Doc 7.3.2 - Fitxa d’avaluació de cada intervenció
directa des de joventut amb indicadors d’assistència,
participació, satisfacció, eficiència i assoliment d’objectius
(ACCÉS AL GESTOR DE CONTINGUTS)

Ajuntament:
Comarca:
Responsable de la intervenció:

Intervenció
X. Nom de la intervenció
Y. Codi (que vincularà amb la fitxa de
descripció de l’activitat, encara per definir)
Z. Data de realització (quan es realitze)

Inici
Finalització

1. Llista d’entitats i grups organitzadors (si és el cas) i quantitat total

2. Tipologia de la intervenció
Ocupació
Educació i formació
Millora educativa: en valors (igualtat, medi ambient,
cooperació internacional…), davant de l’absentisme o
abandó escolar, l’assetjament escolar, o d’altres
Salut
Construcció d’habitatge social o de protecció oficial
Oci de consum (públic o privat, lucratiu o no lucratiu)
Oci educatiu, educació en habilitats, coneixements o
actituds en:

Música
Altres arts (dansa, arts plàstiques,
teatre, cinema…)
Esport
Ciència, tecnología, TICs
Humanitats (història, literatura, filosofia...)
Idiomes
Habilitats socials
Religió (especifiqueu-la)
D’altres (especifiqueu-ho)
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Atenció a problemàtiques específiques juvenils
(diversitat funcional, problemàtiques socials,
econòmiques, d’addiccions, d’atenció a col·lectius
vulnerables, com ara dones maltractades, migrants…)
D’enfortiment del teixit associatiu, la participació, el
voluntariat o l’oci educatiu
D’informació juvenil
Consulta ciutadana (fòrums). En aquest cas, quantitat
de propostes recollides per àrees:
(Cal triar-ne només una per proposta)

Urbanisme
Educació
Cultura
Esports
Joventut
Serveis socials
Igualtat
Medi ambient
Participació
Infància
Majors
Promoció econòmica i ocupació
Policia
Festes
Mobilitat
D’altres (indiqueu-les)

3. Quantitat d’activitats que s’inclouen en la intervenció

4. Assistents joves (quantitats). Sumatori de les dades de les preguntes 1 de les fitxes 7.3.1
d’avaluació de les activitats
Franja d’edat (una columna per franja)
-12

12-13

14-17

18-23

24-29

+29
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Sexe
Home

Dona

Municipi o barri

Activitat principal

Quantitat

Quantitat

TOTAL

Estudiants
Treballadors/ores
Ni estudia ni treballa
Formen part o estan apuntats a alguna activitat continuada d’alguna
associació, grup de joves o organitzada per l’ajuntament o alguna entitat
privada lucrativa (quantitat):
Llista d’associacions, o grups de joves o recursos presents en el conjunt d’assistents a l’intervenció ( i quantitat total)

5.- % de participants joves (sobre els assistents): implicats en planificació, organització,
realització de la intervenció

6.- % de participants no joves (sobre els assistents): implicats en planificació, organització,
realització de la intervenció

7. - % d’assistents coneixedors d’altres activitats del departament de joventut. % de
respostes positives en les preguntes 3 de les fitxes 7.3.1x100/ total assistents
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8. - % d’assistents que també han assistit a altres activitats del departament de joventut.
Sumatori de respostes positives de les preguntes 4 de les fitxes 7.3.1

9- . Formes en què han tingut coneixement de la intervenció les persones assistents. % de
respostes de cada apartat en les preguntes 2 de les fitxes 7.3.1

10.- Recursos utilitzats
10-a.1- Nombre d’hores de personal laboral que hi ha intervingut:
10-a.2- Nombre d’hores de personal voluntari que hi ha intervingut:
10.a.3.- Total d’hores invertides en l’intervenció. Sumatori 10.a.1 i 10.a.2:
10.a.4.- Cost de personal de la intervenció: 10.a.3 x 10
10.b.- Quantificació econòmica dels recursos no humans (despesa en
material, activitats, ús d’equipaments…)

11.- Eficiència econòmica de la intervenció
Cost total de la intervenció (10.a.4 + 10.b) x100/Quantitat d’assistents
(pregunta 4)

12.- Eficiència econòmica de participació jove de la intervenció
Cost total de la intervenció (10.a.4 + 10.b)x100/Quantitat de participants (pregunta 5x quantitat d’assistents/100)

13.- Llista de perjudicis conseqüència de la mancança de recursos o del seu mal funcionament
(econòmics, materials i humans).

14.- Assoliment dels objectius (que inclouran indicadors per a mesurar el canvi de dades
sobre la realitat en la qual s’intervé)
Objectiu

Indicador cuantificador d’assoliment de l’objectiu

Percentatge d’assoliment de l’objectiu
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15.- Satisfacció mitjana sobre el personal que ha desenvolupat l’activitat (del 0 al 10).
Mitjana de les respostes a les preguntes 5 de 7.3.1

16.- Satisfacció mitjana sobre horaris, duració, freqüència de l’activitat ( de 0 a 10).
Mitjana de les respostes a les preguntes 6 de 7.3.1

17.- Satisfacció mitjana sobre l’espais, el material… de l’activitat (del 0 al 10).
Mitjana de les respostes a les preguntes 7 de 7.3.1

18.- Satisfacció mitjana global sobre l’activitat (del 0 al 10).
Mitjana de les respostes a les preguntes 8 de 7.3.1.

19.- Llista de recomanacions fetes (de les preguntes 5 a 8 de 7.3.1):
(Classificades per respostes de la 5 a la 8)

20.- Quantitat de retorns positius i negatius de repercussió de la intervenció al territori
(articles de premsa externs, felicitacions externes rebudes,…). Llisteu-ho
Retorns de repercusió positiva al territori
Format de la
repercussió

Data de la
repercussió

Contingut

Retorns de repercusió negativa al territori
Format de la
repercussió

Data de la
repercussió

Contingut

A demanar informàticament:
•

Assistència en actuacions per a fomentar la participació , l’associacionisme, el voluntariat i l’oci educatiu = Sumatori de assistents, de
manera voluntària, en actuacions que incremente la quantitat de joves associats o organitzats, per edats, sexe, municipis o barris...:

•
•

Assistents en esdevenivents de consulta ciutadana jove (fòrums…) = Sumatori de joves (per edats,sexe i municipi o barri...), no joves i entitats
o institucions assistents en cada un dels esdevenivents de consulta ciutadana jove en un any:

•
•

Estadística de preguntes 4 de les fitxes marcades opció “D’enfortiment...) en pregunta 1

Estadística de les fitxes de preguntes 4, de les fitxes marcades opció “Consulta ciutadana…” en pregunta 1,

Quantitat de propostes, per temàtiques, recollides després dels debats ciutadans:

•

Estadística de respostes a opció “Consulta ciutadana…” de pregunta 1, dels que han marcat aquesta opció.

