Doc 6.1 - Esquema general a seguir en la definició
d’intervencions (programes o projectes o activitats concrets)
en què s’han de convertir-les propostes arreplegades en els
fòrums joves

(ACCÉS AL GESTOR DE CONTINGUTS)

0. Introducció-recordatori:
Una intervenció pot ser una activitat puntual, o una programació d’activitats, o un projecte (de servei, d’oci educatiu, de consum,de
definició d’un espai...) o un programa.
L’esquema tradicional de planificació diu que un pla es desenvolupa mitjançant programes, un programa mitjançant projectes i un
projecte inclou una programació d’activitat. Però no necessàriament aquest esquema piramidal ha de tindre tots els elements. Un pla,
per exemple, pot incloure, directament, algunes activitats puntuals que no formen part d’un projecte. També pot desenvolupar projectes
concrets que no s’agrupen per programes
1.
X. Nom de la intervenció
Y. Codi de la intervenció
Z. Data de realització

Inici
Finalització

2. Realitat inicial: dades o informacions concretes que justifiquen la intervenció (*)
Si fos el cas: seguiu amb a), b), c), d), i e)
3. Realitat a la qual es pretén arribar: objectius concrets, mesurables i temporalitzats que indiquen la millora que es busca sobre la
realitat analitzada. Amb indicadors d’avaluació.
4. Definició de línia o línies (o àmbits) d’actuació a desenvolupar i redacció de programes o projectes. O calendarització per a fer-ho.
(Seguint els esquemes del Doc 6.2).
(*) En cas que les dades recollides en l’anàlisi de la realitat siguen insuficients per a definir de manera precisa una intervenció, o no
permeten concretar la millora que seria desitjable, caldria un estudi específic sobre el tema que hauria, per a la seva realització, de
seguir el següent esquema:
a.
b.
c.
d.
e.

Definició de dades a recaptar i població concreta de la qual recaptar-les
Cerca de fonts secundàries on poder obtindre-les, i consulta d’altres estudis realitzats sobre la mateixa temàtica
Respecte de les dades no obtingudes de fonts secundàries: definició i elaboració de qüestionaris i fitxes, si és el cas. Testat de
les dades.
Realització del treball de camp (entrevistes, enquestes, observació directa...)
Recopilació de dades i informacions. Realitat inicial: dades o informacions concretes que en justifiquen la intervenció

En aquest cas deixaríem la definició de la intervenció per quan tinguérem l’estudi específic:
Estudi específic sobre:
Justificat per:
Per a fer a:
(població concreta a la qual fer l’estudi)
Amb l’objectiu de:
Amb aquesta llista de dades concretes hauríen
d’obtindre:

