos de l’ESO. 

 

D) Definir els objectius de les polítiques i millorar l’adaptació al jovent beneficiari 

Els objectius principals de les polítiques TET (principalment aquelles de caràcter focal) han de 

ser: 

 Retorn o continuïtat al sistema educatiu (polítiques preventives i de segona 

oportunitat). La continuïtat educativo-formativa ha de ser un objectiu del conjunt de 

programes i mesures de suport que es facin als menors de 16 anys (programa Laboràlia 

de Manresa) i també hauria de ser un component dels dispositius per a majors de 16 

anys. Hauria de ser una prioritat per sobre de la inserció laboral immediata, tal i com 

apunten els objectius concrets de la UE vinculats a l’estratègia de Lisboa, encara que, 

de vegades, el rebuig per part del o de la jove al sistema educatiu reglat pot fer-la molt 

difícil a curt termini249. 

                                            
248

 Podem citar aquí també com a exemple el cas suec, anomenat per un dels entrevistats. A la secundària obligatòria, amb 15 
anys, tots els i les estudiants passen per alguna experiència fora de l’escola vinculada amb el món laboral (visites a empreses de la 
zona) durant dues setmanes separades en el temps. Aquestes experiències s’anomenen PRAO. Al curs següent aquesta pràctica es 
pot ampliar i els i les estudiants poden optar per fer de 3 a 6 setmanes de pràctiques en una empresa. 

249
 En el moment de tancament d’aquest informe s’ha presentat la recerca “Itineraris i factors d’exclusió social” encarregada per la 

Síndica de Greuges de Barcelona que assenyala com una de les fractures principals que marquen l’exclusió del sistema educatiu 
aquella que separa les persones que segueixen estudiant voluntàriament un cop acabats els estudis obligatoris de les que no ho 
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 Acompanyament en el procés de reflexió del i de la jove. Amb un col·lectiu com el 

jove és important assumir l’opció de l’espera. En aquest pas és important consolidar la 

posició d’un referent personal (un tutor), informació sobre el mercat de treball, els 

recursos formatius i les opcions a l’abast,  instruments per a aprendre a buscar feina i 

que el o la jove avanci en l’autonomia i la autoresponsabilització sobre la pròpia vida; 

motivar-lo (davant la possible autopercepció de fracàs) i ajudar-lo en el seu procés de 

maduració. Això pot incloure implicar el o la jove en recursos formatius de relativa 

curta durada. En general, ho podríem resumir en el concepte d’”espera activa”. 

 Millora de les habilitats i competències del o de la jove en algun ofici o professió 

concreta (formació no reglada). És important que aquesta formació comporti alguna 

acreditació homologable.      

 Objectius vinculats a la inserció laboral: 

 Inserció efectiva i estable. Aquest seria l’objectiu més ambiciós i que 

es vincularia a programes com el Servei d’Acompanyament de Girona. 

Es procura fer un acompanyament que consolidi el o la jove al mercat 

de treball, preferentment amb una contractació indefinida. 

 Preparació per a la vida activa: món laboral, recerca autònoma de 

feina i inserció. S’assumeix la complicació de la inserció però es 

procura no eternitzar el seguiment i reduir la dependència del o de la 

jove respecte als serveis d’acompanyament. (El programa Balcons de 

colors de la Fundació Marianao podria aproximar-se a aquesta idea). 

 Acompanyament socioeducatiu. Acompanyament amb uns objectius 

previs als que s’han citat anteriorment. Ajudar el i la jove a superar les 

problemàtiques personals per tal d’establir un itinerari formatiu (amb 

retorn o no al sistema educatiu) o de recerca de feina; establir-se com 

a recurs proper i de referència. Aquesta seria una tasca habitualment 

vinculada a les experiències portades a terme per serveis socials o 

entitats que treballen per a la inclusió social de col·lectius en risc 

d’exclusió.   

 

Propostes: 

 Reforçar el concepte de tutorització i acompanyament en qualsevol recurs TET. Això 

també pot contribuir a reduir l’abandonament del o de la jove. 

 Promoció dels recursos mixtes (formació i facilitació del retorn al sistema educatiu a 

curt i mig termini) o les passarel·les de retorn.  

                                                                                                                                
fan, inclús al marge de si han obtingut l’acreditació corresponent. Entre les propostes de l’estudi destaquen aquelles que tenen 
per objectiu evitar el fracàs escolar i facilitar la continuïtat dels estudis un cop acabada l’ESO, per tant, respostes per prevenir els 
processos d’exclusió social que arrenquen a la infància i l’adolescència. Entre aquestes propostes es planteja la necessitat d’aplicar 
enfocaments més preventius i intervenció professional per detectar possibles situacions de fracàs escolar i problemes conductuals 
futurs així com establir un sistema de beques per finançar estudis no obligatoris i incentivar la continuïtat educativa un cop 
superada l’ESO (Sarasa i Sales, 2009). 
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 Si els centres de formació per a adults han de tenir un paper clau en aquests 

programes (mòdul C del PQPI, per exemple) han d’estar adaptats i preparats per rebre 

a joves. 

 Promoure recursos formatius de curta durada i que puguin incorporar joves durant 

quasi tot l’any (recursos de transició en el procés de reflexió). 

  Els serveis i recursos TET poden combinar alguns d’aquests objectius però s’haurien 

d’establir diferències en funció de: factors personals (motivacions, grau de 

maduració, problemàtiques socials), la seva edat (a menys edat més important la 

formació i l’acompanyament en la reflexió) i la formació assolida (si el o la jove té un 

grau de formació elevat i de moment no contempla el retorn al sistema reglat s’ha de 

primar la inserció efectiva i estable o, com a mínim, la preparació per a l’accés al món 

laboral).  

 

E) La qüestió del finançament dels recursos TET 

El finançament dels recursos TET depèn en un grau elevat d’administracions i entitats externes 

a aquelles administracions (ajuntaments) o entitats (tercer sector) que implementen 

efectivament aquests programes i serveis. Aquestes fonts de subvenció provenen en un grau 

important de diferents departaments de la Generalitat (principalment, de Treball i Educació) o 

d’administracions supramunicipals com la Diputació de Barcelona. En el cas del tercer sector 

també són clau les aportacions públiques a més de les provinents d’entitats privades com les 

caixes d’estalvi. 

La convocatòria de Projectes innovadors, els Plans educatius d’entorn, els Plans d’intervenció 

integral de la Llei de barris són algunes d’aquests fonts puntuals per als recursos TET (més enllà 

del finançament directe de PQPI, Escoles taller o Cases d’ofici amb FSE). De fet, un dels 

problemes de molts recursos TET és la inseguretat vers quines seran les seves fonts de 

finançament a mig i llarg termini, un cop s’han posat en marxa; per a casos com les ET o les CO 

hi ha la incertesa de si d’un any a l’altre es renovarà la subvenció del recurs o no. Els recursos 

limitats en el temps que  aporta un PEE o un PII poden contribuir a expandir la capacitat de 

cobrir les necessitats per part de l’Administració local, incentivar-la a assumir responsabilitats, 

estimular-la a millorar la transversalització de les seves polítiques o la seva connexió amb 

altres agents del territori, però no són una solució estable en termes financers250. 

