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Agraïments 

Als professionals de les entitats que han participat en les entrevistes i grups de discussió: 

Via Laboral (ASJTET), Actua SCCL, Aldees Infantils SOS Catalunya, Associació AMICS, Associació 
PROBENS, Associació Assistencial Llar Trobada, Associació Aula Natura Cortatiu CADÍ, 
Associació Casa Don Bosco, Associació Recerca Cultural ARCS, Associació Educativa ESPAVILA'T, 
Associació Punt de Referència, Compañia hijas de la Caridad. Pis Güell, Comunitat servents 
Sant Josep Llar Butinyà, Escola Pia Catalunya, Fundació Ciutat i Valors, Fundació Privada 
EVEHO, Fundació Maria Raventós, Fundació Mercè Fontanilles, Fundació Obra Social 
Comunitària OSCOBE, Fundació Privada Servei Solidari, Fundació Projecte i Vida, Fundació 
Privada Resilis, Fundació Institut reinserció social IRES, Fundació Nazareth, Fundació Persona i 
Valors, GEDI, Gestió i disseny, SCCL, Germans Maristes Llar Champagnat, Grup d'Esplai 
Blanquerna, Associació IN VIA, Iniciatives i Projectes Sociolaborals, Iniciatives Solidàries, Llar 
Enric d'Ossó, SUARA cooperativa. 

Als joves que han participat en les entrevistes i els grups de discussió (pseudònims): 

Ofir, Bilal, Nadi, Omar, Dimitri, Agbal, Mohamed, Gema, Stela, Boyne, Yasmin, Ryan, Kelen, 
Anuar Tetuani ,Rebut ,Rosa, Svart, Laura, Awura Abena, Maria, Eder, Bagheera, Floripondia, 
Cristal, Adela, Neva, Vira, Des, Veilyn. 

Als professionals de les entitats que treballen amb joves  de 16 a 18 anys i que han respost 
els qüestionaris online: 

Aldees Infantils SOS Catalunya, Barlovento Mistral, CA Coda, CA Mas Pins, CA Mare de Déu de 

la Mercè, CA Talaia, CA Gaudí, CA Mas Garriga/UFA Sant Daniel, Casa d’Infants de Blanes, Casa 

de Joves de Vila-seca, Casa Família Trafalgar, CA Llar Garbí, CA Estrep, Fundació Ciutat i Valors, 

Codina, CRAE Alt Penedès, CRAE Baix Empordà, CRAE Ball de Cavallets, CRAE Can Tai, CRAE 

Casa de Família Natzaret, CRAE Casa Sant Josep, CRAE Dolors Aleu, CRAE Enric Llabèria, CRAE 

Fluvià, CRAE Garrigues, CRAE Joan Torras, CRAE Kairos, CRAE La Llar, CRAE La Pastoreta, CRAE 

La Vinya, CRAE l'Albera, CRAE Les Garrigues, CRAE Les Palmeres, CRAE Minerva, CRAE Pla la 

Selva, CRAE Sant Andreu, CRAE Sobrequés, CRAE Ter, CRAE Urrutia, CRAE Vilanova de Bellpuig, 

CRAE Voramar, CRAE Seonee, CREI El Guaret, Folch i Camarasa, Llar Betània, Llar Claudina, Llar 

Vilanova, Llars de Campsentelles, Llars Torre Vicenç – ACTUA, Pis assistit Noguerola, Pis 

Autonomia per a Joves de l'Hospitalet, Pisos d’inclusió Maragall, Pisos majors 18 anys Hàbitat4 

i Hàbitat5, Pis Portal de l'Àngel, Residència Maternal Antaviana. 

Als professionals de les entitats que treballen amb joves de 18 a 21 anys i que han respost 
els qüestionaris online: 

ARCS, Associació Assistencial Llar Trobada, Associació Casa Don Bosco, Associació Cedre, 

Associació In Via, Escola Pia, Fundació Eveho, Fundació Filles de la Caritat, Fundació IRES, 

Fundació Maria Raventós, Fundació Privada Resilis, Fundació Projecte i Vida, Fundació Servei 

Solidari, Fundació Nazareth, Germans Maristes-Llar Champagnat, Grup Esplai Blanquerna, 

Iniciatives i Projectes Sòcio-Laborals, Iniciatives Solidàries, Llar Butinyà, PROBENS, Punt de 

Referència, Suara Cooperativa. 

A en Jordi Bach, l’Eduard Hernández, l’Antonio Ponce i el Pedro Arive de l’ASJTET. 

A la Pepa Arqué, la Maria Iglesias i en Miquel Badia de la FEPA.  



2013                                                Montserrat, C., Casas, F. & Sisteró, C.                                                       4 
 

 

En el marc de la celebració dels 18 anys de vida de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i 

Extutelats (ASJTET) en el 2013, la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits 

(FEPA) i l’ASJTET encarreguen a l'Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida de la 

Universitat de Girona un estudi sobre l’atenció que reben els joves extutelats pel que 

fa a l’evolució de les prestacions i serveis al llarg dels anys, la valoració que es fa de 

l’impacte en els joves d’aquestes prestacions i serveis, i  els reptes de futur. 

S’ha comptat amb la participació activa de membres de l’ASJTET i la FEPA, implicant-se 

i liderant algunes de les parts del procés. Així l’Àrea ha tingut un paper fonamental en 

el recull de les dades quantitatives i la gestió de la base de dades de l’ASJTET, i la FEPA 

ha tingut una especial dedicació en la fase de recull d’informació qualitativa animant a 

joves i professionals a participar en les entrevistes i grups de discussió.  

El projecte s’ha desenvolupat d’octubre del 2012 a juny del 2013 

Els objectius de l’estudi han estat els següents: 

 Conèixer l’evolució i situació actual de la població atesa amb més profunditat: 

tendències i punts d’inflexió a partir d’un nou tractament de les dades 

disponibles. 

 Comprendre la situació dels joves atesos, identificant els factors facilitadors de 

processos d’emancipació i els factors obstaculitzadors. 

 Valorar el pas dels joves pels recursos i serveis de suport des de la perspectiva 

dels propis implicats 

 Realitzar propostes de millora i considerar els reptes de futur  

 Fer l’estudi centrat inicialment a Catalunya, però que  pugui ser replicat en un 

futur a altres territoris espanyols. 

L’ASJTET 

L’any 1994 es va iniciar l’activitat l’actual de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i 

Extutelats (ASJTET), amb el nom de Pla Interdepartamental de Majors de 18 anys. 

L’acord de Govern de la Generalitat de 28/9/1994 va donar lloc al Primer Pla i el Decret 

185/2003 al Segon Pla, motivats per la necessitat de donar suport als joves tutelats, 

ingressats a Centres Residencials d’Acció Educativa i propers a complir la majoria 

d’edat (a partir dels 16 anys), en quant a habitatge i inserció laboral. L’objectiu era 

afavorir el procés de transició a la vida adulta reduint les possibles situacions de risc i 

exclusió social en les que podia estar abocat. 
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Més tard, el Decret 243/2005 apunta vers la promoció de programes d’orientació i 

integració social dels joves tutelats i extutelats a partir dels 16 anys i d’actuacions 

encaminades a millorar la capacitació del/de la jove, en relació a l’adquisició i 

desenvolupament de competències socials i laborals. Aquest fet fa necessari ampliar el 

suport cap als joves extutelats majors de 18 anys. És en el 2005 quan es crea l’ASJTET. 

Tanmateix, la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic millora 

ostensiblement l’àmbit de suport econòmic vers aquest col·lectiu. 

L’ASJTET ofereix, als joves d’entre 16 i 21 anys sense recursos propis ni familiars, el 

suport tècnic, educatiu i seguiment, a través de cinc grans programes: 

 Habitatge 

 Inserció laboral 

 Assessorament jurídic 

 Suport econòmic 

 Recerca d’orígens  

amb l’objectiu d’aconseguir la seva inserció social i laboral plena, en un context 

d’autonomia i independència, per a poder finalitzar el procés educatiu iniciat als 

recursos del sistema de protecció, especialment als centres residencials. 

La FEPA 

 

La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits neix com a coordinadora catalana 

el 1999 amb l’objectiu d’aglutinar les organitzacions que desenvolupen projectes 

d’atenció a joves tutelats i extutelats de més de 16 anys. L’any 2001 es converteix en 

una federació de caràcter estatal. Es tracta d’una organització de segon nivell, formada 

per entitats que treballen amb projectes que donen resposta a les necessitats dels 

joves tutelats, extutelats i/o en risc d’exclusió social. Amb seu a Barcelona, actualment 

té federades més de 40 entitats, la majoria de Catalunya però compta també amb 

entitats d’altres comunitats autònomes com Madrid, Castella-La Manxa, Andalusia, 

Illes Balears, Galicia, País Basc i Aragó. 

 

La seva missió és afavorir l'autonomia i la igualtat d'oportunitats dels i les joves sense 

suport familiar en procés d'emancipació, especialment dels tutelats i extutelats. 

Aquesta missió es realitza a través de la participació activa de les entitats que els 

atenen. 

 

En aquest estudi hi han participat entitats adherides a aquesta Federació de Catalunya, 

tant en els grups de discussió i entrevistes com contestant els qüestionaris.  

LA LLEI 

La legislació catalana contempla des del 2010 el suport pels joves extutelats, sent 

pionera dins de l’estat espanyol. Aquest marc ha suposat un reconeixement a les 
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estructures preexistents des del 1994 i reafirmant la necessitat de donar servei 

impulsat des de de la pròpia administració. 

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència 

Capítol IV. Suport posterior a l’emancipació o a la majoria d’edat 

Article 151. Mesures assistencials  
1. Assolida la majoria d’edat, l’emancipació o l’habilitació d’edat, s’extingeixen les mesures de protecció. Això no 

obstant, l’organisme competent de la Generalitat pot disposar les mesures assistencials que consideri 
necessàries, mitjançant resolució motivada i amb el consentiment de la persona interessada o, si manca el 
consentiment, si es tracta d’un presumpte o una presumpta incapaç, mitjançant autorització judicial.  

2. Aquestes mesures assistencials poden tenir contingut econòmic, jurídic i social o consistir en l’atorgament o el 
manteniment d’una plaça en centre i es poden estendre fins als vint-i-un anys d’edat.  

3. L’advocat o advocada de la Generalitat pot representar i defensar en judici les persones extutelades que en 
assolir la majoria d’edat, l’emancipació o l’habilitació d’edat ho sol·licitin, sempre que la representació i defensa 
s’hagi iniciat durant la minoria d’edat. 

Article 152. Programes de suport a l’emancipació i a l’autonomia personal dels joves extutelats i en situació de 
risc per a promoure la igualtat d’oportunitats  
1. L’organisme competent ha de facilitar l’orientació, la formació i el suport necessaris als joves extutelats que en 

arribar a la majoria d’edat, l’emancipació o l’habilitació d’edat ho sol·liciten, sempre que compleixin els requisits 
establerts pels programes d’autonomia personal.  

2. Els programes d’autonomia personal tenen com a objectiu oferir als joves extutelats els recursos de suport 
personal, d’habitatge, formatius i laborals necessaris per tal d’assessorar-los i acompanyar-los en l’exercici de la 
plena ciutadania en condicions d’igualtat, amb responsabilitat i amb el màxim grau d’integració en la societat on 
viuen.  

3. Els programes d’autonomia personal han d’incloure metodologies d’inserció fonamentades en l’anàlisi de 

gènere per tal d’assegurar l’adquisició de competències professionals que permetin millorar l’ocupabilitat dels 

joves extutelats. 

 

Tot seguit s’exposen els programes de l’ASJTET i les seves característiques i es 

relacionen amb les entitats que els ofereixen i gestionen, la majoria federades a FEPA. 

De manera introductòria, la Taula 1 ens il·lustra a grans trets l’any d’inici de cadascun 

dels programes. 

Taula 1. Evolució històrica dels programes i serveis de  l’ASJTET 

1995 I Pla de coordinació de mesures interdepartamentals adreçades als joves tutelats 

per l'Administració de la Generalitat. 

Programes inicials: 

- Habitatge 

- Formació i inserció sociolaboral 

- Seguiment 

2002 Modificació programa:  

- Formació i inserció sociolaboral amb la incorporació de “Via Laboral”.  

2003 II Pla de coordinació de mesures interdepartamentals adreçades a les persones 

joves tutelades.  

Nou programa:  

- Suport Econòmic amb els ajuts al desinternament. 
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2005 Creació Àrea de suport als Joves tutelats i extutelats (ASJTET). 

Modificació programa: 

- Habitatge amb la incorporació dels pisos de 16 a 18 anys i les residències de 

joves treballadors. 

2006 Nou Programa:  

- Acompanyament Jurídic.  

