
QÜESTIONARI VALORACIÓ 
JORNADA JOVES I CARRER

RESULTATS



Dades de la jornada 

Títol: Joves i carrer: experiències d’intervenció socioeducativa amb joves al medi 

obert.

Data: 14 d’abril de 2021

Durada: 3 hores 15 minuts (de 10h a 13.15h)

Format: virtual (canal de YouTube del Consell Comarcal del Baix Llobregat)

Ajuntaments col·laboradors: Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Gavà, 

Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts. 

Rècord d’espectadors/es alhora: 150

Visualitzacions de l’enregistrament a YouTube fins a data 25 d’abril: 559





Inscripcions

187 persones inscrites

Breu descripció del perfil de persones inscrites (I)

Comarca: El 43,9% de les persones inscrites provenen de la comarca del Baix 

Llobregat; el 12,3% del Barcelonès, el 10,7% del Vallès Occidental, el 9,6% del 

Vallès Oriental i el 6,4% del Maresme. Una persona inscrita d’Andorra la Vella.

Sexe: Majoritàriament són dones (67,9%) i desenvolupen la seva tasca en un 

ajuntament (52,9%), seguit de les persones que ho fan en entitats o altres tipus 

d’organització i en Punts d’Informació Juvenil (19,3% i 16% respectivament).



Breu descripció del perfil de persones inscrites (II)

Perfil professional: La majoria de persones inscrites desenvolupen la seva feina 

com a tècniques de joventut (26,2%). El segon perfil professional més destacat 

entre les persones inscrites és el d’educador/a social (19,8%), seguit del de 

dinamitzador/a (11,8%). Els càrrecs electes han suposat el 3,2% de les 

persones inscrites. 

Difusió: El 73,3% de les persones inscrites assenyalen haver-se assabentat de 

la jornada a través del correu electrònic. El 5,9% per Instagram (4,8%) o Twitter

(1,1%). La informació compartida al web del CC ha arribat al 2,1% de les 

persones inscrites.



Dades del formulari de valoració (I)

Disseny i habilitació de l’enquesta de valoració a través de LimeSurvey

Preguntes: 7 preguntes de resposta única amb escala de valoració + 2 

preguntes obertes.

Enviament enllaç al qüestionari: 16 d’abril de 2021

Enviament recordatori: 21 d’abril de 2021



Dades del formulari de valoració (II)

Tancament qüestionari i buidatge de respostes: 26 d’abril de 2021

Respostes recollides

97 respostes completes

16 respostes incompletes

113 total de respostes 



1. SOBRE LA 
JORNADA



EL 
DESENVOLUPAMENT
DE LA JORNADA HA 
ESTAT CORRECTE
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LA PLATAFORMA
QUE S’HA

UTILITZAT (CANAL 
DE YOTUTUBE) 

HA PERMÈS
SEGUIR LA 

JORNADA AMB
FACILITAT
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LA DURADA DE LA 
JORNADA HA 

ESTAT ADEQUADA
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L’ESTRUCTURA
DE L’ACTE HA 

ESTAT
ENCERTADA
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LES 
EXPERIÈNCIES
PRESENTADES

M’HAN APORTAT
CONEIXEMENTS

QUE PODRÉ
INCORPORAR A 
LA MEVA FEINA
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LA INFORMACIÓ
REBUDA ABANS
DE LA JORNADA 

VA SER ESCAIENT
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LA JORNADA HA 
COMPLERT LES 

MEVES
EXPECTATIVES
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2. PROPOSTES I 
SUGGERIMENTS DE 

MILLORA



Ens vols fer arribar algun comentari o 

suggeriment de millora per a futures 

propostes d’aquest estil?



“Moltes gràcies per la 
feina feta, ha estat molt 

interessant”

“Crec que és una gran 
iniciativa que pot ajudar altres 

ajuntaments a redefinir les 
seves polítiques juvenils”

“Fer la jornada més llarga, 
partint-la en dues parts amb 

una pausa al mig.
El tema es tant innovador i 

tant interessant que va 
quedar curta”

“Hagués estat interessant 
que tots els ponents 

aportessin presentació tipus 
power point i que després es 
pogués compartir via email

amb el participants”

“La durada, massa llarga 
per ser virtual”

AAT1



Diapositiva 18

AAT1 Adaia Alonso Trallero; 23/4/2021



“El format va estar molt 
encertat”

“Molt ben adaptada la dinàmica 
al format digital. 
La jornada va ser fluida i molt 
ben coordinada”

“Felicitats per l'organització i la 
realització de la jornada amb tant 
d'èxit. Un gran esforç i treball per 
fer-nos arribar als professionals 

del sector, tot el vostre 
coneixement”

“M'ha faltat poder conèixer 
experiències lligades també a 

entitats o associacions del 
territori, no només impulsades 

des de l'àmbit local i poder 
abordar més els temes de 

tipus logístic: personal, 
organització, pressupost,...”

AAT1



Diapositiva 19

AAT1 Adaia Alonso Trallero; 23/4/2021



3. TEMÀTIQUES 
D’INTERÈS



Finalment, sobre quines temàtiques et 

semblaria interessant que organitzéssim 

futures jornades? 



Mediació de conflictes a l’espai públic (conductes incíviques, vandalisme,...)
Salut mental (concretament, algunes persones assenyalen l’afectació de la situació de pandèmia en 
aquest àmbit) i com abordar-la i treballar-la
Gestió emocional
Joves i interculturalitat
Violències masclistes i sexuals
Consums problemàtics i addiccions
Projectes culturals i d’oci positiu
Acció comunitària
Participació juvenil: projectes i bones pràctiques al territori, com fomentar la implicació de les persones 
joves, fomentar el cooperativisme juvenil 
Tipus d’assessories i exemples de bones pràctiques
Medi obert: tècniques per establir el primer contacte, maneres concretes de dinamitzar 
Sexualitats
Intervenció als Instituts
Transicions educatives: perspectives presents i de futur. Com motivar a formar-se en època de crisi?
Menors estrangers no acompanyats – com els ajudem des dels serveis d’inserció laboral? Recursos 
(formatius, ocupacionals) i estratègies d'atenció existents



4. CERTIFICAT



Si vols rebre un certificat d’assistència a la jornada, 
si us plau, indica’ns el teu número de DNI perquè 
localitzem les teves dades personals al formulari 
d’inscripció a la jornada

Fins a data 26 d’abril de 2021, 98 persones han sol·licitat 

certificat d’assistència.


