
Què necessitem conéixer per a intervindre 
amb joves?

Dades sobre:
1. El territori en què viuen.

2. Els espais per on es mouen les persones joves i els recursos
que utilitzen en la seua vida.

3. Els seus interessos, preocupacions, demandes, problemes I
necessitats, referits a la seua vida i també al seu municipi.

4. Les propostes concretes que els millorarien la vida i la
integració social: les seues propostes i les que provenen de
persones que coneixen bé la joventut.

Com hem d’intervindre amb joves?

1. Planificant les intervencions

2. Avaluant les intervencions que realitzem

Des d’un departament de joventut de l’Administració Pública, la 
primera cosa a fer és:

• Una Entrevista al tècnic/a de joventut del territori on
intervenim.

• Una Entrevista al polític/a responsable de joventut
del territori on intervenim.

Què necessitem conéixer 
per a intervindre amb joves?

Dades sobre el territori en què viuen, els 
espais per on es mouen i els recursos que 
utilitzen en la seua vida

Aquestes dades les obtenim:

•	Amb ajuda d’una Taula d’enllacos a dades de fonts
secundàries sobre el territori, els quals parteixen d’una
Llista de dades estadístiques i recursos útils per al
diagnóstic de la realitat juvenil

Hi haurà dades secundàries a les quals no tindrem accés fàcil,
però que podem obtindre fent Preguntes sobre dades
estadístiques a responsables de recursos per a
joves o informadors/ores clau del territori.

•	Gracies a la recopilació de dades d’espais i recursos joves,
mitjancant una Fitxa de recursos per a joves d’un territori,
que inclou espais, serveis, programes, projectes, activitats i entitats
que els gestionen, i un annex específic, quan es tracte de recursos
d’oci educatiu.

•	Aquesta fitxa s’ompli seguint les Indicacions per a
emplenar la fitxa de recursos per a joves d’un
territori, que inclou una llista de responsables a entrevistar.

Intervindre amb joves mitjançant plans, programes, 
projectes o programacions d’activitats

Accions que s’han de planificar per poder elaborar un bon pla jove

Enrique Deltoro Rodrigo
Coordinador del seminari

https://xarxajove.info/media/ybdlp4ck/doc-01-entrevista-al-personal-tecnic-de-joventut-del-territori-on-intervenim.pdf
https://xarxajove.info/media/hsjdbyot/doc-02-entrevista-al-personal-politic-responsable-de-joventut-del-territori-on-intervenim.pdf
https://xarxajove.info/media/ltbf4boh/doc-1-taula-denlla%C3%A7os-que-ens-facilita-accedir-a-dades-de-fonts-secundaries-sobre-el-nostre-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/ltbf4boh/doc-1-taula-denlla%C3%A7os-que-ens-facilita-accedir-a-dades-de-fonts-secundaries-sobre-el-nostre-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/3iiho0k4/doc-0-llista-de-dades-estadistiques-i-recursos-utils-per-al-diagnostic-de-la-realitat-juvenil.pdf
https://xarxajove.info/media/3iiho0k4/doc-0-llista-de-dades-estadistiques-i-recursos-utils-per-al-diagnostic-de-la-realitat-juvenil.pdf
https://xarxajove.info/media/v1bpumug/doc-21-preguntes-sobre-dades-estadistiques-a-responsables-de-recursos-per-a-joves-dun-territori-o-informadors-as-claus-del-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/v1bpumug/doc-21-preguntes-sobre-dades-estadistiques-a-responsables-de-recursos-per-a-joves-dun-territori-o-informadors-as-claus-del-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/v1bpumug/doc-21-preguntes-sobre-dades-estadistiques-a-responsables-de-recursos-per-a-joves-dun-territori-o-informadors-as-claus-del-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/xjyjpxwr/doc2-f-1.pdf
https://xarxajove.info/media/yqrm5mo4/doc-20-indicacions-per-a-emplenar-la-fitxa-de-recursos-per-a-joves-dun-territori-amb-llistat-de-responsables-a-entrevistar.pdf
https://xarxajove.info/media/yqrm5mo4/doc-20-indicacions-per-a-emplenar-la-fitxa-de-recursos-per-a-joves-dun-territori-amb-llistat-de-responsables-a-entrevistar.pdf
https://xarxajove.info/media/yqrm5mo4/doc-20-indicacions-per-a-emplenar-la-fitxa-de-recursos-per-a-joves-dun-territori-amb-llistat-de-responsables-a-entrevistar.pdf


Què necessitem conéixer 
per a intervindre amb joves?

Dades sobre els seus interessos, 
preocupacions, demandes, problemes i
necessitats, referits a la seua vida i tambe 
al seu municipi

Aquestes dades les obtenim:

•	Preguntant a qui treballa amb persones joves o pot aportar-
nos-hi informació, mitjancant l’Entrevista a responsables 
de recursos per a joves i informadors/ores clau, 
sobre interessos, preocupacions, demandes, problemes i 
necessitats de la joventut, que inclou una llista d’informadors/
ores clau a tindre en compte.

•	Preguntant a la mateixa gent jove, mitjancant l’Entrevista 
a joves sobre els seus interessos, preocupacions, 
demandes, problemes i necessitats, que es fa seguint 
les Indicacions per a la realització de l’entrevista a 
joves.

•	Fent enquestes a la gent jove sobre els seus interessos, 
preocupacions, demandes, problemes i necessitats, amb 
les indicacions a seguir, triant entre les Possibilitats 
d’enquestes a persones joves, que es concreten en:

•	Una Enquesta breu que complementa...

•	Una Dinàmica en dues sessions de tutoria en 
instituts.

Propostes que els millorarien la vida: la 
seua i la de les persones que coneixen bé la 
joventut

Abans de recollir les propostes, cal donar a conéixer, tant a les 
persones joves com a les persones adultes que es relacionen amb 
la joventut, les dades i les informacions que hem recopilat sobre 
la població jove, els espais on es mou, els recursos que utilitza, 
el territori on viu, i els interessos, preocupacions, demandes, 
necessitats i problemes que manifesta. 

Això ho farem mitjancant la Presentació, per a debat 
posterior, de les dades del diagnòstic inicial de la 
realitat juvenil.

Les propostes han de recollir-se a partir de diversos debats 
(fòrums joves) entre la població juvenil, les persones adultes que 
es relacionen amb la joventut, les i els responsables polítics I el 
personal tècnic de l’Administració Pública, seguint els Protocols 
per als debats (fòrums joves) sobre el diagnòstic 
inicial de la realitat juvenil al territori.

D’aquests debats eixiran unes propostes, elaborades tant per 
persones joves com per persones adultes que es relacionen 
amb joves, que es recolliran en la Fitxa de propostes d’un 
fòrum jove, que servirà per a l’estudi de la viabilitat per part 
del personal polític i tècnic de l’Administració Pública.

Planificar les intervencions

Les propostes que sorgisquen dels fòrums joves sobre el diagnòstic 
inicial de la realitat juvenil del territori han de transformar-se en 
propostes d’intervenció (programes, projectes o activitats) que 
redactarem a partir de l’Esquema general per a la definició 
d’intervencions (programes, projectes o activitats) en 
les quals s’han de convertir les propostes arreplegades en els 
fòrums joves, i que, segons siguen, tindran diferents Esquemes 
per a la definició de programes, projectes, activitats 
o espais.

Tota definició d’intervenció (programa, projecte, activitat…) 
requereix, per facilitar-ne l’avaluació posterior, que se’n redacten 
correctament els objectius, que han de ser realistes, concrets, 
mesurables i estar temporitzats. Per a això utilitzarem la Fitxa 
per a ajudar a redactar objectius amb indicadors 
d’avaluació en programes, projectes o activitats.

Avaluar les intervencions 

Mitjancant la recopilació de dades que s’obtenen de:

•	la Fitxa d’avaluació que farà cada persona que assistisca a 
qualsevol activitat d’una intervenció realitzada,

•	la recopilació de les dades que s’obtenen de la Fitxa 
d’avaluació de cada intervenció directa amb la 
joventut, amb indicadors d’assistencia, participació, 
satisfacció, eficiència i assoliment d’objectius.