Propostes: 

 Finançar de manera finalista programes per a menors de 16 anys que estiguin 

relacionats amb el món del treball i que tinguin com a un dels objectius la prevenció 

                                            
250

 El programa Laboràlia és el cas que més clarament exemplifica aquestes dificultats en el nostre informe. En general, els 
projectes d’adaptació curricular o d’altres projectes de suport a l’estudi per a menors de 16 anys són els que pateixen una major 
incertesa vers el finançament. A Sant Vicenç dels Horts s’ha plantejat que, quan acabi la vigència del PEE, per poder continuar amb 
un projecte com els tallers d’estudi assistit, amb un cost anual aproximat de 80.000 euros, s’haurà de demanar alguna aportació a 
les famílies.  
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del fracàs escolar (aules obertes)251. Aquí es podria distingir entre programes 

consolidats (amb resultats validables vers la graduació i la continuïtat reeixida en 

CFGM, per exemple) i nous programes (l’oferiment de suport tècnic extern seria una 

de les claus en aquest casos).  

 Cercar la creació d’un fons interdepartamental en el marc de l’Administració 

autonòmica per al finançament d’iniciatives TET que estableixin un pont en la 

intervenció entre el període de l’educació obligatòria i els primers anys de la vida 

activa dels i de les joves. Aquest fons hauria d’implicar com a mínim als Departaments 

de Treball i Educació i contribuir a coresponsabilitzar en l’impuls d’aquestes polítiques. 

 Promoure la fórmula dels convenis plurianuals amb l’Administració local252 per tal de 

reduir les incerteses vers la vida dels projectes. 

 Explorar el finançament i suport a recursos formatius TET de cicle curt, a escala 

territorial i en funció de les necessitats, amb capacitat per a acollir joves durant tot 

l’any. Aquí tenim l’exemple del programa Aprèn i Treballa (aplicació de la concepció de 

l’aprenentatge-servei), promogut per una caixa d’estalvis, i que va desenvolupar la 

Fundació Marianao a Sant Boi de Llobregat.     

 Introduir als convenis de finançament clàusules que promoguin la interacció dels 

programes i serveis amb les oficines de Treball del territori així com el treball sobre 

el concepte d’itinerari i acompanyament. 

 Promoure el finançament de tècnics/iques d’acompanyament per a joves en 

transició en el marc dels projectes locals TET.  

 

La dimensió operativa i relacional: aspectes organitzatius i xarxes d’actors 

Ens hem referit a la governança de les polítiques de transició amb l’objectiu d’integrar recursos 

i programes existents, un dels problemes més àmpliament citats, i com a requisit per a enfortir 

aquests instruments. Les xarxes intramunicipals promogudes a la província de Barcelona (Sant 

Boi, on s’insereix la Fundació Marianano, Canovelles, xarxes impulsades per la Diputació) o els 

processos de coordinació interna més fragmentaris que es produeixen a grans municipis 

assenyalen un escenari on tant administracions públiques com entitats sense ànim de lucre i 

fins i tot empreses, apunten la necessitat de la constitució d’organismes que dotin de direcció i 

ordenin els diversos recursos locals. Aquesta feina és inevitable si considerem que el pas de 

                                            
251

 El Departament de Treball no financia programes que tinguin com a destinataris preferents joves menors de 16 anys (persones 
que encara no poden ser legalment demandants d’ocupació); la rigidesa d’aquest criteri dificulta la implicació en programes 
preventius. Tanmateix el Programa operatiu del Fons Social Europeu a Catalunya, que gestiona el propi Departament de Treball a 
Catalunya, contempla per al període de programació 2007-2013 a l’eix 3 les prioritats de la lluita contra el fracàs escolar o la 
transició entre l’educació i el treball. Aquest eix rep en la seva globalitat aproximadament el 15% dels recursos totals (veure p.24 
de la Memòria 2007 del SOC). L’existència d’aquestes prioritats podria resultar contradictòria amb la política esmentada. 

252
 Un bon exemple, si bé no relacionat estrictament amb les polítiques TET, serien les Oficines Municipals d’Escolarització (OME). 

S’han subscrit convenis de duració il·limitada entre el Departament d’Educació i l’Administració local (fins que una part decideixi 
abandonar el conveni) i en què hi ha finançament garantit. En línia amb això s’han creat taules mixtes de planificació pel que fa a 
l’oferta educativa que ha d’haver-hi al territori les quals també impulsen el treball en xarxa. 
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l’escola a la vida laboral activa de nois i noies comprèn com a mínim dos àmbits diferents: el 

món educatiu i el món del treball amb els diferents serveis que s’ofereixen en cada escenari.  

L’escola és un entorn dotat d’una regulació per part de l’Administració i per tant el 

Departament d’Educació és un actor fonamental. Per altra banda, tenim els serveis vinculats a 

les polítiques actives d’ocupació en relació als joves en trànsit a un lloc de treball mínimament 

estable o almenys a una carrera laboral desenvolupada amb relativa autonomia personal i 

coneixement de l’entorn. Només l’existència diferenciada d’aquestes dues instàncies ja fan 

necessària l’aplicació d’un concepte de govern en xarxa que aplegui els IES i els diferents 

departaments de l’administració implicada (local i autonòmica). Si afegim, a més, la tasca des 

de benestar social o serveis socials (les UBASP) per atendre aquelles situacions socials de 

problemàtica més severa (encara que de vegades no només això) i de manera més integral, així 

com el paper que poden tenir les àrees de joventut, en tant són l’espai que pot comprendre 

transversalment tots els escenaris de la preadolescència fins a la vida adulta del 

destinatari/ària. El resultat és un panorama molt més complex que requereix no oblidar totes 

aquestes instàncies i tots els recursos de què disposen. El pla TET de Canovelles n’és un 

exemple clar. 

L’Administració en els seus diferents nivells hauria de tenir diferents papers però, en general, 

òbviament li correspondria l’ordenament o, almenys, el paper central pel que fa a vetllar per la 

integració de totes aquestes possibles mesures i recursos existents. Assenyalem els següents 

actors253:  

 En el nivell autonòmic apareixen dos grans tipus de tasques: 1) l’orientativa i 

planificadora, el marc idoni per a situar grans eixos i línies d’actuació comprenent tot 

el territori català; 2) la finançadora de les iniciatives, la continuïtat i l’augment dels 

recursos és un tema reivindicat per part de l’Administració local. Aquí el protagonisme 

correspon sobretot a la coordinació entre departaments i a la coordinació multinivell 

amb ajuntaments, diputacions o consells comarcals. Especialment important és el 

foment i suport econòmic dels dispositius TET locals (en la línia del treball de la 

Diputació de Barcelona), potenciant el rol de les administracions supralocals.  

  Les administracions supralocals han de jugar un paper clau de suport i coordinació, 

especialment als petits municipis, amb menor capacitat tècnica i econòmica. 

L’assessorament tècnic i el suport financer és clau.  

