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1. INTRODUCCIÓ 

El document que teniu a les mans fa un recull de les dades i accions del Servei de Mobilitat Internacional Jove 
del Maresme que corresponen a l’any 2016, amb especial èmfasi en l’activitat del segon semestre. 

 
Aquest servei té per objectius:  
 

● Fomentar la interculturalitat, participació i internacionalització dels i les joves de la comarca, 

acompanyant-los/as a construir el

● Dotar els equipaments municipals d’un servei de proximitat que afavoreixi l’accés a la informació i 

als recursos de mobilitat per a tota la població jove. 

 
Per assolir aquestes metes, el Servei s’estructura en tres gran

 

Accions adreçades a joves 

Assessories presencials i telemàtiques 
individuals. 
 
Orientació en projectes de mobilitat 
personal. 
 
Divulgació informativa a través de 
l’elaboració d’un butlletí mensual i 
publicacions a les xarxes socials. 
 
Servei de Voluntariat Europeu. 
 
Tallers monogràfics als instituts i en 
jornades d’orientació municipals 
 
Seguiment i retorn de joves que 
marxen “maresmencs/ques al món”. 

 
 
2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI DURANT EL 2016

Durant el mes de gener, atès que el Servei estava en procés d'adjudicació, les assessories presencials van 
restar tancades, es va continuar però atenent consulte
correu electrònic, així com el seguiment i gestió dels projectes del SVE que estaven en marxa. Al febrer, amb 
un servei de mínims (assessories només a Mataró i Vilassar de Mar) que va garantir el CCM,
les assessories presencials fins al març, quan es va tornar a establir el calendari d'assessories que hi
actualment.  

També durant el primer semestre, a
d'assessoria presencial, estrenant tres nous punts
de Mar, a l'equipament juvenil de Can Jalpí a Pineda i al nou Centre Cívic de Poblenou.

Durant aquest segon semestre, en base a l
del primer semestre, s’han anat introduint accions i canvis en el Servei. Alguns d’aquests canvis, estan 
contribuint a l’augment del nombre d’assessories, tallers i accions específiques en PIJs i IES, generant 
d’aquesta manera un major impacte al territori des d’una mirada local. 

El document que teniu a les mans fa un recull de les dades i accions del Servei de Mobilitat Internacional Jove 
l’any 2016, amb especial èmfasi en l’activitat del segon semestre. 

Fomentar la interculturalitat, participació i internacionalització dels i les joves de la comarca, 

los/as a construir els seus propis projectes de mobilitat internacional. 

Dotar els equipaments municipals d’un servei de proximitat que afavoreixi l’accés a la informació i 

als recursos de mobilitat per a tota la població jove.  

Per assolir aquestes metes, el Servei s’estructura en tres grans àmbits de treball:  

 

Accions adreçades a professionals 

 

Elaboració de fitxes informatives sobre 
temes  de mobilitat internacional. 
 
Recursos pedagògics per a la 
dinamització de tallers als instituts i 
espais joves. 
 
Consultes on-line. 
 
Assessorament específic sobre com 
organitzar accions de mobilitat 
(intercanvis, camps, etc.) 
 
Elaboració d’exposicions i campanyes 
sobre els tipus de mobilitat i els valors 
que s’hi connecten.     

EL SERVEI DURANT EL 2016 

Durant el mes de gener, atès que el Servei estava en procés d'adjudicació, les assessories presencials van 
restar tancades, es va continuar però atenent consultes dels usuaris que arribaven a través del Facebook i el 
correu electrònic, així com el seguiment i gestió dels projectes del SVE que estaven en marxa. Al febrer, amb 
un servei de mínims (assessories només a Mataró i Vilassar de Mar) que va garantir el CCM,
les assessories presencials fins al març, quan es va tornar a establir el calendari d'assessories que hi

, amb la incorporació dels nous municipis es varen revisar i ampliar
presencial, estrenant tres nous punts: l'un a Ca N'Humet, a El Masnou; i, els altres dos a Pineda 

de Mar, a l'equipament juvenil de Can Jalpí a Pineda i al nou Centre Cívic de Poblenou. 

, en base a les dades de seguiment, i les línies d’acció suggerides en l’informe 
del primer semestre, s’han anat introduint accions i canvis en el Servei. Alguns d’aquests canvis, estan 

a l’augment del nombre d’assessories, tallers i accions específiques en PIJs i IES, generant 
’aquesta manera un major impacte al territori des d’una mirada local.  
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El document que teniu a les mans fa un recull de les dades i accions del Servei de Mobilitat Internacional Jove 
l’any 2016, amb especial èmfasi en l’activitat del segon semestre.  

Fomentar la interculturalitat, participació i internacionalització dels i les joves de la comarca, 

es de mobilitat internacional.  

Dotar els equipaments municipals d’un servei de proximitat que afavoreixi l’accés a la informació i 

Coordinació Ajuntament - CCM – 
Nexes 

Reunions de coordinació 
 
Gestió col·laborativa de l’espai 
Drive i Sites. 
 
Difusió i comunicació compartida 
en xarxes. 
 
Avaluació, seguiment i 
documentació de l’activitat i 
progrés del Servei 

Durant el mes de gener, atès que el Servei estava en procés d'adjudicació, les assessories presencials van 
s dels usuaris que arribaven a través del Facebook i el 

correu electrònic, així com el seguiment i gestió dels projectes del SVE que estaven en marxa. Al febrer, amb 
un servei de mínims (assessories només a Mataró i Vilassar de Mar) que va garantir el CCM, es van reprendre 
les assessories presencials fins al març, quan es va tornar a establir el calendari d'assessories que hi ha 

es varen revisar i ampliar els punts 
: l'un a Ca N'Humet, a El Masnou; i, els altres dos a Pineda 

 

línies d’acció suggerides en l’informe 
del primer semestre, s’han anat introduint accions i canvis en el Servei. Alguns d’aquests canvis, estan 

a l’augment del nombre d’assessories, tallers i accions específiques en PIJs i IES, generant 



 

 

Les accions que han implicat canvis substancials en la nostra dinàmica, han estat les següents:

▪ Els acords presos en la reunió de coordinació 
trobada entre els referents municipals del Servei, 
anàlisi del camí recorregut durant el 2015 i la projecció de línies d’acció futures.
havia representats els 23 ajuntaments que form
el segon semestre i la continuïtat del Servei. 

 
▪ L’enquesta de valoració del Servei per part dels professionals

complementària al seguiment i les reunions de coordinació, vàrem con
avaluació que introduís el
aspectes organitzatius que poden tenir una incidència en la forma en com funciona localment 
(antiguitat i formació del personal en 
percepció i conformitat amb el model de co
 

▪ El formulari va revelar que un 30% de persones s’havien incorporat recentment a la co
mobilitat, sense rebre formació pr
una sessió formativa d’acollida
Mobilitat Internacional, generant més eines informatives i de treball per als i les professio
joventut. La formació d’acollida no s’havia fet des de 2014, tot i que el Servei si que havia proveït 
càpsules formatives fins a 2015.
 

▪ L’inici de la realització d’activitats municipals específiques
l’assessoria presencial. Aquestes activitats s’han integrat en altres accions i programes que 
desenvolupaven altres agents locals i s’han concretat en la realització de tallers a instituts i centres 
de formació, participació en activitats d’orientació i en jornades d’al
iniciat a partir de la campanya dels 20 anys del Servei de Voluntariat Europeu al mes de Novembre.  
 

Dades generals del Servei al 2016
A través d’aquest gràfic us volem facilitar una imatge global del balanç d’usuaris/es 
través dels diversos canals de participació dels què es disposen durant el 2016. 

 

Les accions que han implicat canvis substancials en la nostra dinàmica, han estat les següents:

reunió de coordinació del dia 30 de setembre, que ha constituït u
trobada entre els referents municipals del Servei, que es renova cada any, i que permet
anàlisi del camí recorregut durant el 2015 i la projecció de línies d’acció futures.
havia representats els 23 ajuntaments que formen el Servei, es van apuntar orientacions per dirigir 
el segon semestre i la continuïtat del Servei.  

L’enquesta de valoració del Servei per part dels professionals (document adjunt
ria al seguiment i les reunions de coordinació, vàrem considerar que c

avaluació que introduís el punt de vista dels referents municipals i alhora, que posés de relleu 
aspectes organitzatius que poden tenir una incidència en la forma en com funciona localment 
(antiguitat i formació del personal en el servei, hores que s’hi poden destinar, reconeixement extern, 
percepció i conformitat amb el model de co-gestió, etc).  

El formulari va revelar que un 30% de persones s’havien incorporat recentment a la co
mobilitat, sense rebre formació prèvia sobre el seu funcionament i contingut. Per això, es va realitzar 

sessió formativa d’acollida l’11 d’octubre, on s’han impartit coneixements en
Mobilitat Internacional, generant més eines informatives i de treball per als i les professio

La formació d’acollida no s’havia fet des de 2014, tot i que el Servei si que havia proveït 
càpsules formatives fins a 2015. 

d’activitats municipals específiques fora dels espais on es desenvolupa 
resencial. Aquestes activitats s’han integrat en altres accions i programes que 

desenvolupaven altres agents locals i s’han concretat en la realització de tallers a instituts i centres 
de formació, participació en activitats d’orientació i en jornades d’alumnes. Aquesta línia d’acció s’ha 
iniciat a partir de la campanya dels 20 anys del Servei de Voluntariat Europeu al mes de Novembre.  

ades generals del Servei al 2016 
A través d’aquest gràfic us volem facilitar una imatge global del balanç d’usuaris/es que ha tingut el Servei a 
través dels diversos canals de participació dels què es disposen durant el 2016.  
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Les accions que han implicat canvis substancials en la nostra dinàmica, han estat les següents: 

que ha constituït un espai de 
que es renova cada any, i que permet fer una 

anàlisi del camí recorregut durant el 2015 i la projecció de línies d’acció futures. Malgrat que no hi 
en el Servei, es van apuntar orientacions per dirigir 

document adjunt). Com a eina 
siderar que calia fer una 

punt de vista dels referents municipals i alhora, que posés de relleu 
aspectes organitzatius que poden tenir una incidència en la forma en com funciona localment 

el servei, hores que s’hi poden destinar, reconeixement extern, 

El formulari va revelar que un 30% de persones s’havien incorporat recentment a la co-gestió de la 
èvia sobre el seu funcionament i contingut. Per això, es va realitzar 

, on s’han impartit coneixements en matèria de 
Mobilitat Internacional, generant més eines informatives i de treball per als i les professionals de 

La formació d’acollida no s’havia fet des de 2014, tot i que el Servei si que havia proveït 

fora dels espais on es desenvolupa 
resencial. Aquestes activitats s’han integrat en altres accions i programes que 

desenvolupaven altres agents locals i s’han concretat en la realització de tallers a instituts i centres 
umnes. Aquesta línia d’acció s’ha 

iniciat a partir de la campanya dels 20 anys del Servei de Voluntariat Europeu al mes de Novembre.   

que ha tingut el Servei a 



 

 

Contrastant les dades des d’una perspectiva històrica, valorem que ha augmentat la participació tant pel que 

fa a les accions que ja anàvem port

noves propostes d’activitats municipals específiques (jornades d’alumnes, tallers als instituts, jornades 

d’orientació). Per altra banda, cal destacar també l’increment dels seguid

com un indicador de l’assoliment d’un major ressò i interès del nostre públic.  

De totes maneres, la comparació entre el 2015 i el 2016 no és del tot precisa, ja que a principis del 2016,  hi 
va haver una aturada del Servei que no va tornar a funcionar amb normalitat fins a l’abril
l’assessoria l’acció que es va portar a terme, i amb un horari d’obertura reduït a una tercera part (tal com 
s’explica més endavant). 

 

 
 

Contrastant les dades des d’una perspectiva històrica, valorem que ha augmentat la participació tant pel que 

fa a les accions que ja anàvem portant a terme, com són les assessories i els tallers, com especialment en les 

noves propostes d’activitats municipals específiques (jornades d’alumnes, tallers als instituts, jornades 

d’orientació). Per altra banda, cal destacar també l’increment dels seguidors a les xarxes, que considerem 

com un indicador de l’assoliment d’un major ressò i interès del nostre públic.   

De totes maneres, la comparació entre el 2015 i el 2016 no és del tot precisa, ja que a principis del 2016,  hi 
i que no va tornar a funcionar amb normalitat fins a l’abril

l’assessoria l’acció que es va portar a terme, i amb un horari d’obertura reduït a una tercera part (tal com 
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Contrastant les dades des d’una perspectiva històrica, valorem que ha augmentat la participació tant pel que 

ant a terme, com són les assessories i els tallers, com especialment en les 

noves propostes d’activitats municipals específiques (jornades d’alumnes, tallers als instituts, jornades 

ors a les xarxes, que considerem 

De totes maneres, la comparació entre el 2015 i el 2016 no és del tot precisa, ja que a principis del 2016,  hi 
i que no va tornar a funcionar amb normalitat fins a l’abril, essent únicament 

l’assessoria l’acció que es va portar a terme, i amb un horari d’obertura reduït a una tercera part (tal com 

 



 

 

3. ACCIONS ADREÇADES A JOVES 
3.1 Assessoraments sobre mobilitat Internacional
El Servei d’assessories ha acollit un total de 
criteris de gènere, 71 eren dones (el 56.3%) i 
és de 22 anys.  

 
S’han realitzat un total de
126 presencials; i 18 més que han sigut segones assessories
més concret del projecte de mobilitat de l’usua

 
El gràfic següent ens indica el percentatge d’ocupació de les assessories respecte al còmput d’hores 
totals destinades a l’atenció presencial:

 

 
Durant el mes de gener no hi va haver Servei, l’alta ocupació al febrer i març s’explica pel fet que 
va oferir un servei de mínims (30h), i per tant les hores totals destinades a l’assessoria eren inferiors 
a les de l’horari normal de d’altres mesos (unes 70h mensuals). A partir de l’abril es va iniciar el 
Servei amb normalitat, que poc a poc ha anat i
realitzat activitats en nous espais i municipis que ens fan arribar a més gent. 
Val a dir que les hores d’assessoria que queden lliures es destinen a gestió interna, en tasques com 
l’elaboració de materials per tallers, el butlletí, el seguiment dels i les usuàries, entre d’altres. 

