
Projecte d’Intervenció 
socioeducativa amb 
joves al Medi Obert

Informe anual 
2022

Amb la col·laboració de:



Dades generals

Joves de 12 a 20 anys

El Prat de Llobregat

6.188

Participació en Medi Obert

Perfil

Estudien  195 

Perfil dels joves

Què fan
No estudien  74

Treballen  40
No treballen  34 

Acció 
social

En
seguiment

Sí   107 

No 84

NS 120

Dades del curs 2022-2023

Total participació per gènere i edat

Homes: 171 Dones: 140    Total: 311

12 - 14 anys 15 - 17 anys > 18

19

52

100

27

56 57

55%
Homes

45%
Dones

311

46 108 157

Desconegut  42

Centre educatiu de referència dels joves estudiants
32

29

12

18

15

21

15

INS Les Salines

Fora del municipi

INS Baldiri Guilera

INS Estany de la Ricarda

INS Illa de Banyols

INS Salvador Dalí

INS M. Déu del Carme

4Garantia Juvenil

CFA, Centre Formació Adults 2

2

2

2

8UEC

8INS Escola Pepa Colomer

Intervencions
Nombre total d’usos

2.380
Al Medi Obert

747
En activitats

INS Ribera Baixa

1.481
Xarxes Socials

251
Acompanyaments

1INS Ntra. Sra. del Mar

Universitat
Entitat SAÓPrat

11%
En activitats

30

82
4

17
118

5%
Acompanyaments

50%
Al Medi Obert

30%
Xarxes Socials

15Deconegut

Acadèmic

Oci

Salut
Ciutadania

Ocupació

735

193

467

1r quadri
1.430

2n quadri
1.531

3r quadri
1.898

435

67

244

579

77

310

565
1080

107

del total de joves

1500
Contactats pel projecte Contactats pel projecte 

25%

del total de contactats

311
Vinculats i participantsVinculats i participants

15%

301
Relació educativaRelació educativa

90%

dels joves vinculats

4.859

(13%)
(11%)

(63%)

(34%)

  



Presentacions del projecte
-Master interuniversitari Migracions contem-
porànies i joves. UAB - UB
-Tutoria Grau de Pedagogia Social UB
-Anàlisi de la intervenció educativa. 3r Educa-
ció Social. UB
-Ajuntament de Viladecans
-Ajuntament de Vic 
-Ajuntament de Salt
-Ajuntament Santa Coloma de Gramenet
-Consell Comarcal de la Garrotxa
-Ajuntament d’Olot

Medi Obert participa a:
Espais d’intervenció

Xarxes Socials

CC Palmira 

CC Ribera Baixa 

INS Estany de la Ricarda

Carrers i altres places 
Av. Verge Montserrat

Skate Park

INS Baldiri Guilera 

CEM Estruch

CC Cèntric
 CEM Sagnier

INS Ribera Baixa
CC Jardins de la Pau 

Biblioteca

INS El Prat

INS Salvador Dalí

Platja
INS Illa de Banyols

UEC

INS Les Salines

CEM Julio Mendez
Casc Antic 

El Lloro, Serveis Joventut 

CC Delta Llobregat

CEM Fondo d’en Peixo
Institut Escola

Jardins Cementiri Vell

CFA

Altres

INS Pepa Colomer

Sant Cosme

Pl Catalunya
Actuacions per zones

Equipaments Culturals

Sant Cosme

Platja i altres

Equipaments Esportius

El Lloro, Serveis Joventut

Carrers i altres places
Xarxes Socials (Instagram, WhatsApp) i telèfon

Centres Educatius

Activitats
ÀMBITS

Cultural EducatiuEsportiu

TIPUS

Pròpies SuportEn Col·laboració

Jornades i formacions
-Programa Indesign. CEPS
-Programa Illustrator. CEPS
-Eines Instagram. La Clara Comunicació
-Breafing Pla de Comunicació Joves
-Adolescència i Joventut. Ajuntament St. Boi
-Joves a Europa. Diputació de Barcelona
-Adolescències trans. L’exploració del gènere 
en temps d’incertesa. Centre LGTBI Barcelona
- Estratègies de Participació. Vilafranca del 
Penedès. 
- Benestar Emocional. Joventut
-Jornada Area Educació i Cultura
-Jornada CCBLL: Joventut Hiperconectada
-Formació Medi Ambient, agents de convivèn-
cia i Medi Obert
-Escoleta d’Estiu