Modificació programa:  

- Habitatge (SAEJ) 

2007 Modificació Programa (Llei de prestacions):  

- Suport Econòmic  

2010 Modificació programes: 

- Residència joves estudiants (Cabestany) 

- Suport econòmic als joves estudiants 

- Via laboral BCN 

2011 Modificació programa: 

- Via laboral Girona 

2012 Programa de recerca d’orígens 

 

El programa d’Habitatge 

Està destinat a joves majors de 16 anys que tenen un projecte de futur, ja sigui 

treballar o estudiar. Aquest programa es va iniciar el curs 1994-95, amb els pisos 

assistits i pisos d’autonomia. L’any 2005 es va obrir una residència per a joves 

treballadors i l’any 2010 es va iniciar el projecte de la residència per joves estudiants 

de l’Espai Cabestany. 

Taula 2: Relació d’entitats que ofereixen recursos del programa Habitatge 

 

ACTUA SCCL Fundació Iniciatives Solidàries 

Aldees Infantils SOS Fundació L'Heura-Tarragona 

Ass. Espavila't Fundació Mercè Fontanilles 

Ass. per la Recerca Cultural i Socioeducativa Fundació Projecte i Vida 

Associació "in via" Fundació Resilis 

Associació Punt de Referència Fundació Servei Solidari 

Associcació Casa de Don Bosco Fundación Natzaret 

Associcació LLar Trobada Grup Blanquerna 

Casal dels Infants Iniciatives i Projectes 

Centre de Formació i Prevenció Obinso 

Companyia filles de la Caritat Obra Social Comunitaria de Bellvitge (OSCOBE) 

Escola Pía de Catalunya Patronat Esperança 

Fundació Benèfica Maria Raventós PROBENS 

Fundació Casa Sant Josep Siervas de San José 

Fundació Champagnat Suara Cooperativa 

Fundació EVEHO Teresianes de Catalunya 
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Hi ha diverses tipologies de recursos d’habitatge1: 

a) Servei de pis assistit per a jovent de 16 a 18 anys.  

Servei d’habitatge de caràcter assistencial i educatiu per a joves d’entre 16 i 18 anys, 

per als qui es considera necessari iniciar un procés de desinternament progressiu per 

assolir la majoria d’edat amb la capacitat suficient per obtenir la integració social, tot i 

mantenint-se la tutela i el control per part de l’entitat pública de protecció a la 

infància. Tenen 1 educador/a social permanent per pis assistit i atenen a 6 a 8 joves. 

b) Servei de pis assistit per a jovent major de 18 anys.  

Són habitatges destinats a noies i nois entre els 18 i 21 anys sense recursos propis ni 

familiars, que, en arribar a la majoria d’edat, surten de les institucions on han estat 

acollits/des. Comptem amb una ràtio d’1 educador/a social responsable per pis i una 

mitjana de 4 persones usuàries per pis assistit.  

c) Servei de residència o pisos per a jovent vinculat a programes d’inserció laboral. 

Servei residencial per a persones treballadores menors d’edat (de 16 a 18 anys) 

tutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per a persones majors 

d’edat (de 18 a 20 anys) extutelades. Atén una mitjana de 12 persones per dispositiu. 

Disposen de recursos específics i especialitzats en la formació prelaboral i inserció 

laboral. 

d) Servei d’Acompanyament especialitzat per a jovent. SAEJ. 

La situació personal i les característiques de determinat col·lectiu de joves, fan que els 

serveis de la DGAIA corresponents valorin la necessitat d’una atenció especialitzada, 

fent servir recursos alternatius o complementaris a la institucionalització en centres. 

Especialment en el cas de jovent immigrant, on el seu projecte es basa en la recerca de 

feina, o que ja treballen i mantenen relació amb la família d’origen. També es un recurs 

per a noies i nois nacionals quan, com en els casos anteriors, es valori com a 

contraproduent l’ingrés en un recurs residencial.  

El Programa d’Inserció sociolaboral 

El programa està pensat per a joves de 16 a 21 anys, amb l’objectiu de millorar les 

seves competències i afavorir que  tinguin accés a un lloc de treball que els suposi una 

font estable d’ingressos i els pugui cobrir les seves necessitats bàsiques. A la Taula 3 

s’observa  l’ASJTET  i les entitats que el gestionen, oferint serveis d’assessorament 

laboral als joves que en formen part. 

 

                                                           
1
 Per a més informació a www.gencat.cat/benestar 

 

http://www.gencat.cat/benestar
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Taula 3. Entitats que col·laboren amb l’AJTET en el programa d’inserció sociolaboral 

 

El programa d’assessorament jurídic 

Aquest programa pretén fer un acompanyament jurídic i de mediació, de caràcter 

individualitzat  i amb molta flexibilitat, per adaptar-se a les de característiques de cada 

situació que presenten els joves en els àmbits següents: 

 Estrangeria: orientació, tramitació del passaport i la documentació, 

autoritzacions i permisos de residència i treball, mediació amb l’empresa i 

altres agents. 

 Matèria penal: infraccions en el cas de joves menors d’edat,  seguiment de 

l’execució i de les mesures alternatives. 

 Matèria civil: nacionalitat, incapacitacions i d’altres qüestions que afecten les 

persones majors d’edat extutelades. 

 Mediació entre les persones joves i la comunitat professional, les famílies, 

l’empresa i altres agents socials. 

 Suport i seguiment de les qüestions jurídiques en qualsevol altre àmbit que 

plantegin les persones joves, la comunitat professional de l’ASJTET o les de les 

entitats col·laboradores2.  

El programa d’assessorament jurídic és ofert directament pe l’ASJTET i FEPA.  

El programa de suport econòmic 

El programa pretén proporcionar al jovent major d'edat extutelat, ingressos econòmics 

que els permetin desenvolupar el seu projecte d'autonomia i independència de 

manera progressiva.  

                                                           
2
 Veure més informació a http://www20.gencat.cat/ 

Fundació Engrunes(*) Fundación Integre

Fundació OSCOBE(*) Fundació Trinijove (*)

Coop. Vitrall (ADIS) (*) Caritas Diocesana de Girona (ECOSOL, SL) (*)

Fundació ÈXIT Associació SAO PRAT(*)

Fundació Plataforma Educativa (Eina Activa) (*) Fundació Obra Socai "La Caixa" 

Funcació Marianao (*) Sant Bernat Clarevall EXIT(*)

Salesianos Sant Jordi (*) Escola Pia Calassanci (*)

Fundació el Llindard (*) Fundacií Bayt al-Thaqafa (*)

Fundació Comtal (*) AVBC(*)

El Casc Antic CEJAC - Formació, promoció, inserció (*)

Fundació Formació i Treball Associació Aptos (*)

Fundació ADSIS (*) Centre de Formació i Prevenció (*)

CIJCA(*)
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El suport econòmic està obligatòriament lligat al desenvolupament d’un Pla de Treball 

Individual i al Programa de seguiment socioeducatiu. La persona jove s’ha de 

comprometre a seguir aquest pla, que rep el seguiment d’un/a professional de 

l’ASJTET. Hi ha diversos tipus de suports econòmics. 

 Prestació econòmica per a joves extutelats:  es va iniciar l’any 2007. Aquesta ajuda 

prevista per la Llei3 és una prestació de dret subjectiu, de caràcter temporal, per 

atendre situacions de necessitat dels joves extutelats que han estat sota la tutela 

de la Generalitat un mínim de tres anys. 

  Beques salari: Aquestes beques s’adrecen a persones joves que desenvolupin 

alguna activitat formativa o laboral en empreses i està condicionada segons 

l’aprofitament de l’activitat i l’assistència continuada a la mateixa. 

 Ajuts al desinternament: L’objectiu és facilitar la integració social i laboral dels 

joves extutelats i tutelats, tant dels qui ja han assolit la majoria d’edat com dels qui 

estan en procés de desinternament, mitjançant ajuts econòmics d’entre tres i sis 

mesos. Tenen com a requisits bàsics haver estat tutelat per la DGAIA, i seguir un 

Pla de Treball Individualitzat (PTI) d’integració social adequat al perfil del jove.  

 Renda Mínima d’Inserció: Els joves extutelats poden acollir-se a la Renda mínima 

d’inserció. Cal que sigui proposada pels serveis socials bàsics, ha d’anar 

acompanyada d’un període de formació i ha d’estar vinculada a un pla de treball 

aprovat i supervisat per l’ASJTET. 

 Suport econòmic per a activitats formatives de la Fundació “La Caixa”. Aquestes 

ajudes s’adrecen als joves extutelats entre divuit i vint-i-quatre anys per donar 

suport als seus itineraris formatius.   

A part dels programes descrits, s’ofereix un seguiment socioeducatiu a tots els joves  

que participen en algun dels programes anteriors, com per exemple, en recursos 

d’habitatge o de prestació econòmica. De fet, aquest seguiment socioeducatiu és 

obligatori per poder acollir-se a les ajudes de la llei de prestacions socials. 

Diverses entitats de FEPA tenen projectes de reforç escolar, espais d’aprenentatge, 

programa de referents, escola bressol pels fills de les mare joves, projectes de 

mediació, així com oferta d’activitats d’oci i temps lliure. 

 El programa orígens 

Tot i que en el present estudi no s’han tractat les dades relatives a aquest programa, 

cal fer-ne esment per la seva rellevància i novetat, endegat al 2012. Aquest programa 

consisteix en facilitar l’accés, un cop el jove extutelat assoleix la majoria d’edat i ho 

sol·licita, a l’expedient que conté la informació sobre els seus orígens i el passat del 

jove i la seva família mentre era menor d’edat. 

                                                           
3
 Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 
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La metodologia desenvolupada en aquesta recerca ha consistit en el següent: 

a. Anàlisi secundària de les dades existents a la base de dades de l’ASJTET. 

b. Estudi qualitatiu mitjançant l’ús d’entrevistes semiestructurades a joves i grups 

de discussió amb joves i professionals. 

c. Estudi quantitatiu mitjançant l’aplicació d’un qüestionari dirigit al conjunt de 

professionals dedicats a les franges d’edat de joves de 16-18 i 18-21 anys. 

D’acord amb els objectius plantejats, a la Taula 4 hi podem observar les tècniques 

emprades, els subjectes amb els quals s’ha treballat i la mida de les mostres. S’han 

analitzat les dades de 5538 expedients de joves d’un total de 6338 que han passat per 

l’ASJTET entre el 1994 i el 2012; a les entrevistes i grups de discussió han participat 49 

joves i 10 educadors, i han contestat els qüestionaris un total de 218 professionals. 

Taula 4. Objectius, metodologia i mostra 

Objectius Tècnica Subjectes N= 

1) Conèixer l’evolució i situació actual 
de la població atesa amb més 
profunditat: tendències i punts 
d’inflexió a partir d’un nou 
tractament de les dades disponibles.  

Anàlisi 
secundària 

Joves + 15 anys N= 
5538 
(*) 

2) Comprendre més a fons la situació 
dels joves atesos pels serveis per a 
extutelats, identificant els factors 
obstaculitzadors i facilitadors dels 
processos d’emancipació 
 
3) Valoració per part dels propis 
implicats del pas dels joves pels 
recursos i serveis de suport per tal 
d’acostar-nos als conceptes d’eficàcia 
dels serveis, realitzar propostes de 
millora i identificar reptes pendents. 

Entrevistes Joves 18-21 anys N=10 

Joves +22 anys N=5 

Grups de 
discussió 

Joves 18-21 anys N=10 

Joves 18-21 anys N=10 

Joves +22 anys N=6 

Joves noies 18-21 anys N=8 

Educadors que treballen 
amb la franja 18-21 

N=10 

Qüestionaris Educadors que treballen 
amb la franja 16-18 

N= 
164 

Educadors que treballen 
amb la franja 18-21 

N=54 

(*) S’han analitzat les dades corresponents a 5538 joves d’un total de 6338.  

A la base de dades de l’ASJTET hi consten 6338 joves dels quals n’hi ha 5538 amb 

expedients on les dades estan informatitzades, mostra amb la qual s’ha realitzat 

l’anàlisi secundària. S’han treballat les dades corresponents als períodes entre el 1994 i 

el 2012. S’ha procedit a realitzar les anàlisis tant descriptives com de resultats, 

especialment amb els casos que ja estaven tancats i per tant ja hi constaven les 

valoracions finals. S’han convertit les dades originàriament en Acces i Excel al SPSS 

(v19.0). Al llarg del procés d’anàlisi s’han efectuat reunions amb els tècnics i 
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responsables de l’ASJTET i de FEPA per contrastar els primers resultats que s’obtenien i 

reformular hipòtesis. 