 
Dels 5 municipis on es realitza assessoria presencial, el balanç d’usuaris/es per cada emplaçament ha 
estat el següent: 

 
 
 

ACCIONS ADREÇADES A JOVES  
essoraments sobre mobilitat Internacional 

El Servei d’assessories ha acollit un total de 126 persones usuàries, de les quals en relació amb 
eren dones (el 56.3%) i 55 homes (el 43.7%) i la mitjana d’edat dels i les joves 

S’han realitzat un total de 170 assessories: 26 on-line, (gestionades per mitjà de correu electrònic); 
18 més que han sigut segones assessories destinades a focalitzar sobre un aspecte 

més concret del projecte de mobilitat de l’usuari/a.  

El gràfic següent ens indica el percentatge d’ocupació de les assessories respecte al còmput d’hores 
totals destinades a l’atenció presencial: 

Durant el mes de gener no hi va haver Servei, l’alta ocupació al febrer i març s’explica pel fet que 
va oferir un servei de mínims (30h), i per tant les hores totals destinades a l’assessoria eren inferiors 
a les de l’horari normal de d’altres mesos (unes 70h mensuals). A partir de l’abril es va iniciar el 
Servei amb normalitat, que poc a poc ha anat incrementant el nombre de visites a mesura que hem 
realitzat activitats en nous espais i municipis que ens fan arribar a més gent.  
Val a dir que les hores d’assessoria que queden lliures es destinen a gestió interna, en tasques com 

s per tallers, el butlletí, el seguiment dels i les usuàries, entre d’altres. 

Dels 5 municipis on es realitza assessoria presencial, el balanç d’usuaris/es per cada emplaçament ha 
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, de les quals en relació amb 
homes (el 43.7%) i la mitjana d’edat dels i les joves 

, (gestionades per mitjà de correu electrònic); 
destinades a focalitzar sobre un aspecte 

El gràfic següent ens indica el percentatge d’ocupació de les assessories respecte al còmput d’hores 

 

Durant el mes de gener no hi va haver Servei, l’alta ocupació al febrer i març s’explica pel fet que es 
va oferir un servei de mínims (30h), i per tant les hores totals destinades a l’assessoria eren inferiors 
a les de l’horari normal de d’altres mesos (unes 70h mensuals). A partir de l’abril es va iniciar el 

ncrementant el nombre de visites a mesura que hem 
 

Val a dir que les hores d’assessoria que queden lliures es destinen a gestió interna, en tasques com 
s per tallers, el butlletí, el seguiment dels i les usuàries, entre d’altres.  

Dels 5 municipis on es realitza assessoria presencial, el balanç d’usuaris/es per cada emplaçament ha 



 

 

La procedència de les persones ateses a les assesso

 

 
En general aquells punts de Maresme que estan dotats del Servei d’assessoria presencial registren un 
major nombre d’usuaris: que la resta El Masnou, Malgrat
Mar. Fixant-nos en la comparativa amb l’any passat, observem com hi ha hagut un increment amb el 
nombre de joves procedents d’algunes poblacions. Concretament a Mataró que té més hores 
contractades i on hi accedeixen també joves d’altres municipis, Pineda de Mar 
la creació dels nous punts d’assessoria presencials, i Sant Vicen
tenir uns punts d’assessories presencials propers. Pel que fa a municipis que registren un descens, caldria 
indagar si existeix algun motiu estructural al darrera (canvi de referent de joventut, dinàmica de 
l’equipament,...).  

 
No podem limitar la valoració del Servei a l’indicador del nombre d’usuaris per municipi
l’increment en subscriptores al butlletí i de segu
revisió de les eines de gestió del Servei
en compte el canal pel qual els i les joves accedeixen a aquest recurs. Això ens facilitarà, d’

La procedència de les persones ateses a les assessories (afegint dades comparatives del 2015) és la següent:

En general aquells punts de Maresme que estan dotats del Servei d’assessoria presencial registren un 
major nombre d’usuaris: que la resta El Masnou, Malgrat de Mar, Mataró, Pineda

nos en la comparativa amb l’any passat, observem com hi ha hagut un increment amb el 
nombre de joves procedents d’algunes poblacions. Concretament a Mataró que té més hores 
contractades i on hi accedeixen també joves d’altres municipis, Pineda de Mar i El Masnou, incentivat per 
la creació dels nous punts d’assessoria presencials, i Sant Vicenç de Montalt, Calella,

punts d’assessories presencials propers. Pel que fa a municipis que registren un descens, caldria 
steix algun motiu estructural al darrera (canvi de referent de joventut, dinàmica de 

No podem limitar la valoració del Servei a l’indicador del nombre d’usuaris per municipi
l’increment en subscriptores al butlletí i de seguidores a les xarxes, la creació de noves activitats, la 
revisió de les eines de gestió del Servei, etc. Hem iniciat un sistema de seguiment que ens permet tenir 
en compte el canal pel qual els i les joves accedeixen a aquest recurs. Això ens facilitarà, d’
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ries (afegint dades comparatives del 2015) és la següent: 

 

En general aquells punts de Maresme que estan dotats del Servei d’assessoria presencial registren un 
, Mataró, Pineda de Mar i Vilassar de 

nos en la comparativa amb l’any passat, observem com hi ha hagut un increment amb el 
nombre de joves procedents d’algunes poblacions. Concretament a Mataró que té més hores 

i El Masnou, incentivat per 
ç de Montalt, Calella, per la novetat de 

punts d’assessories presencials propers. Pel que fa a municipis que registren un descens, caldria 
steix algun motiu estructural al darrera (canvi de referent de joventut, dinàmica de 

No podem limitar la valoració del Servei a l’indicador del nombre d’usuaris per municipi, cal veure 
idores a les xarxes, la creació de noves activitats, la 

etc. Hem iniciat un sistema de seguiment que ens permet tenir 
en compte el canal pel qual els i les joves accedeixen a aquest recurs. Això ens facilitarà, d’alguna 



 

 

manera, conèixer quin és l’impacte que tenen altres activitats de difusió i formació que estem realitzant 
en paral·lel, i tenir més elements de cara a fer una bona planificació adaptada a cada territori. 

 
Pel que fa a les temàtiques o informacions 
demandes inicials amb les demandes reals, un cop mostrades totes les opcions de mobilitat que 
existeixen i s’aprofundeix en la tasca d’orientació. 
millor les accions que desenvolupem.
Aquestes dades ens donen informació sobre el fet que
realment es coneixen en primera instància
informació en funció d’altres variables personals i interessos que condicionin les possibilitats d’accés als 
diferents tipus de mobilitat.  

Les temàtiques demandades agrupades 

manera, conèixer quin és l’impacte que tenen altres activitats de difusió i formació que estem realitzant 
en paral·lel, i tenir més elements de cara a fer una bona planificació adaptada a cada territori. 

temàtiques o informacions que es sol·liciten a les assessories, hem recollit i comparat les 
demandes inicials amb les demandes reals, un cop mostrades totes les opcions de mobilitat que 
existeixen i s’aprofundeix en la tasca d’orientació. Aquest creuament de dades ens pot ajudar a 
millor les accions que desenvolupem. 
Aquestes dades ens donen informació sobre el fet que hi ha molta més diversitat d’opcions de les que 
realment es coneixen en primera instància, i que en les assessories s’adapta i personalitza molt la 

ació en funció d’altres variables personals i interessos que condicionin les possibilitats d’accés als 
 

Les temàtiques demandades agrupades seguint un criteri d’edat ens donen les dades següents: 
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manera, conèixer quin és l’impacte que tenen altres activitats de difusió i formació que estem realitzant 
en paral·lel, i tenir més elements de cara a fer una bona planificació adaptada a cada territori.  

, hem recollit i comparat les 
demandes inicials amb les demandes reals, un cop mostrades totes les opcions de mobilitat que 

Aquest creuament de dades ens pot ajudar a focalitzar 

hi ha molta més diversitat d’opcions de les que 
, i que en les assessories s’adapta i personalitza molt la 

ació en funció d’altres variables personals i interessos que condicionin les possibilitats d’accés als 

 
ens donen les dades següents:  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre els 16 i 18 anys, les temàtiques majoritàries es relacionen amb voluntariat i estudis. La franja 19 
24 és on apareix un ventall més ampli pel que fa als motius d’informació. 
diversitat d’oportunitats que exist
fase. Estem fent recerca de quina importància té la mobilitat en aquestes trajectòries vitals, però el fet és 
que apareix com una estratègia, o un escenari probable o almenys desitjat per 
dels 25 anys veiem una ampliació de les demandes orientades al món laboral. 

 
Pel que fa a les atencions dels usuaris en funció dels nivells formatius, les assessories s’han adreçat a 
nosaltres majoritàriament estudiants o 
l’ESO (23), batxillerat (21), CFGM i CFGS (16 i 13 respectivament), i persones amb graduació de primària o 
estudiants de PFI (4).  

 

Entre els 16 i 18 anys, les temàtiques majoritàries es relacionen amb voluntariat i estudis. La franja 19 
24 és on apareix un ventall més ampli pel que fa als motius d’informació. Aquest fet el relacionem amb
diversitat d’oportunitats que existeixen i amb els períodes de transició que s’experimenten en aquesta 
fase. Estem fent recerca de quina importància té la mobilitat en aquestes trajectòries vitals, però el fet és 
que apareix com una estratègia, o un escenari probable o almenys desitjat per a molts joves. 

veiem una ampliació de les demandes orientades al món laboral.  

Pel que fa a les atencions dels usuaris en funció dels nivells formatius, les assessories s’han adreçat a 
estudiants o persones titulades universitàries (45), seguides d’alumnat de 

ESO (23), batxillerat (21), CFGM i CFGS (16 i 13 respectivament), i persones amb graduació de primària o 

8 

Entre els 16 i 18 anys, les temàtiques majoritàries es relacionen amb voluntariat i estudis. La franja 19 - 
uest fet el relacionem amb la 

eixen i amb els períodes de transició que s’experimenten en aquesta 
fase. Estem fent recerca de quina importància té la mobilitat en aquestes trajectòries vitals, però el fet és 

a molts joves. A partir 

Pel que fa a les atencions dels usuaris en funció dels nivells formatius, les assessories s’han adreçat a 
titulades universitàries (45), seguides d’alumnat de 

ESO (23), batxillerat (21), CFGM i CFGS (16 i 13 respectivament), i persones amb graduació de primària o 



 

 

 
En aquest sentit, la cobertura pel que fa als usuaris/es en relació al
s’arriba a tots els nivells, tot i que s’inclina en perfils acadèmics 54% 
a itineraris professionalitzadors (Cicles formatius

 

 
Les demandes d’informació i/o orientac
limitada dels i les joves que ens han contactat, respondria a la distribució següent:  

 

 
En aquest sentit, distingiríem una pauta de demanda en les persones que tenen un perfil de 

En aquest sentit, la cobertura pel que fa als usuaris/es en relació al nivell formatiu és força extensa: 
s’arriba a tots els nivells, tot i que s’inclina en perfils acadèmics 54% (Universitaris i Batxillerat) 

tineraris professionalitzadors (Cicles formatius) d’un 24%. 

Les demandes d’informació i/o orientació vinculades a cada nivell formatiu, si atenem a una mostra 
limitada dels i les joves que ens han contactat, respondria a la distribució següent:  

En aquest sentit, distingiríem una pauta de demanda en les persones que tenen un perfil de 
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nivell formatiu és força extensa: 
(Universitaris i Batxillerat) en relació 

 

ió vinculades a cada nivell formatiu, si atenem a una mostra 
limitada dels i les joves que ens han contactat, respondria a la distribució següent:   

 

En aquest sentit, distingiríem una pauta de demanda en les persones que tenen un perfil de formació 



 

 

més acadèmica
1
 que es decanta cap a la informació sobre voluntariat, pràctiques i estiu, mentre que 

aquells i aquelles joves que 
treball a l’estranger, aprenentatge d’idiomes, i Vol

 
Els que s’aproximen al Servei sense una demanda precisa també es distribueixen majoritàriament entre 
la població amb nivell d’estudis més baixos (primària, ESO, i cicles formatius). E
acrediten ESO, també despunta sign
els alumnes de batxillerat que cerquen opcions d’estudiar a l’estranger o formar

 
3.2 Maresmencs/ques al món: Seguiment de joves a l’estranger 
Aquest àmbit és  el més complex a l’hora de recollir dades per diverses raons: 

- Primera, perquè triguen cert temps en realitzar el seu projecte de mobilitat.
- I, un cop han marxat

no és tan present la necessi

 
Com a línies per a la millora d’aquest aspecte, des de les primeres assessories volem treballar per fer que 
existeixi i s’enforteixi el vincle entre l’assessora i el o la jove, i ta
tasca de seguiment del servei de joventut del municipi quan són agents de derivació. 
Per altra banda, en els casos  en qu
involucrar-los al Servei i que puguin generar un efecte multiplicador, un impacte des de la seva 
experiència, ja sigui a través del butlletí, tallers, xerrades… 
volgut iniciar anteriorment, ens plantegem crear una base de dades de l
vulguin fer de mentores d’altres joves que hagin de realitzar algun projecte similar. 
 
Tenim recollida la informació de 19 joves que
presentem en aquest mapa:  

 
 

 
 

                                                          
1
 Fa referència als estudis universitaris i de Batxillerat.

2
 Inclou els estudis dels CFGM i CFGS

que es decanta cap a la informació sobre voluntariat, pràctiques i estiu, mentre que 
aquells i aquelles joves que han cursat un itinerari professionalitzador

2
, s’interessen per opcions de 

treball a l’estranger, aprenentatge d’idiomes, i Voluntariat Europeu.  