Xarxes i Taules de treball
-Comissions socials, seguiments de casos
-Igualtat - feminismes - Drac màgic
-Xarxa NOE
-Xarxa PromoJove
-Xarxa PLIA. Comissió tècnica transversal
-Coordinació Ciutadania i Civisme
-Taula Convivència i Espai Públic
-Coordinació Pla Local Seguretat 
-Taula Joves i Ocupació Sant Cosme
-Taula Habitatge i Veïnatge Sant Cosme
-Grups de treball E-SAI Sant Cosme
-Pla Educatiu Entorn Sant Cosme

Projectes en col·laboració
-Festa Major   
-Zona Jove
-Carnaval    
-“Sín Valentín”
-Campanya 8M    
-Festival Altraveu
-Pressupostos Participatius
-Antenes Joves d’Acció Social i Comunitària
-Acció sensibilització “Lazarillo de
Tormes” al Teatre Artesà 
-Accions del SIJ - LLoro al Instituts
-Reforç educatiu BASSA
-Projecte “Viu l’Estiu més Jove” 
-Joves Reporters. E-SAI Sant Cosme
-Grups interactius a l’INS Institut Escola
-Joves reporters Sant Cosme
-Sant Jordi ‘22 a Sant Cosme
-“Memòria de barri” a Sant Cosme

H 203

H 265

D 282

D 436

Participants i usos per gènere i edat 

Participants

Usos

Edats 12 a 14 15 a 17 ≥18 D HDones Homes

D

H

H

D

Intensitat de les intervencions

LleuModeradaIntensa
Lleus  

Salutacions i converses breus.

Moderades

Contactes per compartir 
experiències, construir i/o realitzar 
activitats.

Intenses 

Tutoria individualitzada o en petits 
grups, bé per demanda o per 
iniciativa dels educadors.

953

1.403

1.384

518

536809 39

26

1.481
505

390
183

175
160
159
152

91
87

80
65
61

60

59
49

23
21
20
19
17
15
15
14
14
12
5
5
4
3
3
3

675

409

695 33

1r 
quadri

2n 
quadri

3r 
quadri

6%

13%

13% 1%

13%

37%

10%
7%

190

16

278146

108

52 12

43 

41 77 164

113 47 

81 121

70247119

63 

3.787

306306

485
Participants

701
USOS



Coordinacions i Treball en Xarxa

JUSTICIA 
JUVENIL

ACCIÓ
SOCIAL

EBAS

JOVENTUT

ZONA 
JOVE

DINAMITZACIÓ
D’ESTUDIANTS

SIJ
EL LLORO

ASSESSORIES 
JOVES

3

22

EQUIPAMENTS

CENTRE 
CÍVIC

RIBERA 
BAIXA

CENTRE 
CÍVIC

JARDINS DE
LA PAU

CC
PALMIRA 

DOMÈNECH

CULTURA

MEDI
OBERT

REFERENT
D’OCUPACIÓ

TARDES
JOVES

ESPORTS

ENTITATS

1211

26

SIS

5

6

2

9

ESTIU 
JOVE

CLUB
ESPORT

JOVE

GISC

FUNDESPLAI

52

EDUCACIÓ

CENTRES
EDUCATIUS

E-SAI

PASC

28

33

57

3

3

UEC
XARXA 

NOE

BASSA

INS 
SALINES

SERVEIS
EDUCATIUS

CFA

Habitatge i 
Veinatge

PEESC

OCUPACIÓ

3

10

Promoció 
Econòmica

3

3

3

3

10

Estiu Jove 
 SC

ESTANY
DE LA 

RICARDA

SALVADOR
DALÍ

ILLA
BANYOLS

INS 
ESCOLA

RIBERA
BAIXA

BALDIRI
GUILERA

INS del 
Prat

Llegenda

Serveis / Projectes / Equipaments

Medi Obert. Depèn de Joventut

Nombre coordinacions
Departaments municipals

Relació freqüent

Relació intermitent

Nova relació

Comissió social

4

8

3

3 3
7

3

3

2
6

5

3

5

CIUTADANIA

Nova 
Ciutadania

2

 4

Convivència i 
civisme 

 4

Pressupostos 
participatius

SAO

3

Memòria de 
Barri

INS Pepa 
Colomer



-Manca de recursos de suport a l’estudi. 
-Dur a terme les línies estratègiques del projecte Tardes Joves conjuntament 
amb els Centres Cívics. 
-Consolidació de les coordinacions amb les Referents de Joves d’Acció Social 
de les EBAS. 
-Ampliar espais de reflexió i debat dins de l’equip.
-Manca de places als centres educatius de post obligatòria. 
-El tancament de curs amb alguns centres educatius.