Selecció de la mostra i procediment 

En quant a la fase qualitativa, es van dur a terme 15 entrevistes semiestructurades i 5 

grups de discussió. La selecció dels participants va anar a càrrec de FEPA que va fer una 

crida a través de les entitats federades buscant tant joves com professionals que hi 

volguessin participar. Vam acordar que la mostra de joves hauria de poder reunir les 

condicions que es detallen més a baix per tal d’obtenir les opinions directament dels 

implicats que estiguessin en diferents situacions vitals. Teníem programat fer 10 

entrevistes a joves que encara estiguessin atesos en algun programa de l’ASJTET, per 

tant entre 18 i 21 anys, i 6 entrevistes a joves que ja no hi fossin, majoritàriament de 

més de 22 anys, buscant diversitat entre les variables de sexe, país de procedència i 

situació formativa i laboral, tal com es descriu continuació: 

Entrevistes a joves que estan actualment en algun programa de l’ASJTET: 

 Noia, espanyola, que estudia o treballa, pis assistit 

 Noia, estrangera, que estudia o treballa, pis assistit 

 Noia espanyola, que no estudia ni treballa, pis assistit 

 Noia, estrangera, que no estudia ni treballa, pis assistit 

 Noia, ASJTET no pis assistit, família extensa 

 Noi, espanyol, que estudia o treballa, pis assistit 

 Noi, MENA, que estudia o treballa, pis assistit 

 Noi espanyol, que no estudia ni treballa, pis assistit 

 Noi, MENA, que no estudia ni treballa, pis assistit 

 Noi, ASJTET no pis assistit, família extensa 

Cal dir que a la pràctica eren pocs els que treballaven i quasi tots estaven estudiant, en 

estudis reglats o no reglats. 

Entrevistes semiestructurades a joves que han passat per l’ASJTET, però ja no hi són: 

 Noia, espanyola, va estar pis assistit 

 Noia, estrangera, va estar pis assistit 

 Noia, ASJTET no pis assistit, família extensa 

 Noi, espanyol, va estar pis assistit 

 Noi, MENA, va estar pis assistit 

 Noi, ASJTET no pis assistit, família extensa 
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Totes les entrevistes es van fer entre els mesos de novembre i desembre del 2012 als 

locals de la FEPA i finalment van ser 15 entrevistes, de les quals 10 eren joves que 

encara estaven sent atesos, 8 dels quals en el programa habitatge i 5 ja tenien 

l’expedient tancat, 4 dels quals havien estat també a pis assistit. No vam poder 

localitzar en aquest període de temps al que corresponia al perfil de noia que havia 

estat atesa per l’ASJTET mentre vivia amb la família extensa (Taula 5). 

Taula 5. Característiques dels joves entrevistats 

Joves Sexe Edat País d’origen Atesos actualment? Pis assistit? 

15 7 dones 

8 homes 

19-24 

anys 

8 Espanya 

5 Marroc 

1 Mali 

1 Ghana 

10 atesos 

5 expedient tancat 

8 encara hi són 

4 hi havien estat 

3 no hi havien 

estat mai 

 

Totes les entrevistes es van dur a terme amb el consentiment informat dels joves, i 

seguint els protocols de protecció de dades i confidencialitat. Per mantenir l’anonimat, 

se’ls va demanar que si volien podien escollir un pseudònim i així només ells es podrien 

identificar a l’informe final. En general els va semblar bona idea. Tanmateix se’ls va 

demanar una dada de contacte per tal de poder remetre’ls l’estudi un cop finalitzat. 

Pel que fa als grups de discussió, vam acordar fer-ne, per una banda, amb joves i, per 

l’altra, amb els professionals que treballen amb ells. 

Pel que fa als joves, vam establir fer-ne 4 amb els següents criteris: 

 Grup de discussió (1) format per noies, nascudes a Espanya, ateses per l’ASJTET, 

majoritàriament en servei d’habitatge i prestació econòmica.  

 Grup de discussió (2) format per joves atesos per l’ASJTET, majoritàriament en 

servei habitatge, més altres: prestació econòmica, assessoria legal, aspectes de 

formació i inserció laboral i que estan estudiant o treballant. Es va realitzar a 

Barcelona, als locals de la FEPA. 

 Grup de discussió (3) format per joves atesos per l’ASJTET, majoritàriament en 

servei habitatge, més altres: prestació econòmica, assessoria legal, aspectes de 

formació i inserció laboral i que no estudien ni treballen. Aquest criteri no es va 

complir doncs ens vam trobar que la majoria estaven fent alguna via de formació 

degut a que no trobaven feina, per tant no n’hi havia cap sense fer res. Es va 

realitzar a l’Espai Jove de Girona.  

 Grup de discussió (4) format per joves que van ser atesos per l’ASJTET 

(majoritàriament en servei habitatge) més altres: prestació econòmica, assessoria 

legal, aspectes de formació i inserció laboral i que tenen l’expedient tancat. Es va 

realitzar a Barcelona, als locals de la FEPA. 
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Fent un grup només de noies nascudes a Espanya vam aconseguir que hi hagués 

diversitat entre les variables de sexe i país d’origen (Taula 6). Els i les joves participants 

eren de les següents entitats:  

Mercè Fontanilles, Punt de Referència, Fund. St. Pere Claver, SAEJ-Mercè Fontanilles, 

Associació AMICS, Servei Solidari, Fundació Resilis, SAEJ-Girona, SUARA, Pisos Figueres, 

Associació In Via, Fundació Nazareth, Llar Enric d’Ossó, Aldeas SOS. A part n’hi havia 

tres que estaven atesos directament pels tècnics de l’ASJTET. 

Taula 6. Característiques dels joves que han participat en els grups de discussió 

Grups Sexe Edat País d’origen 

Grup 1 (8 joves) 8 noies 19-21 anys 8 Espanya 

Grup 2 (10 joves) 9 nois 

1 noia 

19-23 anys 6 Marroc 

1 Mali 

1 Ghana 

1 Argentina 

1 Espanya 

Grup 3 (10 joves) 8 nois 

2 noies 

18-22 anys 7 Marroc 

2 Espanya 

1 Mali 

Grup 4 (6 joves) 4 nois 

2 noies 

21-23 anys 2 Espanya 

1 Marroc 

1 Ghana 

1 Bangladesh 

1 Moldàvia 

 

Pel que fa al grup de discussió d’educadors i altres professionals, es tractava que fossin 

de diferents entitats que treballen amb joves extutelats, tant de pisos assistits, com del 

servei inserció laboral o d’altres. Les característiques que van tenir els membres dels 

grups de discussió van ser les que veiem a la Taula 7. 

Taula 7. Característiques dels professionals que han participat en el grup de discussió 

Grups Sexe Entitat 

Grup 1 8 dones 

2 homes 

Punt de Referència, Aldeas Infantils SOS, Llar Enric d’Ossó, Assoc. 

In Via, SAEJ- Fundació Mercè Fontanilles, Fundació Servei Solidari, 

Fundació IRES, tècnics de ASJTET i FEPA. 

 

En tots els grups de discussió es va procedir a l’enregistrament per audio, previ 

consentiment dels participants, i als joves també se’ls va demanar un pseudònim i les 

dades de contacte per enviar-los els resultats un cop acabat l’estudi. Els grups de 

discussió es van dur a terme durant els mesos de novembre i desembre del 2012. 
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Els instruments 

Per al disseny dels instruments ens vam inspirar inicialment en els utilitzats en tres 

recerques prèvies: la de l’estudi europeu YIPPEE (Montserrat, Casas et al. 2012); la 

realitzada amb joves que sortien de centres de les comarques gironines (Montserrat & 

Casas, 2009) i els utilitzats en la recerca anglesa de Dixon et al. (2004). Un cop elaborat 

l’esborrany va ser valorat pels tècnics de FEPA i l’ASJTET, es van produir canvis i 

finalment es va aplicar una versió consensuada. Tots els instruments de la fase 

qualitativa tenen la mateixa estructura organitzada en 8 grans blocs i un apartat final 

per a comentaris. 

1. Sobre l’estada al centre residencial 

2. Sobre la sortida del centre 

3. Sobre la família i amics 

4. Sobre la formació i treball  

5. Sobre l’habitatge i els diners 

6. Sobre la seva vida ara 

7. Sobre la feina dels professionals i altres persones dels recursos  

8. Sobre la seva preparació per la vida adulta 

En l’annex es poden consultar tots els models utilitzats: 

- Entrevista dirigida a joves de 18-21 anys que estan actualment a l’ASJTET 

- Entrevista dirigida a joves de més de 21 anys que han passat per l’ASJTET 

- Grup de discussió dirigit a professionals que atenen a joves extutelats 

- Grup de discussió dirigit a joves que es troben actualment a l’ASJTET 

- Grup de discussió dirigit a joves que han passat per l’ASJTET 

L’anàlisi de les dades  

Un cop recollides les dades de les entrevistes i els grups de discussió, s’ha procedit a 

fer una anàlisi de contingut utilitzant el paquet informàtic NVIVO. S’han codificat i 

categoritzat les respostes prenen com a unitat d’anàlisi els temes.  

Un cop finalitzada la fase de l’estudi qualitatiu, es van dissenyar els qüestionaris 

mantenint la mateixa estructura dels 8 blocs, però adaptant i creant les preguntes en 

funció dels resultats obtinguts en les entrevistes i grups de discussió. D’aquesta 

manera es pot afinar més sobre els temes més rellevants del fenomen segons els 

propis implicats. Els qüestionaris va seguir també un procés de validació d’interjutges 

amb professionals de FEPA. Es van elaborar dues versions: 

 Qüestionaris dirigits als professionals que atenen a joves extutelats de més de 18 

anys 
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 Qüestionaris dirigits als professionals que atenen a joves tutelats de 16-18 anys des 

dels centres residencials. 

Els qüestionaris es van oferir online sense que hi constes cap dada personal 

identificativa de la persona que contestava. FEPA es va encarregar d’enviar l’enllaç 

electrònic del qüestionari a les seves entitats federades i l’ASJTET als centres 

residencials de DGAIA que tenen població d’aquesta edat. Els qüestionaris van estar 

disponibles durant els mesos de març i abril del 2013. 

L’estructura del qüestionari va constar de preguntes tancades, la majoria demanant el 

grau d’acord o desacord d’una sèrie d’afirmacions, deixant l’apartat de propostes i 

suggeriment de millora com a pregunta oberta (veure annex). L’explotació de les dades 

s’ha fet mitjançat el paquet estadístic SPSS v19. 
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Amb  l’objectiu de conèixer més a fons l’evolució i situació de la població atesa pels 

diferents programes de suport als joves que surten del sistema de protecció, s’ha 

realitzat una anàlisi estadística de les dades disponibles a la base de dades de l’ASJTET. 

El període analitzat és el comprès entre 1994 i 2012 i les dades s’han treballat 

conjuntament amb els tècnics de l’Àrea. 

La principal finalitat no era fer una anàlisi merament descriptiva de les dades, donat 

que l’Àrea havia anat elaborant informes en aquest sentit (ASJTET, 2008)4, sinó poder 

copsar algunes tendències i punts d’inflexió. Per a tal fi s’han explorat les dades 

quantitatives mitjançant el paquet estadístic SPSS 19.05. 

Ara bé, per poder extraure’n resultats més de caire valoratiu que descriptiu, calia 

identificar quines eren les dades, registrades al llarg dels anys, que ens podien servir. 

Aquestes han estat menys de les que esperàvem i amb alguns biaixos d’interpretació 

que finalment s’han resolt. Aquesta és una limitació de l’estudi que aquí presentem. 

Compartim amb els tècnics de l’Àrea, la necessitat en un futur, de poder millorar i 

incrementar les variables relatives a outputs o resultats obtinguts pels joves atesos, 

qüestió important si volem avaluar la feina que es fa. 

 

Dit això, hem organitzat les resultats referents a l’anàlisi de les dades registrades a 

l’ASJTET des del 1994, en tres apartats: 

 

a) Resultats descriptius  

 

Ens il·lustren les característiques de la població atesa en funció de l’edat, el país 

d’origen i el sexe al llarg dels anys de l’ASJTET. Aquestes dades ens conviden a 

reflexionar sobre l'evolució des del 1994 dels joves atesos i dels serveis de 

l'Àrea, així com la interdependència que es dóna entre aquestes variables. 

 

b) Resultats valoratius en funció de quan i com surten els joves de l’ASJTET.  

S’han seleccionat les variables que podien fer referència a la valoració dels 

resultats obtinguts, és a dir, quin ha estat el motiu de baixa del servei, el tipus 

de sortida (on ha anat a viure) i la valoració final que han fet els professionals. 

Tot això combinat amb els tipus de programes on han estat i el temps d’estada.  

 

                                                           
4
 També hi ha tres documents policopiats produïts pels tècnics de l’Àrea corresponents a anys anteriors 

sobre estudi de la població atesa, a banda de les memòries anuals, d’ús pels professionals. 
5
 S’han calculat els chi-quadrat per tal de comprovar si les diferències entre las puntuacions eren 

estadísticament significatives. 
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c) Resultats valoratius en funció de les característiques de la població atesa 

S’han combinat les variables de les característiques de la població atesa amb els 

resultats valoratius per tal d’identificar en quines circumstàncies es concentren 

els resultats més positius.  

 

 

Des del 1994 fins a desembre de 20126, s’han atès a l’ASJTET un total de 6.309 joves. 

D’aquests, hi consten les dades informatitzades de tot el procés des de l’ingrés fins la 

baixa sobre un total de 5.538, dels quals 1.045 continuaven tenint l’expedient obert a 

finals de desembre. Els 4.493 restants corresponen a joves que van ser atesos en el 

passat i que actualment el seu expedient ja està tancat; sobre aquests hi consta la 

valoració final, el motiu de baixa i el tipus de sortida. A partir d’aquestes xifres es 

presentaran els gràfics i les taules que venen a continuació. 

 

Al Gràfic 1, veiem que el nombre total de joves atesos ha anat creixent 

exponencialment. Podem observar que els primers sis anys (1994-2000) es van 

atendre 598; entre el 2001-1006 la xifra ja s’havia triplicat i en el darrer període 2007-

2012 el nombre inicial s’havia multiplicat per cinc. 

 

Gràfic 1. Evolució dels joves atesos per sexe entre el 1994 i el 2012 

 
 

Distribució per sexe segons períodes 

 

Pel que fa al sexe (Taula 8), tot i començar amb percentatges molt igualats entre nois i 

noies, a partir del 2001 la balança es decanta cap a una majoria de nois7, tendència 

que es reafirma augmentant encara més a partir del 2007, especialment si ens fixem 

en els casos tancats (68,3% de nois). 

 
                                                           
6
 31/12/2012 

7 La major probabilitat de trobar més nois que noies en el darrer període assoleix significació estadística 

²(2)= 79,836, p>0,000 
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Taula 8. Distribució segons sexe dels joves al llarg dels anys a l’ASJTET 

  1994-2000 2001-2006 2007-2012 Total 

Casos 

tancats 

Home 488 50,9% 1056 61,5% 1230 68,3% 2784 62,0% 

Dona 470 49,1% 667 38,5% 572 31,7% 1709 38,0% 

Total 958 100% 1733 100% 1802 100% 4493  

Casos 

oberts 

Home --  --  632 60,5% 632 60,5% 

Dona --  --  413 39,5% 413 39,5% 

Total --  --  1045 100% 1045 100% 

Total  558  1733  2847  5538  

 

País d’origen per períodes històrics 

Referent al país d’origen (Taula 9) destaquem que: 

 Als inicis de l’ASJTET, la majoria dels joves atesos eren nascuts a Espanya (86,6%) 

però a partir del 2001 es dóna un canvi superlatiu amb l’entrada de joves 

estrangers, situant-se sobre la meitat dels atesos a partir de llavors; situació que 

es correspon amb el context sociodemogràfic més general a Catalunya en la 

primera dècada del s. XXI amb l’increment de la immigració i l’aparició dels  joves 

menors estrangers no acompanyats. 

 Aquesta tendència creixent de persones nascudes fora d’Espanya es frena i 

decreix en l’actualitat on, si observem els casos oberts en el període 2007-2012, 

els estrangers ocupen, novament, una xifra més modesta (33,6%); també d’acord 

amb la frenada que la immigració ha experimentat els darrers tres anys en un 

context més general. 

 

Taula 9. Distribució segons país d’origen dels joves atesos a l’ASJTET 

  1994-2000 2001-2006 2007-2012 Total 

 Nascuts a Nº % Nº % Nº % Nº          % 

Casos 

tancats 

Espanya 830 86,6% 930 53,7% 853 47,3% 2613  58,2% 

Fora d’Espanya 128 13,4% 803 46,3% 949 52,7% 1880 41,8% 

Total 958 100% 1733 100% 1802 100% 4493 100% 

Casos 

oberts 

Espanya --  --  694 66,4% 694 66,4% 

Fora d’Espanya --  --  351 33,6% 351 33,6% 

Total --  --  1045 100% 1045 100% 

Total  558  1733  2847  5538 
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Distribució per país d’origen segons sexe 

Per altra banda, hi ha molts més estrangers entre els homes (54,3%) que entre les 

dones (17,4%) (Taula 10). Per països, la majoria dels estrangers són de Marroc (1387 

nois i 167 noies), seguit de Ghana (107), Senegal (67), Gambia (45), Mali (37) i Guinea 

(37), amb majoria d’homes a cadascun d’ells. Les dones són majoria pel que fa als 

procedents de països llatinoamericans, encapçalant el rànquing Colòmbia i Equador 

amb un total de 25 joves cadascú i la República Dominicana amb 22, per tant a molta 

distància dels països africans. 

Taula 10. Distribució segons sexe i país d’origen dels joves atesos a l’ASJTET 

Sexe País d’origen Nº % 

Home Nascuts a Espanya 1557 45,7% 

Nascuts fora d’Espanya 1850 54,3% 

Total 3407 

Dona Nascuts a Espanya 1750 82,6% 

Nascuts fora d’Espanya 368 17,4% 

Total 2118 

Total  5525 

(*) N’hi ha 13 on no consta el país 

 

Edat d’ingrés segons períodes històrics 

Pel que fa a l’edat majoritària d’ingrés (Taula 11), aquesta se situa clarament als 17 

anys d’edat, i si ho analitzem per franges, podem dir que la més nombrosa es troba 

entre els 16 i els 18 anys.  

Ara bé, si observem l’evolució al llarg dels anys, hi ha més dispersió pel que fa a l’edat 

d’entrada en els primers períodes de funcionament de l’ASJTET, trobant-se joves 

ingressant amb més de 21 anys, qüestió que no succeeix en l’actualitat. Semblaria que 

l’esforç d’intentar acotar i centrar-se en la franja 16-21 s’ha anat aconseguint 

favorablement al llarg dels anys.   
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Taula 11. Distribució segons l’edat dels joves a l’ingrés a l’ASJTET 

 Edat 1994-

2000 

2001-

2006 

2007-

2012 

Total 

Casos tancats 15 12 15 8 35  

16 114 296 199 609  

17 482 992 738 2212  

18 186 278 593 1057  

19 67 75 160 302  

20 38 27 74 139  

21 16 17 19 52  

22 +  43 33 11 87  

Total 958 1733 1802 4493  

Casos oberts 15 -- -- 17 17  

16 -- -- 137 137  

17 -- -- 526 526  

18 -- -- 331 331  

19 -- -- 26 26  

20 -- -- 7 7  

21 -- -- 1 1  

Total -- -- 1045 1045  

Total  558 1733 2847 5538  

 

L’objectiu d’aquest apartat és valorar l’estada del conjunt de joves a l’ASJTET en funció 

dels resultats finals obtinguts un cop es va tancar el cas, és a dir, en funció de quin va 

ser el tipus de sortida (on va anar a viure), el motiu de la baixa/tancament del servei i 

quina va ser la valoració final que en van fer els professionals (Figura 1). També s’ha 

tingut en compte quant temps van ser atesos i el tipus de programa pels que han 

passat.   

Destaquem la importància que té el fet de poder valorar els casos un cop s’han 

tancat perquè podem analitzar més a fons els resultats obtinguts. La dificultat s’ha 

presentat a l’hora d’interpretar correctament el terme de valoració neutre. Malgrat  

que els tècnics de l’ASJTET l’atorguen en general als joves que han realitzat un bon 

projecte educatiu però no l’han acabat per baixa voluntària, hi ha diferències entre els 

professionals: des que els que no acostumen a utilitzar-la, als que ho fan sovint i en 

sentits diversos. Després d’haver realitzat una aproximació directament amb els 

tècnics sobre aquesta qüestió, tot indica que en un 70% dels casos es refereixen a que 
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el jove ha fet un procés positiu però han pactat finalitzar-lo abans del previst. L’altre 

30% té una connotació més negativa en quant el procés queda inacabat 

unilateralment. 

 

Figura 1. Exposició del tipus de resultats valoratius 

 

 

Tipus de sortida 

 

Gràfic 2. Tipus de sortida 

 
 

On han anat les joves després de ser atesos per algun servei de l’ASJTET? Dels 4493 

joves que han passat per l’ASJTET i que a 31/21/2012 tenien l’expedient tancat, 

observem que (Gràfic 2): 

 

• Autonomia 

• Família 

• Serveis Socials 

• Altres (altres, altre recurs i desconeguda) 

Tipus de 
sortida 

• Finalització del procés 

• Baixa voluntària 

• Altres motius (trencament del procés: no es pot donar 
el suport adequat, estancament del procés, expulsió, no 
presentat, fugida, retirada de la proposta, manca de 
recurs laboral, defunció) 

Motiu de 
baixa 

• Positiva 

• Neutre (Generalment ha realitzat un bon projecte 
educatiu però no l’ha acabat per baixa voluntària) 

• Negativa 

Valoracions 

autonomia 
47,10% 

família 
18,40% 
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socials 
15,00% 

altres 
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 2116 han anat a viure autònomament,  

 825 han retornat a la pròpia família,  

 675 han estat derivats a la xarxa de serveis socials per atendre la seva situació 

futura, i 

 877 han tingut altres tipus de sortida sense especificar quina (en aquesta 

variable hem agrupat els ítems que deien “altres”, “altre recurs” i 

“desconeguda”). Pensant de cara al futur, caldrà que aquesta variable sigui més 

definitòria. 

 

Motius de baixa i tipus de sortida 

 

Si ens fixem en les motius de baixa, observem que (Gràfic 3): 

 2132 dels joves han finalitzat el seu procés a l’ASJTET conforme va estar planificat 

 1277 el van acabar abans del que estava planificat de forma voluntària,  

 1084 el van acabar d’altres maneres, implicant en la majoria dels casos un 

trencament del procés. Aquí estan inclosos els ítems corresponents a quan es 

considera, sobretot en la fase d’estudi, que “no es pot donar el suport adequat” 

(416) i moltes vegades retornen al servei d’on provenien o són derivats a altres 

recursos; “estancament del procés (233)”, “expulsió (192)”, “no presentat (104)”, 

“fugida (69)”, “retirada de la proposta”(35), “manca de recurs laboral especial (28)” 

i “defunció (7)”. Aquest conjunt és heterogeni tot i que en general fa referència a 

situacions menys desitjables. 

 

Gràfic 3. Motiu de baixa 

 
 

El creuament del tipus de sortida pels motius de baixa (Gràfic 4) ens assenyala que: 

 Aquells que han finalitzat el procés conforme el que va estar planificat tenen una 

molt més alta probabilitat d’anar a viure de forma autònoma. A més, en nombres 

absoluts, són el conjunt majoritari. Aquest resultat està en sintonia amb el 

principal objectiu de l’àrea respecte a afavorir els processos d’autonomia. 

Finalització 
del procés 

47,50% Trencament 
del procés 

24,10% 

Baixa 
voluntària 

28,40% 
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 Aquells que han acabat el procés abans d’hora de forma voluntària tenen molta 

més alta probabilitat d’haver retornat a la seva pròpia família. És un resultat força 

coherent i connectat amb els joves que sense finalitzar el procés d’autonomia, 

retornen voluntàriament amb la família. 

 Els que han finalitzat el seu procés a l’ASJTET amb d’altres tipus de sortida, tenen 

molta més probabilitat d’haver estat derivats a la xarxa de serveis socials o a 

d’altres recursos. Aquest resultat correspon a la realitat d’aquells joves que sense 

poder independitzar-se ni retornar amb la família, el seu procés de sortida 

dependrà en major mesura de la xarxa assistencial. 

 

Gràfic 4. Motius de baixa segons tipus de sortida que fan els joves atesos a l’ASJTET 

 
Significació estadística ²(6)= 1127,805, p>0,000 

 

Valoració final, motiu de baixa i tipus de sortida 

 

Les valoracions finals positives ocupen més de la meitat del joves que han estat 

atesos a l’ASJTET (56,8%) i una quarta parta han obtingut una valoració neutra; és a 

dir, els professionals emeten aquesta valoració en els casos que s’ha dut a terme un 

projecte educatiu valorat positivament, però el/la jove ha decidit deixar el servei abans 

del que estava previst o planificat. Per altra banda, les valoracions negatives són 

només el 16,4% dels casos. 

Gràfic 5. Valoració final segons motius baixa. 

 
Significació estadística ²(4)= 2172,312, p>0,000 
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A partir d’aquí, quina relació hi ha entre les valoracions i les tipus de baixa i sortida dels 

joves? Tal com poden observar (Gràfic 5), les relacions són congruents des del punt de 

vista de la intervenció professional:   

 

 Al llarg dels anys, les valoracions positives s’han emès sobretot en les situacions 

que els joves han deixat l’ASJTET havent finalitzat el procés segons estava 

planificat.  

 Les valoracions neutres corresponen en més probabilitat als que han causat baixa 

del serveis de forma voluntària. 

 Les valoracions negatives es concentren sobretot en els joves que han marxat per 

altres motius.  