https://xarxajove.info/media/ixtdnyfr/doc-22-entrevista-a-responsables-de-recursos-per-a-joves-i-informadors.pdf
https://xarxajove.info/media/ixtdnyfr/doc-22-entrevista-a-responsables-de-recursos-per-a-joves-i-informadors.pdf
https://xarxajove.info/media/fhci1jpp/doc-31-indicacions-per-a-la-realitzacio-de-l_entrevista-a-persones-joves-sobre-els-seus-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats.pdf
https://xarxajove.info/media/fhci1jpp/doc-31-indicacions-per-a-la-realitzacio-de-l_entrevista-a-persones-joves-sobre-els-seus-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats.pdf
https://xarxajove.info/media/533jwfpc/doc-32-opcions-denquestat-a-persones-joves-sobre-els-seus-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats-amb-les-indicacions-a-seguir.pdf
https://xarxajove.info/media/533jwfpc/doc-32-opcions-denquestat-a-persones-joves-sobre-els-seus-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats-amb-les-indicacions-a-seguir.pdf
https://xarxajove.info/media/neybwb3k/doc-33-enquesta-queestionari-redu%C3%AFt-a-la-poblacio-jove-sobre-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats.pdf
https://xarxajove.info/media/3jwowent/doc-34-dinamica-en-dues-sessions-de-tutoria-en-instituts-per-a-coneixer-els-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats-de-la-poblacio.pdf
https://xarxajove.info/media/3jwowent/doc-34-dinamica-en-dues-sessions-de-tutoria-en-instituts-per-a-coneixer-els-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats-de-la-poblacio.pdf
https://xarxajove.info/media/nh4dxfdm/doc-41-presentacio-per-a-debat-posterior-dels-dades-del-diagnostic-inicial-de-la-realitat-juvenil-sobre-la-qual-intervindrem.pdf
https://xarxajove.info/media/nh4dxfdm/doc-41-presentacio-per-a-debat-posterior-dels-dades-del-diagnostic-inicial-de-la-realitat-juvenil-sobre-la-qual-intervindrem.pdf
https://xarxajove.info/media/nh4dxfdm/doc-41-presentacio-per-a-debat-posterior-dels-dades-del-diagnostic-inicial-de-la-realitat-juvenil-sobre-la-qual-intervindrem.pdf
https://xarxajove.info/media/ubdnvfnt/doc-42-protocols-per-als-debats-forums-joves-sobre-el-diagnostic-inicial-de-la-realitat-juvenil-al-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/ubdnvfnt/doc-42-protocols-per-als-debats-forums-joves-sobre-el-diagnostic-inicial-de-la-realitat-juvenil-al-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/ubdnvfnt/doc-42-protocols-per-als-debats-forums-joves-sobre-el-diagnostic-inicial-de-la-realitat-juvenil-al-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/2yvfu3j1/doc-5-fitxa-de-recollida-de-propostes-dun-debat-sobre-el-diagnostic-inicial-de-la-realitat-juvenil-del-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/2yvfu3j1/doc-5-fitxa-de-recollida-de-propostes-dun-debat-sobre-el-diagnostic-inicial-de-la-realitat-juvenil-del-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/pcyb3zm1/doc61e-1.pdf
https://xarxajove.info/media/pcyb3zm1/doc61e-1.pdf
https://xarxajove.info/media/5qand3qg/doc-62-esquemes-per-a-la-definicio-dun-programa-de-distints-projectes-d-una-activitat-o-d-un-espai.pdf
https://xarxajove.info/media/5qand3qg/doc-62-esquemes-per-a-la-definicio-dun-programa-de-distints-projectes-d-una-activitat-o-d-un-espai.pdf
https://xarxajove.info/media/5qand3qg/doc-62-esquemes-per-a-la-definicio-dun-programa-de-distints-projectes-d-una-activitat-o-d-un-espai.pdf
https://xarxajove.info/media/kq0mvc3i/doc-63-fitxa-per-ajudar-suport-a-definir-redactar-objectius-amb-indicadors-d-avaluacio-tant-en-programes-projectes-o-activitats.pdf
https://xarxajove.info/media/kq0mvc3i/doc-63-fitxa-per-ajudar-suport-a-definir-redactar-objectius-amb-indicadors-d-avaluacio-tant-en-programes-projectes-o-activitats.pdf
https://drive.google.com/open?id=1Q3tPUnq0Ml2Ab3mNkagWyyDM7Eplut6tKpUNbBFmorQ
https://xarxajove.info/media/cs4hshjo/doc-731-fitxa-d-avaluacio-de-cadascuna-dels-persones-assistents-a-alguna-activitat-d-una-intervencio-realitzada.pdf
https://xarxajove.info/media/gqlhjirn/doc-732-fitxa-d-avaluacio-de-cada-intervencio-directa-des-de-de-joventut-amb-indicadors-d-assistencia-participacio-satisfaccio-eficiencia-i-assoliment-d-objectius.pdf
https://xarxajove.info/media/gqlhjirn/doc-732-fitxa-d-avaluacio-de-cada-intervencio-directa-des-de-de-joventut-amb-indicadors-d-assistencia-participacio-satisfaccio-eficiencia-i-assoliment-d-objectius.pdf
https://xarxajove.info/media/gqlhjirn/doc-732-fitxa-d-avaluacio-de-cada-intervencio-directa-des-de-de-joventut-amb-indicadors-d-assistencia-participacio-satisfaccio-eficiencia-i-assoliment-d-objectius.pdf
https://xarxajove.info/media/shea2skk/doc-3-entrevista-a-persones-joves-sobre-els-seus-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats.pdf
https://xarxajove.info/media/shea2skk/doc-3-entrevista-a-persones-joves-sobre-els-seus-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats.pdf


