
ACTIVA’T 

PROJECTE D’OCUPABILITAT ASSOCIATIVA 



ESTAT DELS I LES JOVES 
 

 TAXA D’ATUR JUVENIL  
 Els efectes de la crisi han estat devastadors. Des de 2007 la 

taxa d’ocupació ha disminuït 20pp (-427.000 llocs de treball 
ocupats per joves) 

 Taxa d’atur juvenil: 29,3% (185.300 joves en atur) 
 Taxa d’atur 16-24 anys: 40,6% 
 Atur llarga durada: 4 de cada 10 joves fa més d’un any que 

busquen feina 
 

*Situació laboral de les persones joves a Catalunya, III T 2015           
Observatori Català de la Joventut 

 

 
 



ESTAT DELS I LES JOVES 
 NIVELL FORMATIU (III T 2015) 
 40,3% dels i les joves estudien 
 Formació 

 Alternativa a l’atur 
 Estratègia: millor posicionament mercat laboral 

 Dualitat 
 Taxa abandonament prematur 22,2%  
 Joves amb estudis superiors 21,4% (EJC 2012) 

 PARTICIPACIÓ ENTITATS (EJC 2012) 
 31,7% participació a entitats (excloent esportives) (15-34 anys) 

 14,2% entitats polítiques 
 20,1% entitats no polítiques 



ESTAT DE POLÍTIQUES JUVENILS 
 TREBALL TRANSVERSAL 
 Intermitència programes, dificultats arribar població diana,  …. 

 

 PROGRAMES TET 
 Multiplicitat actors institucionals, diferents interlocutors, 

dificultats seguiment, … 
 

 DIVERSITAT JUVENIL 
 Demandes perfils molt diversos als que s’han de donar 

resposta,  desconeixement d’alguns serveis, .... 

 
 
 



ESTAT DE LES ENTITATS 
 

 ENDOGÀMIA 
 

 DIFICULTAT RELLEU 
 

 MULTIPLICITAT DE TASQUES,  DE FUNCIONS, DE 
CÀRRECS, DE RESPONSABILITATS, … 
 

 MULTIASSOCIACIONISME 
 

 DIVERSITAT ENTITATS 
 



ELS I LES JOVES ASSOCIATS/DES 
 

 IMPLICACIÓ, COMPROMÍS 
 GESTIÓ SITUACIONS DIVERSES 
 PROACTIUS/VES 

 COHESIÓ, TREBALL EN EQUIP 
 COORDINACIÓ 
 COL·LABORACIÓ 
 IMPULS 
 CONEIXEMENT ENTORN 
 DELEGACIÓ TASQUES 

 PLANIFICACIÓ, ORGANITZACIÓ, COORDINACIÓ 
 DEFINICIÓ, GESTIÓ ACTIVITATS 
 DINAMITZACIÓ REUNIONS 
 GESTIÓ DOCUMENTACIÓ 

 COMUNICACIÓ 
 DISCURS,  ARGUMENTACIÓ  
 GESTIÓ TIC 

 XARXA RELACIONAL 
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FUNDACIÓ FERRER I GUÀRDIA 
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ACTIVA’T 
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laboral 

Trajectòria 
formativa 

 
 Xarxa, eines, recursos, transferència de coneixements per 

a l’empoderament dels i de les joves a través de la 
participació.  
 



ACTIVA’T 
 ACTIVA’T és un projecte que posa en relació a 

joves en situació d’atur amb entitats, en les que els i 
les joves desenvoluparan un procés d’aprenentatge i 
d’adquisició de competències i habilitats.  

 
 S’estableix un conveni entre els i les joves i les entitats en la 

que es recull quines són les tasques i la dedicació del/la 
participant, així com el procés o protocol d’aprenentatge. 

 Un cop finalitzat el període de col·laboració, l’entitat signarà un 
document on es recolliran les tasques i es certificaran els 
aprenentatges duts a terme pel participant i signaran una carta 
de recomanació que el/la participant podrà incorporar al seu 
currículum. 



ACTIVA’T 
 A QUI S'ADREÇA ACTIVA’T 
 ACTIVA’T s’adreça a joves entre 16 i 29 anys en situació 

d’atur. 
 I preferentment a joves no vinculats al teixit associatiu. 



ACTIVA’T 
 Amb el projecte ACTIVA’T pretenem que els i les joves continuïn 

desenvolupant les seves competències i habilitats a partir de la 
participació a entitats del territori. Creiem que la participació en 
associacions pot aportar als i les joves la possibilitat d’ampliar la seva 
experiència en aspectes que poden ser aplicables a l’àmbit laboral i així 
fer créixer els seus currículums. 

 Els ocupadors cada cop valoren més l’aportació de la participació 
associativa en el desenvolupament de competències i habilitats 
reconegudes en l’àmbit del treball, aquestes experiències es valoren 
especialment en els casos d’aquells joves que no tenen possibilitat 
d’acreditar experiència prèvia en el mercat de treball. 

 Els i les joves que participin d’aquest projecte ampliaran el seu capital 
social, la seva xarxa, comptaran amb nous contactes, alhora que 
contribueixen a la millora del seu municipi. Aquesta activació, aporta 
una via per transformar el moment d’inactivitat i de vegades d’angoixa, en 
un període de creativitat, de creixement, de maduració i de revaloració de 
les pròpies capacitats i potencialitats. 
 



ACTIVA’T 
 POSANT EN  VALOR L’ASSOCIACIONISME 
 Transformació i millora del seu entorn en 

àmbits determinats a partir dels objectius de la seva 
activitat. 

 Ajuda a créixer als propis membres de 
l’associació i participants. En el moment en què 
una persona pren part en una associació, 
desenvolupa tasques en les que posa en 
funcionament els seus coneixements alhora que 
n’adquireix nous aprenentatges. 

 



ACTIVA’T 
 POSANT EN  VALOR L’ASSOCIACIONISME 
 El projecte Activa’t posa en valor aquestes dues vessants de 

l’aportació de la tasca associativa i pretén ampliar-ne el seu 
abast. El projecte Activa’t és una nova oportunitat per a les 
entitats per demostrar la seva implicació social, en aquest cas 
en la lluita per a la millora de l’ocupabilitat dels i les joves.  



ACTIVA’T 
 COM PARTICIPAR? 
 ENS 
 Conveni col·laboració 
 Suport difusió 
 Derivacions 

 ENTITATS 
 Conveni col·laboració 
 Acollida participants 

 JOVES 
 Formulari web 

 



ACTIVA’T 
 WEB 

 





ACTIVA’T 
 SUPORTS 

 



 MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ 
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