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Justificació del projecte: 

Marc Històric 

Dins del marc de la comissió sociolaboral del Poble-Sec (que agrupa els Serveis Socials municipals, 

l’Ajuntament de Barcelona i ONG que treballem en el territori) es va detectar l’existència d’un segment de 

joves entre 16 i 25 anys en risc d’exclusió social, en situació d’atur, sense escolaritzar o amb estudis 

inacabats, desmotivats i amb poques perspectives de futur. Es detectà també una manca de recursos al 

barri que donessin resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu. Arran d’aquesta situació, l’any 2013, el 

Pla d’Acollida Poble-Sec per a tothom i Bona Voluntat en Acció (entitat social també al barri de Poble-

Sec) varen engegar un projecte inicial anomenat “Joves en Acció”, amb l’objectiu de que crear un espai 

de referència al barri per a la inserció social i laboral de joves en situació o risc d’exclusió social. 

L’any 2014 el projecte pateix una de les seves remodelacions més profundes. Seguint l’estela de 

l’activitat “JOVES EN ACCIÓ” realitzada en cooperació amb BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ durant l’any 

2013 es proposa crear un conjunt d’activitats destinades als i les joves d’entre 16 i 25 anys en situació o 

risc de patir vulnerabilitat social. 

Resum projecte inicial 

Dintre del Pla d’Acollida de Poble-Sec de la Coordinadora d’Entitats de Poble-Se es creà el 

projecte SEC.TOR Jove . En ell es treballa, des d’aleshores, aspectes relacionats amb l’orientació i 

l’acompanyament socio-laboral, així com amb la millora de l’ocupabilitat oferint cursos d’anglès i ofimàtica, 

entre d’altres.  Es considerà més que oportú propiciar un espai dedicat a aquests temes separat del dels 

adults vigents al Pla d’Acollida des dels seus inicis. 

Aquest  projecte per joves de 16 a 25 anys pretén oferir una atenció social el més personalitzada 

possible al jovent del barri que ho requereix (i per extensió del Districte de Sants-Montjuïc) a través d'una 

atenció individualitzada en plans de treball on hi consta la cerca de feina, la formació laboral i pre-Laboral, 

i també sociolúdica. Tot això amb una alta interrelació amb altres entitats socials del territori i amb els 

serveis socials municipals i els educadors de carrer. El projecte també supleix de forma subsidiària a 

l’acció dels serveis socials o altres entitats que treballen amb joves en possible estat d’exclusió. 

Paral·lelament el fet de realitzar formacions laborals concretes ens genera la possibilitat d’incorporar als 

joves al mercat laboral. D’aquesta manera la incorporació al mercat laboral serà el més àgil possible ja 

que es posarà en contacte l’oferta i la demanda. 



Treballem també en activitats per joves organitzades pel Consell de Joventut, o per altres entitats que 

treballen amb aquest col·lectiu com per exemple: Bona Voluntat en Acció, Casal dels Infants del Raval, 

Barcelona Activa, ... 

I altres entitats com: ETIS (Equip de treball sobre Immigració i salut) o la Xarxa Antirumors de Barcelona... 

Descripció del projecte 

Durant aquests dos darrers anys, des de la Coordinadora d’Enitats de Poble-Sec hem comprovat que el 

número de joves nouvinguts/des al nostre país és considerable, i molts d’aquests/es joves es troben en 

situació de risc d’exclusió social per manca de recursos econòmics, socials i legals. 

Aquest projecte pretén oferir una atenció social el més personalitzada possible al jovent a través d'una 

atenció individualitzada en plans de treball on hi consta la formació en noves tecnologies, formació pre-

laboral i recerca de feina. Tot això amb una alta interrelació amb altres entitats socials del territori del 

Districte Sants-Montjuïc. Llavors va sorgir la necessitat de donar formació específica a aquests/es joves 

per trobar feina en un futur. Una formació inicial en competències bàsiques segons els seus interessos i 

necessitats. I vem veure la necessitat de formació en Noves tecnologies com a eix transversal per 

aconseguir bones competències, ja que el tema informàtic és bàsic actualment per qualsevol tipus de 

feina. 

I també per una necessitat de les entitats socials del barri de Poble-Sec que treballen en el nostre sector. 

Les tasques que els i les joves en formació podrien fer: passar dades (assistències, bases de dades...), 

suport al professor d’informàtica en cursos de formació, actualització de webs, xarxes socials per millora 

de les vies de comunicació i difusió, entre altres. 