Els que s’aproximen al Servei sense una demanda precisa també es distribueixen majoritàriament entre 
la població amb nivell d’estudis més baixos (primària, ESO, i cicles formatius). Entre e
acrediten ESO, també despunta significativament la demanda d’estudiar a l’estranger i d’EVS, igual que 
els alumnes de batxillerat que cerquen opcions d’estudiar a l’estranger o formar-se en idiomes. 

Maresmencs/ques al món: Seguiment de joves a l’estranger  
plex a l’hora de recollir dades per diverses raons:  

Primera, perquè triguen cert temps en realitzar el seu projecte de mobilitat.
I, un cop han marxat, és molt difícil aconseguir que facin un retorn, perquè, en certa manera, ja 
no és tan present la necessitat que els va portar a informar-se i, per tant, la utilitat del Servei. 

Com a línies per a la millora d’aquest aspecte, des de les primeres assessories volem treballar per fer que 
existeixi i s’enforteixi el vincle entre l’assessora i el o la jove, i també s’ha de destacar la importància de la 
tasca de seguiment del servei de joventut del municipi quan són agents de derivació. 
Per altra banda, en els casos  en què sí que obtenim dades de què han marxat, busquem estratègies per a 

i i que puguin generar un efecte multiplicador, un impacte des de la seva 
experiència, ja sigui a través del butlletí, tallers, xerrades… Com a línia de treball pendent que ja s’havia 
volgut iniciar anteriorment, ens plantegem crear una base de dades de les persones que han marxat i 
vulguin fer de mentores d’altres joves que hagin de realitzar algun projecte similar. 

ó de 19 joves que sabem que finalment varen marxar
 

 

                   
Fa referència als estudis universitaris i de Batxillerat. 
Inclou els estudis dels CFGM i CFGS. 
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que es decanta cap a la informació sobre voluntariat, pràctiques i estiu, mentre que 
, s’interessen per opcions de 

Els que s’aproximen al Servei sense una demanda precisa també es distribueixen majoritàriament entre 
ntre els i les joves que 

ificativament la demanda d’estudiar a l’estranger i d’EVS, igual que 
se en idiomes.  

Primera, perquè triguen cert temps en realitzar el seu projecte de mobilitat. 
és molt difícil aconseguir que facin un retorn, perquè, en certa manera, ja 

se i, per tant, la utilitat del Servei.  

Com a línies per a la millora d’aquest aspecte, des de les primeres assessories volem treballar per fer que 
mbé s’ha de destacar la importància de la 

tasca de seguiment del servei de joventut del municipi quan són agents de derivació.  
han marxat, busquem estratègies per a 

i i que puguin generar un efecte multiplicador, un impacte des de la seva 
Com a línia de treball pendent que ja s’havia 

es persones que han marxat i 
vulguin fer de mentores d’altres joves que hagin de realitzar algun projecte similar.  

aren marxar a l’estranger us les  



 

 

3.3 Suport per participar en projectes de Servei de Voluntariat Europeu d’Erasmus+ 
Per participar al Servei de Voluntariat Europeu s’ha de seguir un procés que està dividit en diverses fases:

 
Informació general.
en què consisteix el Servei de Voluntariat Europeu. Això ho fem a través dels tallers, les 
assessories, el butlletí i les xarxes. Només amb els tallers i les assessories hem informat 
a 24 persones

 
 
Interès. Un cop la persona ha estat informada i h
pàgines web 
següent fase en la qual fem una assessoria més concreta i obrim un Google Drive com a 
espai de treball i coordinació entre el o la jove 
voluntària haurà de començar a assumir responsabilitats i a involucrar
del seu propi projecte, conseqüentment també és el moment on més persones 
abandonen la idea de fer un EVS. En aquesta fase

 
 

Preparació i enviament de candidatures.
projectes, toca preparar la presentació del o la voluntària a través del currículum i la 
carta de motivació. S’acompanya al i la jove en la preparació d’ent
cal, i en la presentació del currículum. En aquesta fase tenim a 

 
 

Estada a l’estranger. 
candidatures, un projecte accepta al o la jove voluntària
i aquesta persona marxa a fer el seu EVS. En aquesta fase tenim a 
destinació a Bèlgica

 
 

 
Retorn. Un cop acabat el projecte que contemplava el Servei de Voluntariat Europeu, 
és moment de tornar al país d’origen, fer un tancam
accions de cara a fer difusió del programa. 
acomodar-se a la nova situació. 
Eslovènia.  

El Servei també continua i alimenta la 

s’ha enviat voluntaris, i amb qui d’alguna manera s’ha consolidat el partenariat. Aquesta acció facilita que 

nous voluntaris siguin considerats en els processos de selecció de noves oferte

igualment dóna peu al plantejament d’accions coordinades, com ara els intercanvis internacionals. De fet 

aquest any vàrem presentar un intercan

d’Erasmus+, que finalment no va ser acc

joves maresmencs/ques.    

 
3.4 Tallers i formacions sobre Mobilitat Internacional  per joves
Tal com s’havia acordat a la reunió de coordinació del mes de Setembre, durant el segon semestre de 

l’any hem anat abandonant el format de taller mensual i monogràfic en els municipis amb assessoria 

presencial, per una nova modalitat que es planteja de manera més transversal (inserida en les acci

que realitzen als IES, o als espais joves, 

professionals i entitats externes especialitzades en aquell àmbit. 

ipar en projectes de Servei de Voluntariat Europeu d’Erasmus+ 
Per participar al Servei de Voluntariat Europeu s’ha de seguir un procés que està dividit en diverses fases:

Informació general. La primera fase és el moment en què se’ls explica a trets gene
en què consisteix el Servei de Voluntariat Europeu. Això ho fem a través dels tallers, les 
assessories, el butlletí i les xarxes. Només amb els tallers i les assessories hem informat 

24 persones.  

Un cop la persona ha estat informada i ha fet una primera recerca en diverses 
pàgines web i ha decidit que vol fer un Servei de Voluntariat Europeu, iniciem la 
següent fase en la qual fem una assessoria més concreta i obrim un Google Drive com a 
espai de treball i coordinació entre el o la jove i l’assessora. És el moment on la persona 
voluntària haurà de començar a assumir responsabilitats i a involucrar
del seu propi projecte, conseqüentment també és el moment on més persones 
abandonen la idea de fer un EVS. En aquesta fase teníem a 14 persones

Preparació i enviament de candidatures. Un cop s’ha fet una primera cerca de 
projectes, toca preparar la presentació del o la voluntària a través del currículum i la 
carta de motivació. S’acompanya al i la jove en la preparació d’ent
cal, i en la presentació del currículum. En aquesta fase tenim a 4 persones

Estada a l’estranger. Un cop hem fet la recerca de projectes, hem enviat les 
candidatures, un projecte accepta al o la jove voluntària, es fa la formació
i aquesta persona marxa a fer el seu EVS. En aquesta fase tenim a 
destinació a Bèlgica.  

Un cop acabat el projecte que contemplava el Servei de Voluntariat Europeu, 
és moment de tornar al país d’origen, fer un tancament de l’etapa i valorar les possibles 
accions de cara a fer difusió del programa. En això es fa un acompanyament per 

se a la nova situació. En aquesta fase tenim a 1 persona
 

 
El Servei també continua i alimenta la cooperació amb les entitats d’acollida i coordinació 

, i amb qui d’alguna manera s’ha consolidat el partenariat. Aquesta acció facilita que 

nous voluntaris siguin considerats en els processos de selecció de noves oferte

na peu al plantejament d’accions coordinades, com ara els intercanvis internacionals. De fet 

aquest any vàrem presentar un intercanvi amb l’ajuntament eslovè de KrsKo a la convocatòria 

+, que finalment no va ser acceptada, però que hagués possibilitat la mobilitat d’un grup de 

Tallers i formacions sobre Mobilitat Internacional  per joves 
Tal com s’havia acordat a la reunió de coordinació del mes de Setembre, durant el segon semestre de 

nat abandonant el format de taller mensual i monogràfic en els municipis amb assessoria 

presencial, per una nova modalitat que es planteja de manera més transversal (inserida en les acci

que realitzen als IES, o als espais joves, o bé en el format de xerrades obertes, on es convida a 

professionals i entitats externes especialitzades en aquell àmbit.  
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ipar en projectes de Servei de Voluntariat Europeu d’Erasmus+  
Per participar al Servei de Voluntariat Europeu s’ha de seguir un procés que està dividit en diverses fases: 

La primera fase és el moment en què se’ls explica a trets generals 
en què consisteix el Servei de Voluntariat Europeu. Això ho fem a través dels tallers, les 
assessories, el butlletí i les xarxes. Només amb els tallers i les assessories hem informat 

a fet una primera recerca en diverses 
ha decidit que vol fer un Servei de Voluntariat Europeu, iniciem la 

següent fase en la qual fem una assessoria més concreta i obrim un Google Drive com a 
i l’assessora. És el moment on la persona 

voluntària haurà de començar a assumir responsabilitats i a involucrar-se en la recerca 
del seu propi projecte, conseqüentment també és el moment on més persones 

14 persones.  

Un cop s’ha fet una primera cerca de 
projectes, toca preparar la presentació del o la voluntària a través del currículum i la 
carta de motivació. S’acompanya al i la jove en la preparació d’entrevistes en anglès si 

4 persones.  

Un cop hem fet la recerca de projectes, hem enviat les 
, es fa la formació preparatòria 

i aquesta persona marxa a fer el seu EVS. En aquesta fase tenim a 1 persona amb 

Un cop acabat el projecte que contemplava el Servei de Voluntariat Europeu, 
ent de l’etapa i valorar les possibles 

En això es fa un acompanyament per 
1 persona que ha fet un EVS a 

cooperació amb les entitats d’acollida i coordinació a Europa a qui 

, i amb qui d’alguna manera s’ha consolidat el partenariat. Aquesta acció facilita que 

nous voluntaris siguin considerats en els processos de selecció de noves ofertes de voluntariat, i 

na peu al plantejament d’accions coordinades, com ara els intercanvis internacionals. De fet 

vi amb l’ajuntament eslovè de KrsKo a la convocatòria 

eptada, però que hagués possibilitat la mobilitat d’un grup de 

Tal com s’havia acordat a la reunió de coordinació del mes de Setembre, durant el segon semestre de 

nat abandonant el format de taller mensual i monogràfic en els municipis amb assessoria 

presencial, per una nova modalitat que es planteja de manera més transversal (inserida en les accions 

rrades obertes, on es convida a 



 

 

 

El 2016, i particularment el seu segon semestre, ha estat a cavall entre la nova forma de procedir i 

l’antiga, havent-se programat 18 tallers en els espais

precedents), 5 tallers monogràfics sol·licitats fora dels espais habituals per municipis que formen part del 

Servei però que no tenen contractada l’assessoria presencial, i 3 activitats obertes: 

 

Tallers monogràfics 

En total, parlem de 23 tallers programats

13 tallers i se n’han anul·lat 10

 

Els tallers en el format que s’havien anat plantejan

Masnou, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar i Pineda

limitada, atraient una mitjana de 3 joves i cancel·lant

donar una atenció personalitzada que s’assoleix és força alta, degut 

voluntarietat de l’assistència, per això reben una millor qualificació global pel que fa a la satisfacció dels 

assistents (4,7 sobre 5). Però cal pensar que també impli

sempre acaba tenint els seus fruits.  

 

18 tallers programats en assessories presencials sobre 7 temàtiques (38% anul·lats / 51 beneficiaris)

Temàtica 

Mobilitat internacional per a joves: 

fes valer la teva experiència 

Estades Estiu 

Voluntariat internacional 

Interrail 

Treball a l’estranger 

El 2016, i particularment el seu segon semestre, ha estat a cavall entre la nova forma de procedir i 

se programat 18 tallers en els espais d’assessoria presencial (com en els anys 

), 5 tallers monogràfics sol·licitats fora dels espais habituals per municipis que formen part del 

Servei però que no tenen contractada l’assessoria presencial, i 3 activitats obertes: 

23 tallers programats durant tot l’any sobre 8 temàtiques, dels quals s’han 

anul·lat 10. Les dades de participació han estat de 120 joves en total

Els tallers en el format que s’havien anat plantejant fins ara de manera mensual als PIJs de Mataró, El 

, Vilassar de Mar i Pineda de Mar, han seguit funcionant de manera molt 

limitada, atraient una mitjana de 3 joves i cancel·lant-se sovint. Quan s’han realitzat, la capacitat de 

ersonalitzada que s’assoleix és força alta, degut al reduït nombre d'assistents

voluntarietat de l’assistència, per això reben una millor qualificació global pel que fa a la satisfacció dels 

assistents (4,7 sobre 5). Però cal pensar que també impliquen molt de temps de preparació que no 

sempre acaba tenint els seus fruits.   