També avaluem:

•	les tasques de les persones professionals de la Xarxa Jove,
mitjancant:

•	la Fitxa de control de dades mensuals, que recull
dades sobre la nostra comunicació amb la població, i
sobre l’activitat juvenil al nostre territori,

•	la Fitxa de control de dades anuals, amb
indicadors referits a assoliments verificats en les nostres
intervencions durant el curs,  amb vinculacio amb les
dades recollides en les fitxes de recursos per a joves
d’un territori,

•	la recopilació de dades que s’obtenen de la Fitxa
de dades de coordinació que desenvolupa cada
professional de la Xarxa Jove,

•	la recopilació de dades que s’obtenen de la Fitxa de
dades d’informació, assesorament i suport
que desenvolupa un/a professional de la Xarxa Jove.

•	les tasques de les persones que coordinen territorialment les
persones professionals de la Xarxa Jove, mitjancant:

•	la Fitxa de valoració del suport donat a cada
professional d’ajuntament o mancomunitat,

•	la Fitxa de coneixement del territori i dels
projectes i resultats que s’hi desenvolupen
amb poblacio jove,

•	la Fitxa d’avaluació d’intervencions directes i
tasques d’avaluació per part de cada persona que
coordina un territori,

•	la recopilació de dades que s’obtenen de la Fitxa
de dades de coordinació que desenvolupa cada
professional de la Xarxa Jove.

• la Fitxa d’avaluació del suport informàtic,
legislatiu i de comunicació a les persones
profesionals de la Xarxa Jove

•	les mateixes fitxes, mitjançant:
• la Fitxa de proposta de millora de ferramentes

de la Xarxa Jove

Què necessitem conéixer 
per a intervindre amb joves?

(ACCÉS AL GESTOR DE CONTINGUTS)

Pla jove

Tot el que es reculla (dades, informacions, propostes, intervencions 
a desenvolupar, instruments d’avaluació) haurem d’incloure-ho 
dins de l’Esquema per a la redaccio d’un pla jove.