Dificultats

-Dinàmiques masclistes, sexualitzades, de control i violència de gènere en les 
relacions entre iguals, sobretot entre els 12 i 16 anys. 
-La influència de les xarxes socials en l’autoestima dels joves. 
-Dinàmiques d’assetjament per part d’alguns joves cap a uns altres, sobretot dins dels 
Instituts i a les xarxes socials. 
-Augment del consum de pantalles i jocs en xarxa, accentuat pel context de 
confinament que s’ha viscut. 
-Augment de la demanda dels serveis d’atenció psicològica i de salut mental. 
-Manca d’orientació i assessorament en la tria educativa. 
-Augment de la demanda d’ocupació per part de joves menors d’edat, sense 
continuar la formació reglada. 
-Es detecten alguns grups de joves que consumeixen cànnabis i alcohol durant gran 
part del dia. 
-Augment de la visibilitat del col·lectiu LGTBI i identitats dissidents a l’espai públic. 
-Joves que volen seguir portant la mascareta per por a que se’ls vegi la cara. 
-Manca d’oci nocturn a la ciutat que fa que molts joves es desplacin a altres municipis.
-Detecció de joves menors de 16 anys sense escolaritzar.

Alertes!!

Avaluació qualitativa del projecte

-Ampliar línies de treball amb els Centres Cívics per tal d’apropar i vincular 
joves als centres. 
-Rotació de les parelles educatives per tal de tenir una visió global del ter-
ritori. 
-Reestructuració de grups de treball a Sant Cosme què afavoreixi l’ organit-
zació de l’equip. 
-Establir un pla de treball amb l’EBAS Sant Cosme. 
-Augmentar la presència a les xarxes socials proposant diferents accions a 
Instagram.
- Projecte Escolta Jove. 
- Tenir en compte diferents projectes que tenen com a objectiu la prevenció de 
l’abandonament escolar. 
- Vetllar perquè les comissions socials als centres educatius siguin més opera-
tives.
- Millorar treball en xarxa amb els referents d’ocupació del municipi. 
- Establir línies de treball conjuntes amb els projectes SIJ i dinamització 
d’Estudiants.

Reptes 2021

Medi Obert participa a:

Punts forts

-La presència continuada als centres educatius ha permès fer nous contactes 
de joves. 
-Bon ambient de treball que facilita la implicació i motivació envers el projecte. 
-Bones sinèrgies en el treball en xarxa amb Accio Social i Comunitaria 
-Augment dels acompanyaments a joves en diferents àmbits. 
-Nova ubicació de l’espai de treball a Sant Cosme al CC Delta de Llobregat.
-La participació a la xarxa NOE ha permès acompanyar a joves en la transició a 
la educació post obligatòria. 
-Noves sinergies de treball amb Nova Ciutadania. 
-Projecte “Viu l’Estiu + Jove”: bona adaptació de l’equip i rebuda per part dels 
joves. 
-Estabilitat de l’equip de Medi Obert. 
-Participació a les reunions d’equip dels centres cívics.

Avaluació qualitativa del projecte



Amb l’objectiu de realitzar una valoració qualitativa i conèixer i millorar l’impacte del 
projecte a nivell tècnic, des dels diferents programes compartits a la ciutat, s’ha fet 
arribar una enquesta digital a prop de 100 professionals de diferents àmbits: gerèn-
cies i direccions dels diferents centres cívics de la ciutat, dinamitzadors comunitaris, 
equips educatius referents als instituts i altres centres educatius, membres de la Xar-
xa PromoJove (Cultura, Educació, Acció Social, Ciutadania, PASC, Salut Pública i Con-
sum, Esports, Promoció Econòmica i Policia Local), Referent d’Ocupació Juvenil, Mossos 
d’Esquadra, Justícia Juvenil, Servei de mediació comunitària, Agents Cívics, Nova Ciuta-
dania, SIAD, Programa Feminismes, Assessories Joves del Lloro en matèria acadèmica, 
d’orientació personal i SPAI (conductes adictives), Biblioteca Municipal, Serveis Educa-
tius, direccions d’equipaments esportius, i diverses entitats com SAÓPrat i Fundesplai.
 