 

Taula 12. Valoració final segons motius baixa i tipus sortida 

  Valoració final Total 

Tipus de 

sortida: 

 Positiva Neutra Negativa  

Motiu de baixa Nº % Nº % Nº %  

Autonomia8 Finalitza procés 1371 96,1% 50 3,5% 5 0,4% 1426 

Baixa voluntària 272 58,2% 110 23,6% 85 18,2% 467 

Altres 54 24,2% 27 12,1% 142 63,7% 223 

Total 1697 80,2% 187 8,8% 232 11,0% 2116 

Família9 Finalitza procés 211 90,0% 14 6,0% 7 3,0% 232 

Baixa voluntària 430 46,7% 145 33,7% 84 19,5% 430 

Altres 16 9,8% 59 36,2% 88 54,0% 163 

Total 428 51,9% 218 26,4% 179 21,7% 825 

Serveis 

Socials10 

Finalitza procés 231 74,0% 70 22,4% 11 3,5% 312 

Baixa voluntària 8 11,0% 52 71,2% 13 17,8% 73 

Altres 9 3,1% 250 86,2% 31 10,7% 290 

Total 248 36,7% 372 55,1% 55 8,1% 675 

Altres11 Finalitza procés 104 64,2% 50 30,9% 8 4,9% 162 

Baixa voluntària 73 23,8% 159 51,8% 75 24,4% 307 

Altres 4 1,0% 214 52,5% 190 46,6% 408 

Total 181 20,6% 423 48,2% 273 31,1% 877 

TOTAL  2554 56,8% 1200 26,7% 739 16,4% 4493 

 

Aquesta distribució de les valoracions es repeteix força si analitzem separadament els 

4 tipus de sortides en deixar l’ASJTET (Taula 12). Entre els que han deixat l’ASJTET per 

                                                           
8
Significació estadística ²(4)= 1057,407, p>0,000  

9 Significació estadística ²(4)= 293,662, p>0,000 
10 Significació estadística ²(4)= 354,258, p>0,000 
11 Significació estadística ²(4)= 310,607, p>0,000 
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viure autònomament, o per retornar a la pròpia família, veiem que si han finalitzat 

tot el procés planificat, presenten una altíssima major probabilitat de tenir una 

valoració positiva, mentre que si han estat baixa voluntària abans de finalitzar aquest 

procés, la probabilitat més alta és la de tenir valoració neutre (de fet concorda amb la 

definició feta sobre les valoracions neutres). Els que han finalitzat d’altres maneres, 

tenen una alta probabilitat de tenir valoració negativa. 

 

Podem fer alguna petita matisació dels resultats si analitzem només els que han deixat 

l’ASJTET derivats a la xarxa de serveis socials. Entre els que han finalitzat el procés 

planificat observem molta més probabilitat d’obtenir un valoració positiva; entre els 

que han estat baixa voluntària, la major probabilitat és d’obtenir una valoració 

negativa o neutra; i entre els que l’han deixat per d’altres motius, la major probabilitat 

és de tenir una valoració neutra. Per altra banda, les valoracions positives també es 

poden donar anant cap a altres recursos (per exemple, un recurs per a persones amb 

discapacitat).  

 

Valoració final segons temps d’estada a l’ASJTET 

 

Els que han rebut valoració positiva han estat significativament més temps de 

mitjana rebent serveis de l’ASJTET (Gràfic 6), que els que l’han rebuda neutra o 

negativa12. Els que han rebut valoració neutre han estat significativament menys 

temps atesos a l’ASJTET que la resta, sabent que entre aquests es troben sovint els que 

demanen baixa voluntària. 

Gràfic 6. Valoració final segons anys d’estada a l’ASJTET 

 

Més concretament, entre els que han estat a l’ASJTET menys d’un any s’observa molta 

més probabilitat de valoracions neutres, i entre els que han estat entre un i dos anys, 

molta més probabilitat de valoracions negatives. 

                                                           
12
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Pel contrari, la major probabilitat de valoracions positives s’observen entre els que 

han estat 2 o més anys (un total de 1698 joves), fet que reafirma la importància de 

l’estabilitat, necessària per a produir canvis en positiu. 

Motiu de baixa i tipus de sortida segons períodes 

Si analitzem el motiu de baixa per períodes, veiem una evolució en positiu en el sentit 

que en la primera època de l’ASJTET (1994-2000), el motiu majoritari eren les baixes 

voluntàries i en canvi en el darrer període 2007-2012, el motiu principal ha estat la 

finalització del procés tal com estava planificada, assolint aquestes diferències 

significació estadística13. 

 

Per altra banda, si ens fixem en el tipus de sortida al llarg dels anys, en el primer 

període (1994-2000) hi havia molts més retorns a la família i poques derivacions a 

serveis socials, al contrari del que succeeix en el darrer període (2007-2012) on 

augmenten de manera molt rellevant les derivacions a la xarxa de serveis socials i 

decreixen els retorns familiars14. En canvi, anar a viure de forma autònoma, el tipus 

de sortida majoritari, es distribueix de manera uniforme al llarg dels anys. 

 

Aquests resultats ens conviden a una reflexió amb més profunditat. Per una banda, 

sembla que el context socioeconòmic més ampli està influint en augmentar les 

dificultats de les famílies i per tant els retorns a aquestes i fa augmentar les derivacions 

a la xarxa assistencial (que això no vol dir que finalment puguin ser ateses). En canvi, 

sembla que els serveis aconsegueixen mantenir al llarg dels anys la proporció de joves 

que se’n van a viure autònomament, fet que diu molt sobre els esforços que deuen 

estar fent tant els serveis com els joves en el context actual. 

 

Valoració final segons períodes històrics 

Gràfic 7. Valoració final segons períodes històrics 

 

                                                           
13 Significació estadística ²(4)= 205,223, p>0,000 
14 Significació estadística ²(6)= 366,813, p>0,000 
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En nombres absoluts, al llarg dels períodes prevalen les valoracions positives15 (Gràfic 

7). Ara bé, aprofundint una mica més, veiem que tenien molta més probabilitat de 

produir-se durant el primer període (1994-2000) i, en canvi, les valoracions neutres 

són més probables a partir del 2001 i sobretot, entre 2007 i 2012. Això podria indicar 

les dificultats creixents tant pel que fa a la població atesa com el context greu de crisi 

socioeconòmica. Les valoracions negatives tenen gairebé la mateixa probabilitat de 

produir-se en qualsevol dels 3 períodes històrics analitzats. 

 

Participació als programes segons períodes 

 

Al llarg dels anys de l’ASJTET han participat en el programa d’habitatge N=2.372 joves; 

al d’acompanyament jurídic N=859; al d’inserció sòcio-laboral N=1.113; al de suport 

econòmic N=1.978. A part, gairebé tots han estat en seguiment (5.147). 

 

Tots els programes augmenten amb nombre de joves d’acord amb l’increment 

d’aquests a l’ASJTET. Podem observar al Gràfic 8 que el programa d’ajudes 

econòmiques té una rellevància especial a partir del 2007, com també ho té el 

d’acompanyament jurídic però aquest experimenta una davallada els darrers dos anys 

degut a la menor afluència de joves estrangers. 

 

Aquest anàlisi per períodes concorda amb l’explicació que fèiem dels diferents 

programes segons l’any d’inici dels mateixos. Així doncs el programa habitatge és el 

que té més joves des de la creació de l’Àrea i s’observa una entrada especialment 

important en el període 2001-06. El programa sociolaboral fa un salt quantitatiu a 

partir del 2001, el d’acompanyament jurídic a partir del 2007 i el de suport econòmic 

especialment a partir de la llei de prestacions econòmiques del 2007.  

Gràfic 8. Participació en els diferents programes segons l’any d’ingrés a l’ASJTET 
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Valoració final, motiu de baixa i tipus de sortida segons tipus de programes 

 

En considerar totes les combinacions possibles dels programes de suport en què ha 

participat cada jove, dels 4493 que ja tenen el cas tancat, n’hi ha 3305 que han 

participat en un o varis dels 4 programes establerts per l’ASJTET. El 1188 restants han 

estat sota seguiment sense participar de cap dels quatre programes. 

 

Aquesta intersecció de programes, fa que sigui més complex extraure’n resultats 

valoratius. Quan analitzem els motius de baixa en funció del programa on han estat, 

trobem el següent: 

 

 La majoria dels que han viscut en pisos assistits o d’autonomia: 

 finalitzen el procés tal com estava planificat, tant els que participen també 

d’altres programes com els que només ho estan en el d’habitatge, sent 

menys rellevants les baixes voluntàries i altres situacions. 

 surten anant a viure de manera autònoma, sent molt més baixos els 

percentatges dels que retornen a la família d’origen i els que són derivats a 

la xarxa de serveis socials. L’única excepció és la situació dels que participen 

també del programa d’acompanyament jurídic, és a dir, estrangers amb 

dificultats per renovar els permisos de residència i treball, que sortint del 

pis tenen menys possibilitats d’autonomia i més probabilitats de ser 

derivats a la xarxa de serveis. 

 

Gràfic 9. Participació en els diferents programes de l’ASJTET 

 
 

Si creuem les combinacions de programes en què s’ha participat amb la valoració final 

rebuda (Gràfic 9), observem que es donen algunes diferències significatives: 

 

 Tenen més probabilitats d’haver rebut una valoració positiva aquells que han 
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programes. També és rellevant el percentatge de valoracions positives pel que fa al 

programa d’acompanyament jurídic 

 Tenen més probabilitats d’haver rebut una valoració neutre aquells que han 

participat només en el programa d’inserció laboral. 

 Tenen més probabilitats d’haver rebut una valoració negativa aquells que han 

participat en programes on no hi ha hagut suport econòmic. 

 

Motius de baixa, tipus de sortida i valoració final segons lloc d’origen 

 

Quasi la meitat dels espanyols se’n van a viure autònomament després de sortir de 

l’ASJTET, tot i que observant els joves que retornen a la seva família, el percentatge 

més alt l’ocupen els espanyols, fet esperat donat que comparat amb els estrangers, 

són els que tenen la família al país (Gràfic 10). Els joves provinent de l’Àfrica no 

subsahariana, majoritàriament del Marroc, tenen una major probabilitat de deixar 

l’ASJTET per anar a viure autònomament, malgrat que aquest col•lectiu també és el 

que mostra la més alta probabilitat de ser derivat cap a altres tipus de recursos. Entre 

els nascuts a l’Àfrica subsahariana s’observa molta major probabilitat de ser derivats 

cap a la xarxa de serveis socials. 

 

Gràfic 10. Tipus de sortida segons lloc de naixement. 

 
 

1108 espanyols finalitzen el procés educatiu tal com s’havia planificat (Gràfic 11). Ara 

bé, entre els que es donen de baixa voluntària, el col·lectiu dels nascuts a Espanya són 

els que tenen major probabilitat d’haver-ho fet, resultat que concorda en que una part 

tornen a casa la família. Per altra banda, la major probabilitat d’haver finalitzat el 

procés planificat s’observa entre els nascuts a l’Àfrica subsahariana, procés que en 

molts d’ells acaba a la xarxa de serveis socials, seguits pels nascuts a la resta d’Àfrica, 
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que presenten alhora moltes probabilitats de causar baixa per altres motius. La resta 

de motius de baixa no mostra diferències destacables segons lloc d’origen. 

 

Gràfic 11. Motius de baixa i lloc de naixement. 

 
 

El creuament de les valoracions finals desglossades segons país d’origen i pel motiu de 

la baixa, mostren de manera significativa que: 

 

 Entre els nascuts a Espanya hi ha una probabilitat molt alta de tenir valoració 

positiva si han finalitzat el procés planificat, mentre que la major probabilitat és 

de tenir-la neutra, o fins i tot negativa, si el jove ha estat baixa voluntària, o ha 

finalitzat per d’altres raons. 

 Entre els nascuts a la resta d’Europa i a Àsia, s’observa una probabilitat molt 

alta de tenir valoració positiva si han finalitzat el procés planificat, mentre que 

la major probabilitat és de tenir-la negativa si s’ha finalitzat el procés per 

d’altres raons. 

 Entre els nascuts a Àfrica, s’observa una probabilitat molt alta de tenir valoració 

positiva si han finalitzat el procés planificat, i neutra o fins i tot negativa si el 

jove ha estat baixa voluntària, i negativa o neutre si el procés s’ha finalitzat per 

d’altres raons. 

 Entre els nascuts a Llatinoamèrica, s’observa una probabilitat molt alta de tenir 

valoració positiva si han finalitzat el procés planificat, neutra si el jove ha estat 

baixa voluntària i negativa o neutre si el procés s’ha finalitzat per d’altres raons. 

 

Valoració final segons la seva estada anterior en centres residencials i per períodes 

històrics 

 

Les dades ens indiquen que tenen una major probabilitat de tenir valoracions positives 

els que han estat en centres que els que no, especialment entre els nascuts a Espanya i 

que hi han estat més de 5 anys. Cal matissar que aquesta dada no està comparant els 

que han estat en centre versus en acolliment familiar, doncs d’aquest darrer recurs són 
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molt pocs els que van a l’ASJTET donat que generalment ja compten amb un suport per 

afrontar la transició a la vida adulta. En el calaix dels que no procedeixen de centres 

n’hi ha que provenen de casa o bé de situacions prematures d’independència, entre 

altres. Per tant, podríem pensar que els que han estat en centres poden tenir més 

facilitat per adaptar-se a la convivència d’un pis assistit o al seguiment d’un educador, 

tot i que en cap cas ho podem generalitzar. En tot cas, amb els joves que han estat a 

centres es va poder intervenir abans amb ells, resultat que ens suggereix que quan 

abans s’intervé, millor (Taula 13) i rep suport la hipòtesi inicial que tenien els tècnics 

de l’Àrea: quan han estat poc temps en centres, els resultats són menys positiu. En 

canvi, no rep suport la segona hipòtesi que tenien referent a que quan havien estat 

més de cinc anys a centres, els resultats no eren positius. De fet, les dades ens 

indiquen que les valoracions positives és donen més com més anys d’estada han 

tingut, resultat que ens porta al tema de la importància de l‘estabilitat. 

