Doc 7.1.2 - Fitxa de control de dades anuals amb
indicadors referits a assoliments verificats en les
nostres intervencions durant el curs
(ACCÉS AL GESTOR DE CONTINGUTS)

Municipi o mancomunitat:
Curs:

Apartat 1. Percentatge de dades estadístiques obtingudes:
Llista de dades secundàries obtenibles al territori (en base a Doc 1 i Doc 2.1)
(perquè es puga calcular el % de les recollides).

Supervisat per coordinació territorial. (DsT)
Llista de les dades secundàries recollides de la manera més precisa possible al territori (Dsr)
Percentatge de dades estadístiques obtingudes: Dsr x100/DsT

Apartat 2. Recursos recollits sobre el total

Llista exhaustiva de recursos del territori (perquè es puga calcular el % dels recollits en doc 2). Supervisat per coordinació territorial.
Quantitat de recursos (RT)
Quantitat d’espais i de recursos nous recollits en fitxa Doc 2 (Rr)
Quantitat d’espais i de recursos actualitzats en fitxa Doc 2 (Rac)
Quantitat d’espais i de recursos recollits amb tota la informació de cadascun, i percentatge sobre el total de espais i recursos existents:
(Rr+Rac)x100/RT

Apartat 3. Quantitat de participants en recursos

Sumatori de dades, del curs acabat, en cada recurs registrat mitjançant Doc 2.
Sumatori de la quantitat de participants (no consumidors ni usuaris) en cada recurs registrat:
Sexe (una columna per
sexe)

Franja d’edat (una columna per franja)
-12

12-13

14-17

18-23

24-29

+29

Masculí

Femení

Nombre de participants
(implicats amb
responsabilitats, o socis
actius, voluntaris, líders,
directius

(Dades per municipi o barri)

Apartat 4. Ídem només de recursos d’oci educatiu. Comparativa amb curs anteriors
Apartat 5. Quantitat de persones tècniques que elaboren/fan seguiment del Pla Jove
Quantitat de persones tècniques que elaboren/fan seguiment del Pla Jove (llista)

Apartat 6. Quantitats d’informadors claus entrevistat durant el curs
Quantitats d’informadors claus entrevistats durant el curs (quantitat de fitxes 2.2)
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Apartat 7. Quantitat d’enquestes a joves bolcades en la ferramenta digital
Quantitat de fitxes 3 emplenades de manera que:
•
•

Cap sexe siga < 40%. Si ho és, limiteu la quantitat d’enquestes d’un sexe perquè no es supere el 40%.
Cap bloc d’edat (12-17, 18-23, 24-29) siga <28%. Si ho és, no contabilitzeu enquestes del bloc d’edat més nombrós, fins
l’equilibri.
Cap dels blocs d’“estudiants en curs”, “estudiants en curs inferior”, “treballadors” siga <25%, ni Ni-Nis <10%. Si ho és, no contabilitzeu enquestes dels bloc més nombrós, fins a l’equilibri.

Apartat 8. Quantitat d’informacions obtingudes en els debats sobre el diagnòstic inicial

Quantitat d’informacions obtingudes (llisteu-les) en entrevistes a informadors claus i en enquestes a joves que han aprofitat per iniciar o
millorar una intervenció amb joves

Apartat 9. Quantitat d’eixos o propostes d’intervenció

Quantitat d’eixos o propostes d’intervenció, amb avantprojecte complet (validat per coordinació) elaborat, fet per l’equip tècnic d’elaboració del Pla Jove (després del diagnòstic inicial o de altres anàlisi i fòrums joves fets)

Apartat 10. Quantitat de millores que es donen en el consell de joventut del nostre territori
Quantitat de millores que es donen en el consell de joventut del nostre territori (increment d’associacions membres, d’usuaris de les
seues activitats i recursos…) (llisteu-los)

Apartat 11. Variació anual de xarxes de grups de joves, joves associats o voluntaris

Variació anual de xarxes de grups de joves (llisteu-les), joves associats (pregunta 3 d’aquesta fitxa) o voluntaris (doc 2) al territori.
Pregunta de Doc 2.
• Recursos humans:
• Quantitat de voluntaris/àries:
• 18-29 anys (segmentat per sexe):
• Més de 30 anys (segmentat per sexe):
Llista de les que han estat actives durant el curs, i llista de les que no.

Apartat 12. Variació anual de recursos d’oci educatiu

Variació anual de recursos d’oci educatiu per a joves al territori (noves fitxes o baixes Doc 2 d’oci educatiu durant el curs)

Apartat 13. Variació d’entitats de voluntariat

Variació anual d’entitats de voluntariat amb joves voluntaris/àries al territori (noves fitxes o baixes Doc 2, durant el curs, que no tenen
0 en apartat de quantitat de voluntaris/àries)

Apartat 14. Variació de voluntaris/àres joves

Quantitat voluntaris/àries joves del curs passat (sumatori dels apartats de Quatitat de voluntaris/àries 18-29 anys, del Doc 2) i en
curs següent (p.e.). Variació anual

Apartat 15. Quantitat de campanyes d’informació i/o sensibilització en valors
Quantitat de campanyes d’informació i sensibilització en valors, adreçades a joves, realitzades. Llisteu-les.

Apartat 16.1 Sumatori dels retorns positius recollits via digital o presencial amb certificat per
escrit en cada una de les campanyes
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Apartat 16.2 Sumatori dels retorns negatius recollits via digital o presencial amb certificat per
escrit en cada una de les campanyes
Apartat 16.3 Sumatori dels retorns totals recollits via digital o presencial amb certificat per
escrit en cada una de les campanyes
Apartat 17. Variació anual de carnets jove al territori
Variació anual de carnets jove al territori (dada a demanar a l’IVAJ)

Apartat 18. Quantitat de recursos per a joves del territori reconeguts externament com a
bones pràctiques
Quantitat de recursos per a joves del territori reconeguts externament com a bones pràctiques: premiats, publicats com a experiència
interessant, imitats o reproduïts en altres territoris. Llisteu els recursos reconeguts i el reconeixement i la data.

Apartat 19. Quantitat d’assistents en activitats per a joves organitzades (no per nosaltres) al
territori
Quantitat d’assistents en activitats per a joves organitzades (no per nosaltres) al territori (per blocs d’edat, sexe i municipi o barri) (a
partir de les dades recollides en fitxa mensual)

Apartat 20. Mitjana d’implicació en actuacions coordinades

Mitjana d’implicació en actuacions coordinades: mitjana de respostes ‘a’ pregunta 2.1 de fitxes 7.1.3 que han contestat a la pregunta
1. Idem ‘b’, ‘c’ i ‘d’

Apartat 21. Mitjana de participació en intervencions directes

Mitjana de participació en intervencions directes: mitjana de respostes a la pregunta 2.1 i 4.1 de les fitxes 7.1.4 que han contestat ‘a’
en pregunta 1. Idem ‘b’, ‘c’ i ‘d’