 El nivell local és l’escenari on el protagonisme de les xarxes municipals de recursos i 

serveis té tota la força i on la coordinació i ordenació concreta s’ha de portar a terme. 

És l’espai on s’implementen les polítiques, encara que finançades des d’altres 

instàncies. L’aparent desconnexió entre el Departament d’Educació i el Departament 

de Treball (o fins i tot entre promoció econòmica i educació en administracions de 

nivell intermedi) ha fet necessari que l’Administració local assumís el rol d’ordenador a 

nivell local. 

                                            
253

 Les escoles són un actor preferent, en especial per aplicar polítiques preventives i de reforç escolar i suport a les transicions. En 
els estudis de cas presentats s’han contemplat iniciatives desenvolupades bàsicament per l’Administració o amb el seu suport (el 
cas de la Fundació Marianao). No obstant això, cal mencionar el món laboral, les empreses i, per últim, els i les joves destinatàries 
de les polítiques i el seu entorn familiar i comunitari.  
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La grandària dels municipis condiciona en gran mesura els recursos de què disposen.  Les 

limitacions pressupostàries dels municipis petits poden facilitar, fins i tot, incentivar  la creació 

d’estructures organitzatives transversals TET que endeguin dinàmiques de col·laboració 

tècnica i generin xarxes de recursos que incorporin altres entitats del territori (especialment 

entitats del tercer sector). Els municipis grans, amb més capacitats, necessiten tanmateix 

coordinar tot el conjunt de serveis i programes que impliquen les polítiques de transició, per 

tal d’ordenar i optimitzar els recursos. L’objectiu hauria de ser el desenvolupament de 

programes transversals TET, estructures interdepartamentals estables i circuits interns entre 

els diferents recursos de l’Administració local, recursos del SOC, IES i entitats del tercer sector 

(el Pla TET de Canovelles, la seva estructura organitzativa político-tècnica i el DLI exemplifiquen 

la tendència a aquest objectiu). Sovint en aquests grans municipis es fa més difícil aconseguir 

el suport polític i tècnic per a la generació d’aquestes estructures i després fer-les viables. 

En tot aquest panorama, les entitats del tercer sector són quelcom més que entitats 

prestadores de serveis. Davant la limitació dels recursos de què disposen els ajuntaments o les 

seves rigideses administratives, algunes entitats sense ànim de lucre assumeixen una 

responsabilitat important en el suport a les transicions de l’escola al treball. Però, a més, han 

de poder oferir noves perspectives o enfocaments experimentals que l’Administració 

probablement no podria assumir d’una manera tan clara. La seva implicació amb el territori, el 

coneixement de l’entorn o la capacitat de generació de xarxes de relacions entre el veïnatge 

són altres dels seus punts forts.  

Propostes: 

 Planificació i visió de conjunt de les polítiques TET des de l’Administració 

autonòmica: millora de la coordinació entre els Departaments de Treball i Educació, 

per exemple, respecte al seguiment dels programes que desenvolupen els ajuntaments 

o l’existència de recursos dintre del sistema educatiu reglat (CFGM i CFGS) i els que hi 

ha fora (formació prelaboral, etc.). Es podria comptar amb entitats supralocals com 

xarxes de municipis o consells comarcals per afrontar el diagnòstic del territori, 

detectar necessitats o establir formes d’articulació concretes. 

 Impuls del treball en xarxa: intramunicipal (coordinació entre equip tècnic del SOC-

OTG, equips municipals i altres recursos) i intermunicipal (incentivar xarxes de 

programes TET).  

 L’Administració autonòmica ha d’assumir el rol d’oferir suport econòmic i tècnic en el 

disseny i implementació de dispositius TET locals allà on cap administració supralocal 

ho estigui assumint.  

 Millora de l’organització interna dels recursos existents. Una referència podria ser 

l’experiència dels PQPI-PTT. Aquesta experiència, per exemple, en l’aspecte del treball 

en xarxa (intercanvi d’experiències i materials de treball, etc.) o en el paper de la 

tutorització es podria tractar d’adaptar a recursos com els PQPI-FIAP. 
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 Ajustament entre el calendari escolar i el calendari dels programes TET del 

Departament de Treball per facilitar la tasca d’orientació i acompanyament que es fa 

des dels dispositius locals o els IES. El fet que hi hagi aquesta desconnexió fa més difícil 

l’estabilitat dels i de les joves dintre dels circuits o a prop dels serveis. Especialment 

important és el coneixement del moment d’inici dels programes amb suficient 

antelació per derivar els i les joves i no perdre oportunitats per incloure’ls.  

 Planificació plurianual i amb previsió de futur per als programes que gestionen les 

administracions locals i estan finançats pel SOC. El desconeixement de la continuïtat o 

no continuïtat dels recursos (escoles-taller, PQPI, etc.) genera incertesa i inestabilitat 

en els dispositius; pot generar desconfiança en la persona beneficiària i, en general, 

redueix la fiabilitat del conjunt del servei.  

 Impulsar la creació de registres conjunts de dades de joves en transició que estan 

sent orientats o acompanyats entre els diferents serveis d’un ajuntament. L’exemple 

aquí és l’aplicatiu informàtic desenvolupat per al DLI de Canovelles. 

 El mòdul C dels PQPI i el paper de les escoles d’adults. Es valora positivament l’opció 

de poder assolir el graduat amb aquest programa però es planteja si les escoles 

d’adults tal com ara estan configurades són l’espai idoni per a aquest col·lectiu jove. 

També es proposa una major coordinació entre els diferents actors que han de portar 

a terme el PQPI i específicament el mòdul C: compatibilitzar currículums, horaris, 

inscripcions, etc. Es considera pràcticament impossible actualment que un o una jove 

pugui compatibilitzar el mòdul A, el mòdul B i el mòdul C en un mateix any.  

 Incorporar la cultura de l’avaluació als programes TET. És quelcom que s’ha de 

plantejar en el disseny mateix dels programes o serveis. En aquest sentit es pot 

destacar la tasca que s’està impulsant des de la Xarxa TET del Baix Llobregat. 

 Promoure la informació sobre el conjunt de recursos TET al territori a tècnics i 

tècniques d’ajuntaments i consells comarcals de totes les àrees que poden exercir 

competències vers el col·lectiu  jove. Aquí es destaca el desconeixement de tot el nou 

panorama que ha comportat el pas dels PGS als PQPI. 

 Promoure espais a Internet que recullin de manera actualitzada el conjunt de 

recursos TET d’un territori.  Contribuir a la seva difusió. 

 Aprofitar les potencialitats d’instruments existents que fomenten el treball en xarxa 

per optimitzar recursos i planificar en conjunt. Un exemple podrien ser les àrees 

educatives (en aquest cas com a projecte): aquestes noves agrupacions territorials de 

centres de primària i secundària poden acomplir un rol en la coordinació d’alguns 

programes TET (principalment aquells per a menors de 16 anys) en paral·lel a 

l’augment de coresponsabilització dels ajuntaments i departaments de la Generalitat. 

Els projectes de diversificació curricular necessiten autonomia del territori i 

possibilitats d’aplicar noves estratègies. 
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7 Fonts d’informació 

7.1 Entrevistes realitzades per a la primera part de l’informe  

 
 Emili Palacios (Consell d’Avaluació de Polítiques Educatives). Octubre de 2008. 

 Francesc Santamaria i Carme Navarro (Tècnics de la Secretaria d'Ocupació i d'Educació 
de la Unió General dels Treballadors). Novembre de 2008. 

 Assumpta Sopeña (Coordinadora Pla de Transició al Treball). Desembre de 2008. 

 

7.2 Llistat de persones entrevistades per cas 

Manresa 

 Lluïsa Solé (Tècnica d’ocupació; responsable-coordinadora Laboràlia). Febrer de 2009. 

 Margarida Borràs (Tutora per al grup Laboràlia a l’IES Pius Font i Quer de Manresa). 
Febrer de 2009. 

 Marta Romeo (Tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Girona). Febrer de 2009. 

 Víctor (Monitor del tastet d’electricitat del programa Laboràlia). Febrer de 2009. 

 

Girona 

 Marta Esteva (Responsable de l’Ajuntament per al PTT i tutora del PTT de Girona). 
Febrer de 2009. 

 Joan Massó (Tècnic acompanyament a la inserció del DIE de Girona). Febrer de 2009. 

 Miquel Resclosa (Tècnic de l’Oficina Jove de Treball de Girona). Febrer de 2009. 

 Jordi Roura (Serveis Socials al barri de Santa Eugènia; educador social i implementador 
del programa Fem feina) i Fina Espinosa (Serveis Socials al barri de Santa Eugènia; 
anterior responsable del Fem feina i responsable de joves del PEiC de Girona). Febrer 
de 2009. 

 

Fundació Marianao de Sant Boi del Llobregat 

 Laura Cruz (Responsable de l’Àrea d’Inserció Social i Laboral de l’entitat). Febrer de 
2009. 

 Esther Roc (Responsable de projectes de formació prelaboral). Febrer de 2009. 

 Raquel Lozano (Tècnica d’orientació i inserció; actualment implicada al projecte 
Balcons de colors i abans orientadora a l’Aprèn i treballa). Febrer de 2009. 
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 Conchi Andrés (Cap de la Unitat d’Educació Permanent i Inserció Sociolaboral de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat). Març de 2009. 

 

Canovelles 

 Jordi Canal (Tècnic d'Educació i responsable Pla TET de Canovelles). Març de 2009. 

 Carme Baró (Tècnica de Promoció Econòmica  i responsable DIL de Canovelles). Març 
de 2009. 

 Ricard Morales (Tutor de 4rt d’ESO i responsable a l’IES Bellulla del programa l'Empresa 
Educa). Març de 2009. 

 Laura Ondoño (Responsable del programa Parlem de feina a l’IES Bellulla). Març de 
2009. 

 

L’Hospitalet de Llobregat 

 María José Rodríguez (Cap de negociat d’Educació Especial, Adults i Postobligatori i 
responsable del POA de l’Hospitalet) i Ruth Nicolau (tècnica d’orientació del POA). 
Març de 2009.  

 Belén Rufián (Responsable de l’Àrea de Formació de l’Oficina d’Emancipació Juvenil de 
l’Hospitalet). Març de 2009. 

 Pere González (Tècnic de Promoció Econòmica i responsable dels programes de 
formació). Març de 2009. 

 Estela Clemente. (Responsable projecte Bellvís i projectes amb fons europeus de 
l’Hospitalet). Març de 2009. 

  

Xarxa Transició Escola-Treball del Baix Llobregat 

 Conchi Andrés (Cap de la Unitat d’Educació Permanent i Inserció Sociolaboral de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat; també representant a la xarxa TET del Baix 
Llobregat per part de Sant Boi i responsable de la gestió administrativa de la xarxa). 
Març de 2009. 

 Marcel·lina Bosch (Cap dels Serveis d'Educació de Sant Vicenç dels Horts i una de les 
iniciadores del projecte de la xarxa TET del Baix Llobregat com a representat de Sant 
Vicenç dels Horts). Març de 2009.  
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Boi. Es pot consultar a: 
http://www.deprop.net/materies.asp?numrev=16&sumari=8&seccio=0&numart=1&te
ma=4&numtem=2&versio=1 

 Departament d’Educació. Informació sobre oferta de PQPI 2008-2009 al Baix Llobregat. 
Es pot consultar a: 
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/%C3%80rees%20d%27actuaci%C3%B
3/Estudis/PQPI/documents/arxius/Oferta_PQPI_2008_09_ST_Baix_Llobregat_nov08.xl
s 

 Fundació Marianao. 2007. Notícia sobre projectes d’inserció laboral per a joves. Es pot 
consultar: 
http://www.marianao.net//index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemi
d=2 

 Fundació Marianao. 2008. Conveni de la Fundació Marianao amb l'Obra Social de ''La 
Caixa''. Es pot consultar a: 
http://www.marianao.net//index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemi
d=2 

 Fundació Marianao. 2008. “L’Aula Taller de Medi Ambient de la Fundació Marianao 
participa al 2n Congrés Català de la Bicicleta”. Es pot consultar a: 
http://www.marianao.net//index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemi
d=2 

 Fundació Marianao. 2008. Notícies sobre el programa Accés. Es poden consultar a: 
http://www.marianao.net//index.php?option=com_content&task=view&id=118&Item
id=2 
http://www.marianao.net//index.php?option=com_content&task=view&id=120&Item
id=2 
http://www.marianao.net//index.php?option=com_content&task=view&id=135&Item
id=2 

 Fundació Marianao. 2008. 2TICBOI i BICIBOI compleixen dos anys de vida”. Es pot a 
consultar a:  
http://www.marianao.net//index.php?option=com_content&task=view&id=122&Item
id=2 

 Fundació Marianao. 2009. Notícies sobre el PQPI d’Auxiliar de cuina. Es poden 
consultar a: 
http://www.marianao.net//index.php?option=com_content&task=view&id=139&Item
id=2 
http://www.marianao.net//index.php?option=com_content&task=view&id=160&Item
id=2 

 Fundació Marianao. Memòria general dels projectes any 2006. Es pot consultar a: 
http://www.marianao.net/ 

 Obra social La Caixa. Programa Incorpora. Es pot consultar a: 
http://obrasocial.lacaixa.es/integracionlaboral/programa_ca.html 

 Servei Local de Transició Escola Treball de Sant Boi de Llobregat. 2009. Guia de 
recursos i serveis per a la transició escola treball de Sant Boi per al professorat. 
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L’Hospitalet de Llobregat 

 Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 2009. Documents resum sobre el programa 
POA.  

