
Presentació:

Lourdes Delgado i Vargas

Tècnica del Pla jove de Sant Martí

1



Pla Jove és un programa de suport a l’Orientació de l’alumnat en transició.

Treballa en el marc del Consorci d’Educació de Barcelona,  dins del programes 

de suport als centres, en l’Area d’Innovació Educativa.

Té per objectiu afavorir els processos de transició de tots aquells joves que 

finalitzen l’ESO i necessiten suport per establir un itinerari que els permeti 

assolir un nivell de qualificació adequat per accedir al món laboral  o 

continuar la seva formació.

Ofereix un treball de coordinació i suport als centres en moments de transició

de l’alumnat sense graduat d’ESO. Es planteja un treball sistemàtic de 

col·laboració amb els equips directius, responsables d’orientació i equips 

docents dels centres de secundària  de cada districte, i un treball 

individualitzat per a cada jove per establir el seu propi itinerari , així com el 

seguiment acurat per tal d’acompanyar-lo en aquest trànsit.
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Al maig de l’any 2000, l’Ajuntament de 
Barcelona  va presentar  davant  la 
comunitat educativa i els Instituts de 
Secundària de la ciutat  el PLA JOVE 
FORMACIÓ OCUPACIÓ. 

HISTÒRIA DEL PLA JOVE: 
una trajectòria d’onze anys

El Pla Jove Formació Ocupació neix com 
a  iniciativa de diferents instàncies de 
l’Ajuntament de Barcelona per donar 
resposta a una necessitat social que 
s’havia previst per  el  curs 1999-2000. 
Sortia  la primera promoció d’alumnes 
de quart d’ESO  i per tant es generaria 
un col·lectiu de joves que acabaven 
sense el graduat. Joves amb 16 anys, 
l’edat establerta per a  la incorporació
al món del treball. 

Aquest Pla  naixia  amb la idea  d’ajudar  
especialment al conjunt de l’alumnat  que no 
assolirà el graduat de secundària i que 
previsiblement abandonarà el sistema educatiu 
als 16 anys.
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Facilitar la transició a la vida 
professional activa de 1000 joves 
a l’any principalment entre els 16 i 
els 18 anys.

Iniciar i consolidar la connexió
establerta amb els centres de 
secundària públics  i amb els 
centres d’ensenyament de 
secundària concertats per treballar 
conjuntament la transició escola-
treball dels joves. 

Marc curs 1999-2000

Demanda social: Joves menors en risc 
d’exclusió. Surten del sistema 
educatiu  amb un nivell baix 
d’aprenentatges, pocs recursos 
personals i  sense qualificació per 
accedir al món laboral.

Abandonaments prematurs
sense orientació.

Joves avorrits, desmotivats, amb baix 
rendiment escolar., baixa 
autoestima...

Joves amb poca autonomia i sense 
experiència. necessiten orientació i 
acompanyament.

OBJECTIUS
PLA JOVE

Quantitat i varietat de recursos 
formatius , però 
desconeixement  per part de 
l’alumnat i famílies d’aquests i 
dels protocols i requisits 
d’accés

La Institució escolar  te poc 
coneixement dels recursos 
formatius no reglats i  de la 
formació professionalitzadora 
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OBJECTIUS  INICIALS  PLA JOVE

Crear una connexió regular amb 
els centres de secundària per 
tal d’afavorir una transició
escola –treball  coordinada  i  
lligada a la situació laboral del 
moment .

Facilitar la transició a la 
vida professional activa dels 
joves entre 16-18 anys que 
sortien del sistema educatiu 
sense el graduat de l’ESO.

Establir  un sistema 
d’acolliment  i d’orientació
professional, que facilités i 
acompanyés  al jovent  en 
l’accés als recursos  de 
formació i suport  en el seu 
itinerari personal d’inserció
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Què ha aportat PLA JOVE a l’orientació en les transicions durant 
aquests onze anys?

1- Pla jove ha consolidat una bona coordinació amb la majoria d’ Instituts i 
centres concertats de secundària  de la ciutat, els quals han integrat el 
programa  dins de les accions sistemàtiques d’orientació del PAT.