18 tallers programats en assessories presencials sobre 7 temàtiques (38% anul·lats / 51 beneficiaris)

Dia Hora Emplaçament 

12 d’abril 18:00 Espai Gatassa (Mataró) 

4 d’abril 19:00 Ca N’Humet (El Masnou)

21 d’abril 18:30 Can Jalpí (Pineda de Mar)

4 de maig 18:30 Can Jorba (Vilassar de Mar)

12 de maig 18:30 CC Malgrat de Mar 

16 de juny 18:30 CC Poblenou (Pineda de Mar)

17 de juny 18:00 CC Cabot i Barba (Mataró)

4 de juliol 18:30 Ca N’Humet (El Masnou)

6 de juliol 19:00 Can Jorba (Vilassar de Mar)

28 de setembre 18:00 Can Jorba, Vilassar de Mar

6 d’octubre 18:00 Can Jalpí, Pineda de Mar

28 d’octubre  18:00 Cabot i Barba, Mataró 

7 de novembre 18:00 Ca N’Humet, El Masnou
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El 2016, i particularment el seu segon semestre, ha estat a cavall entre la nova forma de procedir i 

assessoria presencial (com en els anys 

), 5 tallers monogràfics sol·licitats fora dels espais habituals per municipis que formen part del 

Servei però que no tenen contractada l’assessoria presencial, i 3 activitats obertes:  

durant tot l’any sobre 8 temàtiques, dels quals s’han realitzat 

120 joves en total. 

t fins ara de manera mensual als PIJs de Mataró, El 

, han seguit funcionant de manera molt 

se sovint. Quan s’han realitzat, la capacitat de 

reduït nombre d'assistents i a la 

voluntarietat de l’assistència, per això reben una millor qualificació global pel que fa a la satisfacció dels 

quen molt de temps de preparació que no 

18 tallers programats en assessories presencials sobre 7 temàtiques (38% anul·lats / 51 beneficiaris) 

Participants 

 Anul·lat 

Ca N’Humet (El Masnou)  7 participants 

(Pineda de Mar)  23 participants 

Can Jorba (Vilassar de Mar)  5 participants 

Anul·lat 

CC Poblenou (Pineda de Mar) Anul·lat 

CC Cabot i Barba (Mataró)  2 participants 

Masnou) Anul·lat 

Can Jorba (Vilassar de Mar) Anul·lat 

Can Jorba, Vilassar de Mar 3 participants 

Can Jalpí, Pineda de Mar 2 participants 

 3 participants 

Ca N’Humet, El Masnou Canvi de 
temàtica:  taller 
EVS 



 

 

Servei de Voluntariat Europeu 

EVS Artístics(Mostra Zero) 

 

En aquest sentit, des del segon semestre del 2016, es va decidir apostar 

tallers es plantegen en Espais Joves i grups d’

de la demanda dels centres. Aquest nou plantejament està tenint molt bona acollida, el nombre de 

participants s’ha incrementat, i el servei aconsegueix arribar a persones que per les nostres limitacions 

de cobertura geogràfica o social, no hi tenien accés, per exemple aquells joves que no freqüenten els PIJs 

o les nostres xarxes.  

 

Durant el darrer semestre, hem inicia

del Servei de Voluntariat Europeu, i en algunes ocasions, com a Òrrius i a Mataró, hem portat a joves que 

han participat d’aquest programa per explicar la seva experiència. 

 

5 Tallers específics sobre 2 temàtiques  (25% anul·lats / 69 beneficiaris/es) 

Temàtica Dia

Servei de Voluntariat 
Europeu 

15 
novembre

Mobilitat Internacional  

general + EVS 
23 
novembre

15 
desembre

12 de 
desembre

 

Donada aquesta innovació, estem intensificant el seguiment i recollim la valoració tant dels assistents, 

com de la persona que implementa el taller. En aquest sentit, hem arribat a la conclusió que ens cal 

millorar el coneixement del gr

dinàmiques que caldrà anar configurant a partir de l’experiència que es vagi adquirint

col·lectius als quals ens adrecem. La valoració assolida pel que fa a la satisfacció dels par

4,4 sobre 5, tot i tenir en compte que es tracta d’activitats i col·lectius destinataris diversos.

 

7 de novembre 18:00 Ca N’Humet, El Masnou

10 de novembre 18:00 Centre Cívic, Malgrat de Mar

15 de novembre 18:00 Cabot i Barba, Mataró 

17 de novembre 18:30 CC Poblenou, Pineda de Mar 

16 de novembre 18:00 Can Jorba, Vilassar de Mar

En aquest sentit, des del segon semestre del 2016, es va decidir apostar per l’ús d’un nou format i els 

tallers es plantegen en Espais Joves i grups d’instituts a partir de la mediació que fan els referents locals 

de la demanda dels centres. Aquest nou plantejament està tenint molt bona acollida, el nombre de 

incrementat, i el servei aconsegueix arribar a persones que per les nostres limitacions 

de cobertura geogràfica o social, no hi tenien accés, per exemple aquells joves que no freqüenten els PIJs 

Durant el darrer semestre, hem iniciat aquest format a partir d’organitzar la campanya sobre els 20 anys 

del Servei de Voluntariat Europeu, i en algunes ocasions, com a Òrrius i a Mataró, hem portat a joves que 

han participat d’aquest programa per explicar la seva experiència.  

ecífics sobre 2 temàtiques  (25% anul·lats / 69 beneficiaris/es)  

Dia Hora Emplaçament Destinataris

15 
novembre 

18:30 Can Mestres, Òrrius oberta 

23 de 
novembre 

10:30h Espai Jove, Alella PFI 

12:30h Espai Jove, Alella PFI 

15 
desembre 

18:00h PIJ La Masoveria, Canet 
de Mar 

Obert 

12 de 
desembre 

12:40h INS Domenech 
Perramon, Arenys de 
Munt 

Segon de 
batxiller

aquesta innovació, estem intensificant el seguiment i recollim la valoració tant dels assistents, 

com de la persona que implementa el taller. En aquest sentit, hem arribat a la conclusió que ens cal 

millorar el coneixement del grup abans d’anar-hi, així com l’ús d’estratègies pedagògiques més 

dinàmiques que caldrà anar configurant a partir de l’experiència que es vagi adquirint

ens adrecem. La valoració assolida pel que fa a la satisfacció dels par

4,4 sobre 5, tot i tenir en compte que es tracta d’activitats i col·lectius destinataris diversos.
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Ca N’Humet, El Masnou Anul·lat 

Centre Cívic, Malgrat de Mar Anul·lat 

 2 participants 

CC Poblenou, Pineda de Mar  2 participants 

Can Jorba, Vilassar de Mar 2 participants 

per l’ús d’un nou format i els 

a partir de la mediació que fan els referents locals 

de la demanda dels centres. Aquest nou plantejament està tenint molt bona acollida, el nombre de 

incrementat, i el servei aconsegueix arribar a persones que per les nostres limitacions 

de cobertura geogràfica o social, no hi tenien accés, per exemple aquells joves que no freqüenten els PIJs 

t aquest format a partir d’organitzar la campanya sobre els 20 anys 

del Servei de Voluntariat Europeu, i en algunes ocasions, com a Òrrius i a Mataró, hem portat a joves que 

Destinataris Comentaris 

oberta  7 participants 

10 participants 

10 participants 

 Anul·lat 

Segon de 
batxillerat 

42 participants 

aquesta innovació, estem intensificant el seguiment i recollim la valoració tant dels assistents, 

com de la persona que implementa el taller. En aquest sentit, hem arribat a la conclusió que ens cal 

hi, així com l’ús d’estratègies pedagògiques més 

dinàmiques que caldrà anar configurant a partir de l’experiència que es vagi adquirint amb els nous 

ens adrecem. La valoració assolida pel que fa a la satisfacció dels participants és de 

4,4 sobre 5, tot i tenir en compte que es tracta d’activitats i col·lectius destinataris diversos. 



 

 

 
 

 
Espai jove, Alella.  

 
Activitats Municipals Específiques 

De les 3 activitats programades

ne cap amb la participació de 

 

3 Activitats específiques sobre 2 temàtiques  (0% anul·lats / 109 beneficiaris/es) 

Temàtica Dia 

Xerrada oberta 
d’FP DUAL 

23 de novembre

15 de desembre

Jornades de 
Mobilitat i 
Interculturalitat 

19 de desembre

 

Les xerrades obertes es programen sobre alguns centres d’interès juvenil com poden ser el treball o 

l’estudi a l’estranger, el voluntariat, etc. Es fa una introducció a

dóna pas a la intervenció d’entitats de fora, que expliquen els seus programes i alhora aclareixen dubtes 

de primera mà. És molt interessant disposar d’aquestes persones in situ, perquè al final de la xerrada el 

públic assistent té l’ocasió d’establir el contacte directe amb l’ent

 

Al novembre va tenir lloc la xerrada d’FP Dual a Alemanya amb tres entitats convidades (ABCHumbolt, 

Instituto dual IDEA i Bridge4Mobilit

Servei d’Ocupació Jove de l’Ajuntament de Ma

va realitzar a un Institut de Calella amb alumnes del CFGS de turisme, per petició d’una professora que 

ens ho va sol·licitar. A la xerrada vam rebre noves sinergies per part de professorat i  alumnat 

 

Can Mestres, Òrrius. 

ctivitats Municipals Específiques  

3 activitats programades sobre 2 temàtiques diferents, s’han portat a terme 

amb la participació de 109 joves en total. 

3 Activitats específiques sobre 2 temàtiques  (0% anul·lats / 109 beneficiaris/es)  

Hora Emplaçament Destinataris

23 de novembre 10:00h Cabot i Barba, Mataró Oberta  

15 de desembre 10:30 IES Bisbe Sivilla, Calella CFGS turisme

19 de desembre 09:00 Espai Calisay, Arenys de 
Mar 

4rt ESO 

Les xerrades obertes es programen sobre alguns centres d’interès juvenil com poden ser el treball o 

l’estudi a l’estranger, el voluntariat, etc. Es fa una introducció al Servei de Mobilitat i a continuació 

d’entitats de fora, que expliquen els seus programes i alhora aclareixen dubtes 

de primera mà. És molt interessant disposar d’aquestes persones in situ, perquè al final de la xerrada el 

públic assistent té l’ocasió d’establir el contacte directe amb l’entitat.   

Al novembre va tenir lloc la xerrada d’FP Dual a Alemanya amb tres entitats convidades (ABCHumbolt, 

Instituto dual IDEA i Bridge4Mobility) a l’Oficina Jove del Maresme, amb el suport i col·laboració

Servei d’Ocupació Jove de l’Ajuntament de Mataró. Posteriorment en vam programar una segona que es 

va realitzar a un Institut de Calella amb alumnes del CFGS de turisme, per petició d’una professora que 

ens ho va sol·licitar. A la xerrada vam rebre noves sinergies per part de professorat i  alumnat 
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diferents, s’han portat a terme totes sense anul·lar-

Destinataris Comentaris 

29 participants 

CFGS turisme 30 participants 

50 participats 

Les xerrades obertes es programen sobre alguns centres d’interès juvenil com poden ser el treball o 

l Servei de Mobilitat i a continuació es 

d’entitats de fora, que expliquen els seus programes i alhora aclareixen dubtes 

de primera mà. És molt interessant disposar d’aquestes persones in situ, perquè al final de la xerrada el 

Al novembre va tenir lloc la xerrada d’FP Dual a Alemanya amb tres entitats convidades (ABCHumbolt, 

ove del Maresme, amb el suport i col·laboració del 

taró. Posteriorment en vam programar una segona que es 

va realitzar a un Institut de Calella amb alumnes del CFGS de turisme, per petició d’una professora que 

ens ho va sol·licitar. A la xerrada vam rebre noves sinergies per part de professorat i  alumnat dels cicles 



 

 

formatius, que són un perfil de joves que normalment té menor accés a les diferents opcions de mobilitat 

internacional. La regidora de joventut del municipi va fer la introducció al Servei en aquesta ocasió. 

 

IES Bisbe Sivilla, Calella.  

El 15 de desembre, juntament 

participar en la Jornada d’alumnes d’Arenys de Mar, en la qual la temàtica central va ser la mobilitat 

internacional. Van assistir-hi alumnes 

simultanis d’unes 15 persones per grup. Els tallers es van pensar per a encaixar amb un públic encara 

jove per poder accedir a una opció de mobilitat internacional de llarga durada. Van ser els

- Interculturalitat: taller que prepara per

de totes les dimensions que implica la diversitat en formes de percebre i actuar que es relaciona 

amb els universos culturals. És un taller útil pe

l’estranger, però també contribueix a fomentar una ciutadania socialment més competent i 

cohesionada en la comprensió del fet multicultural.    

- Intercanvis: A partir de l’exposició Create&Share 

consisteixen els intercanvis juvenils i com es poden sol·licitar. 

- L’Estada a França a partir de l’experiència d’intercanvi que van tenir alguns alumnes de l’institut. 

La tècnica de joventut va dinamitzar un espai on es va 

francès que varen fer un intercanvi amb una població francesa amb qui Arenys de Mar està 

agermanada.  

Dinamització de l’exposició Create’N’Share 

formatius, que són un perfil de joves que normalment té menor accés a les diferents opcions de mobilitat 

internacional. La regidora de joventut del municipi va fer la introducció al Servei en aquesta ocasió. 

 

 

CC Cabot i Barba, Mataró. 

ament amb l’equip de joventut de l’ajuntament d’Arenys de Mar, vàrem 

participar en la Jornada d’alumnes d’Arenys de Mar, en la qual la temàtica central va ser la mobilitat 

hi alumnes de 3r d’ESO amb els quals es varen fer tres tallers rotatius i 

simultanis d’unes 15 persones per grup. Els tallers es van pensar per a encaixar amb un públic encara 

jove per poder accedir a una opció de mobilitat internacional de llarga durada. Van ser els

Interculturalitat: taller que prepara per a la trobada amb l’altre des de l’empatia i la comprensió 

de totes les dimensions que implica la diversitat en formes de percebre i actuar que es relaciona 

amb els universos culturals. És un taller útil per grups i persones que faran una estada a 

l’estranger, però també contribueix a fomentar una ciutadania socialment més competent i 

cohesionada en la comprensió del fet multicultural.     

Intercanvis: A partir de l’exposició Create&Share que disposem al Servei, es va explicar en què 

consisteixen els intercanvis juvenils i com es poden sol·licitar.  

L’Estada a França a partir de l’experiència d’intercanvi que van tenir alguns alumnes de l’institut. 

La tècnica de joventut va dinamitzar un espai on es va presentar l’experiència d’alumnes de 

francès que varen fer un intercanvi amb una població francesa amb qui Arenys de Mar està 

 

Taller d’interculturalitat 
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formatius, que són un perfil de joves que normalment té menor accés a les diferents opcions de mobilitat 

internacional. La regidora de joventut del municipi va fer la introducció al Servei en aquesta ocasió.  