 

Col·lectiu al que va adreçat el projecte 

Beneficiaris/es directes: 

a) Joves entre 16 i 25 anys.  b) Orígens molt diversos.c) També es tindran en compte aquells casos 

d’arribada recent o inferior a tres anys ens trobem amb joves en situació administrativa irregular. d) En 

situació de no escolarització (han superat ja l'etapa formativa obligatoria) i/o en procès de cerca de feina 

o formació. e) Amb poca xarxa relacional (especialment en cas dels/les joves nouvinguts/des) f) Donant 

prioritat als joves empadronats al barri de Poble-Sec i districte Sants-Montjüic, i posteriorment Barcelona 

ciutat i rodalies. g) També es tindrà en compte el gènere (s’intentarà igualar el màxim possible el nombre 

de dones i homes) 

La formació anirà adreçada a un total de 10 joves d’entre 16 a 25 anys, segons els criteris de selecció 

que s’acaben de desglossar. Hi haurà una llista d’espera per tal d’assegurar que la formació la 



finalitzaran 10 joves. La llista d’espera tindrà en compte a més a més dels criteris de selecció, 

especialment, l’ interès del/la jove per la formació i la seva disponibilitat immediata (s’agafaran nous/ves 

joves que puguin iniciar el procés a principis gener 2017 com molt tard i per tant, tinguin per davant 

encara 50 hores de formació). 

El procés de selecció i els criteris de selecció han estat consensuats per la coordinació dels següents 

agents: Coordinadora d’Entitats de Poble-Sec com a propulsora del projecte, el Districte Sants-Montjuïc i 

Barcelona Activa com a supervisors i col·laboradors del projecte. 

Primer, la difusió del projecte es va portar a la Comisió Sociolaboral del Pla Comunitari del Poble-Sec, i 

allí es va informar directament a les entitats socials i altres agents del barri de Poble-Sec i del Districte de 

Sants-Montjuïc, i posteriorment, s’han fet extensible, en un segon moment, a altres dispositius i agents 

d’altres barris de Barcelona (com La Marina o La Bordeta) 

Es realitzen unes entrevistes individuals per selecció dels/les joves interessats/des i derivats/des per tota 

aquesta xarxa social i comunitària que treballa diàriament amb joves. 

Cal entrevista prèvia amb Ana Muñoz (tècnica coordinadora projecte) i es demana el Currículum dels 

joves. Per enviar derivacions via email a suportinformaticpoblesec@gmail.com o trucant al 93 324 85 

38. Entrevistes al Casal Concòrdia, carrer Concòrdia, número 33. Poble-Sec, Barcelona. Metro línea 

verda: Poble-Sec. 

 

Beneficiaris indirectes: 

En primer lloc, l’entramat social i participatiu (entitats socials del barri): la Coordinadora d’Entitats de 

Poble-Sec, Bona Voluntat en Acció, La Formiga, Cooperasec, entre altres possibles. Les seves 

propostes veuran augmentada la presència de joves sigui a partir de la realització de tasques de 

voluntariat o serveis a la comunitat directa a llurs activitats. 

Així mateix els recursos i serveis derivants veuran ampliada l’oferta a presentar a l’hora de fer 

seguiments i dissenyar el pla de treball amb els/les usuaris/es. 

 

Temporalitat 

Calendari del projecte de formació i servei. 

El projecte es desenvoluparà del 21 de novembre del 2016 al 30 d’abril de 2017. 

Formació: dilluns, dimarts i dijous, de 16:30 a 19 hores. Al Centre Cívic Albareda. C. Albareda, 22-24. 

08004 Barcelona. 

Del 22 de novembre del 2016 al 28 de febrer del 2017 es realitzarà el període formatiu. Amb un total de 

85 hores formatives, de les quals 55 hores son en formació TIC i 30 hores en Competències socials i 

laborals. Durant tot el procés formatiu es realitzaran 6 hores de tutories individualitzades (1 al mes) amb 

la coordinadora del projecte. 



Dos mesos de servei a la comunitat, del 1 de març al 30 d’abril del 2017. Amb un total de 40 hores 

aproximadament a entitats socials de Poble-Sec. En aquesta col·laboració dels joves amb les entitats 

socials del barri de Poble-Sec es donarà suport a temes d’Informàtica i noves tecnologies prèvia 

coordinació i detecció de necessitats entre les entitats i la coordinació del projecte. 

 

 

Continguts del projecte 

 

Formació en Competències digitals bàsiques: 

Sessió 1: Detecció de nivell dels/les alumnes, interessos i necessitats. 

Unitat 1: Gestió de documents: crear arxius, documentació i organització base de dades. Gestió de 

calendaris compartits. Open Office (programació lliure) 

Unitat 2: Eines 2.0: navegació internet general, Xarxes socials, Visibilitat de la informació i millora de la 

comunicació. Eines per la privacitat i seguretat en la red. 

Unitat 3: Comunicació digital: continguts de textos, creació de gràfics, utilització d’imatges i material 

audiovisual, creació de blogs, etc. 

 

Formació en Competències socials i laborals: 

Unitat 1: Competències laborals. – Autoconeixement de les pròpies habilitats i competències, - Relació 

competències amb el marc laboral, - Creació de objectius personals i clarificació de expectatives. – 

Habilitats socials, atenció al client, resolució de conflictes i treball en equip. 

Unitat 2: Coneixement de l’entorn associatiu. – Recursos socials i xarxa socials. – Accions i 

participacions comunitàries i socials. – Coneixement entitats socials del barri de Poble-Sec (visites i 

entrevistes amb agents i tècnics socials del barri) 

Unitat 3: Treball sociolaboral cap a la cerca de feina. – Disseny del propi perfil laboral, - Eines per la 

recerca de feina, - diferents canals i mitjans de cerca de feina. 

 

Retorn a la comunitat en forma de servei a les enti tats socials del barri. 

Es realitzarà, en coordinació amb el teixit social del barri, un acompanyament per a què l’alumnat 

realitzi un retorn a la comunitat dels aprenentatges adquirits complementant el seu procés formatiu amb 

l’adquisició de competències sociolaborals i l’assimilació de contiguts tecnològics i que, alhora, tot 

aquest coneixement adquirit reverteixi en l’enfortiment comunitari del barri de Poble-sec, ja sigui 

reforçant la xarxa d’entitats, establint noves col·laboracions i/o identificant futurs jaciments d’ocupació. 

D'aquesta experiència en conjunt, es realitzarà un treball de detecció de necessitats formatives i 

ocupacionals entre les entitats participants, amb l’objectiu d’elaborar un protocol de connexió dels joves 

desocupats del barri que necessitin millorar la seva ocupabilitat i/o la seva implicació comunitària amb 

les necessitats de les entitats del barri, tenint en compte els espais, programes i entitats existents, 



especialment la comissió sociolaboral del Pla Comunitari de Poble-sec com a ens de referència on 

reforçar, discutir i validar aquest protocol. Aquesta feina d'elaboració i identificació, comportarà també 

l'avaluació de les possibles sinèrgies entre les entitats del barri de Poble-sec, explorarà les possibilitats 

de connexió entre les entitats dels barris de la muntanya de Montjuïc (Poble-sec i La Marina) i, 

finalment, en el conjunt de barris del districte Sants-Montjuïc. 

 

Avaluació 

 

Mesures a tenir en compte per realitzar les pertinents avaluacions: 

- Assessorament futur formatiu o laboral de l’alumnat un cop finalitzi el projecte. 

- Suport a la recerca de feina de l’alumnat posterior al projecte. 

- Possibilitar i facilitar el contacte entre entitats socials i joves que necessitin millorar la seva 

ocupabilitat i/o implicació social realitzant tasques de voluntariat i participació comunitària  i 

elaboració d’una proposta de protocol de connexió entre els diferents actors implicats. 

- Identificació i planificació de nous cursos de formació per a joves segons noves necessitats o 

interessos detectats. 

 

Avaluació del període formatiu: 

- Sessions individuals on es focalitzarà amb cada un dels casos allò que més calgui reforçar. Es 

realitzarà un seguiment tècnic exhaustiu així com un suport emocional i de reforç a les aptituds i 

potencialitats del subjecte en tutories mensuals amb cada jove. 

- Reunions de seguiment amb els docents TIC per assessorar i informar dels seus punts forts i 

febles i rebre feedback també per part dels mestres informàtics/ques. 

 

Aprofundiment: 

- Reunions prèvies amb entitats socials on els/les joves realitzaran els serveis a la comunitat per 

informar, no crear falses expectatives, conèixer les activitats i interessos de les entitats també. 

- Visites i entrevistes d’acompanyament per confirmar bona entesa entre entitats socials del barri i 

els joves en formació. 

 

 

     Seguiment final als i les joves: 

- Entrevistes individuals amb els joves per avaluar el final del seu procés formatiu i de servei a els 

entitats. 

- Avaluació personal en aquest projecte. 

 



Avaluació al final del projecte: 

- Entrevistes de tancament amb els responsables de les entitats del barri per avaluar la formació i 

experiència del servei del o la jove i rebre conclusions i possibles propostes de millores per a 

posteriors edicions. 