https://xarxajove.info/media/r0jht2xu/doc711-1.pdf
https://xarxajove.info/media/lzmh5wd4/doc-712-fitxa-de-control-de-dades-anuals-amb-indicadors-referits-a-assoliments-verificats-en-les-nostres-intervencions-durant-el-curs.pdf
https://xarxajove.info/media/4w2l55cj/doc-713-fitxa-que-dades-de-cada-coordinacio-que-desenvolupa-cada-professional-de-la-xarxa-jove.pdf
https://xarxajove.info/media/4w2l55cj/doc-713-fitxa-que-dades-de-cada-coordinacio-que-desenvolupa-cada-professional-de-la-xarxa-jove.pdf
https://xarxajove.info/media/myeivhsg/doc-714-fitxa-que-recull-els-dades-de-cada-tasca-d-informacio-assesorament-i-suport-que-ha-desenvolupat-un-professional-de-la-xarxa-jove.pdf
https://xarxajove.info/media/myeivhsg/doc-714-fitxa-que-recull-els-dades-de-cada-tasca-d-informacio-assesorament-i-suport-que-ha-desenvolupat-un-professional-de-la-xarxa-jove.pdf
https://xarxajove.info/media/i32fmil3/doc-721-fitxa-valoracio-del-suports-a-cada-professional-d-ajuntament-o-mancomunitat-del-territori-que-ha-donat-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/i32fmil3/doc-721-fitxa-valoracio-del-suports-a-cada-professional-d-ajuntament-o-mancomunitat-del-territori-que-ha-donat-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/ogofutv5/doc-722-fitxa-de-coneixement-del-territori-i-dels-projectes-i-resultats-que-es-desenvopen-en-ells-amb-poblacio-jove-per-part-de-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/ogofutv5/doc-722-fitxa-de-coneixement-del-territori-i-dels-projectes-i-resultats-que-es-desenvopen-en-ells-amb-poblacio-jove-per-part-de-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/ogofutv5/doc-722-fitxa-de-coneixement-del-territori-i-dels-projectes-i-resultats-que-es-desenvopen-en-ells-amb-poblacio-jove-per-part-de-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/zsvp4gjo/doc-724-fitxa-avaluacio-intervencions-directes-i-tasques-d-avaluacio-per-part-de-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/zsvp4gjo/doc-724-fitxa-avaluacio-intervencions-directes-i-tasques-d-avaluacio-per-part-de-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/jlzb2xja/doc-723-fitxa-de-dades-de-cada-coordinacio-que-desenvolupa-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/jlzb2xja/doc-723-fitxa-de-dades-de-cada-coordinacio-que-desenvolupa-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/0mllfhpq/doc-74-fitxa-avaluacio-del-suport-informatic-legislatiu-i-del-de-comunicacio-a-les-persones-professionals-de-la-xarxa-jove.pdf
https://xarxajove.info/media/0mllfhpq/doc-74-fitxa-avaluacio-del-suport-informatic-legislatiu-i-del-de-comunicacio-a-les-persones-professionals-de-la-xarxa-jove.pdf
https://xarxajove.info/media/0mllfhpq/doc-74-fitxa-avaluacio-del-suport-informatic-legislatiu-i-del-de-comunicacio-a-les-persones-professionals-de-la-xarxa-jove.pdf
https://xarxajove.info/media/zgobyhy2/doc-75-proposta-de-millora-de-ferramenta-de-la-xarxa-jove.pdf
https://xarxajove.info/umbraco#/login/false?returnPath=%252Fcontent
https://xarxajove.info/umbraco#/login/false?mculture=ca-ES-valencia
https://xarxajove.info/media/mvthhnh1/doc-8-esquema-per-a-la-redaccio-dun-pla-jove.pdf


Què necessitem conéixer 
per a intervindre amb joves?

Com hem d’intervindre amb joves?
· Entrevista al tècnic/a de joventut 
· Entrevista al polític/a responsable de joventut 

Dades sobre el territori 
· Llista de dades estadístiques i recursos útils per al diagnòstic de la realitat 
juvenil
· Tabla d’enllacos a dades de fonts secundàries sobre el territori
· Preguntes sobre dades estadístiques a responsables de recursos per a 
joves o informadors/ores clau del territori
· Fitxa de recursos per a joves d’un territori
· Indicacions per a emplenar la fitxa de recursos per a joves d’un territori

Dades sobre interessos, preocupacions, demandes, 
problemes i necessitats
· Entrevista a responsables de recursos per a joves i informadors/ores clau
· Indicacions per a la realització de l’entrevista a joves
· Entrevista a joves sobre els seus interessos, preocupacions, demandes, 
problemes i necessitats, que es fa seguint les Indicacions per a la 
realització de l’entrevista a joves
· Possibilitats d’enquestes a persones joves:
Enquesta breu 
Dinàmica en dues sessions de tutoria en instituts

Propostes de les persones joves i de les persones que 
coneixen bé la joventut 
· Presentació, per a debat posterior, de les dades del diagnòstic 
inicial de la realitat juvenil
· Protocols per als debats (fòrums joves) sobre el diagnòstic inicial de la 
realitat juvenil al territori
· Fitxa de propostes d’un fòrum jove

Planificar les intervencions
· Esquema general per a la definició d’intervencions 
(programes, projectes o activitats)
· Esquemes per a la definició de programes, projectes, activitats o espais
· Fitxa per a ajudar a redactar objectius amb indicadors d’avaluació en 
programes, projectes o activitats