 

l’equip de joventut de l’ajuntament d’Arenys de Mar, vàrem 

participar en la Jornada d’alumnes d’Arenys de Mar, en la qual la temàtica central va ser la mobilitat 

de 3r d’ESO amb els quals es varen fer tres tallers rotatius i 

simultanis d’unes 15 persones per grup. Els tallers es van pensar per a encaixar amb un públic encara 

jove per poder accedir a una opció de mobilitat internacional de llarga durada. Van ser els següents: 

la trobada amb l’altre des de l’empatia i la comprensió 

de totes les dimensions que implica la diversitat en formes de percebre i actuar que es relaciona 

r grups i persones que faran una estada a 

l’estranger, però també contribueix a fomentar una ciutadania socialment més competent i 

al Servei, es va explicar en què 

L’Estada a França a partir de l’experiència d’intercanvi que van tenir alguns alumnes de l’institut. 

presentar l’experiència d’alumnes de 

francès que varen fer un intercanvi amb una població francesa amb qui Arenys de Mar està 

 



 

 

 

Finalment es va fer una xerrada sobre el

Servei, i es van entregar els diplomes. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoració d’aquesta activitat per part del grup ha estat de 

diferents ítems en els annexos

 

3.5 Butlletí Mensual de Mobilitat Internacional Jove
Actualment tenim 856 subscriptores
persones noves. Durant aquest semestre s’ha seguit amb l’estratègia de fer ús de la publicació
a eina informativa com per a fer difusió de campanyes i esdeveniments del Servei. 

 
Durant els primers mesos de l’any, de gener a abril, no es va redactar cap publicació. Poc a poc, al llarg 
d’aquest any, s’ha anat consolidant i millorant l’eina.
finals d’aquest any s’ha ampliat el contingut afegint la secció de 
tot el moviment (tant activitats, accions, formacions…) que es realitzen a tota la comarca sobre la 
temàtica de mobilitat internacional, es dóna major visibilitat i s’anima a incloure nous lideratges. 
estratègia es va consensuar a partir de la reunió de coordinació realitzada al setembre on es va fer 
explícit que en diversos municipis es realitzen
cooperació, intercanvis escolars,...)

 

Mes Correus enviats

Maig 746 

Juny 751 

Juliol 768 

Setembre 771 

Octubre 770 

Novembre 791 

Desembre 837 

 

Finalment es va fer una xerrada sobre els diferents tipus de mobilitat per part de les assessores del 

Servei, i es van entregar els diplomes.  

La valoració d’aquesta activitat per part del grup ha estat de 4,1 sobre 5 (podeu veure  la valoració dels 

diferents ítems en els annexos).  

Butlletí Mensual de Mobilitat Internacional Jove 
856 subscriptores al Butlletí de Mobilitat Internacional, aquest any s’han inscrit 

. Durant aquest semestre s’ha seguit amb l’estratègia de fer ús de la publicació
a eina informativa com per a fer difusió de campanyes i esdeveniments del Servei. 

Durant els primers mesos de l’any, de gener a abril, no es va redactar cap publicació. Poc a poc, al llarg 
d’aquest any, s’ha anat consolidant i millorant l’eina. A més d’augmentar el nombre de seguidores, a 
finals d’aquest any s’ha ampliat el contingut afegint la secció de “El Maresme es mou!”

activitats, accions, formacions…) que es realitzen a tota la comarca sobre la 
màtica de mobilitat internacional, es dóna major visibilitat i s’anima a incloure nous lideratges. 

es va consensuar a partir de la reunió de coordinació realitzada al setembre on es va fer 
explícit que en diversos municipis es realitzen activitats de mobilitat (agermanaments, beques de 
cooperació, intercanvis escolars,...) sense que aquests es visualitzin.  

Correus enviats Visualitzacions Clicks 

749  136 11

433  140  13

523 94 9

482 150 8

394 97 9

458 96 8

574 139 7
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s diferents tipus de mobilitat per part de les assessores del 

(podeu veure  la valoració dels 

al Butlletí de Mobilitat Internacional, aquest any s’han inscrit 141 
. Durant aquest semestre s’ha seguit amb l’estratègia de fer ús de la publicació tant com 

a eina informativa com per a fer difusió de campanyes i esdeveniments del Servei.  

Durant els primers mesos de l’any, de gener a abril, no es va redactar cap publicació. Poc a poc, al llarg 
A més d’augmentar el nombre de seguidores, a 

“El Maresme es mou!” on es fa difusió de 
activitats, accions, formacions…) que es realitzen a tota la comarca sobre la 

màtica de mobilitat internacional, es dóna major visibilitat i s’anima a incloure nous lideratges. Aquesta 
es va consensuar a partir de la reunió de coordinació realitzada al setembre on es va fer 

activitats de mobilitat (agermanaments, beques de 

Ignorats 

11 

13 

9 

8 

9 

8 

7 



 

 

De cara al pròxim any, s’està valorant millorar el format i el disseny del correu electrònic que s’envia als i 
a les joves subscriptores.  

 
3.6 Presència a les Xarxes socials 

El Servei de Mobilitat Internacional compta amb diversos espais virtuals d’informació per a la difusió 
i l’apropament als i les usuàries. 

 

 
 

 
 

 

 

 
En trobades entre professionals, va sortir com a possible línia de millora fer assessories a travé
vídeo-trucada per Skype. D’aquesta manera, la intenció és acostar
poden desplaçar-se a les assessories presencials o que estan ja a l’estranger i necessiten 
l’assessora. 
 
Encara estem en fase de prova, però j
estem fent assessoria presencial a 

 
 

any, s’està valorant millorar el format i el disseny del correu electrònic que s’envia als i 

Presència a les Xarxes socials  
El Servei de Mobilitat Internacional compta amb diversos espais virtuals d’informació per a la difusió 
i l’apropament als i les usuàries.  

En trobades entre professionals, va sortir com a possible línia de millora fer assessories a travé
trucada per Skype. D’aquesta manera, la intenció és acostar-nos a aquelles joves que no 

se a les assessories presencials o que estan ja a l’estranger i necessiten 

Encara estem en fase de prova, però ja podem realitzar aquest tipus d’assessories els dies que 
estem fent assessoria presencial a Vilassar de Mar, els dimecres de 16:00 a 20:00h
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any, s’està valorant millorar el format i el disseny del correu electrònic que s’envia als i 

El Servei de Mobilitat Internacional compta amb diversos espais virtuals d’informació per a la difusió 

 

 

 

 

 

En trobades entre professionals, va sortir com a possible línia de millora fer assessories a través de 
nos a aquelles joves que no 

se a les assessories presencials o que estan ja a l’estranger i necessiten suport de 

a podem realitzar aquest tipus d’assessories els dies que 
Vilassar de Mar, els dimecres de 16:00 a 20:00h.  



 

 

4. ACCIONS ADREÇADES A PROFESSIONALS
4.1 Formacions i píndoles de mobilitat internacional 
Durant el primer semestre
ajuntaments, tant als que s’han incorporat de nou aquest any, com als nous referents del Servei dels 
ajuntaments que ja en formaven part l’any anterior. L’objectiu de les sessions h
exposar el plantejament del Servei i explicar els continguts i eines més bàsiques de l’espai de treball 
compartit al Drive. 
 
Durant el segon semestre de curs vàrem realitzar una formació el dia 11 d’octubre en la que varen 
participar 8 professionals (+2 participants en una reunió posterior a El Masnou). L’objectiu de la 
sessió era donar a conèixer les oportunitats i els continguts generals de Mobilitat Internacional, el 
funcionament del Servei del Maresme i començar a crear grups de treba
intercanvis juvenils, setmana de la mobilitat, treball amb entitats… D’aquesta formació també va 
sortir la proposta de fer un recull sobre les experiències dels articles de Maresmencs/ques al món 
per muntar una nova exposició. 

 

Servei - Maresme/ RECURSOS D’ATENCIÓ ALS JOVES/ Maresmencs/ques al món (joves a 

 
4.2 Suport online 
S’ha seguit responent als dubtes i demandes dels i les professionals al llarg de l’any. En especial, cal 
destacar que s’està fent un recull al Drive de les preguntes i respostes que són d’interès general, de 
manera que puguin seguir sent consultades. 

 

Servei - Maresme/ COORDINACIÓ AJUNTAMENTS/ Suport Online als professionals/ Consultes 

 
Per altra banda, durant el mes d’agost s’ha creat un
gestió del Servei i l’accés al mateix Drive. 
eliminant alguns arxius i reestructurant v

 
4.3 Fitxes informatives sobre temes de mobilitat 
L’actualització de les fitxes informatives d’atenció local és una tasca constant dins del Servei que es 
realitza de manera progressiva prioritzant els materials que estan tenint més demanda o els més 
útils per als i les professionals.

 
Durant aquest 2016 s’han actualitzat les fitxes temàtiques de:

• Pràctiques a l’estranger
alguns que ja no funcionaven. 

• Interrail: dins de l’àmbit de turisme jove i alternatiu s’ha cr
informació i els recursos dels tallers que vàrem realitzar al juny.

• Informació general
resumida i global totes les opcions de mobilitat. És una de les
professionals dels PIJs.

• Treball a l’estranger
octubre, s’ha re-

• FP Dual: aquest 
totes maneres, es continuarà fent tot i que el cost s’assumeix des de les 
S’ha actualitzat la informació al respecte i s’han actualitzat el links de les agències que 
acompanyen en el procés

 
 

ACCIONS ADREÇADES A PROFESSIONALS 
Formacions i píndoles de mobilitat internacional  

mestre de curs es van realitzar 4 sessions d’acollida a professionals dels 
ajuntaments, tant als que s’han incorporat de nou aquest any, com als nous referents del Servei dels 
ajuntaments que ja en formaven part l’any anterior. L’objectiu de les sessions h
exposar el plantejament del Servei i explicar els continguts i eines més bàsiques de l’espai de treball 

Durant el segon semestre de curs vàrem realitzar una formació el dia 11 d’octubre en la que varen 
rofessionals (+2 participants en una reunió posterior a El Masnou). L’objectiu de la 

sessió era donar a conèixer les oportunitats i els continguts generals de Mobilitat Internacional, el 
funcionament del Servei del Maresme i començar a crear grups de treball sobre temes més concrets: 
intercanvis juvenils, setmana de la mobilitat, treball amb entitats… D’aquesta formació també va 
sortir la proposta de fer un recull sobre les experiències dels articles de Maresmencs/ques al món 
per muntar una nova exposició.  

Maresme/ RECURSOS D’ATENCIÓ ALS JOVES/ Maresmencs/ques al món (joves a 
l’estranger)/Articles Butlletí 

S’ha seguit responent als dubtes i demandes dels i les professionals al llarg de l’any. En especial, cal 
à fent un recull al Drive de les preguntes i respostes que són d’interès general, de 

manera que puguin seguir sent consultades.  

Maresme/ COORDINACIÓ AJUNTAMENTS/ Suport Online als professionals/ Consultes 
professionals 

el mes d’agost s’ha creat una pàgina web amb Google 
gestió del Servei i l’accés al mateix Drive. Tanmateix, el Drive s’ha sotmès a un procés de revisió 
eliminant alguns arxius i reestructurant vàries carpetes.  

s sobre temes de mobilitat  
L’actualització de les fitxes informatives d’atenció local és una tasca constant dins del Servei que es 
realitza de manera progressiva prioritzant els materials que estan tenint més demanda o els més 

onals. 

Durant aquest 2016 s’han actualitzat les fitxes temàtiques de: 
Pràctiques a l’estranger: s’han actualitzat i comprovat tots els links, ja que n’hi havien 
alguns que ja no funcionaven.  

: dins de l’àmbit de turisme jove i alternatiu s’ha creat aquesta nova fitxa recollint la 
informació i els recursos dels tallers que vàrem realitzar al juny. 
Informació general: s’ha creat aquesta fitxa, millorant l’anterior, que recull de manera 
resumida i global totes les opcions de mobilitat. És una de les eines més útils per als i les 

ls dels PIJs. 
Treball a l’estranger: arran dels recursos i materials fets servir pels tallers de setembre i 

-dissenyat aquesta fitxa millorant el contingut. 
 any el govern alemany ha decidit deixar de subvencionar aquest recurs. De 

totes maneres, es continuarà fent tot i que el cost s’assumeix des de les 
S’ha actualitzat la informació al respecte i s’han actualitzat el links de les agències que 
acompanyen en el procés.  
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de curs es van realitzar 4 sessions d’acollida a professionals dels 
ajuntaments, tant als que s’han incorporat de nou aquest any, com als nous referents del Servei dels 
ajuntaments que ja en formaven part l’any anterior. L’objectiu de les sessions ha estat bàsicament 
exposar el plantejament del Servei i explicar els continguts i eines més bàsiques de l’espai de treball 

Durant el segon semestre de curs vàrem realitzar una formació el dia 11 d’octubre en la que varen 
rofessionals (+2 participants en una reunió posterior a El Masnou). L’objectiu de la 

sessió era donar a conèixer les oportunitats i els continguts generals de Mobilitat Internacional, el 
ll sobre temes més concrets: 

intercanvis juvenils, setmana de la mobilitat, treball amb entitats… D’aquesta formació també va 
sortir la proposta de fer un recull sobre les experiències dels articles de Maresmencs/ques al món 

Maresme/ RECURSOS D’ATENCIÓ ALS JOVES/ Maresmencs/ques al món (joves a 

S’ha seguit responent als dubtes i demandes dels i les professionals al llarg de l’any. En especial, cal 
à fent un recull al Drive de les preguntes i respostes que són d’interès general, de 

Maresme/ COORDINACIÓ AJUNTAMENTS/ Suport Online als professionals/ Consultes 

oogle Sites per facilitar la 
Tanmateix, el Drive s’ha sotmès a un procés de revisió 

L’actualització de les fitxes informatives d’atenció local és una tasca constant dins del Servei que es 
realitza de manera progressiva prioritzant els materials que estan tenint més demanda o els més 

: s’han actualitzat i comprovat tots els links, ja que n’hi havien 

eat aquesta nova fitxa recollint la 

: s’ha creat aquesta fitxa, millorant l’anterior, que recull de manera 
eines més útils per als i les 

: arran dels recursos i materials fets servir pels tallers de setembre i 

decidit deixar de subvencionar aquest recurs. De 
totes maneres, es continuarà fent tot i que el cost s’assumeix des de les mateixes empreses. 
S’ha actualitzat la informació al respecte i s’han actualitzat el links de les agències que 



 

 

5. COORDINACIÓ I GESTIÓ INTERNA DEL SERVEI
La coordinació i seguiment del servei es porta a terme en diversos nivells. Pel que fa a la coordinació 
entre el Consell Comarcal i Nexes (l’entitat
constant, a través de reunions setmanals amb l’assessora de Mobilitat Internacional (MI) així com 
amb la persona que realitza la funció coordinadora del servei a l’entitat.