2-Hem col·laborat en que el procés de transició dels joves que no 
acrediten a l’ESO, estigui més regulat des de dins del centre  i a partir 
d’un referent responsable de l’orientació o professional orientador- a.

3-Hem  potenciat la necessitat de millorar la  informació, orientació i  
compromís de la família en el procés de transició dels joves. 

4-Hem col·laborat en dignificar l’itinerari  de PQPI,  (abans PGS)i que fa 
uns anys era totalment rebutjat per joves i famílies  per considerar-lo 
marginal .Ara es  considerar  una oportunitat per continuar avançant per 
aquells alumnes que no superen l l’ESO amb èxit.

6



Què ha aportat PLA JOVE a l’orientació en les transicions durant 
aquests onze anys?

5-Potenciant la Formació Professional ,fomentant la continuïtat formativa 
dels alumnes de PQPI amb el suport i orientació per la prova d’accés i 
preinscripció als CFGM 

7-Hem dinamitzat  i coordinat Grups de Treball d’Orientació amb 
participació de professionals de diferents àmbits de l’orientació.

6-Hem  intervingut en  obrir vies de col·laboració i treball coordinat amb 
els agents educatius i socials de l’entorn millorant l’aprofitament i la 
gestió dels recursos . 

8-Participant en  Grups de Treball d’Orientació, hem elaborat  materials 
d’orientació sobre els itineraris  de la postobligatòria, Guies  de recursos
de suport a l’orientació, Guia de PQPI, Document sobre la transició joves 
amb barreres, ...Protocolos per orientar  de les proves d’accés, 
preinscripcións Ensenyaments Professionals,... 
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Què ha aportat PLA JOVE a l’orientació en les transicions 
durant aquests onze anys?

9- Hem participat en l’organització i elaboració dels materials d’orientació
de l’estand del CEB del Saló d’Ensenyament  des del curs 2008-09. També
hem participat com a orientadors –es de l’estand.

11- Col·laborant amb el Pla Educatiu de ciutat i amb el Pla Estratègic 
d’Educació de Sant Martí hem elaborat materials  de suport a l’orientació
i propostes per millorar l’educació i l’orientació en  l’entorn  més proper.

10-. Hem participat en  l’organització , dinamització i intercanvi de bones 
pràctiques de les dues Jornades d’Orientació de Barcelona (2008) i 
(2011) 

12- Col·laborem  impartint formació en el Pla de Formació de zona  i en la”
Formació del professorat  tutor- a  orientador- a de secundària”.
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NOUS OBJECTIUS PLA JOVE

Continuar potenciant la 
continuïtat formativa dels 
joves  que realitzen un 
itinerari de PQPI cap als 
estudis de la Formació
Professional.

Suport als joves amb barreres 
per l’aprenentatge i la 
participació social  per la 

transició cap als itineraris de 
PQPI.

Continuar amb el treball  de 
coordinació i suport als 
Instituts  sistematitzant les 
accions dins del PAT, per tal 
de millorar els processos de 
transició de l’alumnat.

Participar en la comunitat 
educativa de cada districte 
per tal de  millorar els 
processos d’orientació a 
través del treball coordinat i 
de coresponsabilitat social.
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ORGANITZACIÓ I TREBALL EN XARXA
L’equip està integrat per 9 tècnics-ques i un coordinador-a de programa. El tècnic-a  de Pla jove 
gestiona la relació amb els Instituts de secundària i centres concertats del seu territori, dóna suport 
en l’orientació als joves i les famílies, fa seguiment i  es coordina amb els agents del territori . Es  va 
començar a treballar en xarxa des del principi i poc a poc aquesta xarxa es va fent més complexa, més 
interelacionada i coordinada.

PLA JOVEPLA JOVE

Instituts

Famílies

Serveis 
Educatius

Serveis 
Socials

Justicia 
Juvenil

Recursos 
Formatius

Joventut
PIJ 

Centres 
concertats

Centres 
d’E 

Especial
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METODOLOGIA PLA JOVE

Suport a l’orientació i 
coordinació amb els 

Instituts de secundària

Suport a l’orientació i 
coordinació amb els 

Instituts de secundària

Coordinació amb el  
Punt d’Informació

Juvenil

Coordinació amb el  
Punt d’Informació

Juvenil

Suport i 
coordinació amb 
els centres 
concertats de 
secundària.

