DOSSIER

ʼ

DE PREMSA

PROGRAMA DISPOSITIUS D’ACCÉS PER A JOVES
Jornada Joves, Educació i Ocupació
PROJECTE INNOVADOR

Amb el suport de:

Associació Plataforma d’Entitats per a la Inclusió dels joves | PEI’Jove ʼ
ww.acciosocial.org/pei-jove

ʼ

Tel. 615 681 252 ʼ pei.jove@gmail.com

Què és PEI’Jove?
La Plataforma d’Entitats per a la Inclusió dels Joves – PEI’Jove és una associació creada l’any 2010 que
actualment agrupa onze entitats, amb vocació de lideratge social i treball en xarxa, que aposten per
l’atenció socioeducativa, la formació i l’orientació laboral del col·lectiu jove en les 4 demarcacions de
Catalunya.

PEI’Jove es crea per donar sostenibilitat i més impacte a unes actuacions molt exitoses a escala local. La
integració de l’acció en deu territoris té com a primer objectiu assegurar un impacte sobre una població
important, augmentant paral·lelament les economies d’escala i les oportunitats de cofinançament que
pot oferir una xarxa que treballa de manera coordinada.
PEI’Jove neix l’any 2010 gràcies al suport de CatalunyaCaixa Obra Social a través d’un ajut econòmic de
gairebé 62.000 euros per a la seva constitució.

Quina és la filosofia de PEI’Jove?
PEI’Jove sorgeix d’un canvi d’actitud que es basa en sumar: buscar la complementarietat amb la resta de
experiències per crear nous escenaris per als joves.
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polítiques i agents. Sumant igualtats per abaratir costos, sumant diferències per generar valor, i sumant

ʼ

ELS OBJECTIUS FUNDACIONALS DE PEI’JOVE SÓN:

ʼ

Dinamitzar els i les joves, estimulant la seva promoció, participació i protagonisme.

ʼ

Fomentar la inserció sociolaboral dels i de les joves.

ʼ

Millorar la qualitat de l’ocupació dels i de les joves.

ʼ

Promoure la igualtat d’oportunitats.

ʼ

Contribuir a la millora dels territoris on està implantada i al desenvolupament local.

ʼ

Estimular la vida comunitària i el treball en xarxa.

ʼ

Promoure la investigació: el coneixement de la realitat, la innovació, etc.

ʼ

Difondre bones pràctiques i transferir coneixements.

Per aconseguir-los, PEI’Jove treballa en projectes que aporten:
ʼ

respostes d’abast ampli al problema de l’atur dels i de les joves;

ʼ

dinàmiques noves de cooperació des del tercer sector;

ʼ

estratègies d’optimització dels diferents agents de cada territori: fluxes de complicitat
amb altres entitats socials;

ʼ

innovació, qualitat i transferència de coneixements.

PEI’Jove suma més de 80 organitzacions i serveis arreu del territori català:
BADALONA | Aj. de Badalona | Consorci Badalona Sud | Institut Municipal de promoció econòmica | Fundació Joan Blanc/ Centre Sant
Jaume | La Formiga BARCELONA | Districte Ciutat Vella | C.O. Joan Salvador Gavina |Escola Cintra | A peu de carrer Carmel (Progress) |
Escola d’Aprenents Sant Genis dels Agudells | Serveis Educatius Horta Guinardó | Serveis Socials del Carmel i altres serveis del districte |
Cap de zona del Carmel | Pretaller Carmel (Progress) | Bocanord | Biblioteca Juan Marsé del Carmel | Pla Comunitari Carmel Amunt | IES
Vall
d’Hebron
|
IES
Carrasco
i
Formiguera
|
IES
Narcís
Monturiol
|
IES
Ferran
Tallada
| Ass. d’alumnes IES Ferran Tallada | Escola Heura CORNELLÀ | Aj. de Cornellà | OTG de Cornellà | IES Esteve Terrades | La Carena |
Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat GIRONA| Aj. de Salt – Àrea d’Educació, Àrea de Ciutadana i Àrea de Joventut | Taula Laboral |
Oficina de Promoció Econòmica | Casa d’Oficis | Escola d’Adults de Salt | Fundació OSCOBE | IES Salvador Espriu | IES Vallvera | SES Salt
HOSPITALET| Aj. de l’Hospitalet | OTG Hospitalet I - La Farga | OTG Hospitalet II - Cobalto | Fundació Catalana de l’Esplai LLEIDA | Aj. de
Lleida | Serveis Territorials de Joventut | Oficines de Treball Jove | Fundació Arrels | Fundació Troballes | Càritas Diocesana (servei
d’ocupació) | Col·legi Episcopal de Lleida | Fundació EMI Manresa | Ass. Salut Mental de Ponent MATARÓ | Aj. de Mataró | Institut
Municipal de promoció econòmica | Centre Formació i Prevenció de Mataró | Centre Sant Pau- Càritas | Creu Roja Mataró | Ass. Casal
Infantil Xerinol·la | Ass. Enlleura’t SANT BOI DE LLOBREGAT | Aj. de Sant Boi | Dept. de promoció econòmica | Centre Obert Don Bosco |
Xarxa Transició Escola i Treball SANTA COLOMA DE GRAMENET | Aj. de Santa Coloma | Grameimpuls | Fundació Integramenet | IES
Terra Roja | IES Can Peixauet | IES La Bastida | IES Torrent de les Bruixes | Centre Obert Germina | Centre Obert Moises | Serveis Socials
de Fondo i Raval | Centre Juvenil Rellotge XXI | Centre Cívic Fondo | Centre Recursos Mas Fonollar TARRAGONA | Aj. de Tarragona |
Cerc@ SCCL | Associació de Veïns Progressista de Torreforta – Punt Òmnia Torreforta | CIE Tarragona | Institut Campclar + 11 ENTITATS
FUNDADORES PEI’JOVE

El primer pas: PROGRAMA DISPOSITIUS D’ACCÉS PER A JOVES
El Programa Dispositius d’Accés per a Joves - PDA és la primera iniciativa que es desenvolupa des del
conjunt de les entitats de la Plataforma, essent un programa de partenariat entre 11 entitats sòcies
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amb accions distribuïdes en 10 municipis de Catalunya:

ENTITATS

TERRITORI

Associació CIJCA
Casal dels Infants
Fundació ADSIS
Fundació Casal l’Amic
Fundació Comtal
Fundació El Llindar
Fundació Joan XXIII
Fundació Marianao
Fundació SER.GI
Insercoop, sccl
Salesians Sant Jordi

’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’

ʼ













Lleida
Barcelona (Ciutat Vella-Raval), Santa Coloma de Gramenet i Tarragona
Barcelona (Ciutat Vella i Horta Guinardó-Carmel)
Tarragona
Barcelona (Ciutat Vella)
Cornellà de Llobregat
Badalona i L’Hospitalet de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Salt
Badalona i L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Horta Guinardó) i Mataró

ELS OBJECTIUS DEL PROGRAMA SÓN:

ʼ

Impacte en 1.100 JOVES de 16 a 21 anys en risc o situació d’exclusió social i laboral

ʼ

Abast de 10 MUNICIPIS de Catalunya

ʼ

Cooperació entre 11 ENTITATS socials

ʼ

Treball en xarxa amb més de 80 ORGANITZACIONS

ʼ

EL PRESSUPOST VINCULAT AL PROGRAMA ÉS:
El Programa Dispositius d’Accés per a Joves compta amb un pressupost de gairebé 874.000€ fins a
31.12.2011.


El 75% del pressupost (655.000€ aproximadament) prové d’una subvenció específica del
programa d’ajuts a Projectes innovadors 2010-2011, regulats per l’Ordre TRE/293/2010,
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Aquests fons
provenen en un 50% del Fons Social Europeu i la quantia restant a càrrec del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC).



El 25% restant és aportat per CatalunyaCaixa Obra Social amb una quantitat que
ascendeix a 218.000 euros, que sumada a l’aportació addicional de 62.000 euros per a la
constitució de PEI’Jove, estableix una aportació global de l’entitat de 280.000 euros.

En què consisteixen els DISPOSITIUS D’ACCÉS?
El Programa Dispositius d’Accés per a Joves consta de tres tipus d’actuacions regides per objectius i
accions diferents, que responen a una mateixa finalitat:
Millorar l'ocupabilitat dels joves en risc d’exclusió i/o amb historial previ de fracàs o
abandonament escolar, per a promoure'n una inserció laboral al mercat de treball
qualitativa.
Pàgina 4



Objectius

Perllongar i reprendre
trajectòries formatives

Millorar la qualificació
professional i l’ocupabilitat

DISPOSITIUS
D’ORIENTACIÓ,
FORMACIÓ PRELABORAL I
INSERCIÓ

MECANISMES DE 2ª
OPORTUNITAT

Actuacions

’

accions de transició escolatreball (acompanyament,
assessorament i tutorització)

’

’

accions de suport a la
formació (estratègies de

manteniment o retorn dels i les
joves sense qualificació al sistema
educatiu i/o de millora del seu
nivell de formació)

dispositius específics de
formació prelaboral
(tastets d’oficis, mòduls
professionalitzadors,
pràctiques en entorn
laboral,etc.)

’

dispositius d'orientació i
inserció sociolaboral

Treball en xarxa i innovació
sectorial

XARXA PEI’JOVE

’

creació i consolidació de la
plataforma

’

disseny i difusió de marcs
metodològics (informes de

bones pràctiques, construcció
de mapes ocupacionals,
sistemes d’avaluació de
l’acompliment social, etc.)

’

comunicació –
sostenibilitat social i
econòmica

Les accions i els resultats del programa estan dirigits a dos tipologies de beneficiaris:


Joves:

’ Entre 16 i 21 anys, com a feixa d’edat prioritària, amb perfils ocupacionals de baixa
qualificació i amb una trajectòria d’abandonament prematur de l’escolarització o
amb absència d’estudis secundaris.

’ Entre 22 i 25 anys, en situació d’atur i un baix perfil ocupacional.
Entitats:

’ Sòcies i/o col·laboradores de la Plataforma.
’ Agents socials dels territoris d’intervenció del programa.
Beneficiaris

Actuacions

Mecanismes de
2a oportunitat educativa
JOVES
Dispositius d’orientació, formació prelaboral
i inserció laboral

ENTITATS

Xarxa
PEI JOVE

Construcció
marc
metodològic

Sostenibilitat
social i
econòmica
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El programa, presentat i aprovat en el marc de la convocatòria d’ajuts a Projectes innovadors
2010-2011, preveu l’execució de 39 accions distribuïdes de la següent manera:

’

Mecanismes de 2a oportunitat educativa: 13 accions amb una previsió de 203 joves
participants atesos.

’

Dispositius d’orientació, formació prelaboral i inserció laboral: 26 accions amb una
previsió de 659 joves participants atesos.

La tercera línia d’actuació del programa, Xarxa PEI’Jove, no està adscrita a la convocatòria però,
gràcies a l’esforç col·lectiu i al compromís en el treball conjunt de les entitats membres de la
Plataforma, s’ha desenvolupat a través de dues comissions de treball que han aportat els
productes finals vinculats al programa:

’

Informe de bones pràctiques, de la mà de la Comissió de Metodologia.

’

Jornada joves, educació i ocupació, a partir de la Comissió de Comunicació.

Quins resultats s’han obtingut ?
El Programa Dispositius d’Accés per a Joves ha fet balanç dels seus resultats a 2 mesos de la
finalització del mateix (31/12/2011) pel que, durant la Jornada joves, educació i ocupació prevista
pel 1 de desembre d’enguany a La Pedrera, presenta el següent avançament de resultats a 31
d’octubre de 2011:

ʼ

JOVES PARTICIPANTS:
MECANISMES

DISPOSITIUS

TOTAL

Nº de participants previst

203

1.001

1.204

Nº de joves atesos

219

1.081

1.300

Previst

Obtingut

+ 80

1.001

+ 16

203

1.081

+ 96

1.204

1.300

219

Mecanismes

Dispositius

Consolidat

S’ha superat la xifra de participants prevista (1.204) en 96 joves, pel que s’ha assolit l’objectiu de
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participació en el programa en un 107,97%.

ʼ

TIPUS D’ACCIONS EXECUTADES PER PARTICIPANTS:
Suport a la
formació

Orientació
escola -treball

Formació
prelaboral

Orientació inserció

TOTAL

MECANISMES

167

52

-

-

219

DISPOSITIUS

-

-

516

565

1.081
1.300
43%

40%

13%
4%

Suport a la formació

Orientació escola - treball

Formació prelaboral

Orientació - inserció

El 17% dels joves atesos pel programa provenen de la línia d’actuació de Mecanismes de 2ª
oportunitat educativa, i el 83% restant de la línia d’actuació de Dispositius d’orientació, formació
prelaboral i inserció laboral.

ʼ

TAXA DE GRADUACIÓ/PROMOCIÓ DE LES ACCIONS DE SUPORT A LA FORMACIÓ:

Dels 167 joves que han rebut suport a la formació, 159 han finalitzat la seva participació en el
programa. D’aquests, el 46% ha aconseguit el seu objectiu formatiu:
Graduació: finalització d’una etapa educativa.
Promoció: superació de curs dins d’una etapa educativa.

Taxa prevista

Taxa obtinguda

50%

46%

50%

Per objectiu
educatiu:

Taxa graduació

Taxa promoció

44%

67%
+ 17%

- 4%

46%

- 6%

67%

44%

Graduació per etapes educatives i per proves d’accés:
PROVA ACCÉS A CFGS

Promoció per nivells educatius:
100%
BATX 1

PROVA ACCÉS A CFGM

33,33%

37%
CFGM 1 (2 CURSOS)

ESO

100%

PQPI

100%

ESO 3

100,00%

50,00%
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’
’

Si s’analitzen les taxes de forma diferenciada segons l’objectiu educatiu sigui graduació o promoció,
s’assoleix un 44% de joves graduats respecte al 100% que tenien com a objectiu graduar etapa
educativa, i un 67% de joves que promocionen de curs respecte al total que tenia com a objectiu la
superació d’un curs intraetapa.
A 31 d’octubre de 2011 encara manca conèixer tots els resultats de graduació i promoció dels joves
als que es dóna suport educatiu durant el curs 2011-2012, pel que ambdues taxes tenen caràcter no
finalista fins l’estiu de 2012.

ʼ

TAXA D’ÈXIT DE LES ACCIONS D’ORIENTACIÓ ESCOLA - TREBALL:

+32%

Èxit previst

Èxit obtingut

60%

92%

92%
89%

60%

3%
Èxit previst

Èxit obtingut

Estudis reglats

Dispositius prelaborals

8%
Inactius

El 92% dels joves participants en aquest tipus d’accions de la línia de Mecanismes de 2ª oportunitat
educativa ha complert l’objectiu previst ja que s’han inscrit o bé a estudis (89%), perllongant així les
seves trajectòries educatives dins el sistema d’educació reglada, o bé a dispositius de formació
prelaboral (3%), per a millorar la seva qualificació professional. En conseqüència, únicament un 8% dels
joves atesos ha continuat inactiu.

ʼ

TAXA DE SUPERACIÓ DE LES ACCIONS DE FORMACIÓ PRELABORAL:
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La taxa de superació de la formació professionalitzadora és un 13% més alta de la taxa inicialment
prevista, essent del 85% en els homes i del 79% en dones. Dels 516 joves que participen en accions de
formació prelaboral, 311 han finalitzat la formació i 205 segueixen cursant actualment activitats de
formació prelaboral (mòdul professionalitzador, mòdul de competències bàsiques i tastet d’oficis).

ʼ

TAXA D’INSERCIÓ DE LES ACCIONS D’ORIENTACIÓ - INSERCIÓ:

Dels 565 joves que estan participant en accions d’orientació-inserció, únicament 98 han finalitzat acció
(17,34%). D’aquests 98 joves, 73 han estat avaluats positivament amb els següents resultats: 8% han
trobat feina, el 27% segueixen en procés de recerca laboral i un 51% reprenen estudis.

Taxa prevista

Taxa obtinguda

35%

8%

35%

-27%

8%

La taxa prevista d’inserció d’aquest tipus d’accions té com a horitzó el 31/12/2012, pel que és una taxa
no definitiva que ha d’anar-se actualitzant durant l’exercici 2012. Com a tret important d’aquest tipus
d’accions remarcar el percentatge tant elevat de joves que, després d’haver abandonat estudis i de ser
orientats en els dispositius específics del programa retornen al sistema educatiu reglat (un 51% en
aquest tipus d’accions).

ʼ

TAXA DE SUPERACIÓ DE PRÀCTIQUES LABORALS NO REMUNERADES EN EMPRESES:

La realització de pràctiques laborals no remunerades en empreses està oberta tant als participants de
formació prelaboral com als joves vinculats a dispositius d’orientació-inserció. En aquest aspecte, dels
111 joves que han realitzat pràctiques 104 provenen d’accions de formació prelaboral (93,7%) i 7
d’accions d’orientació (6,3%). A 31 d’octubre han finalitzat pràctiques 63 joves.

Taxa prevista

Taxa obtinguda

70%

81%

Taxa per gènere:

+11%

70%

Taxa dones

Taxa homes

80%

82%

Dones
80%

81%

Homes
82%

En total, els joves han acumulat 12.181 hores de pràctiques amb una mitja de 110 hores per
participant. A part, el 47,7% dels joves han realitzat les pràctiques en el sector comerç, seguit pel sector
de l’educació (15,78%) i l’hostaleria (13,51%).
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70%

ʼ

TAXA DE REPRESA D’ESTUDIS DEL PROGRAMA:

Suport a la
formació

Orientació
escola -treball

Formació
prelaboral

Orientació inserció

TOTAL

Joves avaluats

159

17

311

98

585

Represa estudis

75

11

103

50

239

Percentatge

47%

65%

33%

51%

41%

Dels 585 joves que a 31/10/2011 han finalitzat les accions del programa, 239 ho han fet amb una
represa d’estudis, assolint un percentatge global de represa del 41%. Aquesta dada és molt significativa
donat que posa de manifest la capacitat del Programa Dispositius d’Accés per a Joves per a impulsar,
mantenir i perllongar trajectòries educatives dins el sistema educatiu reglat, sobretot en aquells joves
que havien abandonat els seus estudis i que presentaven una forta ruptura amb el món escolar.