 
D’altra banda, la coordinació amb els referents municipals es realitza durant tot l’any a partir 
correus electrònics, telèfon si cal, i el nostre espai de treball col·laboratiu al Drive. Dos cops a l’any es 
realitza una reunió de coordinació plenària i en aquest segon semestre també hem elaborat un 
formulari per a la valoració del servei dirigit 

 
5.1 Formulari de valoració del Servei per part dels i les professionals:
En aquest semestre hem tingut la necessitat de revisar el funcionament del model de co
veure com s’adapta a les diferents realitats i possibilit
En aquest sentit, s’ha elaborat un formulari per a la valoració del servei, que tenia la intenció de 
completar la informació que tenim per contacte directe amb els i les tècniques. El formulari es va 
passar entre agost i setembre, assolint un nivell de resposta d’un 74% sobre la mostra inicial 
(contestat per 17 persones). 

 
El nostre propòsit en l’elaboració del formulari ha estat el de realitzar una fotografia o sondeig 
inicial, pel que fa a l’estructura sob
model organitzatiu amb qu
treball reals. En aquest sentit, els objectius d’aquest instrument era recopilar informa

1. El nombre d’accions de mobilitat que s’han portat a terme en el 2016 en cada municipi.
2. Sondejar els factors organitzatius i de formació que condicionen el model de co

Servei adoptat actualment, amb incidència en els resultats.
3. Incloure i contrastar, les valoracions i percepcions dels diferents referents municipals en 

l’àmbit de la mobilitat, pel que fa a la gestió, funcionament i línies d’acció futures del 
4. Recollir necessitats informatives dels municipis per tal d’elaborar mill

seguiment. 

 
Els resultats més destacables els resumim en aquestes línies: 

- 5 dels 17  professionals referents del Servei no havien tingut formació en el mateix
s’han incorporat a partir del 2015.

- També s’apunta a la possibilitat d’
el Servei funciona 

- El reconeixement extern (per part dels superiors de l’àrea) només s’afirma en 5 dels casos, i 
la manca del mateix
comptabilitzen només en base al nombre d’assessories i joves atesos en els tallers. 

- S’han recollit propostes pel que fa a la metodologia: xerrada anual per municipi, aplicació al 
mòbil, tallers als instituts, coordinar i informar al SOC, productes v
consultes online. 

 
Pel que fa a les propostes de millora:
 

Propostes de millora 2017

Comunicació,  donar a conèixer a nous usuaris.

Atendre a motivacions reals dels joves qu

Visibilització a la xarxa. 

COORDINACIÓ I GESTIÓ INTERNA DEL SERVEI 
La coordinació i seguiment del servei es porta a terme en diversos nivells. Pel que fa a la coordinació 
entre el Consell Comarcal i Nexes (l’entitat que té adjudicada la gestió del Servei), el seguiment és 

vés de reunions setmanals amb l’assessora de Mobilitat Internacional (MI) així com 
amb la persona que realitza la funció coordinadora del servei a l’entitat. 

D’altra banda, la coordinació amb els referents municipals es realitza durant tot l’any a partir 
correus electrònics, telèfon si cal, i el nostre espai de treball col·laboratiu al Drive. Dos cops a l’any es 
realitza una reunió de coordinació plenària i en aquest segon semestre també hem elaborat un 
formulari per a la valoració del servei dirigit als i les professionals.   

Formulari de valoració del Servei per part dels i les professionals: 
En aquest semestre hem tingut la necessitat de revisar el funcionament del model de co
veure com s’adapta a les diferents realitats i possibilitats dels i les professionals que en formen part. 
En aquest sentit, s’ha elaborat un formulari per a la valoració del servei, que tenia la intenció de 
completar la informació que tenim per contacte directe amb els i les tècniques. El formulari es va 

entre agost i setembre, assolint un nivell de resposta d’un 74% sobre la mostra inicial 
(contestat per 17 persones).  

El nostre propòsit en l’elaboració del formulari ha estat el de realitzar una fotografia o sondeig 
inicial, pel que fa a l’estructura sobre la qual es sustenta el servei actualment el Servei, i c

què es va dissenyar en principi s’ajusta a unes concepcions i possibilitats de 
treball reals. En aquest sentit, els objectius d’aquest instrument era recopilar informa

El nombre d’accions de mobilitat que s’han portat a terme en el 2016 en cada municipi.
Sondejar els factors organitzatius i de formació que condicionen el model de co
Servei adoptat actualment, amb incidència en els resultats. 

e i contrastar, les valoracions i percepcions dels diferents referents municipals en 
l’àmbit de la mobilitat, pel que fa a la gestió, funcionament i línies d’acció futures del 
Recollir necessitats informatives dels municipis per tal d’elaborar mill

Els resultats més destacables els resumim en aquestes línies:  
5 dels 17  professionals referents del Servei no havien tingut formació en el mateix
s’han incorporat a partir del 2015. 
També s’apunta a la possibilitat d’incrementar el temps de dedicació, tot i que actualment 
el Servei funciona de manera sostenible pel que fa a la dedicació que se’ls hi demana. 
El reconeixement extern (per part dels superiors de l’àrea) només s’afirma en 5 dels casos, i 
la manca del mateix s’atribueix a una poca visibilització i a uns resultats que es 
comptabilitzen només en base al nombre d’assessories i joves atesos en els tallers. 
S’han recollit propostes pel que fa a la metodologia: xerrada anual per municipi, aplicació al 

rs als instituts, coordinar i informar al SOC, productes v
line.  

Pel que fa a les propostes de millora: 

Propostes de millora 2017 

Comunicació,  donar a conèixer a nous usuaris. 

Atendre a motivacions reals dels joves que volen marxar. 
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La coordinació i seguiment del servei es porta a terme en diversos nivells. Pel que fa a la coordinació 
del Servei), el seguiment és 

vés de reunions setmanals amb l’assessora de Mobilitat Internacional (MI) així com 

D’altra banda, la coordinació amb els referents municipals es realitza durant tot l’any a partir dels 
correus electrònics, telèfon si cal, i el nostre espai de treball col·laboratiu al Drive. Dos cops a l’any es 
realitza una reunió de coordinació plenària i en aquest segon semestre també hem elaborat un 

En aquest semestre hem tingut la necessitat de revisar el funcionament del model de co-gestió per 
ats dels i les professionals que en formen part. 

En aquest sentit, s’ha elaborat un formulari per a la valoració del servei, que tenia la intenció de 
completar la informació que tenim per contacte directe amb els i les tècniques. El formulari es va 

entre agost i setembre, assolint un nivell de resposta d’un 74% sobre la mostra inicial 

El nostre propòsit en l’elaboració del formulari ha estat el de realitzar una fotografia o sondeig 
es sustenta el servei actualment el Servei, i com el 

es va dissenyar en principi s’ajusta a unes concepcions i possibilitats de 
treball reals. En aquest sentit, els objectius d’aquest instrument era recopilar informació sobre: 

El nombre d’accions de mobilitat que s’han portat a terme en el 2016 en cada municipi. 
Sondejar els factors organitzatius i de formació que condicionen el model de co-gestió del 

e i contrastar, les valoracions i percepcions dels diferents referents municipals en 
l’àmbit de la mobilitat, pel que fa a la gestió, funcionament i línies d’acció futures del servei. 
Recollir necessitats informatives dels municipis per tal d’elaborar millors indicadors de 

5 dels 17  professionals referents del Servei no havien tingut formació en el mateix, ja que 

incrementar el temps de dedicació, tot i que actualment 
sostenible pel que fa a la dedicació que se’ls hi demana.  

El reconeixement extern (per part dels superiors de l’àrea) només s’afirma en 5 dels casos, i 
s’atribueix a una poca visibilització i a uns resultats que es 

comptabilitzen només en base al nombre d’assessories i joves atesos en els tallers.  
S’han recollit propostes pel que fa a la metodologia: xerrada anual per municipi, aplicació al 

rs als instituts, coordinar i informar al SOC, productes visuals a la xarxa, 

5 

2 

1 



 

 

Preparar formació per a entitats juvenils (caus, esplais,...) per poder ser entitats 
enviadores i receptores d’intercanvis.

3 o 4 campanyes anuals però centrada en temes concrets (treball, estudis, camps 
treball). 

Implicar més als punts d’informació.

Diversificar els tallers. 

Fer una reunió de valoració conjunta i presencial per arribar a conclusions.

Assessories no presencials (via Skype).

Cap proposta, necessita més temps per fer
propostes, no ho sé 

 
Podeu consultar les dades, anàlisi i conclusions de l’avaluació en
l’informe, o en el Drive: https://goo.gl/zw5bcE

 
5.2 Reunió de coordinació 
El dia 30 de setembre va realitzar
d’11 professionals, amb l’objectiu de presentar les dades del primer semestre, treballar sobre el 
model de co-gestió fent revisió de les activitats actuals, i posant 
finançament que s’haurà de renovar de cara a la firma del nou conveni. 

 
Els acords més destacables presos al llarg de la reunió són: 

1. La proposta de creació d’un grup de treball que pensarà en el disseny d’activitats a nivell 
mancomunat, nous materials i metodologies, compartir i coordinar experiències en l’àmbit 
de mobilitat entre els municipis.  

2. Es continua oferint tallers de formació destinats als joves, però s’inclouran alguns canvis. 
Primer, cada municipi es compromet a inten
varia l’assistència. Segon, CCM i Nexes prepararan un programa semestral dels tallers, que 
faciliti la seva difusió. Finalment, replantegem la metodologia, en
convencionals es poden proposar 
personals d’altres joves, o convidar entitats). Així, l’oferta de tallers es manté però més 
esponjada i combinada amb altres tipus d’acció. 

3. Proposem una nova modalitat d’assessoria a distància que s’o
4. Compartir notícies de mobilitat. 
5. El CCM farà una proposta de repartiment pressupostari pel nou conveni 2017, a partir de 

consultes prèvies als ajuntaments. 
 
Podreu trobar l’informe de la reunió a través d’aquest link: 

 
5.3 Materials de difusió  
S’ha  editat nou material propi pel que fa als tríptics del Servei de Voluntariat Europeu, 
aprofitant la campanya del mes de novembre. 
 

Preparar formació per a entitats juvenils (caus, esplais,...) per poder ser entitats 
enviadores i receptores d’intercanvis. 

3 o 4 campanyes anuals però centrada en temes concrets (treball, estudis, camps 

Implicar més als punts d’informació. 

Fer una reunió de valoració conjunta i presencial per arribar a conclusions. 

Assessories no presencials (via Skype). 

Cap proposta, necessita més temps per fer-ne, necessitem estructura per fer 

Podeu consultar les dades, anàlisi i conclusions de l’avaluació en el document 
https://goo.gl/zw5bcE 

Reunió de coordinació  
de setembre va realitzar-se una reunió de coordinació que va comptar amb la participació 

d’11 professionals, amb l’objectiu de presentar les dades del primer semestre, treballar sobre el 
gestió fent revisió de les activitats actuals, i posant la mirada en el model de 

finançament que s’haurà de renovar de cara a la firma del nou conveni.  

Els acords més destacables presos al llarg de la reunió són:  
La proposta de creació d’un grup de treball que pensarà en el disseny d’activitats a nivell 

omunat, nous materials i metodologies, compartir i coordinar experiències en l’àmbit 
de mobilitat entre els municipis.   
Es continua oferint tallers de formació destinats als joves, però s’inclouran alguns canvis. 
Primer, cada municipi es compromet a intensificar la difusió per veure si amb aquesta acció 
varia l’assistència. Segon, CCM i Nexes prepararan un programa semestral dels tallers, que 
faciliti la seva difusió. Finalment, replantegem la metodologia, en
convencionals es poden proposar altres activitats (tipus estant, incloure experiències 
personals d’altres joves, o convidar entitats). Així, l’oferta de tallers es manté però més 
esponjada i combinada amb altres tipus d’acció.  
Proposem una nova modalitat d’assessoria a distància que s’oferirà a través d’Skype.
Compartir notícies de mobilitat.  
El CCM farà una proposta de repartiment pressupostari pel nou conveni 2017, a partir de 
consultes prèvies als ajuntaments.  

Podreu trobar l’informe de la reunió a través d’aquest link: https://goo.gl/8kHkyx

 
S’ha  editat nou material propi pel que fa als tríptics del Servei de Voluntariat Europeu, 
aprofitant la campanya del mes de novembre.  
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Preparar formació per a entitats juvenils (caus, esplais,...) per poder ser entitats 1 

3 o 4 campanyes anuals però centrada en temes concrets (treball, estudis, camps de 1 

1 

2 

1 

1 

cessitem estructura per fer 6 

el document adjunt a aquest 

se una reunió de coordinació que va comptar amb la participació 
d’11 professionals, amb l’objectiu de presentar les dades del primer semestre, treballar sobre el 

la mirada en el model de 

La proposta de creació d’un grup de treball que pensarà en el disseny d’activitats a nivell 
omunat, nous materials i metodologies, compartir i coordinar experiències en l’àmbit 

Es continua oferint tallers de formació destinats als joves, però s’inclouran alguns canvis. 
sificar la difusió per veure si amb aquesta acció 

varia l’assistència. Segon, CCM i Nexes prepararan un programa semestral dels tallers, que 
faciliti la seva difusió. Finalment, replantegem la metodologia, en lloc de tallers 

altres activitats (tipus estant, incloure experiències 
personals d’altres joves, o convidar entitats). Així, l’oferta de tallers es manté però més 

ferirà a través d’Skype. 

El CCM farà una proposta de repartiment pressupostari pel nou conveni 2017, a partir de 

https://goo.gl/8kHkyx 

S’ha  editat nou material propi pel que fa als tríptics del Servei de Voluntariat Europeu, 



 

 

 
Durant el segon semestre hi
imprès a demanda dels ajuntaments, 237 pòsters, 5.000 flyers i 5.000 tríptics d’EVS, que s’han 
repartit entre els 23 municipis que en formen part.