Suport i 
coordinació amb 
els centres 
concertats de 
secundària.

Tutories 
d’orientació i 
seguiment amb 
alumnes i 
famílies 

Tutories 
d’orientació i 
seguiment amb 
alumnes i 
famílies 

Coordinació amb els 
recursos formatius de la 
ciutat i centres públics i 
concertats de PQPI

Coordinació amb els 
recursos formatius de la 
ciutat i centres públics i 
concertats de PQPI

Coordinació amb la xarxa 
de recursos  serveis i 
entitats del districte

Coordinació amb la xarxa 
de recursos  serveis i 
entitats del districte

Coordinació amb els 
agents educatius del 

districte

Coordinació amb els 
agents educatius del 

districte
Coordinació
Pla jove 

Coordinació
Pla jove 

Orientació i suport 
als processos de 
transició als CFGM

Orientació i suport 
als processos de 
transició als CFGM

Suport i 
assessorament en  
als processos de 
transició PQPI

Suport i 
assessorament en  
als processos de 
transició PQPI

Accions de 
seguiment i 

acompanyament 
per assegurar 

l’èxit de l’itinerari

Accions de 
seguiment i 

acompanyament 
per assegurar 

l’èxit de l’itinerari

Suport i 
coordinació amb 
els centres 
d’Educació
Especial.

Suport i 
coordinació amb 
els centres 
d’Educació
Especial.
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Suport a l’orientació i 
coordinació amb els 

Instituts de 
secundària Reunions de coordinació amb equip directiu i  

l’equip psicopedagògic 

Coordinació i assessorament a tutors- es de 3r i 4t 
d’ESO

Sessions de tutories amb alumnes. Suport en els 
processos de transició PQPI 

Xerrades informatives i d’orientació

Participació en la Comissió social  o d’atenció a la diversitat
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Entrevistes  individuals d’orientació i
assessorament  amb o sense la família.

Tutories d’orientació i 
accions de seguiment 

dels joves 

Sessions Grupals d’orientació i assessorament.

Accions de seguiment  per  tal  fer un 
acompanyament en  el seu itinerari i donar 
suport en cas necessari.

Coordinació amb els recursos formatius per 
tal de facilitar l’accés.

Coordinació amb  d’altres agents educatius i- o 
socials 
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Joves –
adolescents  

menors 
busquen 

formació i- o 
ocupació

Centres educatius necessiten 
suport per a l’orientació

Demandes de tipus social

Suport a l’Orientació
als alumnes 

desmotivats, amb baix 
rendiment escolar  o-i 

amb problemes de 
comportament i amb 

poques possibilitats de 
treure’s  el graduat de 
l’ESO i faran PQPI.

Famílies que 
necessiten 
orientació i 
busquen 

alternatives 
pels seus fills

•Serveis Educatius
•Serveis Socials
•Justicia Juvenil
•DGAI
•Prog.Reagrupament
•Altres entitats i 
programes de joves

Assessorament
i suport  
Tècnic
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Nombre de 
Centres

Sessions de 
coordinació i 
amb equips 
directius i

Sessions 
informatives 

alumnes

Total 
alumnes 

assistents a 
sessions 

informative
s

Total 
Alumnes 
inscrits a 
Pla Jove 

TOTAL 
ALUMNES 
INSCRIT

S

tutories

IES CPC TOTAL IES CPC IES CPC IES CPC IES CPC

TOTAL 68 162 230 181 64 75 13 2139 152 751 232 983
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DISTRICTE Nombre 
de 

Centres

Sessions de 
coordinació i 
amb equips 
directius i 
tutories

Sessions 
informative
s alumnes

Total 
alumnes 

assistents

Total 
Alumnes 

inscrits a Pla 
Jove 

TOTAL

IES CPC IES CPC IES CPC IES CPC IES CPC
Ciutat Vella 5 10 9 14 4 3 101 34 34 68 102
Gràcia 4 12 8 1 1 1 15 15 49 14 83
Horta-Guinardó 10 20 18 11 7 3 0 8 82 45 127
L'Eixample 4 25 19 2 3 0 135 0 74 25 99
Les Corts 3 12 4 0 3 0 140 0 5 0 5
Nou Barris 10 15 28 10 15 0 315 0 133 15 148
Sant Andreu 6 14 20 6 13 0 330 0 73 23 96
Sant Martí 12 14 42 18 17 5 418 35 164 38 202
Sants-Montjuïc 8 8 18 2 9 1 610 60 90 0 90
Sarrià-Sant 
Gervasi 6 32 15 0 3 0 75 0 47 2 51