 Ajuntament de l’Hospitalet, Àrea de Promoció Econòmica. Es pot consultar a: 
http://www.e-promocio.com/userFTP/pdf09/PROJECTE_%20BELLVIS.pdf 

 Ajuntament de l’Hospitalet, Regidoria Delegada de Joventut. 2004. Oficina de Recursos 
para la Emancipación Juvenil. Es pot consultar a: 
http://www.jscat.org/factoriaweb/webemancipacio/OFICINA_DE_RECURSOS_PARA_L
A_EMANCIPACI_N_JUVENIL.pdf 

 Ajuntament de l’Hospitalet, Regidoria Delegada de Joventut.” Ficha de experiencia de 
participación de jóvenes en el proceso de información juvenil de los servicios de 
información juvenil”. Es pot consultar a: 
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=10527857
28 

 Ajuntament de l’Hospitalet, Regidoria Delegada de Joventut. Fullet sobre el Programa 
d’emancipació juvenil. 

 Ajuntament de l’Hospitalet, Regidoria Delegada de Joventut. Guia postsecundària, 
Guia jove d’itineraris formatius 2009.  

 Ajuntament de l’Hospitalet. 2009. Reglament del Consell de la Formació Professional 
de l’Hospitalet.  

 Ajuntament de l’Hospitalet. Trabajo en los institutos (DIRCES) Plan comunitario. Es pot 
consultar a:  
http://www.joventutlh.cat/emancipacio/100856_2.aspx  

 Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet per a la implementació i desenvolupament 
d’un projecte pilot “Projecte Bellvís”. Es pot consultar a: 
http://www.lamalla.cat/media/000000000002390/000000001194806.pdf 

 Departament d’Educació. Informació sobre oferta de PQPI 2008-2009 al Barcelonès. Es 
pot consultar a la xarxa. 

 Injuve. Notes de premsa 2006, Oficina de Recursos para la Emancipación Juvenil en 
l'Hospitalet de Llobregat. Es pot consultar a: 
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.item.action?id=1492310791&menuId=9
35657301 

 Portal dels Joves del Barcelonès. 2004. Notícia sobre el POA de l’Hospitalet. Es pot 
consultar a: http://www.barcelonesjove.net/enews.php?var=1538 

 

Canovelles 

 Ajuntament de Canovelles i Diputació de Barcelona. Tu tries!, fullet per a joves sobre el 
Dispositiu d’Inserció Local.  

http://www.e-promocio.com/userFTP/pdf09/PROJECTE_%20BELLVIS.pdf
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=1052785728
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=1052785728
http://www.joventutlh.cat/emancipacio/100856_2.aspx
http://www.lamalla.cat/media/000000000002390/000000001194806.pdf
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.item.action?id=1492310791&menuId=935657301
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.item.action?id=1492310791&menuId=935657301
http://www.barcelonesjove.net/enews.php?var=1538
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 Ajuntament de Canovelles. Pla de Transició Escola Treball de Canovelles, accions 
previstes per al curs 2008-2009. 

 Ajuntament de Canovelles. Guia d’activitats i serveis per a l’educació 2008-2009. Es pot 
consultar a:  
http://www.canovelles.cat/download/serveis/educacio/guia_educativa_2008.pdf 

 Ajuntament de Canovelles. Dispositiu Local d’Inserció (DLI). Es pot consultar a: 
http://www.canovelles.cat/promocio-economica-ptet.php  

 Ajuntament de Canovelles. Programes del Pla TET. Es pot consultar a: 
http://www.canovelles.cat/ciutat-educadora-ptet-programes.php 

 Ajuntament de Canovelles. Projecte L’empresa educa. Es pot consultar a: 
http://www.canovelles.cat/l-empresa-educa.php 

 Departament d’Educació. Informació sobre oferta de PQPI 2008-2009 al Vallès 
Oriental. Es pot consultar a: 
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/%C3%80rees%20d%27actuaci%C3%B
3/Estudis/PQPI/documents/arxius/Oferta_PQPI_2008_09_ST_Maresme_Valles_Or_no
v08.xls 

 Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de 
Barcelona. 2002. Informe final, diagnosi de la transició escola-treball en el municipi de 
Canovelles.  

 De Prop, Revista de política educativa local. Febrer de 2006. IV Jornada de Bones 
Pràctiques Locals en Educació: Municipis, Educació i Inclusió Social celebrades al Prat 
de Llobregat el 16 de febrer de 2006. El Dispositiu Local d'Inserció de Canovelles. Es 
pot consultar a: 
http://www.deprop.net/materies.asp?numrev=16&sumari=8&seccio=0&numart=1&te
ma=4&numtem=3&versio=1 

7.3.3 Normativa 

Bases de regulació de subvencions (Escoles taller, Cases d’ofici, Taller d’ocupació i Unitat de 

Promoció i Desenvolupament. 23 Maig 2002) 

Decret per a la regulació dels Programes de qualificació professional inicial (PQPI)  

Decret 123/2002 de 16 de abril que estableix l’ordenació general dels Programes de garantia 

social a Catalunya (DOGC núm. 3627 2.5.2002) (PGS) 

Decret 143/2007 pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria 

obligatòria, que determina que el Departament d'Educació organitzarà i autoritzarà PQPI per 

afavorir la inserció social, educativa i laboral del jovent major de setze anys, que no hagi 

obtingut el títol de graduat/ada en ESO.  

Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de 

millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial. (DOGC 4215 - 

09/09/2004).  

http://www.deprop.net/materies.asp?numrev=16&sumari=8&seccio=0&numart=1&tema=4&numtem=3&versio=1
http://www.deprop.net/materies.asp?numrev=16&sumari=8&seccio=0&numart=1&tema=4&numtem=3&versio=1
http://www.oficinatreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/_fitxers/Decret_369_2004.pdf
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Llei 56/2003, d’ocupació. BOE núm. 301.  

Llei orgànica d'educació 2/2006, que estableix que correspon a les administracions educatives 

organitzar els Programes de qualificació professional inicial.  

Llei orgànica 5/2002 de les qualificacions i de la formació professional que estableix la 

regulació relativa al reconeixement, avaluació i acreditació de les qualificacions professionals 

adquirides, dins de la qual es preveu el reconeixement parcial acumulable de les qualificacions 

no completades.  

Ordre ministerial de 14 de novembre de 2001, per la qual es regulen els programes d’Escoles 

taller i Cases d’oficis i les Unitats de Promoció i Desenvolupament.  

Ordre TRE/220/2002, de 23 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les 

subvencions destinades als projectes d'Escoles taller, Cases d'oficis, Tallers d'ocupació i Unitats 

de Promoció i Desenvolupament. 

Ordre PRE/308/2008, de 13 de juny, per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels 

Programes de qualificació professional inicial, es regulen les bases de concessió de subvenció 

d'aquests programes i s'obre la convocatòria per al curs acadèmic 2008-2009. 

Ordre TRE/337/2008, de 10 de juliol, per la qual s’estableixen les bases que han de regir la 

concessió de subvencions per a Projectes innovadors cofinançades pel Fons Social Europeu.  

Ordre ministerial de 14 de novembre de 2001, per la qual es regulen els programes d’Escoles 

taller i Cases d’oficis i les Unitats de Promoció i Desenvolupament.  

Pla de concertació XBMQ 2008-2011, Diputació de Barcelona.  

Reial decret 1050/1997, de 27 de juny, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de la gestió 

realitzada per l’INEM en l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació. 

Resolució TRE/2369/2008, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2008 

per a la concessió de subvencions en el marc del projecte Treball als barris.  