 

Si que rep suport la tercera hipòtesi sobre resultats menys positius en joves estrangers 

que no han estat prèviament gaire temps en centres. 

 

Si tenim en compte la variable de si han estat en centres abans d’entrar a l’ASJTET o 

no, en funció de la valoració final al llarg dels diferents períodes històrics, obtenim 

resultats molt similars als que exposàvem en l’apartat 3.2: en el primer període (1994-

2000) la probabilitat de tenir una valoració positiva és més alta, mentre que les 

valoracions neutres són molt més probables a partir del 2001 i especialment en el 

període 2007-201216. Aquesta tendència a augmentar les valoracions neutres, pot ser 

un reflex de les dificultats amb les que s’enfronta aquesta població en l’últim període.  

Taula 13. Valoració final segons lloc d’origen i anys d’estada a centres. 

Ha estat a 

centre? 

A
n

ys
 

Valoració final Total 

Positiva Neutra Negativa  

Nº % Nº % Nº %  

Nascut a 

Espanya 

No  506 53,9% 308 32,8% 124 13,2% 938 

Sí17 0-1 85 50,9% 42 25,1% 40 24,0% 167 

1-5 600 54,2% 332 30,0% 175 15,8% 1107 

5-10 166 61,0% 55 20,2% 51 18,8% 272 

+10 78 60,5% 24 18,6% 27 20,9% 129 

Fora d’ 

Espanya 

No  328 59,5% 135 24,5% 88 16,0% 551 

Sí 0-1 261 56,9% 106 23,1% 92 20,0% 459 

1-5 520 60,9% 195 22,8% 139 16,3% 854 

5-10 9 60,0% 3 20,0% 3 20,0% 15 

 +10 0 0% 0 0% 1 100% 1 

                                                           
16

 Significació estadística: ²(4)= 98,68, p>0,000 
17 Significació estadística ²(6)= 21,799, p>0,001 
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Valoració final segons nivell de formació a l’ingrés 

 

El nivell d’estudis al moment de l’ingrés a l’ASJTET (Taula 14) és poc qualificat, havent 

la meitat dels joves amb només estudis primaris, secundària incomplerta o formació 

ocupacional no reglada. EL 22% té el graduat d’ESO i el 2% ja està fent batxillerat o 

estudis superiors en el moment de l’ingrés.  

 

Per altra banda, la xifra de joves sobre els quals no hi ha dades del seu nivell de 

formació a l’ingrés és de 1167, qüestió que no només limita la interpretació de la resta 

de dades si no que reclama una millora en el registre d’aquest camp. Fent una 

aproximació als tècnics, expliquen que molts d’aquests joves provenien de l’antic 

SAAEMI (Servei d’atenció i acompanyament a estrangers menors immigrants) que va 

ser traspassat al SAEJ a partir del 2006 i que no tenien aquesta dada informatitzada. 

Una part important no tenien acabats ni els estudis primaris i d’altres tenien estudis 

però que es feia difícil trobar-ne l’equivalència en el nostre sistema educatiu. 

 

Segons les dades obtingudes (Gràfic 12) tenen major probabilitat de tenir una 

valoració final positiva els que tenen estudis reglats (post obligatoris - acadèmic o de 

cicles formatius - i superiors), valoració neutre o negativa els que tenen només el 1er 

d’ESO i negativa els que no han estat mai escolaritzats. Resultat que reforça una 

vegada més la importància de la formació reglada en els joves que surten de DGAIA. 

 

Gràfic 12. Valoració final segons nivell d’estudis a l’ingressar a l’ASJTET 

 
 

Si ho observem per períodes (Taula 14), el nombre de casos sense informació ha 

augmentat els darrers cinc anys. Pel que fa als que sí que estan informats, sembla que 

hi ha una tendència, sense poder confirmar-la estadísticament donat el nombre de 

caselles amb xifres baixes, que durant el període 2001-2006 els joves ingressaven amb 

més estudis reglats comparat amb el període posterior i especialment l’anterior. 
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Taula 14.  Nivell d’estudis a l’ingrés segons valoració final i períodes 

A l’ingrés, 

tenia algun 

curs de: 

Positiva Neutra Negativa Total 

94-

00 

01-

06 

07-

12 

94-

00 

01-

06 

07-

12 

94-

00 

01-

06 

07-

12 

 

Universitat - 1 1 - - - - - - 2 

Batxillerat/Cou 12 37 18 2 6 7 1 3 3 89 

ESO (1r) 40 85 146 32 49 101 19 45 67 584 

ESO (4t)  148 199 140 28 114 82 36 60 42 849 

Cicles Form. 36 45 25 2 26 15 1 4 4 158 

Form. Ocupac. 41 235 118 8 119 67 12 74 35 709 

PQPI/PGS/PTT 13 28 31 4 21 18 4 13 9 141 

Est. Primaris 110 67 152 44 41 78 56 15 36 599 

Educ. Especial 3 11 4 1 3 2 1 3 0 28 

Escola Adults 5 29 34 1 5 9 4 7 8 94 

Sense escolarit 4 14 11 4 9 4 10 4 5 65 

Sense dades 209 198 304 34 112 152 33 51 74 1167 

 

 

Valoració dels programes segons ingrés, sexe, país d’origen i temps d’estada a 

l’ASJTET 

 

Pel que fa al temps que han estat als programes i les diferències per raó de sexe i país 

d’origen, s’observa el següent:  

 

 Segons distribució per sexes, s’observen diferències significatives en el 

programa de suport econòmic, en el que les noies reben més sovint aquest 

suport durant temps més llargs que els nois. En el d’acompanyament jurídic hi 

ha més nois, com era d’esperar i especialment els que fa entre 13 i 24 mesos 

que el reben.  

 Pel que fa al país d’origen, en el programa habitatge els estrangers es 

concentren més en estades d’entre 1 i 3 anys, i en canvi hi ha més espanyols 

en estades inferiors a 1 any o bé més llargues. És el contrari del que succeeix en 

el programa de suport econòmic, on els nascuts a Espanya estan amb més 

probabilitat en la durada del programa d’entre 13 i 36 mesos. Els estrangers 

reben més sovint el suport econòmic per intervals inferiors a 1 any. 

 

Pel que fa a les valoracions en funció del seu lloc de naixement, si ens centrem en el 

programa d’habitatge, podem fer les següents observacions: 
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 En les estades de menys d’un any, no hi ha diferències per lloc d’origen i en 

general hi ha menys probabilitat d’obtenir valoracions positives. 

 En les estades de més d’1 any, hi ha més probabilitat de produir-se valoracions 

positives, també independentment del lloc de naixement. 

 

D’aquestes observacions es desprèn que el temps òptim d’estada d’un jove en aquest 

programa per maximitzar la possibilitat d’una bona avaluació està en més de 13 

mesos. 

 

Si ens centrem en el programa d’acompanyament jurídic, s’aprecia un descens a 

partir del 2012,  degut a que les noves incorporacions que no són ateses per cap més 

programa de l’ASJTET han estat derivades al consorci de servies socials de Barcelona. 

Per altra banda, observem que el temps òptim d’estada d’un jove en aquest programa 

per maximitzar la possibilitat d’una bona avaluació és de més de 24 mesos, òbviament 

pels nascuts fora d’Espanya que són els que majoritàriament utilitzen aquest 

programa. 

Pel que fa al programa d’Inserció laboral, es desprèn que el temps òptim d’estada 

d’un jove en aquest programa per maximitzar la possibilitat d’una bona avaluació està 

en més de 25 mesos, al menys si és nascut a fora d’Espanya. En general aquest 

programa té més valoracions neutres, donada la dificultat d’inserció laboral d’aquests 

joves, especialment si són estrangers. 

Pel que fa al programa de Suport Econòmic, les ajudes econòmiques s’incrementen 

notablement a partir del 2007, coincidint amb la prestació per  a joves extutelats.  

Creuant les dades, s’observa que en períodes inferiors a un any obtenen valoracions 

més positives els estrangers (molts d’ells amb ajuts per desinternament que van de 2 a 

6 mesos de durada) que els espanyols. En canvi, a partir de 24 mesos hi ha més 

probabilitat d’obtenir valoracions positives, independentment del lloc de naixement. 

En aquest cas són majoritàriament prestacions econòmiques on la llei preveu atorgar-

les entre els 18 i 21 anys a joves que han estat tres o més anys tutelats per la DGAIA. 

Ara bé, el que és realment destacable és la formació que realitzen els joves que 

gaudeixen d’ajudes econòmiques (Taula 15). Aquest constitueix un binomi que dóna 

molts bons resultats en tant que dels 478 joves que a desembre del 2012 es trobaven 

en aquesta situació, el 8,6% estava a la universitat, un 9,8% a un grau superior, i un 

49,6% estava a la secundària d’educació reglada postobligatòria (batxillerat, grau mitjà 

o prova d’accés). Aquests percentatges són clarament més similars als de població 

general i poc a veure amb els percentatges mostrats quan ingressen a l’ASJTET. 
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Taula 15. Formació dels joves que estan en el programa d’ajudes econòmiques 

 Prestació joves 

extutelats 

Beca “La Caixa” TOTAL % 

Universitat 27 14 41 8,6 

Grau Superior 35 12 47 9,8 

Provés d’Accés 67 8 75 15,7 

Batxillerat 26  26 5,4 

Grau Mig 126 10 136 28,5 

Formació privada 28  28 5,9 

Graduat Escolar 63  63 13,2 

PQPI 33  33 6,9 

Formació ocupacional 11  11 2,3 

Altres 13  13 2,7 

Accés a la universitat 5  5 1,0 

TOTALS 434 44 478 100,00 
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En aquest apartat presentem els resultats obtinguts de les entrevistes i els grups de 

discussió. Es mostren de manera conjunta els dels joves i els educadors seguint 

l’estructura comú dels guions, reflectint els punts més rellevants, així com les 

coincidències i les discrepàncies. Les opinions dels participants es presenten amb cites 

textuals en l’idioma utilitzat originàriament, i en el cas dels joves, es fa constar, a 

vegades el pseudònim, i en d’altres només si és noi o noia. Donat que es van fer 15 

entrevistes i 4 grups de discussió amb joves i només un grup de discussió amb 

educadors, s’hi troben reflectides més cites textuals dels joves. En canvi, el capítol 

cinquè reflecteix sobretot la perspectiva dels professionals. 

Per tal de contextualitzar les resultats que es mostren a continuació, cal tenir present 

que els joves que han participat de les entrevistes i dels grups de discussió són els que 

han estat derivats a l’ASJTET, donat que un dels objectius de la recerca era comptar 

amb l’opinió dels joves atesos pels serveis dirigit als extutelats. Això vol dir que la 

majoria d’ells van anar a viure a un pis assistit i no amb la família d’origen i que molts 

d’ells han rebut ajudes per seguir estudiant. 

 

Quasi tots els joves que han participat de l’estudi han estat en centres (residencials o 

d’acollida). Hem separat els aspectes que remarquen com a positius dels negatius en 

dos subapartats: 

Aspectes positius del pas dels joves pel centre residencial abans dels 18 anys 

Una part dels entrevistats coincidien en què haver passat per un centre residencial els 

ha permès desenvolupar-se de manera positiva i haver tingut l’oportunitat de formar-

se i d'accedir a uns estudis. 

Alguns comenten que els va servir per ser més responsables i per aprendre a 

controlar-se davant de diferents situacions. En general, coincideixen que els ajuda a 

tenir més autonomia, a organitzar-se i preparar-se per la vida adulta. Valoren molt el 

tema de les normes, i tot i que alguns no les compartien quan estaven al centre, 

després les han acabat valorant, trobant-les útils. 

“Está bien porque te dan una oportunidad de estudiar, te dan a elegir, en casa no 

tienes estas oportunidades” (Noia, grup de discussió) 

Per altra banda, hi ha un sentiment generalitzat, especialment entre els que van entrar 

més joves, que el fet d’haver estat en un centre els ha protegit i ha evitat situacions de 

major risc.  
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“T’ajuda molt a organitzar-te, sobretot la part econòmica així com el dia a dia, tasques 

de la casa, per exemple: cuinar, administrar els diners, fer una bona recerca de feina, 

etc., abans dels 18. Amb els estudis també donaven suport. Tinc un grup de música i 

vaig poder gravar un disc amb els diners que em van deixar.” (Svart, entrevista) 

“Prefiero estar en un CRAE que con mi familia” (Noia, grup de discussió) 

Entre el col·lectiu MENA també reconeixen el centre com una taula de salvament però 

pensen que podrien haver estar en millors condicions. 