Avaluar les intervencions 
Fitxa d’avaluació
Fitxa d’avaluació de cada intervenció directa amb la joventut 
Fitxa de control de dades mensuals
Fitxa de control de dades anuals
Fitxa de dades de coordinació 
Fitxa de dades d’informació, assesorament i suport 
Fitxa de valoració del suport donat a cada professional d’ajuntament o 
mancomunitat
Fitxa de coneixement del territori i dels projectes i resultats que s’hi 
desenvolupen amb poblacio jove
Fitxa d’avaluació d’intervencions directes i tasques d’avaluació 
Fitxa de dades de coordinació
Fitxa d’avaluació del suport informàtic, legislatiu i de comunicació a les 
persones professionals de la Xarxa Jove
Fitxa de proposta de millora de ferramentes de la Xarxa Jove

Pla jove
Esquema per a la redaccio d’un pla jove

https://xarxajove.info/media/ybdlp4ck/doc-01-entrevista-al-personal-tecnic-de-joventut-del-territori-on-intervenim.pdf
https://xarxajove.info/media/hsjdbyot/doc-02-entrevista-al-personal-politic-responsable-de-joventut-del-territori-on-intervenim.pdf
https://xarxajove.info/media/3iiho0k4/doc-0-llista-de-dades-estadistiques-i-recursos-utils-per-al-diagnostic-de-la-realitat-juvenil.pdf
https://xarxajove.info/media/3iiho0k4/doc-0-llista-de-dades-estadistiques-i-recursos-utils-per-al-diagnostic-de-la-realitat-juvenil.pdf
https://xarxajove.info/media/ltbf4boh/doc-1-taula-denlla%C3%A7os-que-ens-facilita-accedir-a-dades-de-fonts-secundaries-sobre-el-nostre-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/v1bpumug/doc-21-preguntes-sobre-dades-estadistiques-a-responsables-de-recursos-per-a-joves-dun-territori-o-informadors-as-claus-del-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/v1bpumug/doc-21-preguntes-sobre-dades-estadistiques-a-responsables-de-recursos-per-a-joves-dun-territori-o-informadors-as-claus-del-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/xjyjpxwr/doc2-f-1.pdf
https://xarxajove.info/media/yqrm5mo4/doc-20-indicacions-per-a-emplenar-la-fitxa-de-recursos-per-a-joves-dun-territori-amb-llistat-de-responsables-a-entrevistar.pdf
https://xarxajove.info/media/ixtdnyfr/doc-22-entrevista-a-responsables-de-recursos-per-a-joves-i-informadors.pdf
https://xarxajove.info/media/fhci1jpp/doc-31-indicacions-per-a-la-realitzacio-de-l_entrevista-a-persones-joves-sobre-els-seus-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats.pdf realització de l’entrevista a joves
https://xarxajove.info/media/shea2skk/doc-3-entrevista-a-persones-joves-sobre-els-seus-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats.pdf
https://xarxajove.info/media/shea2skk/doc-3-entrevista-a-persones-joves-sobre-els-seus-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats.pdf
https://xarxajove.info/media/shea2skk/doc-3-entrevista-a-persones-joves-sobre-els-seus-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats.pdf
https://xarxajove.info/media/533jwfpc/doc-32-opcions-denquestat-a-persones-joves-sobre-els-seus-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats-amb-les-indicacions-a-seguir.pdf
https://xarxajove.info/media/neybwb3k/doc-33-enquesta-queestionari-redu%C3%AFt-a-la-poblacio-jove-sobre-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats.pdf
https://xarxajove.info/media/3jwowent/doc-34-dinamica-en-dues-sessions-de-tutoria-en-instituts-per-a-coneixer-els-interessos-preocupacions-demandes-problemes-i-necessitats-de-la-poblacio.pdf
https://xarxajove.info/media/nh4dxfdm/doc-41-presentacio-per-a-debat-posterior-dels-dades-del-diagnostic-inicial-de-la-realitat-juvenil-sobre-la-qual-intervindrem.pdf
https://xarxajove.info/media/nh4dxfdm/doc-41-presentacio-per-a-debat-posterior-dels-dades-del-diagnostic-inicial-de-la-realitat-juvenil-sobre-la-qual-intervindrem.pdf