ʼ

PRODUCTES VINCULATS AL PROGRAMA:

A part dels 2 productes previstos, Informe de Bones Pràctiques i la celebració de la pròpia Jornada
Joves, Educació i Ocupació, el Programa Dispositius d’Accés per a Joves ha desenvolupat 3 iniciatives
més:

’

Auditoria de l’impacte social del programa, per part de la Universitat Oberta de
Catalunya: validació de la vessant quantitativa del programa per un equip investigador
independent del mateix, i estudi de l’impacte social de la iniciativa a nivell qualitatiu a
través de l’anàlisi de les influències i efectes de les metodologies i estratègies
socioeducatives d'un model de treball en xarxa d'incorporació laboral en joves (s’han
utilitzat metodologies qualitatives: grups de discussió i entrevistes en profunditat amb
representants de les entitats sòcies del programa, amb tècnics i coordinadors de les
accions, i amb els mateixos joves).

’

PAMO_Anàlisi i Mapes d’Ocupació: elaboració d’un estudi sobre el teixit empresarial dels
territoris de L’Hospitalet i Cornellà de Llobregat amb l’objectiu que PEI’Jove pugui oferir
serveis a les empreses per tal de donar resposta a les seves necessitats ocupacionals i
ajustar la formació i l’orientació laboral dels joves que configuren el grup d’incidència de
les entitats. L’estudi, Projecte d’Anàlisi i Mapa d’Ocupació (PAMO) es planteja:

- Conèixer quines necessitats tenen les empreses vers els dispositius d’inserció i
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localitzar quins elements caldria tenir en compte per a què els/les joves poguessin
incorporar-se a les seves organitzacions.
- Definir perfils d’ocupació i processos de selecció a partir del treball per competències.
- Realitzar un anàlisi en profunditat dels mapes d’ocupació ja existents.

D’aquesta manera, la intervenció de la Xarxa PEI’Jove en aquests territoris serà molt més
ajustada a la realitat imperant.

’

Qualifica’t: des d’una de les entitats sòcies de PEI’Jove (Fundació Joan XXIII, centre
reconegut per a poder, amb el desenvolupament previ d’una programació específica de
les seves accions formatives, accedir al programa Qualifica’t de validació de la formació
contínua i de l’experiència laboral amb la formació professional del sistema educatiu) s’ha
realitzat una prova pilot que ha permès reconèixer la formació realitzada per 9 joves, en el
marc del programa, com a Unitat formatives convalidables a nivell de Cicles Formatius de
Grau Mig (CFGM). Aquest fet ha obert la porta a que en futurs programes de la
Plataforma es pugui reconèixer i convalidar tota la formació executada per les entitats
sòcies que així ho desitgin com a unitats formatives de CFGM O CFGS.

Per últim, l’Informe de Bones Pràctiques ha estat desenvolupat amb una doble finalitat:

’

Desenvolupar i documentar una transferència real de coneixements entre entitats.
Estructurant i implementant un procés de capacitació dels i de les professionals de
les entitats sòcies de PEI’Jove en un exercici conjunt de transferència real de
coneixement entre professionals, mitjançant un procés de mentoria entre entitats.

’

Recollir evidències de la replicabilitat i adaptació exitosa del model d’orientació per
competències com a pal de paller de la intervenció socioeducativa en joves des del
tercer sector.
Projectant una evolució del model més enllà de l’àmbit ocupacional en el sentit
estricte, cercant la integralitat de les accions d’intervenció en joves que caracteritza
a les entitats del tercer sector, i aportant evidències del seu ús implícit i del seu
potencial de rèplica mitjançant la recollida de bones pràctiques.

L’informe està en la seva última fase de valoració i redacció i es preveu fer-ne difusió a partir del
primer trimestre de 2012.

PEI’Jove compta amb la col·laboració de:

Per a més informació poden contactar amb:

Xavier Orteu
Mireia Mas
Montse Fité
Premsa i comunicació: Mireia Mas
President:
Equip de gestió:

| 686.54.88.87
| 687.55.44.78
| 615.68.12.52
| 687.55.44.78
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pei.jove@gmail.com
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L’actiu social al servei dels joves