Els joves destaquen també l'ajuda econòmica que els suposa, tot i que en general no 

és el primer que diuen. També reconeixen la importància de l’ajut de desinternament, 

tot i que alguns d’ells es queixen que no l’han pogut cobrar perquè van estar poc 

temps al centre. 

En el grup d'educadors, comenten que el grau d’aprofitament de l’estada en un centre 

depèn de diversos factors, com el temps que hi hagin estat i diferencien entre els joves 

autòctons i els joves immigrants, donat que els motius pels quals han estat 

institucionalitzats són diferents, fent especial èmfasi amb el tema de l’assoliment 

d’hàbits i normes. 

 “Depèn del temps que hagin estat al centre. També depèn del tema pel que van entrar 

al centre, segons si són joves immigrants o autòctons (desemparament, 

maltractament, etc. ). Els immigrants venen per altres motius, no deixen de tenir la 

seva família, en molts casos precària, però que els estimen i n’esperen d’ells. Aspectes 

positius, pels autòctons: la possibilitat de tenir uns hàbits, uns horaris, unes normes, 

una estructura que amb les seves famílies potser no tenien." (Educadora, grup de 

discussió) 

Aspectes negatius del pas pel centre residencial abans dels 18 anys 

En les entrevistes, comenten els joves que una de les principals dificultats ha estat la 

fase d’adaptació al centre, és a dir, els primers temps, especialment pel que fa a haver 

de conviure amb altres persones, a mantenir un ordre, formar part d’una organització 

i respectar unes normes concretes. 

En general comenten que les normes s’haurien d’adaptar a cada jove, doncs les 

situacions entre ells són molt diferents, tema especialment debatut en el grup de 

noies. 

“Los horarios o las normas, cada chica tiene su horario, una será más responsable que 

la otra. Una si está hasta las 21:30h en la calle no le pasa nada y otra pues, se puede 

buscar problemas. Entonces creo que las normas tendrían que ir un poco con la 

persona.”(Noia, grup de discussió) 
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Comenten també el fet de les visites amb la família, les sortides i les trucades estan 

pautades i, tot i que a alguns ja els hi va anar bé, altres valoren que voldrien poder 

haver trucat i anat a veure la família més sovint, o si és no, haver pogut dir més la seva. 

En el grup de discussió d'educadors, es comenta que, sobretot pel que fa als joves 

immigrants, que venen de fora i estan acostumats a tenir pocs recursos i a haver de 

fer-ho tot per ells sols, el fet d'estar en un centre fa que deixin de fer coses que feien i 

perden autonomia.  

També estan d’acord  en que molts dels joves han passat per diversos centres i, per 

tant, tenen massa referents. Això fa que alguns d’ells arribin als pisos assistits cansats 

d’haver tingut que adaptar-se a molts professionals i rebutgin el rol de l’educador 

perquè no volen saber res de més “referents”.  

A més, els joves que han hagut de passar per centres d’acollida, coincideixen en 

valorar de manera molt negativa l’experiència: pel tipus de població que hi ha, pel 

tipus de tracte que alguns han rebut i per la situació d’aïllament i trencament que 

representa (de l’escola, dels amics, de la família). 

En els grups de discussió, i en alguna entrevista també, comenten que els educadors 

no poden estar per tots els joves que tenen, i consideren que en alguns casos caldria 

reconsiderar les actuals ràtios. 

“Es bo ja que t’ensenyen tot, però haurien de fer un seguiment. Ja que t’agafen quan 

arribes i quan surts no tens feina i podrien ajudar, quan fas 18 anys jo estava fent 

cursos, però no tenia feina. Vaig anar a allà (l’associació) i em van ajudar a aconseguir 

un pla d’ocupació. Quan va acabar ja no tenia res més, no tinc res, no he pogut baixar a 

Àfrica i porto 6 anys aquí.” (Noi, grup de discussió) 

“L’organització dels educadors, hi ha un educador per cada 24 persones. Si hi ha 

conflictes, no hi ha educadors per atendre’ls a tots. Molts nens i pocs educadors i no 

presten suficient atenció.” (Noia, grup de discussió) 

Procés de presa de decisió sobre on anar després del centre 

Tant en les entrevistes com en els grups de discussió, els participants coincideixen en 

afirmar que en la majoria de les vegades són els educadors del centre o tècnics de 

l’ASJTET o la DGAIA els qui proposen als joves d'anar a un pis assistit a algun altre 

programa per a extutelats. Són pocs els casos en que és el mateix jove que demana 

poder anar a un pis, ja sigui perquè algun germà o germana hi han anat o perquè saben 

que existeixen per altres fonts. 

“A mí me dieron a elegir. Me dieron la oportunidad de irme a mi casa o tener un 

proyecto y seguir estudiando. Escogí el piso porque no sé si en mi casa hubiera tenido la 
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oportunidad de seguir estudiando. En base a eso me permito elaborarme un poco mi 

futuro, también buscar trabajo, ser un poco independiente”. (Noia, grup de discussió) 

Diuen que no tots els joves als quals els hi proposen anar a un pis assistit s’hi avenen i 

sobretot reconeixen que no es fa la proposta a tots els joves. En aquest sentit, els 

joves entrevistats pensen que cal reunir unes condicions com la de demostrar que ets 

capaç de complir unes normes i de seguir treballant o estudiant. La majoria dels que hi 

han anat, mostren una autoimatge positiva, en el sentit de saber que ells van ser 

escollits degut al seu esforç i comportament. 

“Normalment per anar a un pis és depèn del projecte que tens, que vegin que t’hi 

esforces, que vols arribar aquí. És com un premi.” (Noi grup de discussió) 

 

“També depèn del teu comportament, com tractes a les persones del voltant. Si ho fas 

bé, pots anar a un pis.” (Noi, grup de discussió) 

Alguns dels joves diuen que és per un motiu econòmic juntament perquè no tenen un 

altre lloc on anar i/o perquè tenen clar que no volen tornar amb la família. Poder 

viure en un pis assistit els dóna la possibilitat de seguir formant-se, buscar una feina 

per després poder viure pel seu compte, i per tant retardar la seva emancipació i 

assemblar-se una mica més a la població general. 

Els educadors del grup de discussió estan d'acord en que si els joves que estan en un 

centre tinguessin el suficient suport de la família, la majoria d'ells no anirien al 

programa habitatge. 

“Anar al pis pot ser una decisió dels educadors. Però si tinguessin el suport de la família 

no anirien al pis, ningú aniria al pis. Però no el tenen i per això hi van.” (Educadora, 

grup de discussió) 

Estan preparats per viure de manera autònoma quan marxen del centre? 

En tots els grups de discussió exposen que hi ha grans diferencies entre centres, des 

dels que tenen un pla d’autonomia a partir dels 16 anys que inclou tant tasques 

domèstiques com altres aprenentatges socials, als que per la seva organització el 

màxim que fan els joves és “arreglar-se l’habitació”. Aquests darrers es queixen del 

perjudici que els ha suposat “no saber fer res”.  

“Por ejemplo, en mi CRAE se fomentaba la autonomía, algunos días cocinábamos 

nosotras, nos lavábamos la ropa, entonces en un CRAE ya se te prepara, si no estás 

preparado para asumir ese tipo de criterios pues vete a tu casa porque en un piso no 

vas a aguantar.” (Noia, grup de discussió) 

“En mi centro, por ejemplo, nos lo daban todo tan hecho que luego fue salir del piso y 

quedarte completamente desorientado, la verdad es que no sabía hacer 

completamente nada. Prácticamente nos lo hacían todo...” (Noia, grup de discussió) 
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Una de les qüestions que quasi tots afirmen que han hagut d’aprendre és el fet d’obrir-

se un compte i fer gestions amb els bancs. 

Contacte amb alguna persona del centre residencial un cop han marxat 

La majoria dels joves mantenen relació amb alguns dels nois i noies del centre un cop 

n’han sortit, amb alguns segueixen sent amics i fins i tot en algun cas han anat a viure 

junts. Però també hi ha joves que prefereixen no tenir-hi relació i el seu cercle d’amics 

és completament diferent al del centre.  

“Mantinc contacte amb algunes noies. Amb el meu tutor i amb la directora. Amb tots 

ens veiem o parlem de tant en tant.”(Laura, entrevista) 

“Mantinc contacte amb els nois, tinc amics que encara estan al centre. Alguns altres no 

estan aquí. Amb els educadors, l’últim centre on vaig estar ja està tancat. I la tècnica 

no sé on treballa”. (Ryan, entrevista) 

Pel que fa a la relació amb els educadors que tenien al centre, molts dels joves diuen 

que mantenen una relació ara més distanciada i es veuen en algunes ocasions, però 

n’hi ha alguns que la relació ha continuat sent propera malgrat els anys que han 

passat, i valoren la seva feina, com podem veure en aquest diàleg en el grup de 

discussió de noies: 

- “Porque a la larga también han sido ellos un poco que te han cuidado no, que te 

han hecho como de familia. 

- Han sido como tus padres… 

- Y eso, quieras o no, lo tienes en cuenta, los aprecias y creo que es importante…” 

 

Canvis en la relació amb la família un cop han sortit del centre 

La majoria exposen canvis importants en la relació amb les seves famílies d’origen. En 

alguns casos, les relacions es tornen més fluides i en d’altres es distancien i en alguns 

fins i tot s’interrompen. Quan estan al centre acostumen a tenir les visites i els 

contactes telefònics més pautats i quan surten del centre són ells qui decideixen la 

quantitat de vegades que van a veure la família i que es truquen, i aquesta capacitat de 

decidir en general els agrada tot i que hi ha alguna excepció. 

“Bastanta diferència. En el sentit que quan estàs al centre, els educadors, l’EAIA, el 

tutor, si hi ha un permís només sigui aquell dia. Ara que estàs al pis, els pots veure 

sempre que vols, són decisions teves que ja ets major d’edat.” (Noi, grup de discussió) 

Moderadora: “Un cop heu sortit del centre heu vist més a la família o menys?” La 

majoria del grup de discussió de joves diu que “menys, molt menys.” 
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Entre les persones que afirmen que les relacions familiars han augmentat, s'hi troben 

els joves immigrants. Mentre estan al centre comenten que no poden anar als seus 

països a veure els seus familiars i tenen les trucades molt pautades. Quan surten del 

centre el primer que fan és anar a veure la família, fins i tot si això suposa gastar en el 

viatge tots els diners que tenen. 

“En el cas dels marroquins, abans dels 18 no pots viatjar, quan els tens, tens la llibertat 

de viatjar. Conflictes familiars no crec, però el fet d’estar lluny...quan fas els 18 tens 

més llibertat. En els d’aquí, penso que és totalment diferent”.(Noi, grup de discussió) 

Persones clau pels joves  mentre estaven al centre residencial o al pis assistit 

En general parlen dels educadors i les educadores com a persones molt importants 

per ells mentre estan en el centre o en el pis assistit. Són els adults que tenen més 

propers i se senten atesos per ells. Alguns joves han fet forts lligams amb educadors i 

encara hi mantenen contacte. Per altres els seus referents més propers han estat la 

família col·laboradora (oficial o buscada per ells mateixos), o els amics, la parella i 

una jove identifica els seus  professors de l’institut on anava, amb els quals encara hi 

manté una relació estreta. Seguint els seus relats, tots ells constitueixen el que alguns 

autors (Cyrulnik, 2002) dirien tutors de resiliència. 

“La meva madrina i el meu padrí, que viuen al poble. Tenien una casa de colònies i 

anàvem tots els del centre. Van voler acollir al meu germà, però no va poder ser. Quan 

vaig sortir del centre, jo vaig mantenir-hi el contacte i sempre passo els nadals amb 

ells.” (Rebut, entrevista) 

 “El meu tutor.” (Badria, entrevista)  

“Els professors (diu els noms) i les monges.” (Yasmin, entrevista) 

“L’educador, que m’ajuda molt en tots els aspectes.” (Kelen, entrevista) 

També hi ha algun jove que fa referència a la família com a les persones més 

importants per ells, tot i que reconeixen que no els són una font d’ajuda. Un jove parla 

de  la mare i un altre del pare com a persones més significatives per ells. Altres parlen 

del germà, germana o avis.  

“La meva mare i la meva germana són importants encara que siguin una font que no 

m’ajudin molt. I algun amic en especial.” (Laura, entrevista) 

En el grup de discussió d’educadors també expliquen que hi ha casos on els joves 

agafen de referents als professors/es de l’escola o l’institut o famílies col·laboradores. 

fet que valoren de positiu pel seu desenvolupament. Tanmateix també comenten que 

hi ha joves que esperen molt d’aquests referents, alguns dels quals se’n porten més 

d’una decepció. 
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“Tenim exemples de noies que han creat el lligam amb adults, amb algun professor per 

exemple. Són casos que és magnífic perquè no has hagut de planificar sinó que ja venia 

així. Depèn de cada història.” (Educadora, grup de discussió) 

També coincideixen que hi ha  joves que han tingut tants educadors que n’estan 

cansats i ja no busquen referents, busquen fer la seva vida pel seu compte, i 

especialment els joves que tenen la família a l’Àfrica, que el seu referent, per lluny que 

estigui, segueix sent la família i els segueixen els consells. 