TOTAL 68 162 181 64 75 13 2139 152 751 232 983

Treball amb els Instituts i Centres concertats per districtes
curs 2009-10
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DADES EVOLUCIO PLA JOVE 
DES DEL SETEMBRE 2009 
FINS EL 31 JULIOL 2010

Inscrits 
inicials 
setembre 
2009

Incorporacions 
durant el curs 
2009-2010 
(set-jul.)

Joves en el 
Programa 
durant el 
període 
set.'09-jul'10

Finalitzen Pla 
Jove durant el 
període 
set'09-jul'10

JOVES ACTIUS 
EN EL 
PROGRAMA, A 
DATA 31 DE 
JULIOL DEL 2010

DISTRICTE

CIUTAT VELLA 167 173 340 192 148

EIXAMPLE 132 113 245 132 113

GRÀCIA 43 86 129 52 77

HORTA GUINARDÓ 178 165 343 110 233

LES CORTS 19 10 29 22 7

NOU BARRIS 163 171 334 102 232

SANT ANDREU 221 128 349 204 145

SANT MARTÍ 162 232 394 135 259

SANTS-MONTJUIC 190 138 328 198 130

SARRIÀ-SANT GERVASI 76 48 124 59 65

PLATAFORMA CIUTAT 0 11 11 5 6

TOTALS 1351 1275 2626 1211 1415
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Situació Reintegració-inserció dels joves al 
finalitzar el Pla Jove Formació Ocupació

Nombre 
de joves

%

Reintegració al sistema educatiu: EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA I POSTOBLIGATÒRIA 419 42,06

Reintegració al sistema educatiu :  FORMACIÓ PQPI, ACCÉS A GRAU 
MITJÀ I MÒDULS D'ADULTS

128 12,90

Continua la formació no reglada, professionalitzador a, per a l'ocupació 85 8,53

Ha accedit al mercat de treball 100 10,02

Ha fet parcialment l'itinerari 264 26,49

Total 996 100,00
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JOVES ATESOS PER DISTRICTES

DISTRICTE NOMBRE JOVES %

CIUTAT VELLA 263 12,67

EIXAMPLE 176 8,48

GRÀCIA 121 5,83

HORTA 262 12,63

LES CORTS 14 0,67

NOU BARRIS 307 14,80

SANT ANDREU 240 11,57

SANT MARTÍ 377 18,17

SANTS-MONTJUÏC 196 9,45

SARRIÀ-ST.GERVASI 108 5,20

PLATAFORMA 11 0,53

TOTAL 2075 100,00
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Quadre percentatge immigrants i joves del país

IMMIGRANTS RESTA DE JOVES TOTAL 

743 1332 2075

% 35,81 64,19 100,00

TOTAL JOVES %

Homes 1290 62,17

Dones 785 37,83

TOTAL 2075 100,00

Quadre de gènere
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Com s’ajuda en les diferents transicions evolutives i escolars dels 
joves ?

• Ocupar-se de las transicions suposa estimular desitjos de creixement,
il·lusions per saber y conèixer

• Tenir cura dels trànsits és pensar y organitzar les acollides en els nous
recursos, en les noves relacions, les noves experiències

•Tenir cura d’una transició es fer de pont entre influències, suports, recursos,
evitar la deriva, el resultat negatiu de la crisis.

• Garantir el trànsit es garantir la connexió entre accions educatives, la
connexió entre “tutors”, entre referents, la relació entre les persones adultes
que influeixen educativament, per sostenir una línia d’estímul similar.

L’acompanyament dels nois i noies adolescents en les seves transicions quan 
s’acaba l’escola obligatòria (Jaume Funes  2009)
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