Procediment d’autorització dels Programes de qualificació professional inicial. Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya (DOGC) Nº 5158 23.6.2008. 

Reial decret 1050/1997, de 27 de juny, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de la gestió 

realitzada per l’INEM en l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació. 

TRE/220/2002 que estableix les bases reguladores de les subvencions destinades als projectes 

d’Escoles taller, Cases d’oficis, Tallers d’ocupació i Unitats de Promoció i Desenvolupament. 

 

https://www.gencat.net/eadop/imatges/5182/08204127.pdf
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Annex 1. Programes del Servei d’Ocupació de Catalunya: Transició escola-treball i inserció laboral de joves 

Polítiques d’inserció laboral de joves i transició escola-treball 

ACCIONS DESCRIPCIÓ COL·LECTIU DESTINATARI 

Programes de garantia 
social (PGS) 
(substituït per PQPI) 

 
Accions formatives bàsica i professional per ajudar al 
jovent a la incorporació a la vida activa o prosseguir els 
seus estudis en els diferents ensenyaments reglats, 
especialment en la formació professional de grau mitjà  
 

Persones no ocupades de 16 a 24 anys 
que no hagin assolit l’ESO 

Programes de qualificació 
professional inicial (PQPI) 

 
Formació bàsica i professional que faciliti la 
incorporació al món laboral o la continuïtat de l’itinerari 
formatiu, especialment en la formació professional 
específica de grau mitjà, un cop superada la prova 
d’accés. També donen l’opció als i a les joves que ho 
desitgin, de fer una formació complementària per 
obtenir el títol de graduat/ada en ESO. 
 

Persones joves més grans de 16 anys i 
prioritàriament menors de 21 que 
finalitzen l’etapa d’ensenyament 
obligatori sense obtenir el títol de 
Graduat/ada en educació secundària. 

Cases d’ofici 
 
Formació, qualificació i pràctica professional 
 

Persones aturades menors de 25 anys 

Escoles taller 
 
Formació, qualificació i pràctica professional 
 

Persones aturades menors de 25 anys 
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Polítiques en les què el col·lectiu jove és prioritari 

ACCIONS DESCRIPCIÓ COL·LECTIU DESTINATARI 

 
Projectes d’orientació i 
acompanyament a la inserció  
 

 
Informació i orientació professional per facilitar a les 
persones determinar les seves capacitats i interessos, 
adoptar les decisions formatives i laborals i gestionar el 
seu aprenentatge i trajectòria laboral  
 

 
Persones joves menors de 25 anys inscrits 
com a demandants d’ocupació i no 
ocupats i majors de 45 anys i dones 

Programa d’inserció 
sociolaboral de col·lectius 
amb dificultats especials 

 
Accions ocupacionals integrades, dispositius i altres 
accions innovadores 

 
Persones aturades. Amb prioritat alguns 
col·lectius entre els que s’inclouen joves 
en situació de risc d’exclusió social 
 

Plans d’ocupació 
Contractació  per a la realització d’obres i serveis 
d’interès general i social 

 
Persones aturades demandants 
d’ocupació. Amb preferència determinats 
col·lectius entre els què s’inclouen joves 
menors de 25 anys que fa menys de 6 
mesos estan en situació d’atur i no han 
accedit a cap mesura formativa 
 

 
Programa d’inserció laboral 
de persones amb disminució i 
amb dificultat d’inserció 

 
Subvencions per a la inserció laboral de persones amb 
disminució i/o amb dificultats d’inserció laboral 

 
Persones amb disminució i amb dificultats 
d’inserció: inclou majors de 16 anys i 
menors de 30 provinents d’institucions de 
protecció de menors o en risc d’exclusió 
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Polítiques genèriques que inclouen formació-inserció 

ACCIONS DESCRIPCIÓ COL·LECTIU DESTINATARI 

Formació ocupacional (Pla 
FIP) 
 

Accions de formació professional ocupacional 
vinculades al Catàleg de Qualificacions Professionals de 
Catalunya 

Persones no ocupades demandants 
d’ocupació (es prioritzen col·lectius entre 
els quals joves en recerca de la primera 
ocupació) 

Formació ocupacional amb 
compromís de contractació 

 
Capacitació professional a persones en atur per 
desenvolupar una ocupació concreta en una empresa o 
agrupació empresarial que tingui una necessitat 
immediata  
 

Persones no ocupades 

Formació ocupacional: 
accions adreçades a noves 
qualificacions 

 
Formació professional ocupacional per adquirir 
competències requerides en una ocupació emergent o 
sotmesa a una actualització  
 

Persones no ocupades 
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Annex 2. Fitxa resum dels programes i experiències revisades als casos 

 

Manresa 

Títol de l’experiència: Programa Laboràlia 

Entitat promotora 
Ajuntament de Manresa (Regidoria d’Educació i de Promoció 
Econòmica a través del Centre de Iniciatives per a l’Ocupació o 
CIO) 

Entitats participants 

 Diputació de Barcelona (Àrea d’Educació) 

 Departament d’Educació de la Generalitat (Conveni 
d’aula oberta) 

 IES públics del municipi: Guillem Catà, Lacetània, Lluís 
de Peguera, Pius Font i Quer. 

 Centres proveïdors (gremi de perruquers, pastisseria) 
no municipals. 

Durada de l’experiència  

El programa s’inicia el curs 2002-2003 amb només dos instituts i 
31 persones beneficiàries, durant alguns mesos del curs. El 
2003-2004 ja funciona amb els 4 instituts, tot el curs, i 59 
persones beneficiàries inicials  

Lloc de la implementació 
Manresa, capital del Bages (terme municipal de 75.000 
habitants) 

Pressupost (finançament) 100.000 euros (Diputació de Barcelona i Ajuntament) 

Col·lectiu destinatari 

Estudiants de segon cicle de l’ESO (fonamentalment de 4rt curs) 
amb escassa motivació vers la continuïtat en el sistema 
educatiu un cop tinguin 16 anys i amb possibilitats de superar el 
cicle 
No s’inclouen alumnes amb dificultats d’adaptació social o 
escolar que impliquin conductes agressives o necessitats 
educatives especials  
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Girona  

Títol de l’experiència: PQPI-PTT de Girona 

Entitat promotora: 
Ajuntament de Girona i Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya 

Entitats participants: 

 Associacions del sector de l’hostaleria i el comerç per a 
la realització de pràctiques 

 Escola d’Hostaleria 

 Departament de Treball (expedeix el certificat de 
professionalitat per als i per a les alumnes) 

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

S’inicia el curs 1993-1994. 16 anys 

Lloc de la implementació: Girona, capital de província (95.000 habitants) 

Pressupost 
(finançament): 

Dada no disponible (Ajuntament 50%, Departament d’Educació 
50%) 

Col·lectiu destinatari: Persones joves de 16 a 21 anys que no s’han graduat en ESO 

 

 

Títol de l’experiència: Servei d’acompanyament a la inserció del DIE de Girona 

Entitat promotora: 
Ajuntament de Girona (a través del DIE, Dispositiu d’Inserció 
Econòmica de l’Àrea de Desenvolupament Local i Promoció) 

