
ESPAI JOVE

COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic):

Sector de població: Joves de 13 a 16 anys
Sector temàtic: Educació / Salut / Convivència i Civisme.

ENTITAT/S RESPONSABLE/S: 

Grup de treball d’Infància, joves i educació del PDC de Sant Josep Obrer
Àrea de Benestar Social – Regidoria de Convivència i Immigració
Àrea de Benestar Social - Serveis Socials
IES Roseta Mauri

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN: 

Grup de treball d’Infància, joves i educació del PDC de Sant Josep Obrer
Àrea de Benestar Social– Regidoria de Convivència i Immigració
Àrea de Benestar Social– Serveis Socials
IES Roseta Mauri 
Centre cívic Mas Abelló

CALENDARI: 

De gener a desembre de 2013
NOMBRE DE PARTICIPANTS:

PREVISTOS:

25

REALS:

30
OBJECTIUS GENERALS

Prevenir l’absentisme en l’educació secundària

OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Fomentar l’assistència a l’aula mitjançant tallers pràctics 
• Motivar als alumnes vers l’assistència a classe i vers l’estudi en general.
• Millorar  la  visualització  de  l’institut  de  referència  a  la  zona  (famílies  i

alumnes receptors).
.

ACTIVITATS:

Estudi  assistit,  es  treballen  aspectes  acadèmics  com els  hàbits  d’organització  i
estudi i el seguiment del currículum escolar
A banda s’incideix en la convivència entre els joves que hi participen, la tolerància,



el treball en equip, la diversitat, etc.
També s’ha fet un taller de 24h amb professionals del mon audiovisual, consistent
en la realització d’un curtmetratge on nois i noies de d’ESO dissenyen, enregistren
i produeixen el curt en el que mostren la seva experiència a l’institut i es visualitza
de forma positiva el fet de seguir l’educació secundària obligatòria. Els nois i noies
protagonistes tenen l’oportunitat de veure reconegut el seu esforç educatiu vers la
comunitat del Barri Sant Josep Obrer (nois i famílies), es disposarà d’una eina més
per positivitzar el fet educatiu a partir de testimonis de l’entorn (models positius
de nois i noies que han arribat a 4art d’ESO).
Es preveu la utilització del material per tal de treballar a l’entorn social i comunitari
no només del barri, sinó també a altres zones del municipi.

VALORACIÓ TÈCNICA:

Valoració molt positiva amb una plena participació i assistència, els dos grups.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

Número d’alumnes participants
Evolució notes acadèmiques
Grau de satisfacció de les persones participants


