
Llista d’informadors/ores clau
• En centres educatius (ni Infantil ni Primària)

• Professorat que desenvolupe algun projecte fora de 
l’àmbit merament formal

• Alumnes líders que han participat en aquests projectes
• Alumnes que estiguen participant en projectes de 

compromís social, fora o dins del centre
• Alumnes que lideren projectes culturals, esportius, socials, 

festius...
• Orientadors/ores
• Conserges i/o personal administratiu

• En centres de salut: personal tècnic que desenvolupe 
programes dirigits principalment a joves (professionals de 
planificació familiar,  treball social, psicologia, salut mental..)

• Personal Labora que porte programes per a joves

• Personal de la policia o Guàrdia Civil que tinguen contacte 
continuat amb joves

• Personal de centres de menors (personal tècnic)

• Personal de centres d’ajuda a la dona que tinguen contacte 
continuat amb joves

• Personal municipal que tinga contacte continuat amb joves:
• Serveis socials
• Desenvolupament econòmic i ocupació
• Esports
• Cultura
• Dona
• UPCCA/*UCA
• Joventut
• Educació
• Participació ciutadana
• Urbanisme
• Festes
• Biblioteca

• Personal tècnic de comunicació si gestiona algun sistema de 
comunicació específic amb joves

• Responsables d’entitats no lucratives:
• Juvenils (scouts, juniors, Consell Local de joventut)
• Musicals
• AMPA
• Esportives (entrenadors/es)
• Culturals
• Veïnals
• Estudiantils
• Festives
• Sindicals
• Empresarials
• Grups d’acció local
• Prestadores de serveis a la joventut (no a la infància)
• Fundacions que treballen amb joves
• ONGD

• Joves participants habituals en activitats estables dels 
departaments de joventut

• Líders de les seccions juvenils d’associacions no juvenils

• Líders de grups informals de joves

• Responsables de centres d’oci de consum on acudeixen joves

• Mitjans de comunicació local

• Mares i pares de joves
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Preguntes dirigides a informadors/ores clau i responsables de recursos per a una enquesta 
de necessitats i demandes de la joventut

Edat de les persones joves amb qui treballes:  12-17, 18-23, 24-29                                             
Sexe de les persones joves amb qui treballes: masculí I femení      
Municipi: 
Camp en què treballes: educació, ocupació, oci, salut, serveis socials, joventut, mobilitat, d’altres (especifiqueu-lo)

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 es desenvolupa en un municipi, en una societat…

Respecte a les persones joves amb qui tractes o a la joventut en general:

Classifica cada resposta segons es referisca a: Què tenen de positiu respecte als 
àmbits anteriors?

Què necessita la joventut per a 
mantindre o explotar aquests 
factors positius?

(1) Els estudis o el treball (segons el cas) i les tasques do-
mèstiques
(2) Les activitats d’oci
(3) La cura personal,  la salut, l’alimentació
(4) Les relacions personals, familiars i socials
(5) La forma de ser, els valors personals
(6) El seu municipi
(7) La societat en general

Classifica cada resposta segons es referisca a: Quins problemes  detectes que 
tenen?

Respecte a cadascun d’aquests 
problemes, què creus que necessi-
tarien per a poder afrontar, resol-
dre o superar-los?

(1) Els estudis o el treball (segons el cas) i les tasques do-
mèstiques
(2) Les activitats d’oci
(3) La cura personal,  la salut, l’alimentació
(4) Les relacions personals, familiars i socials
(5) La forma de ser, els valors personals
(6) El seu municipi
(7) La societat en general
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Classifica cada resposta segons es referisca a: Què els preocupa? Què creus que podria millorar 
allò que els preocupa?

(1) Els estudis o el treball (segons el cas) i les tasques domèstiques

(2) Les activitats d’oci

(3) La cura personal,  la salut, l’alimentació

(4) Les relacions personals, familiars i socials

(5) La forma de ser, els valors personals

(6) El seu municipi

(7) La societat en general

Quines són les coses que més els interessen o motiven en la vida?

Classifica cada resposta segons es referisca a: Respostes

(1) Els estudis o el treball (segons el cas) i les tasques domèstiques

(2) Les activitats d’oci

(3) La cura personal,  la salut, l’alimentació

(4) Les relacions personals, familiars i socials

(5) La forma de ser, els valors personals

Quines són les coses que més els interessen o motiven en la vida? En aquest cas, referides al seu municipi o a la 
societat en general?
Classifica cada resposta segons es referisca a: Respostes

(6) El seu municipi

(7) La societat en general

Dades de contacte
• Nom, cognoms
• Telèfon 
• Correu electrònic 
• Entitat en què treballa
• Càrrec
• Anys d’experiència amb joves
• Municipi
• Horari d’atenció
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