Entitats participants:  

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

El DIE existeix des del 1996 però aquest servei en concret des 
del 2003, aproximadament 6 anys 

Lloc de la implementació: Girona, capital de província (95.000 habitants) 

Pressupost 
(finançament): 

Dada no disponible (Subvencions en un 90%; probablement a 
través del SOC) 

Col·lectiu destinatari: 

Persones usuàries del DIE que acaben un curs o que s’apunten a 
la borsa i tenen dificultats per trobar o mantenir la feina  
Els i les joves serien un del col·lectius atesos més important. 
Predominen aquells i aquelles sense acreditació en ESO, poc 
qualificats/ades; predomini de les persones nouvingudes 
extracomunitàries 
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Títol de l’experiència: Oficina Jove de Treball de Girona 

Entitat promotora: 
Ajuntament de Girona i Secretaria de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya 

Entitats participants: Consell Comarcal del Gironès  

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

Des de juny de 2006 (abans només hi havia un punt 
d’informació juvenil genèric). 3 anys 

Lloc de la implementació: Girona 

Pressupost 
(finançament): 

Dada no disponible (una part correspon a l’Ajuntament, una 
altra al Consell Comarcal i una altra a la Generalitat) 

Col·lectiu destinatari: 

Persones joves de 16 a 30 anys, amb permís de treball, de tota 
l’àrea metropolitana de Girona 
Les persones beneficiàries tenen majoritàriament de 18 a 24 
anys, amb batxillerat o estudis superiors 

 

Títol de l’experiència: Programa Fem feina 

Entitat promotora: 
Ajuntament de Girona (Àrea de Polítiques Socials, UBASP Santa 
Eugènia) i Centre Infantil i Juvenil Parroquial de Santa Eugènia 
(CIJP)  

Entitats participants: IES dels barris 

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

Es comença a dissenyar el 1995 i es comença a implementar el 
1996. 13 anys 

Lloc de la implementació: 
Barris de Santa Eugènia, Sant Narcís i Can Gibert de Girona 
(16.000 habitants) 

Pressupost 
(finançament): 

No hi ha finançament específic (els costos es reparteixen entre 
el CIPJ i l’Ajuntament) 

Col·lectiu destinatari: 

Persones joves d’entre  16 i 25 anys d’aquests barris. 
Principalment aquells i aquelles amb baix nivell de formació i 
amb poca capacitat per trobar i mantenir la feina, en situació de 
risc i/o amb dificultats per sortir de la pobresa o certa 
marginalitat. El col·lectiu nouvingut extracomunitari ha guanyat 
importància quantitativa en el conjunt de persones 
beneficiàries 
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Xarxa Intermunicipal de Transició Escola-Treball (TET) del Baix Llobregat 

Títol de l’experiència: Xarxa Intermunicipal TET del Baix Llobregat 

Entitat promotora: Diputació de Barcelona (Àrea d’Educació) 

Entitats participants: 

Actualment 12 municipis de la comarca (en la major part dels 
casos a través dels departaments d’educació dels ajuntaments): 
Abrera, Castelldefels, Cornellà, Esparraguera, Martorell, Molins 
de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant 
Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans 
 
GRET (Grup de Recerca en Educació i Treball) de la UAB 

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

S’inicia el 1996 amb 4 ajuntaments 

Lloc de la implementació: Comarca del Baix Llobregat (781.000 habitants) 

Pressupost 
(finançament): 

13.000 euros a l’any aproximadament (a càrrec de la Diputació 
de Barcelona) 

Col·lectiu destinatari: 

Ajuntaments de la comarca amb interès en reflexionar sobre la 
TET i en desenvolupar dispositius locals amb xarxes 
intramunicipals. Més concretament, tècnics municipals de les 
àrees implicades en el projectes locals de transició (fins ara 
principalment han estat dels departaments d’educació). 
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Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat 

Títol de l’experiència: Aula-Taller de Medi Ambient: Biciboi i Ticboi 

Entitat promotora: 
Fundació Marianao i Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya (Agència Catalana de 
Residus) 

Entitats participants: 

(Hi col·laboren derivant joves): 
 Servei Local de TET de Sant Boi 

 IES de la comarca 

 Serveis Socials d’Atenció Primària de Sant 
Boi 

 Direcció de Justícia Juvenil 

 EAP 

 Equips d’atenció a la infància i a 
l’adolescència 

 Xarxa de Salut Mental 

 
(Ofereixen suport o col·laboren): 
Fundació Territori i Paisatge (Caixa Catalunya), 
Ordre Hospitalària de St. Joan de Deu: Serveis de 
Salut Mental, CEIP Amat Verdú, SISOSCAT, ECA 
Global, Policia Local de Sant Boi 

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

Des de 2006, Biciboi i des de 2007, Ticboi  

Lloc de la implementació: Sant Boi de Llobregat (més de 81.000 habitants) 

Pressupost (finançament): 
Dada no disponible (100% a càrrec de l’Agència 
Catalana de Residus) 

Col·lectiu destinatari: 

Persones joves desmotivades en situacions de risc 
d’exclusió social; sense acreditació en ESO, 
inactius/ives des de que van deixar l’escola, 
mancats/ades d’informació i competències per 
buscar feina 
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Títol de l’experiència: 
Servei d’Orientació, Intermediació i Inserció 

Laboral: Balcons de Colors 

Entitat promotora: 
Fundació Marianao 
Obra Social La Caixa, pel que fa al programa 
Incorpora 

Entitats participants: 

 Altres entitats que també treballen en el 
marc del Programa Incorpora (Barcelona 
Sud: Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat) 

 Empreses col·laboradores 

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

Des de 1998 (des del 2007 funciona de forma 
sinèrgica amb el programa Incorpora) 

Lloc de la implementació: Sant Boi de Llobregat (més de 81.000 habitants) 

Pressupost (finançament): 

Dada no disponible (Totalment a través de la 
Fundació Marianao i els seus pressupostos generals; 
ara compta amb el suport del programa Incorpora 
de l’Obra Social de La Caixa) 

Col·lectiu destinatari: 

Persones en edat de treballar.  Especialment 
persones en risc d’exclusió social. Els i les joves són 
un dels col·lectius amb que més es treballa doncs 
poden venir derivats d’altres recursos formatius de 
la Fundació 

 

Títol de l’experiència: Aprèn i treballa 

Entitat promotora: 
Fundació Marianao, conjuntament amb altres 
entitats i Obra Social La Caixa   

Entitats participants: 
Entitats a on es realitzaven els serveis o pràctiques 
del programa (escoles públiques, AAVV...) 

