Doc 3.1 - Indicacions per a la realització de
l’entrevista a persones joves sobre els seus interessos,
preocupacions, demandes, problemes i necessitats
(ACCÉS AL GESTOR DE CONTINGUTS)

Protocol per fer les entrevistes
1.
2.
3.

Triar a qui fer les entrevistes
Donar-li el qüestionari amb antelació (*)
Fer l’entrevista (amb preparació prèvia del personal tècnic per dirigir - dinamitzar-la)

Indicacions per fer l’entrevista
•
•
•
•
•

Es pot classificar una resposta en més d’un apartat
Cada resposta de la primera columna va lligada a una resposta de la segona columna
No s’ha d’insistir perquè contesten a tots els àmbits de classificació, només a aquell/s que la persona entrevistada conteste
espontàniament
Si hi ha dubtes en la classificació d’una resposta, cal posar interrogant i classificar-la després de passar l’entrevista
Les persones entrevistades poden respondre per escrit, però cal comprovar que l’escriptura siga llegible

Per a 24 entrevistes, seria recomanable fer-les als perfils següents:
12-13

Estudiant en
el seu curs

14-17

18-23

24-29

Xic

Xica

Xic

Xica

Xic

Xica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ni-ni
Treballant
Estudiant per
sota del seu
curs

1

1

Xic

Xica

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

(*) El qüestionari per a facilitar amb antelació:
La nostra vida s’estructura en diferents àmbits:
•
Els estudis o el treball (segons el cas) i les tasques domèstiques
• Les activitats d’oci
• La cura personal, la salut, l’alimentació
• Les relacions personals, familiars i socials
I recorda que la teua vida es desenvolupa en un municipi, en una societat...
En les preguntes que et farem a continuació, tingues en compte cadascun d’aquests àmbits
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RESPECTE A LA GENT JOVE…
(Pots donar tantes respostes com consideres)
Què té de positiu?

Què necessita la joventut per a mantindre o explotar
aquests factors positius? (cada cosa que has dit)

Quins problemes té?

Què necessitaria per a afrontar-los, resoldre’ls o superar-los? (cada cosa que has dit)

Quins temes o assumptes et preocupen?

Alguna cosa en concret que millore allò que et preocupa?
(cada cosa que has dit)

EN EL TEU CAS, A NIVELL PERSONAL…
(Pots donar tantes respostes com consideres)
De què et sents satisfet/a ?

Què necessites per a poder mantindre allò de què et sents
satisfet/a?
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Què tens que puga ser una oportunitat per a millorar la
teua vida?

Què caldria per a poder explotar aquestes oportunitats?

EL TEU MUNICIPI…
(Pots donar tantes respostes com consideres)
Què té de bo?

Què cal per a poder mantindre o explotar allò que té de bo?

Quins problemes té?

Què caldria per a resoldre’ls, per a millorar-los?

RESPECTE A LA SOCIETAT EN QUÈ VIVIM…
(Pots donar tantes respostes com consideres)
Què té de bo?

Què cal per a poder mantindre-ho o explotar-ho?
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Quins problemes té?

Què proposaries com a solució o millora?

QUINES SÓN LES COSES QUE MÉS T’INTERESSEN O MOTIVEN…
(Pots donar tantes respostes com consideres)
… en la vida?

… referides al teu municipi o a la societat en general?