- Redacció d’informe que es lliurà a Barcelona Activa un cop finalitzat el projecte. Tenint en 

compte el Inici del projecte, el seguiment de la formació, el seguiment del servei a la comunitat, 

el impacte ocasionat, on es vegi reflectida l’opinió, conclusions i propostes de millora de tots els 

agents participants en el projecte, i on es faci previsió de noves necessitats per continuar amb el 

projecte en properes edicions. Un cop acabat el projecte es lliurarà un informe final d'activitat que 

inclourà els següents aspectes:  

1. Informe d’avaluació individualitzada de cada alumne amb orientacions al seguiment post-alta.  

2. Llistat de necessitats informàtiques i de comunicació digital que hi ha al Poble-sec o d’altres 

que puguin relacionar-se amb futures accions formatives. 

3. Memòria d'avaluació del procés formatiu en conjunt, les coordinacions establertes entre 

entitats del barri, orientacions per reforçar la xarxa comunitària amb connexions entre entitats del 

districte de Sants. 

4. Elaboració d'una proposta de protocol de planificació i execució de projectes formatius i/o 

ocupacionals de caire comunitari al Poble-sec, que reculli l’experiència d’aquest projecte pilot i 

proposi 2 futures formacions a nivell de continguts, format de retorn a la comunitat i coordinació 

entre Ajuntament i entitats socials del territori, validades pels diferents actors que hi participarien. 

Aquestes propostes incorporaran circuits de detecció i derivació d’usuaris, indicadors d’impacte 

de la formació i el retorn a mig termini, així com propostes de bonificació per als joves que 

assoleixin amb èxit la formació, aportant des del territori diferents incentius relacionats amb la 

formació.  

 

Coordinació del projecte: 

- Seguiment setmanal per part de la coordinadora del projecte als joves en formació (Ana Mª 

Muñoz, Tècnica de joves a la Coordinadora d’Entitats de Poble-sec). 

- Reunió setmanal amb els docents de la formació, quinzenal a partir de gener. 

- Reunió mensual amb tots els membres dels organismes i entitats que participen en el projecte: 

Coordinadora d’Entitats, Districte Sants-Montjuïc i Barcelona Activa. 

 

Coordinadora d’Entitats del Poble Sec 

c. Elkano, 24-26, baixos. 08004 Barcelona 

NIF G59055 

 



Pressupost: 

Total 

Hores Preu/hora TOTAL 

Formació TIC 

 

4575 

Impartició de 55 hores lectives (65€/h) 55 65 3575 

10 hores d'adequació de materials i preparació de la formació (50€/h) 10 50 500 

10 hores de reunions de coordinació (50€/h) 10 50 500 

 Formació Competències laborals bàsiques 

 

1500 

Impartició de 30 hores lectives (50€/h) 30 50 1500 

 Tutories individuals 

 

1800 

Realització d'1 hora de tutoria individual mensual (30€/h) per a cada 

alumne 60 30 1800 

 Diagnosi necessitats TIC de les entitats 

 

1200 

Entrevista (2h) a 20 entitats/projectes (30€/h) 40 30 1200 

 Ideació dels 10 projectes de retorn a la comunitat 

 

900 

Dedicació de 3h per projecte (30€/h) 30 30 900 

 Coordinació dels projectes de retorn 

 Dedicació de 5h a la supervisió de cadascun dels 10 projectes 

(cada projecte comporta 40 hores de retorn de l'alumne a una entitat) 

(40€/h) 

 

 

50 

 

 

30 

 

 

1500 

 Elaboració d'informe final 

 

2100 

Elaboració d'informe detallat d'aprofitament per a cadascun dels 10 

alumnes (2h per informe a 30€/h) 20 30 600 

Elaboració d'un protocol de connexió dels joves desocupats del barri que 

necessitin millorar la seva ocupabilitat o la seva implicació comunitària 

amb les necessitats de les entitats del barri, tenint en compte els espais, 

programes i entitats existents. (20h a 30€/h) 

 

 

 

20 

 

 

 

30 

 

 

 

600 

Proposta detallada de 2 formacions necessàries per al barri, que incloguin 

millores destacables en relació amb l'actual acció, especialment 

mecanisme d'obtenció i assignació d'incentius o bonificacions per als 

joves amb proveïdors del Districte, amb els quals s'haurà contactat (30h a 

40€/h) 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

900 

   

Coordinació general del projecte 

 

1260 

Hores de reunions de seguiment de projecte (1 mensual: 18 hores) i 

gestió del funcionament global (4h mensuals: 24h) (a 30€/h) 
42 30 1260 

 TOTAL 

 

14835 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