 
Amb aquesta mateixa comanda s’ha fet la impressió d’
muntar futurs estands i ampliar així la visibilitat del Servei i les opcions d’activitats i llocs als què 
puguem tenir presència. 

 
 
 

Durant el segon semestre hi ha hagut una inversió per part del Consell Comarcal amb la que s’han 
imprès a demanda dels ajuntaments, 237 pòsters, 5.000 flyers i 5.000 tríptics d’EVS, que s’han 
repartit entre els 23 municipis que en formen part. 

Amb aquesta mateixa comanda s’ha fet la impressió d’una pancarta del Servei, que servirà per 
muntar futurs estands i ampliar així la visibilitat del Servei i les opcions d’activitats i llocs als què 
puguem tenir presència.  
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inversió per part del Consell Comarcal amb la que s’han 
imprès a demanda dels ajuntaments, 237 pòsters, 5.000 flyers i 5.000 tríptics d’EVS, que s’han 

una pancarta del Servei, que servirà per 
muntar futurs estands i ampliar així la visibilitat del Servei i les opcions d’activitats i llocs als què 



 

 

6. CONCLUSIONS I REPTES DE FUTUR
En base als resultats que hem anat mostrat en a
del seguiment que anem fent de les activitats i diverses línies d’acció al llarg de tot l’any, proposem 
una sèrie de conclusions. 

 
La mobilitat internacional 
el territori, segons ens han confirmat agents que hi tenen proximitat. 
en compte que la internacionalització 
que en determinats sectors professionals la seva mancança pot fer disminuir o reduir les 
oportunitats de trobar feina.  

 
En aquest sentit, comencem a concebre el Servei des d’una mirada que va una mica més enllà de la 
purament informativa, i que vol prendre consciència de l
trajectòries vitals dels i les joves, tant a nivell professional com social, i en la creació d’una ciutadania 
millor cohesionada. La mobilitat, si s’entén com un espai informal de creixement i d’adquisició de 
noves competències, està també segregada per classes socioeconòmiques i administrativament 
restringida. Això pot portar a reproduir i incrementar les desigualtats socials. No es tracta només 
d’aprendre llengües estrangeres sinó d’acumular un capital cultural i socia
segur valorat en el mercat de treball.  

 
En aquest sentit, hem optat per ampliar la cobertura del Servei, i dirigir
acostumen a arribar als PIJs. Això ho hem fet a partir de la xerrada en FP Dual, i de t
que s’han fet en instituts. Des del mes de novembre apliquem aquesta nova manera de fer, i n’estem 
recollint els fruits en l’augment, lent però progressiu, del nombre d’assessories. Per plasmar aquests 
objectius estem introduint indicadors
existia fins ara.  
 
També tenim molt present la necessitat d’acostar les diferents opcions de mobilitat mitjançant 
serveis de proximitat. El fet d’acreditar
Europeu, n’és un exemple.  Estem treballant per mantenir els partenariats que hem iniciat amb les 
dues voluntàries que ja han marxat, i que en el cas d’Eslovènia 
d’intercanvi perquè aquesta relació 

 
Fem una revisió del desenvolupament actual del Servei segons alguns criteris destacables:

 
Eficàcia 
Els tallers en espais presencials canvien de format i es plantegen com xerrades obertes i tallers a 
demanda. Aquest nou format garanteix l’incr
rendibilitza els esforços de l’assessora en la construcció de materials alhora que fa créixer 
exponencialment el nombre de beneficiaris/es.  L’ocupació de les assessories ha anat creixent en la 
mesura en què hem anat canviant de política, tot i que encara queda camí per endavant, ja que vam 
començar a descentralitzar els tallers el mes de novembre.  
D’altra banda, l’eficàcia en la resposta a l’usuari en l’assessoria continua essent força positiva, en el 
sentit que els canals de comunicació són vius i actius, i l’assessora respon amb agilitat a les 
demandes d’assessorament i orientació personal. 

 
Pertinença 
La major proximitat en terreny a partir dels tallers que s’han fet als IES i PIJs (amb alumnat de 
diferents grups de batxillerat, l’ESO, PFIs, etc. i amb grups de diferents dimensions) ha fet que ens 
trobem en un procés d’aprenentatge i d’innovació, pel que fa al disseny de metodologies. És cert 
que en el darrer semestre el format xerrada sobre mobilitat 
amb tots els públics, i que des del 2017 ja s’apliquen noves dinàmiques que veiem que es valoren 
millor.  
 

CONCLUSIONS I REPTES DE FUTUR 
En base als resultats que hem anat mostrat en aquest informe, així com a la informació que es deriva 
del seguiment que anem fent de les activitats i diverses línies d’acció al llarg de tot l’any, proposem 
una sèrie de conclusions.  

tat internacional és un tema d’interès prioritari pel que fa a la població juv
el territori, segons ens han confirmat agents que hi tenen proximitat. Aquest fet no sorprèn, si tenim 
en compte que la internacionalització és una competència que demana el mercat de treball actual, i 

sectors professionals la seva mancança pot fer disminuir o reduir les 
oportunitats de trobar feina.   

En aquest sentit, comencem a concebre el Servei des d’una mirada que va una mica més enllà de la 
purament informativa, i que vol prendre consciència de la importància de la mobilitat en les 
trajectòries vitals dels i les joves, tant a nivell professional com social, i en la creació d’una ciutadania 
millor cohesionada. La mobilitat, si s’entén com un espai informal de creixement i d’adquisició de 

etències, està també segregada per classes socioeconòmiques i administrativament 
restringida. Això pot portar a reproduir i incrementar les desigualtats socials. No es tracta només 
d’aprendre llengües estrangeres sinó d’acumular un capital cultural i social transnacional, de ben 
segur valorat en el mercat de treball.   

En aquest sentit, hem optat per ampliar la cobertura del Servei, i dirigir-nos a grups de joves que no 
acostumen a arribar als PIJs. Això ho hem fet a partir de la xerrada en FP Dual, i de t
que s’han fet en instituts. Des del mes de novembre apliquem aquesta nova manera de fer, i n’estem 
recollint els fruits en l’augment, lent però progressiu, del nombre d’assessories. Per plasmar aquests 
objectius estem introduint indicadors en la cobertura geogràfica i en els nivells formatius que no 

També tenim molt present la necessitat d’acostar les diferents opcions de mobilitat mitjançant 
serveis de proximitat. El fet d’acreditar-nos com a entitat d’enviament del Ser
Europeu, n’és un exemple.  Estem treballant per mantenir els partenariats que hem iniciat amb les 
dues voluntàries que ja han marxat, i que en el cas d’Eslovènia s’ha presentat 

què aquesta relació continuï.   

Fem una revisió del desenvolupament actual del Servei segons alguns criteris destacables:

Els tallers en espais presencials canvien de format i es plantegen com xerrades obertes i tallers a 
demanda. Aquest nou format garanteix l’increment del públic i la visibilitat del servei. Això 
rendibilitza els esforços de l’assessora en la construcció de materials alhora que fa créixer 
exponencialment el nombre de beneficiaris/es.  L’ocupació de les assessories ha anat creixent en la 

uè hem anat canviant de política, tot i que encara queda camí per endavant, ja que vam 
començar a descentralitzar els tallers el mes de novembre.   
D’altra banda, l’eficàcia en la resposta a l’usuari en l’assessoria continua essent força positiva, en el 

ntit que els canals de comunicació són vius i actius, i l’assessora respon amb agilitat a les 
demandes d’assessorament i orientació personal.  

La major proximitat en terreny a partir dels tallers que s’han fet als IES i PIJs (amb alumnat de 
erents grups de batxillerat, l’ESO, PFIs, etc. i amb grups de diferents dimensions) ha fet que ens 

trobem en un procés d’aprenentatge i d’innovació, pel que fa al disseny de metodologies. És cert 
que en el darrer semestre el format xerrada sobre mobilitat hem vist que no funciona igual de bé 
amb tots els públics, i que des del 2017 ja s’apliquen noves dinàmiques que veiem que es valoren 
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quest informe, així com a la informació que es deriva 
del seguiment que anem fent de les activitats i diverses línies d’acció al llarg de tot l’any, proposem 

a la població juvenil i escolar en 
Aquest fet no sorprèn, si tenim 

s una competència que demana el mercat de treball actual, i 
sectors professionals la seva mancança pot fer disminuir o reduir les 

En aquest sentit, comencem a concebre el Servei des d’una mirada que va una mica més enllà de la 
a importància de la mobilitat en les 

trajectòries vitals dels i les joves, tant a nivell professional com social, i en la creació d’una ciutadania 
millor cohesionada. La mobilitat, si s’entén com un espai informal de creixement i d’adquisició de 

etències, està també segregada per classes socioeconòmiques i administrativament 
restringida. Això pot portar a reproduir i incrementar les desigualtats socials. No es tracta només 

l transnacional, de ben 

nos a grups de joves que no 
acostumen a arribar als PIJs. Això ho hem fet a partir de la xerrada en FP Dual, i de tallers sobre EVS 
que s’han fet en instituts. Des del mes de novembre apliquem aquesta nova manera de fer, i n’estem 
recollint els fruits en l’augment, lent però progressiu, del nombre d’assessories. Per plasmar aquests 

en la cobertura geogràfica i en els nivells formatius que no 

També tenim molt present la necessitat d’acostar les diferents opcions de mobilitat mitjançant 
nos com a entitat d’enviament del Servei de Voluntariat 

Europeu, n’és un exemple.  Estem treballant per mantenir els partenariats que hem iniciat amb les 
presentat una proposta 

Fem una revisió del desenvolupament actual del Servei segons alguns criteris destacables: 

Els tallers en espais presencials canvien de format i es plantegen com xerrades obertes i tallers a 
ement del públic i la visibilitat del servei. Això 

rendibilitza els esforços de l’assessora en la construcció de materials alhora que fa créixer 
exponencialment el nombre de beneficiaris/es.  L’ocupació de les assessories ha anat creixent en la 

uè hem anat canviant de política, tot i que encara queda camí per endavant, ja que vam 

D’altra banda, l’eficàcia en la resposta a l’usuari en l’assessoria continua essent força positiva, en el 
ntit que els canals de comunicació són vius i actius, i l’assessora respon amb agilitat a les 

La major proximitat en terreny a partir dels tallers que s’han fet als IES i PIJs (amb alumnat de 
erents grups de batxillerat, l’ESO, PFIs, etc. i amb grups de diferents dimensions) ha fet que ens 

trobem en un procés d’aprenentatge i d’innovació, pel que fa al disseny de metodologies. És cert 
hem vist que no funciona igual de bé 

amb tots els públics, i que des del 2017 ja s’apliquen noves dinàmiques que veiem que es valoren 



 

 

També hem constatat l’interès 
IES, i tenim la necessitat de repensar quina és la millor forma d’ofertar
continguts. Estem cercant un format clar, i pràctic de gestionar, com podria ser un catàleg de tallers.  

 
Finalment, pel que fa a la pertinença de la informació que es d
valorar-ne la utilitat a partir de la cerca del feedback, d’aquells i aquelles joves que acaben marxant, 
amb els que s’intenta tenir un contacte a través del correu electrònic i dels Maresmencs
Món.  
 
Pel que fa a les xarxes socials, els links al butlletí i l'increment del nombre de subscriptors, també ens 
indiquen que anem per bon camí en aquest sentit, i que hem de continuar amb els esforços de donar 
una presència digital al Servei, ja que aquesta s’adapta a les formes de co

 
Cobertura 
Al llarg de l’any, la cobertura del Servei s'ha ampliat a través dels nous punts d'assessoria a Pineda
Mar i El Masnou. En aquests espais s'ha notat un increment de l'activitat en Mobilitat Internacional. 

 
Com hem comentat, en el segon semestre i gràcies a la implicació dels nostres referents locals, s’ha 
crescut en la cobertura geogràfica, fent tallers a Òrrius, Alella, Arenys de Munt, Arenys de Mar, 
Calella, a més dels punts presencials (Vilassar de Mar, Pineda
on s’han seguit oferint.  
També hi ha hagut un esforç conscient d’acostar la mobilitat a sectors que normalment en queden al 
marge de la mateixa, i s’ha organitzat una xerrada sobre l’FP Dual, que hem fet circular a través de la 
xarxa d’ensenyament.  
 
Sostenibilitat 
En aquest segon semestre hem pogut observar, un cop més, com la implicació dels referents locals 
és bàsica a l’hora de difondre les activitats que portem a terme, derivar joves i fer la funció 
d’intermediaris en la realitz
coordinació, ja que la mobilitat pot ser una eina per àrees diverses (ensenyament, promoció 
econòmica, joventut) i el Servei ha de trobar el seu encaix que en cada realitat local, que

organització interna en cada cas.  

Per millorar la sostenibilitat, cal treballar els acords en la repartició pressupostària dels costos, de 
manera que tothom se senti còmode amb els mateixos, i potser buscar elements de sostenibilitat 
institucional (capacitats del personal dins de la nostra xarxa, per enriquir el treball comú).

 
6.1 Proposta de línies de treball
A partir del desenvolupament que hem descrit al llarg de l’informe, es proposa, pel que fa a les línies 
de treball que es contemplen en la planificació del projecte del Servei de Mobilitat internacional del 
Maresme: 

 
• Enfortir el treball en xarxa i el lideratge per part dels professionals que formen el Servei. 

Convocatòria del grup de treball com a element de pilotatge que permeti 
relatius al desenvolupament d’activitats per zona (setmanes de la mobilitat, mobilitat i 
orientació, etc.) i l’impuls d’iniciatives en xarxa per aquells tècnics que ho desitgin.  

• Repensar i organitzar el Servei a partir d’oferir un 
Joves de la Comarca. En el mateix podrem relacionar les edats dels participants amb les 
temàtiques que es treballen, intentant mantenir una bona sintonia i coherència amb les 
expectatives i realitat de cada g
de mobilitat aïlladament, com poden ser agermanaments, intercanvis en els instituts, etc. de 
manera que aquests siguin coneguts i es continuïn realitzant.  

