Doc 7.1.1 - Fitxa de control mensuals que recull dades
sobre la nostra comunicació amb la població, i sobre
l’activitat juvenil al nostre territori
(ACCESO AL GESTOR DE CONTENIDOS)

Mes: ______________________________

1. Xarxes socials
Mes:

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Abastos XXSS
Interaccions
rebudes XXSS
Audiència XXSS

2. Visites detectades als documents que mostren diagnòstics de la realitat jove del territori
(inicial o no)

3.1 Retorns digitals o presencials (amb constància per escrit) positius, a campanyes d’informació
i sensibilització en valors

3.2 Retorns digitals o presencials (amb constància per escrit) negatius, a campanyes
d’informació i sensibilització en valors

3.3 Retorns digitals o presencials (amb constància per escrit) totals, a campanyes d’informació
i sensibilització en valors

4. Control d’enviaments d’informació
Mes:
(Informacions) X
(Quantitat
d’enviaments) =
____________

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul
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5. Llista d’activitats adreçades a joves realitzades durant el mes al territori (no organitzades
per nosaltres), dividides per:
(De les que en tinguen, apunteu assistència per blocs d’edat, sexe i municipi o barri)
(Una taula per cada municipi o barri)
(Cada taula amb les columnes següents)
Activitat i data

Tipus d’activitat
(*)

Total
participants

Nombre de
participants per sexe

Nombre de participants de cada franja d’edat
-12

12-13

14-17

18-23

24-29

+29

masculí

femení

(*) Tipus d’activitat:
1) Foment d’ocupació
2) Educació i formació
3) Millora educativa: en valors (igualtat, medi ambient, cooperació internacional…), front a l’absentisme o abandó
escolar, l’assetjament escolar, o d’altres
4) Salut
5) Facilitar l’accés a la vivenda
6) Oci de consum (públic o privat, lucratiu o no lucratiu)
7) Oci educatiu, educació en habilitats, coneixements o actituds en:
· Música
· Altres arts (dansa, arts plàstiques, teatre, cinema…)
· Esport
· Ciència, tecnología, TIC
· Humanitats (història, literatura, filosofia...)
· Idiomes
· Habilitats socials
· Religió (especifiqueu-les)
· D’altres (especifiqueu-ho)
8) Atenció a problemàtiques específiques juvenils (diversitat funcional, problemàtiques socials, econòmiques,
d’addiccions, d’atenció a col·lectius vulnerables, com ara dones maltractades, migrants…)
9) D’enfortiment del teixit associatiu
10) D’altres (especifiqueu-les)
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Per traure informàticament:
·

Assistents en activitats de joventut organitzades (no per nosaltres) al nostre territori = Sumatori de joves (per edats,
sexe i municipi o barri) assistents en cada activitat: Sumatori de dades d’assistents de pregunta 5

·

Fiabilitat de l’indicador anterior: Quantitat d’activitats llistades en la pregunta 5 que tenen dades d’assistència x
100 / Ídem total d’activitats que apareixen en la pregunta 5