Aquest anàlisi correspon a 44 respostes rebudes.

Coordinacions

ExcesivaPocaNecessària

Pràcticament la totalitat de les respostes, consi-
deren que la freqüència amb les que es donen les 
coordinacions és la necessària per poder seguir 
treballant conjuntament. Tot i això, encara hi ha un 
4% que valora que ens hauriem de coordinar més. 

Freqüència

Utilitat

Poc útilBastant útilÚtilMolt útil

Més del 80% valoren bastant o molt útils les 
coordinacions existents que es van adaptant 
a cada projecte, seguiment de casos indivi-
duals i/o grupals o intervencions conjuntes.

Accessibilitat de l’equip

La gran majoria de les persones enquestades 
consideren que l’equip és molt o bastant acces-
sible mitjançant trucades, e-mails o WhatsApp.

Avaluació dels equips professionals d’intervenció

Coneixement del projecte

Molt Suficient PocBastant

La majoria dels enquestats considera que el co-
neixement que té sobre el projecte és molt o que 
ja és suficient. Es va fer un treball de presentació 
de l’equip educatiu i les accions a tots els agents 
i centres amb els quals es treballa conjuntament.

2%

    Treball en xarxa

Informació compartida entre projectes

En general, es considera que la informació com-
partida entre projectes és  bastant i que hi ha 
un flux continuat d’informació compartida.

Molt Suficient PocBastant

Fluïdesa de la comunicació

Més de la meitat de professionals enques-
tats, valora molt o bastant bona la fluïdesa 
de la comunicació envers el projecte.

La presència continuada dels educadors/es 
tant al carrer com a diferents projectes i l’ús 
permanent dels mitjans digitals faciliten la 
comunicació i l’intercanvi d’informació.

Molta Suficient PocaBastant

Molt Suficient PocBastant

64%

34%

44

96%

4%

44

9%

52%

39% 44

2%

4%

41%

37%

23%

16%

41%

36%

27

44

44



Treball de casos i/o actuacions

Els professionals valoren que el treball de casos és 
molt elevat i suficient per a elaborar conjuntament 
estratègies d’intervenció integral. 

Molt Suficient PocBastant

26

26

34

Impacte al territori

Els joves s’estan acostant als equipaments públics

Millora en la gestió de situacions disruptives

Augment de l’ús dels serveis municipals

S’han generat algunes accions comunitàries

Major coneixement de la realitat juvenil

Noves propostes d’oci positiu amb el jovent

Valora en quina mesura hem contribuit a l’assoliment dels objectius del teu projecte

Valoració general del projecte

Molt Suficient PocBastant

Valoració general del projecte

Molt Suficient PocBastant

Gairebé la totalitat de les respostes valoren 
el projecte bastant o molt positivament.

Què consideres important mantenir de les accions generades, o en què innovaries?

Sobre les accions amb joves…

- Mantenir la presència al carrer i les accions als centres cívics. 

- Facilitar espais de trobada per als joves amb activitats no dirigides.

- Mantenir la comunicació i el treball conjunt en propostes comunitàries. 

- Afegir més espais de treball compartit en relació al seguiment de casos.

- Mantenir el funcionament actual i com a millora: caldria més personal treballant i 
amb diferents especialitats segons la problemàtica.

- Es volara molt positivament la proactivitat de l’equip.

- Adaptabilitat al territori i a les seves especificitats.

- Innovar en fer nous projectes més creatius i flexibles alhora de donar resposta a la 
realitat que ens envolta.

Adaptabilitat del projecte

Més del 90% dels professionals enquestats 
valoren positivament l’adaptabilitat del pro-
jecte i els seus recursos. 
La versatilitat dels equips i de les interven-
cions, facilita l’èxit de les diferents accions 
compartides.

Molt Suficient PocBastant

48%

7%

43%

2%

55%

14%

31%

46%

2%
52%

44

44

25

24

24

44



Sobre les coordinacions…

- Millorar les reunions estratègiques, en les quals es valora positivament l’assistència de tots els 
equips d’intervenció per tal de poder construir plans de treball i accions conjuntes. 

-Millorar l’eficiència de les coordinacions i trobades en les quals participen varis agents. 

-S’aprecia que cada cop hi ha més perfils de joves en situació de risc greu, als que no se’ls 
detecta al carrer, i l’abordatge es més difícil fer-lo des del mdei obert. Pensar en quines 
propostes es poden generar per poder fer partíceps al joves de les intervencions comunitàries.

-Es considera bona i fluïda la relació entre el Cèntric i Medi Obert. S’ha generat bona 
vinculació amb el servei d’acollida i rebuda de públic adoelscent a l’equipament. Es valora 
mantenir aquesta línia de treball i la constant comunicació. 

-Poder realitzar actuacions amb el jove conjuntament amb tots els professionals que són 
referents per ell. 

-Mantenir a l’Institut Escola la presència a l’aula de les educadores de medi obert. 

-Implicar més als joves en l’oci i en activitat grupals. 

Anàlisi Enquesta avaluativa del projecte per part dels joves

Amb l’objectiu de realitzar una valoració qualitativa, conèixer i millorar l’impacte del 
projecte a nivell de joves que estan vincultats i vinculades al projecte, s’ha fet arribar 
una enquesta digital a 130 joves. 
L’enquesta s’ha dividit en tres blocs: perfil, model d’intervenció socioeducativa i 
impacte i valoració general del projecte.

Perfil

D’aquestes 130 valoracions, 42 corresponen a joves de més de 18 anys, 52 a joves 
entre 15-17 anys i 36 respostes que corresponen a joves d’entre 12-14 anys.

En referència al gènere, trobem que el 59% (76) del jovent que ha respós a aquesta 
enquesta son noies, el 40% homes (53) i una persona no binaria.

45

33
21

21

Llocs de residència

10



M’agrada que vingueu i m’apropo a saludar

No sabia que venieu
Tant me fa

No vaig a l’institut

Presència als instituts

Presència dels professionals al medi obert
Al carrer, per les places

Biblioteca Cèntric Espai Cultural

105
Centres Cívics 97

62

Institut
El Lloro, Serveis de Joventut 94

Instagram 75
84

Centres Esportius Municipals 56
Altres 40

Skatpark 38
Piscines Fundesplai 15

Com la valores?

M’encanta veure-us

No m’importa coincidir
M’agrada que ens trobem

Model d’intervenció socioeducativa

Accesibilitat Resposta a les necesitats

El 97% dels joves enquestats consideren 
que l’equip és molt o bastant accessible. 

Gairebé el 100% de les respostes rebudes 
(98%) expressen que des del projecte es 
dona resposa a les seves necessitats

Molt Suficient PocBastant

21%

6%

Impacte i valoració general del projecte

El 69% dels joves considera que hem contribuit en algun canvi significatiu a la seva 
vida. Alguns exemples de respostes són:

“Me ha ayudado un poco a expresar y contar más mis cosas porque me siento agusto 
hablando con vosotros ”
“Más facilidad para conocer a gente y perder vergüenza y miedo”
“En cualquier aspecto me ayudáis, acudo a vosotros como sitio de confianza”
“Me habeis ayudado a seguir adelante y sé que si alguna vez necesito algo hareis lo 
posible por ayudar”

Valores positivament la relació amb els/les educadores?

Molt Suficient PocBastant

Què t’hem aportat des que ens coneixem? Mitjana de 3.5 opcions seleccionades per persona sumant un total de 452 respostes

Una àmplia majoria de joves valora 
molt positivament la relació amb 
l’equip d’educadors/es.

Activitats d’oci

Coneixement de diferents recursos
Recerca de feina

87

Escolta quan ho he necessitat 75
Acompanyament a Assessories Lloro 79

Suport als estudis 58
52

52

Suport en iniciatives pròpies 49

67%

3%

20%

10% 130
67%

2%

7%

23%

130

70%

77%

3%

23%

130

130

2%

53%
45% 130

Com et sents quan estas amb els/les educadores?



El projecte en imatges

Accions als 
Instituts

Accions a 
El Lloro

Activitats 
als Centres 

Cívics

Processos 
participatius

Festival 
Altraveu

l’Estiu 
Jove