• Promoure l’apropiació de la mobilitat pe

També hem constatat l’interès a donar una resposta estructurada als tallers que es desenvolupen en 
la necessitat de repensar quina és la millor forma d’ofertar-los i a través de quins 

continguts. Estem cercant un format clar, i pràctic de gestionar, com podria ser un catàleg de tallers.  

Finalment, pel que fa a la pertinença de la informació que es dóna en les assessories, procurem 
ne la utilitat a partir de la cerca del feedback, d’aquells i aquelles joves que acaben marxant, 

s’intenta tenir un contacte a través del correu electrònic i dels Maresmencs

socials, els links al butlletí i l'increment del nombre de subscriptors, també ens 
indiquen que anem per bon camí en aquest sentit, i que hem de continuar amb els esforços de donar 
una presència digital al Servei, ja que aquesta s’adapta a les formes de consum i comunicació actual.  

a cobertura del Servei s'ha ampliat a través dels nous punts d'assessoria a Pineda
i El Masnou. En aquests espais s'ha notat un increment de l'activitat en Mobilitat Internacional. 

tat, en el segon semestre i gràcies a la implicació dels nostres referents locals, s’ha 
crescut en la cobertura geogràfica, fent tallers a Òrrius, Alella, Arenys de Munt, Arenys de Mar, 
Calella, a més dels punts presencials (Vilassar de Mar, Pineda de Mar, El Mas

 
També hi ha hagut un esforç conscient d’acostar la mobilitat a sectors que normalment en queden al 
marge de la mateixa, i s’ha organitzat una xerrada sobre l’FP Dual, que hem fet circular a través de la 

En aquest segon semestre hem pogut observar, un cop més, com la implicació dels referents locals 
és bàsica a l’hora de difondre les activitats que portem a terme, derivar joves i fer la funció 
d’intermediaris en la realització de tallers als instituts. Hem identificat algunes dificultats en la 
coordinació, ja que la mobilitat pot ser una eina per àrees diverses (ensenyament, promoció 
econòmica, joventut) i el Servei ha de trobar el seu encaix que en cada realitat local, que

n cada cas.   
Per millorar la sostenibilitat, cal treballar els acords en la repartició pressupostària dels costos, de 

senti còmode amb els mateixos, i potser buscar elements de sostenibilitat 
nstitucional (capacitats del personal dins de la nostra xarxa, per enriquir el treball comú).

6.1 Proposta de línies de treball 
A partir del desenvolupament que hem descrit al llarg de l’informe, es proposa, pel que fa a les línies 

mplen en la planificació del projecte del Servei de Mobilitat internacional del 

Enfortir el treball en xarxa i el lideratge per part dels professionals que formen el Servei. 
Convocatòria del grup de treball com a element de pilotatge que permeti 
relatius al desenvolupament d’activitats per zona (setmanes de la mobilitat, mobilitat i 
orientació, etc.) i l’impuls d’iniciatives en xarxa per aquells tècnics que ho desitgin.  

Repensar i organitzar el Servei a partir d’oferir un catàleg de tallers per instituts, PIJs i Espais 
Joves de la Comarca. En el mateix podrem relacionar les edats dels participants amb les 
temàtiques que es treballen, intentant mantenir una bona sintonia i coherència amb les 
expectatives i realitat de cada grup. També podrem reforçar actors que desenvolupen accions 
de mobilitat aïlladament, com poden ser agermanaments, intercanvis en els instituts, etc. de 
manera que aquests siguin coneguts i es continuïn realitzant.   

Promoure l’apropiació de la mobilitat per altres organismes del territori, donant a conèixer les 
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donar una resposta estructurada als tallers que es desenvolupen en 
los i a través de quins 

continguts. Estem cercant un format clar, i pràctic de gestionar, com podria ser un catàleg de tallers.   

na en les assessories, procurem 
ne la utilitat a partir de la cerca del feedback, d’aquells i aquelles joves que acaben marxant, 

s’intenta tenir un contacte a través del correu electrònic i dels Maresmencs/ques al 

socials, els links al butlletí i l'increment del nombre de subscriptors, també ens 
indiquen que anem per bon camí en aquest sentit, i que hem de continuar amb els esforços de donar 

nsum i comunicació actual.   

a cobertura del Servei s'ha ampliat a través dels nous punts d'assessoria a Pineda de 
i El Masnou. En aquests espais s'ha notat un increment de l'activitat en Mobilitat Internacional.  

tat, en el segon semestre i gràcies a la implicació dels nostres referents locals, s’ha 
crescut en la cobertura geogràfica, fent tallers a Òrrius, Alella, Arenys de Munt, Arenys de Mar, 

, El Masnou, Mataró i Malgrat) 

També hi ha hagut un esforç conscient d’acostar la mobilitat a sectors que normalment en queden al 
marge de la mateixa, i s’ha organitzat una xerrada sobre l’FP Dual, que hem fet circular a través de la 

En aquest segon semestre hem pogut observar, un cop més, com la implicació dels referents locals 
és bàsica a l’hora de difondre les activitats que portem a terme, derivar joves i fer la funció 

ació de tallers als instituts. Hem identificat algunes dificultats en la 
coordinació, ja que la mobilitat pot ser una eina per àrees diverses (ensenyament, promoció 
econòmica, joventut) i el Servei ha de trobar el seu encaix que en cada realitat local, que té una 

Per millorar la sostenibilitat, cal treballar els acords en la repartició pressupostària dels costos, de 
senti còmode amb els mateixos, i potser buscar elements de sostenibilitat 

nstitucional (capacitats del personal dins de la nostra xarxa, per enriquir el treball comú). 

A partir del desenvolupament que hem descrit al llarg de l’informe, es proposa, pel que fa a les línies 
mplen en la planificació del projecte del Servei de Mobilitat internacional del 

Enfortir el treball en xarxa i el lideratge per part dels professionals que formen el Servei. 
Convocatòria del grup de treball com a element de pilotatge que permeti decidir sobre aspectes 
relatius al desenvolupament d’activitats per zona (setmanes de la mobilitat, mobilitat i 
orientació, etc.) i l’impuls d’iniciatives en xarxa per aquells tècnics que ho desitgin.   

catàleg de tallers per instituts, PIJs i Espais 
Joves de la Comarca. En el mateix podrem relacionar les edats dels participants amb les 
temàtiques que es treballen, intentant mantenir una bona sintonia i coherència amb les 

rup. També podrem reforçar actors que desenvolupen accions 
de mobilitat aïlladament, com poden ser agermanaments, intercanvis en els instituts, etc. de 

r altres organismes del territori, donant a conèixer les 



 

 

oportunitats de l’Erasmus + i la manera en com accedir als intercanvis internacionals o sol·licitar
los. Per fer-ho farem una taula d’experiències i assessoraments especialitzats a entitats, grups 
de joves i tècnics quan calgui.

• Millorar el seguiment a partir d’adequar els sistemes de recollida d’informació, que ens 
permetin conèixer els temes que es demanen en cada moment, quin és el nostre públic i quins 
temes interessen. Conèixer millor el fenomen 
qualitat en tot el seu cicle, tant a l’hora de marxar 
realista - com a l’hora de tornar.

• Diversificar metodologies. Volem apropar la mobilitat i també conèixer
d’aquestes pràctiques, explicant el procés d’agenciament juvenil que hi ha al da
que implica un increment de les seves decisions i autonomia. 

• Retre comptes del Servei, i millorar la comunicació a partir d’un butlletí per 
inclogui el programa d’activitats, les ofertes de formació i  les novetats més destacades. 

• Renovar el conveni a partir del consens pel que fa al programa, model de co
pressupost.  

 

 
 
 
 

oportunitats de l’Erasmus + i la manera en com accedir als intercanvis internacionals o sol·licitar
ho farem una taula d’experiències i assessoraments especialitzats a entitats, grups 

joves i tècnics quan calgui. 

Millorar el seguiment a partir d’adequar els sistemes de recollida d’informació, que ens 
permetin conèixer els temes que es demanen en cada moment, quin és el nostre públic i quins 
temes interessen. Conèixer millor el fenomen de la mobilitat, ens permetrà donar respostes de 
qualitat en tot el seu cicle, tant a l’hora de marxar - que es faci de manera preparada, logística, i 

com a l’hora de tornar. 

Diversificar metodologies. Volem apropar la mobilitat i també conèixer
d’aquestes pràctiques, explicant el procés d’agenciament juvenil que hi ha al da
que implica un increment de les seves decisions i autonomia.  

Retre comptes del Servei, i millorar la comunicació a partir d’un butlletí per 
inclogui el programa d’activitats, les ofertes de formació i  les novetats més destacades. 

Renovar el conveni a partir del consens pel que fa al programa, model de co
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oportunitats de l’Erasmus + i la manera en com accedir als intercanvis internacionals o sol·licitar-
ho farem una taula d’experiències i assessoraments especialitzats a entitats, grups 

Millorar el seguiment a partir d’adequar els sistemes de recollida d’informació, que ens 
permetin conèixer els temes que es demanen en cada moment, quin és el nostre públic i quins 

de la mobilitat, ens permetrà donar respostes de 
que es faci de manera preparada, logística, i 

Diversificar metodologies. Volem apropar la mobilitat i també conèixer millor el sentit 
d’aquestes pràctiques, explicant el procés d’agenciament juvenil que hi ha al darrera, en el fet 

Retre comptes del Servei, i millorar la comunicació a partir d’un butlletí per professionals que 
inclogui el programa d’activitats, les ofertes de formació i  les novetats més destacades.  

Renovar el conveni a partir del consens pel que fa al programa, model de co-gestió i el 



 

 

7. ANNEXOS  
Resum de les valoracions de satisfacció dels participants als tallers

Valoracions dels tallers monogràfics als espais d’assessoria presencial

 

 

Estades 

Estiu. El 

Masnou 

Estades 

Estiu. 

Pineda de 

Mar. 

Valoració del taller   

El taller s'ha ajustat a les 

meves expectatives. 4,70 4,6

He descobert recursos que 

desconeixia. 4,7 4,8

El material rebut em serà 

útil. 5 4,5

Valoració del/la formador/a   

El/la formador/a explica 

correctament. 4,8 

El/la formador/a respon a les 

preguntes realitzades pels 

participants. 4,8 

El/la formador/a coneix la 

matèria. 4,5 

Valoració del grau de 

satisfacció amb   

La duració del taller 3,8 4,5

L'horari del taller 3,7 4,7

L'espai on es realitza el taller 4,5 4,7

   

TOTALS 4,500 4,756

 

 

Valoracions dels tallers monogràfics

 

Valoració del taller 

El taller s'ha ajustat a les meves expectatives.

He descobert recursos que desconeixia. 

satisfacció dels participants als tallers 

Valoracions dels tallers monogràfics als espais d’assessoria presencial. 

Estades 

Pineda de 

Voluntari

at int. 

Vilassar 

de Mar 

Interrail. 

Mataró 

Treball a 

l'estr. 

Vilassar 

de Mar 

Treball a 

l'estr. 

Pineda 

Treball a 

l'estr. 

Mataró

     

4,6 4,2 5 4,6 5 

4,8 5 4,5 5 5 

4,5 4,4 5 5 5 

     

5 4,6 5 4,6 5 

5 4,6 5 4,6 5 

5 5 4,5 4,6 5 

     

4,5 4,2 4,5 4,6 5 

4,7 3,8 5 4,6 5 

4,7 4,2 5 4,3 5 

     

4,756 4,444 4,833 4,656 5,000 4,911

monogràfics descentralitzats. 

EVS. Òrrius MI + EVS. Alella MI. Arenys de Munt

   

t a les meves expectatives. 4,40 4,5 

4,1 4,5 
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Treball a 

l'estr. 

Mataró 

EVS. 

Mataró  

  

5 5 4,763 

5 5 4,833 

5 5 4,817 

  

5 5 4,833 

5 5 4,833 

5 5 4,767 

  

5 5 4,433 

4,6 5 4,467 

4,6 5 4,617 

  

4,911 5,000 4,707 

MI. Arenys de Munt  

 

4,1 4,333 

4,6 4,400 



 

 

El material rebut em serà útil. 

Valoració del/la formador/a 

El/la formador/a explica correctament. 

El/la formador/a respon a les preguntes 

realitzades pels participants. 

El/la formador/a coneix la matèria. 

Valoració del grau de satisfacció amb 

La duració del taller 

L'horari del taller 

L'espai on es realitza el taller 

 

TOTALS 

 

Valoracions Activitats Municipals Específiques

 

Valoració del taller 

El taller s'ha ajustat a les meves expectatives.

He descobert recursos que desconeixia.

El material rebut em serà útil. 

Valoració del/la formador/a 

El/la formador/a explica correctament.

El/la formador/a respon a les preguntes realitzades pels participants.

El/la formador/a coneix la matèria

Valoració del grau de satisfacció amb

4,2 4,5 

   

4,7 4,5 

rmador/a respon a les preguntes 

4,8 4,6 

4,8 4,5 

   

4,1 4,6 

4,2 4,6 

4,4 4,6 

   

4,411 4,544 

Valoracions Activitats Municipals Específiques 

Jornades MI. Arenys de Mar

 

El taller s'ha ajustat a les meves expectatives. 

obert recursos que desconeixia. 

 

El/la formador/a explica correctament. 

El/la formador/a respon a les preguntes realitzades pels participants. 

El/la formador/a coneix la matèria. 

Valoració del grau de satisfacció amb  
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4,3 4,333 

 

4,3 4,500 

4,5 4,633 

4,8 4,700 

 

3,9 4,200 

4,2 4,333 

3,6 4,200 

 

4,256 4,404 

Jornades MI. Arenys de Mar 

3,80 

4 

3,9 

4,3 

4,4 

4,5 



 

 

La duració del taller 

L'horari del taller 

L'espai on es realitza el taller 

 

TOTALS 
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3,7 

4,1 

4,3 

4,11 