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

De 2006 a 2007 

Lloc de la implementació: Sant Boi de Llobregat (més de 81.000 habitants) 

Pressupost (finançament): 
Dada no disponible (Obra Social La Caixa en gran 
part) 

Col·lectiu destinatari: 

Joves majors de 16 anys, sense acreditar en ESO, en 
situació d’inactivitat i desorientació. Derivats 
directament de l’IES però també de Serveis Socials, 
Justícia o altres projectes de la Fundació     
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Títol de l’experiència: PQPI Auxiliar de cuina 

Entitat promotora: Fundació Marianao  

Entitats participants: 

Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya 
Dept. d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
 
(Hi col·laboren derivant joves): 

 Servei Local de TET de Sant Boi 

 Serveis Socials de Sant Boi 

 Delegació de Menors de Justícia 

 IES del municipi 

 
Institucions i empreses on es realitzen pràctiques 

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

Des de l’any 2004 

Lloc de la implementació: Sant Boi de Llobregat (més de 81.000 habitants) 

Pressupost (finançament): 
Dada no disponible (100% a càrrec del Dept. de 
Treball) 

Col·lectiu destinatari: 
Persones joves no acreditades enl’ ESO de 16 a 21 
anys 

 

L’Hospitalet de Llobregat 

Títol de l’experiència: Programa POA (Orientació i Acompanyament) 

Entitat promotora: Ajuntament de l’Hospitalet (Educació) 

Entitats participants: 

 Entorn SCC (empresa que executa alguns 

projectes en el PEE) 

 8 IES públics. 6 d’ells de la zona Nord 

(Pubilla Cases-Can Serra; Collblanc-Torrassa-

Florida) i 2 de la zona Sud (Bellvitge-el 

Gornal) 

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

Des del 2002-2003 a 4 dels IES de la zona Nord; el 
2005 s’afegeixen dos IES més d’aquesta zona. Els 
dos de la zona Sud s’han incorporat el 2007  

Lloc de la implementació: L’Hospitalet de Llobregat (254.000 habitants) 

Pressupost (finançament): 
120.000 euros (PEE: 70% Dept. d’Educació, 30% 
Ajuntament) 

Col·lectiu destinatari: 
Tots els i les joves dels darrers cursos de l’ESO però 
especialment els que presenten dificultats per 
graduar-se o poden abandonar abans d’arribar a 4rt. 
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Es dóna suport i assessorament als tutors i a les 
tutores dels últims cursos de l’ESO (especialment 
4rt) 

 

 

Títol de l’experiència: Aula Oberta (Tallers pre-laborals) 

Entitat promotora: Ajuntament de l’Hospitalet (Educació) 

Entitats participants: 

 Fundació El Llindar (realitza els tallers) 

 IES participants (4 IES dels 8 que participen 

al POA) 

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

Des del 2006 

Lloc de la implementació: L’Hospitalet de Llobregat (254.000 habitants) 

Pressupost (finançament): 
72.000 euros (PEE: 70% Dept. d’Educació, 30% 
Ajuntament) 

Col·lectiu destinatari: 
Alumnes d’IES dels últims cursos que tindran 
dificultats per a assolir la graduació en ESO 

 

Títol de l’experiència: 
Programa DIRCES (Descentralització d’Informació i 

Recursos als Centres d’Educació Secundària) 

Entitat promotora: Ajuntament de l’Hospitalet  (Joventut) 

Entitats participants: 

 Tots els IES públics del municipi (en total 16; 

dos són exclusivament d’educació 

postobligatòria i PQPI) 

 Centres culturals del municipi (realització de 

tallers): La Bòbila, Santa Eulàlia, Bellvitge 

 Associació d’Estudiants de l’Hospitalet 

 Diputació de Barcelona 

 Altres entitats col·laboradores 

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

Existeix des del 2000-2001 (però el porta la 
Regidoria Delegada de Joventut des del 2005 
aproximadament) 

Lloc de la implementació: L’Hospitalet de Llobregat (254.000 habitants) 

Pressupost (finançament): 
Dada no disponible (suport per part de la Diputació 
de Barcelona) 

Col·lectiu destinatari: 
Persones joves que estudien educació secundària 
(principalment ESO però no només) als IES públics 
del municipi 
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Títol de l’experiència: Oficina Municipal de Recursos per a l’Emancipació 

Entitat promotora: Ajuntament de l’Hospitalet (Joventut) 

Entitats participants: 

 Consell Comarcal del Barcelonès 

 Avalot (Joves de la UGT) 

 Altres entitats (per a programes que no són 

d’ocupació o formació) 

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

Des de 2004 

Lloc de la implementació: L’Hospitalet de Llobregat (254.000 habitants) 

Pressupost (finançament): Dada no disponible (suport per part de FEMP) 

Col·lectiu destinatari: Adolescents i joves de 12 a 35 anys 

 

Títol de l’experiència: Programa Pont 

Entitat promotora: Ajuntament de l’Hospitalet (Promoció Econòmica) 

Entitats participants: Tots els IES públics i alguns privats concertats 

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

Existeix des del 1999 

Lloc de la implementació: L’Hospitalet de Llobregat (254.000 habitants) 

Pressupost (finançament): 
Dada no disponible (50% Diputació de Barcelona i 
50% Projectes innovadors del SOC, abans per Pactes 
territorials) 

Col·lectiu destinatari: 
Persones joves de 4rt d’ESO o 3er (repetidorses) en 
risc de no obtenir el GESO 

 

Títol de l’experiència: Projecte Bellvís 

Entitat promotora: 
Departament de Treball i Ajuntament de l’Hospitalet 
(Promoció Econòmica) 

Entitats participants:  

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

2009 (durada prevista fins a fi d’aquest any 
actualment) 

Lloc de la implementació: 
L’Hospitalet de Llobregat  (només zona Nord del 
municipi i 4 dels IES) 

Pressupost (finançament): 
500.000 euros (75% Dept. de Treball, 25% 
Ajuntament) 

Col·lectiu destinatari: 

 Joves de 3er i 4rt d’ESO dels 4 IES de la zona 

Nord. Uns 600 joves 

 Joves (16-25) que han abandonat el sistema 

educatiu o que no han arribat a passar per 

ell (nouvinguts i nouvingudes)   
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Canovelles 

Títol de l’experiència: Parlem de feina 

Entitat promotora: Ajuntament de Canovelles, IES Bellulla 

Entitats participants: Avalot (Sindicat juvenil de la UGT) 

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

Des de 2004 aproximadament  

Lloc de la implementació: Canovelles (IES Bellulla) 

Pressupost (finançament): 
Dada no disponible (conveni entre Ajuntament i 
Avalot)  

Col·lectiu destinatari: Persones joves d’últim curs d’ESO 

 

Títol de l’experiència: L’Empresa Educa 

Entitat promotora: Ajuntament de Canovelles, IES Bellulla 

Entitats participants: 
10 empreses del municipi (al primer semestre n’hi 
van col·laborar 5) 

Durada de l’experiència  
(inici des de): 

Des del 2008-2009 

Lloc de la implementació: Canovelles (IES Bellulla) 

Pressupost (finançament): 
El cost es remet al material que l’alumne o alumna 
necessiti per fer l’estada a l’empresa (a càrrec de 
l’Ajuntament o de l’IES) 

Col·lectiu destinatari: 

Persones joves d’últims cursos d’ESO amb dificultats 
per assolir el graduat, que estan seguint un 
currículum adaptat i amb interès per incorporar-se 
al món laboral 
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