https://xarxajove.info/media/ubdnvfnt/doc-42-protocols-per-als-debats-forums-joves-sobre-el-diagnostic-inicial-de-la-realitat-juvenil-al-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/ubdnvfnt/doc-42-protocols-per-als-debats-forums-joves-sobre-el-diagnostic-inicial-de-la-realitat-juvenil-al-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/2yvfu3j1/doc-5-fitxa-de-recollida-de-propostes-dun-debat-sobre-el-diagnostic-inicial-de-la-realitat-juvenil-del-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/pcyb3zm1/doc61e-1.pdf
https://xarxajove.info/media/pcyb3zm1/doc61e-1.pdf
https://xarxajove.info/media/xhrlxxs1/doc-62-esquemes-per-a-la-definicio-dun-programa-de-distints-projectes-d-una-activitat-o-d-un-espai.pdf
https://xarxajove.info/media/kq0mvc3i/doc-63-fitxa-per-ajudar-suport-a-definir-redactar-objectius-amb-indicadors-d-avaluacio-tant-en-programes-projectes-o-activitats.pdf
https://xarxajove.info/media/kq0mvc3i/doc-63-fitxa-per-ajudar-suport-a-definir-redactar-objectius-amb-indicadors-d-avaluacio-tant-en-programes-projectes-o-activitats.pdf
https://xarxajove.info/media/kq0mvc3i/doc-63-fitxa-per-ajudar-suport-a-definir-redactar-objectius-amb-indicadors-d-avaluacio-tant-en-programes-projectes-o-activitats.pdf
https://xarxajove.info/media/wsvc4kks/doc-731-fitxa-d-avaluacio-de-cadascuna-dels-persones-assistents-a-alguna-activitat-d-una-intervencio-realitzada.pdf
https://xarxajove.info/media/gqlhjirn/doc-732-fitxa-d-avaluacio-de-cada-intervencio-directa-des-de-de-joventut-amb-indicadors-d-assistencia-participacio-satisfaccio-eficiencia-i-assoliment-d-objectius.pdf
https://xarxajove.info/media/r0jht2xu/doc711-1.pdf
https://xarxajove.info/media/lzmh5wd4/doc-712-fitxa-de-control-de-dades-anuals-amb-indicadors-referits-a-assoliments-verificats-en-les-nostres-intervencions-durant-el-curs.pdf
https://xarxajove.info/media/4w2l55cj/doc-713-fitxa-que-dades-de-cada-coordinacio-que-desenvolupa-cada-professional-de-la-xarxa-jove.pdf
https://xarxajove.info/media/myeivhsg/doc-714-fitxa-que-recull-els-dades-de-cada-tasca-d-informacio-assesorament-i-suport-que-ha-desenvolupat-un-professional-de-la-xarxa-jove.pdf
https://xarxajove.info/media/i32fmil3/doc-721-fitxa-valoracio-del-suports-a-cada-professional-d-ajuntament-o-mancomunitat-del-territori-que-ha-donat-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/i32fmil3/doc-721-fitxa-valoracio-del-suports-a-cada-professional-d-ajuntament-o-mancomunitat-del-territori-que-ha-donat-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/ogofutv5/doc-722-fitxa-de-coneixement-del-territori-i-dels-projectes-i-resultats-que-es-desenvopen-en-ells-amb-poblacio-jove-per-part-de-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/ogofutv5/doc-722-fitxa-de-coneixement-del-territori-i-dels-projectes-i-resultats-que-es-desenvopen-en-ells-amb-poblacio-jove-per-part-de-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/zsvp4gjo/doc-724-fitxa-avaluacio-intervencions-directes-i-tasques-d-avaluacio-per-part-de-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/jlzb2xja/doc-723-fitxa-de-dades-de-cada-coordinacio-que-desenvolupa-cada-persona-que-coordina-un-territori.pdf
https://xarxajove.info/media/0mllfhpq/doc-74-fitxa-avaluacio-del-suport-informatic-legislatiu-i-del-de-comunicacio-a-les-persones-professionals-de-la-xarxa-jove.pdf
https://xarxajove.info/media/0mllfhpq/doc-74-fitxa-avaluacio-del-suport-informatic-legislatiu-i-del-de-comunicacio-a-les-persones-professionals-de-la-xarxa-jove.pdf
https://xarxajove.info/media/zgobyhy2/doc-75-proposta-de-millora-de-ferramenta-de-la-xarxa-jove.pdf
https://xarxajove.info/media/mvthhnh1/doc-8-esquema-per-a-la-redaccio-dun-pla-jove.pdf
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