“Al contrari, estan cansats del tutor i l’educador. Tenen molt clares aquestes idees. No 

seràs ni el seu pare ni el seu amic, només ets l’educador. Però si que els que venen ja 

s’han adonat d’això, ho tenen clar perquè han passat per molts educadors/es. També 

tenen clar que encara que el seu pare/mare estigui a Marroc, el que diguin ells va a 

missa. La seva influència és molt més forta que qualsevol altre referent o educador 

d’aquí. T’adones que el màxim referent és la família.” (Educador, grup de discussió) 

Les relacions amb els amics 

La majoria dels joves especifiquen que els amics que tenen són de l’escola o l’institut. 

Alguns també tenen amics del barri on vivien abans o bé on viuen ara. Alguns 

conserven els amics que van fer al centre residencial on van estar i la majoria 

reconeixen que hi mantenen algun tipus de contacte.  

“La mayor parte de mis amigos son del colegio pero del centro te sientes siempre que 

llevas alguien especial, alguien con quien te llevabas muy bien y no cortas la 

comunicación, sigue siendo alguien muy cercano”. (Noia, grup de discussió) 

Pertànyer a un esplai o agrupament escolta o a un club esportiu també els suposa una 

font d’amics important:   

“Actualment tinc amics de l’agrupament escolta, tot i que tinc una amb qui anava a 

l’escola. Vaig començar a anar-hi als 13 a uns campaments , als 14 un altre cop i 

després m’hi van apuntar directament. Conservo una amiga del centre i que va també 

al cau.” (Bagheera, entrevista) 

Per a tots els joves les relacions amb els amics tenen molta importància per a la seva 

vida. Alguns qualifiquen les relacions d’amistat com a família, una font d’ajuda per 

passar els pitjors i els millors moments. 

“Els amics s’ocupen de ser germans, és la única família que tinc. Ocupen el lloc d’un 

familiar.” (Bahore, entrevista) 

Pensen que els amics influencien, per bé o per mal, i que al llarg de la seva trajectòria 

han acabat escollint amb qui anar. Han hagut de prendre distància amb grups que no 

eren gens “prosocials”, tot i que algun d’ells reconeix que té amics que viuen en 

situacions de força exclusió social. 
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Els estudis 

La majoria dels joves que han participat en aquesta recerca estaven estudiant, bé 

sigui perquè continuaven els seus estudis postobligatoris o fins i tot superiors, bé sigui 

perquè no tenien feina i ocupaven el temps fent algun tipus de formació, quasi sempre 

no reglada.  Entre els que feien estudis reglats, la majoria cursava un cicle formatiu, ja 

fos de Grau Mig o Grau Superior. Aquests comentaven que voldrien anar a la 

universitat, però són conscients que no els preparen per a això, sinó per a fer cicles i 

buscar feina. Alguns pocs tenien molt clar que hi arribarien. 

Tots els que han fet o estan fent un PQPI opinen que actualment és perdre el temps, 

no té sortides professionals perquè no és valorat en el mercat de treball. De fet, 

afirmen que té més valor tenir el graduat d’ESO, que sense aquest no tens res a fer 

actualment; són conscients que fer un PQPI no té la sortida laboral que s’esperaven 

doncs fan les pràctiques i després no tenen feina. Els joves voldrien animar als 

professionals tant dels centres com de l’ASJTET d’ajudar-los a treure’s l’ESO, 

prioritzar-ho en front altres alternatives. Alguns tenen la sensació que els fan fer algun 

curset amb l’únic objectiu d’ocupar el temps, però això no els fa guanyar temps. 

“Són cursos curts que després no serveixen per res (els PQPI). Haurien de ser cursos 

importants per poder treballar, com la fusteria, ja no existeix! La majoria dels nois dels 

centres estan fent cursos PQPI i quan tinguin 18 tindran problemes per la feina. Tindran 

el diploma de fusteria i ja està.” (Noi, grup de discussió) 

Facilitats per seguir estudiant 

Estan d’acord en que el fet d’estar cobrant una prestació econòmica i/o viure en un 

pis assistit ajuda, fins i tot resulta imprescindible, per a que puguin dedicar-se als 

estudis i no haver de treballar a jornada complerta. La majoria dels joves hi troben la 

utilitat a estudiar, pensen que els servirà per progressar a la vida, que sense estudis no 

podran decidir ni escollir, i tindran moltes menys oportunitats. De totes maneres hi ha 

qui reconeix que ara molts estudien perquè “no tenen una altra opció” però que “si 

tornés a haver feina com abans, ja es veuria que passaria”.  

La majoria dels joves diuen que estudiar és útil per tal de no ser un “don nadie”, per 

poder accedir a una bona feina i mantenir-se. Sobretot en moments de crisis en que no 

hi ha feina, valoren que si tens algun títol és més fàcil tenir alguna oportunitat que 

sinó en tens cap. 

“M’agrada estudiar molt, sobretot els idiomes. Vull intentar anar a la universitat si 

m’ho puc pagar. És molt útil estudiar. Hi ha gent que només ha fet l’ESO i està 

treballant tot el dia en un bar. Segueixo estudiant perquè s’ha d’anar estudiant.” 

(Awura abena, entrevista) 
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Dificultats per estudiar 

Alguns joves reconeixen que quan eren adolescents els costava valorar els estudis, 

donaven importància a altres coses de la seva vida i no feien cas als educadors i als 

mestres. Tot i així coincideixen en afirmar que si els haguessin motivat i obligat a 

treure’s el graduat d’ESO, els haguessin facilitat molt la situació de dificultat en la 

que es troben avui. Pensen que en algunes situacions ja els derivaven directament a 

un PQPI, com si els donessin d’entrada com a casos perduts. Aquesta és una qüestió 

molt present en les entrevistes i grups de discussió de part dels joves que no tenen 

l’ESO acabada. Reconeixen que les opinions favorables que tenen ara que són majors 

d’edat pel que fa als estudis, no les tenien quan eren més jovenets. Tenir més edat i 

haver-se trobat amb serioses dificultats relacionades amb la manca de formació els 

ha fet canviar radicalment d’opinió i d’actitud.  

“Em van forçar a fer l’ESO i vaig dir que no, penso que si m’haguessin forçat una mica 

més i en un altre moment, ara estaria molt agraïda. He estat parlant amb l’educadora 

del pis per preparar-me per l’examen de l’ESO, si puc m’hi presento.” (Laura, entrevista) 

Pels que fan estudis reglats, el principal problema per seguir estudiant són els diners: 

quan deixen o deixin de tenir la prestació econòmica hauran de treballar per a poder 

mantenir-se i no podran destinar tant temps als estudis, situació que viuen amb molta 

preocupació. 

“El tema econòmic té molt pes en seguir estudiant o no. Ara que estan privatitzant tots 

els estudis, a mi la matrícula d’aquest any m’ha costat molt. Si no hagués treballat 

fora, no m’ho hagués pogut pagar. És públic, però ens fan pagar molt. El futur el veig 

difícil.” (Noi, grup de discussió) 

“Yo voy muy justa…y quiero estudiar hasta los 22 y no podré…el último año tendré que 

buscarme la vida porque no tendré dinero para pagarme, han sido tres años de paga y 

luego, si no has acabado los estudios, ¿qué haces?” (Noia, grup de discussió) 

“A mí me han dado una plaza de un año, a mí me gustaría poder seguir estudiando, yo 

no sé qué voy a hacer, en el caso que haga un Grado Superior, no sé qué voy a 

hacer,….” (Noia, grup de discussió) 

En el grup de discussió d’educadors comenten que cada vegada hi ha menys ajudes i 

també dubten de l’efectivitat dels PQPI en quant a trobar una feina després de fer el 

curs. Però identifiquen altres factors obstaculitzadors, un d’ells és la manca de 

coneixements bàsics amb la qual arriben els joves als serveis per a extutelats, el rebuig 

que tenen cap a tot allò que és escolar donat que només els hi ha suposat un malson i 

la inestabilitat emocional que tenen en el sentit que “Un nen afectat emocionalment 

és impossible que pugui dedicar-se a estudiar”. Els joves també hi afegeixen el tema de 

les baixes expectatives que es té en general vers aquest col·lectiu. 
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“Yo pienso que tampoco hay suficiente apoyo para la gente para que sigan estudiando 

cuando salen del centro, debería haber más apoyo porque se exige mucho. Yo tengo 

una beca desde que salí del centro, pero no hay suficiente apoyo. Tampoco esperan que 

chavales como nosotros hagan una carrera, muy pocos llegan” (Noia, grup de 

discussió). 

La majoria dels entrevistats no treballen. Molts d’ells han fet pràctiques en algun lloc 

degut als cursos que han fet, però després d’aquestes no han tingut feina. Els pocs  

que treballen saben que són l’excepció i se senten molt satisfets per aquest fet. 

“Ahora no puedo trabajar, debo seguir estudiando porque teniendo solo la ESO…, 

cuando tenga un título ya podré trabajar. Me gustaría en el campo social, con 

chavales.” (Maria, entrevista) 

El context de crisi econòmica està castigant enormement a aquest col·lectiu. Formen 

part del grup de joves amb poca formació i amb poc suport familiar i social. El primer 

que comenten és que actualment no hi ha feina enlloc. El segon que comenten és que 

si no hi ha feina ni per les persones que tenen títols, per a ells, que alguns no tenen ni 

l’ESO, encara menys. 

“Depèn de quin títol, segons quin títol, tenint-lo no es troba feina. Jo estic estudiant 

laboratori (Grau Mig) i fins que no tingui estudis superiors no trobaré feina. Amb una 

simple ESO o Grau, ni amb això trobes. És que no hi ha feina. Els professors ens ho 

diuen.” (Noia, grup de discussió) 

Altres no disposen del permís de treball i, encara ho dificulta més. Molts d’ells 

comenten que si no aconsegueixen els papers, acabaran marxant cap a altres llocs 

d’Europa: 

“Si n’hi ha aquí, sí, sinó a França.” (Noi, grup de discussió) 

“Si t’agrada molt el que vols fer, doncs a França o Anglaterra. A mi m’agrada molt la 

cuina, si tinc feina, doncs allà. Tindria una mica de por, però ho faria.” (Noi, grup de 

discussió) 

En el grup d’educadors comenten que si treballen és per la xarxa de coneguts que 

tenen i molts d’ells no tenen massa xarxa. Consideren que al tenir menys ajudes que 

abans, si no poden fer pràctiques a algun lloc, tampoc poden accedir-hi després com a 

possibilitat de feina. 

“Els que treballen, és per xarxa, perquè tenen coneguts.” (educador, grup de discussió) 

“I el tema del permís de treball, és que sense pràctiques, sense opcions. Només hi ha un 

recurs d’alguna empresa d’inserció, la resta queden fora.” (educadora, grup de 

discussió) 
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El 90% dels entrevistats cobren algun tipus de prestació econòmica. Els únics que no 

reben res, són un jove que està treballant, un altre que ja ha esgotat totes les vies i no 

cobra res i malviu, i un altre que de moment l’ajuda una educadora. La prestació 

econòmica és molt valorada pels joves, per ells és un puntal clau per la seva transició 

a la vida adulta. 

“Cobro la PIRMI, pero no me salen las cuentas, 350 de piso, a veces me ayuda mi novia, 

a veces trabajo en negro de jardinero, pero lo calcules como lo calcules, no te salen las 

cuentas.” (Ali, entrevista) 

En general saben administrar-se els diners, els dóna per pagar el pis i les despeses 

bàsiques. En alguns casos poden estalviar una mica. Molts comenten que al principi no 

sabien administrar-se tant els diners i és un procés que han anat aprenent. 

“El tutor ens aconsella les opcions. La decisió és teva, això depèn de tu. El tutor et 

recolzarà, potser et fotràs una hòstia, però hauràs après.” (Noi, grup de discussió) 

Els joves immigrants, en la seva majoria, intenten enviar a casa tots els diners que 

poden, fins i tot venent, si cal, algunes pertinences personals. 

“Yo estaría súper mal si no me hubieran dado la oportunidad del piso. Espero que no lo 

cierren nunca” (Noia, grup de discussió). 

Entre els joves que han participat de l’estudi, alguns encara estan en pisos assistits o 

d’autonomia, molt pocs han marxat a viure amb algun familiar i d’altres s’han 

independitzat i viuen generalment amb algú altre. Molt pocs viuen sols. Un jove viu en 

una casa ocupada. Quasi tots han passat pel programa habitatge. 

Avantatges d’anar a un pis assistit 

“Estoy muy a gusto en mi piso, mi compañera es genial y mi educador también. Ya que 

me han dado la oportunidad de éste piso, la voy a aprovechar al máximo” (Noia, grup 

de discussió). 

Les persones entrevistades coincideixen en que el pis assistit els ha permès saber com 

organitzar-se, com gestionar el temps i els diners, a conviure, així com aprendre a fer 

les feines de casa. Els ajuda a créixer, a ser autònoms i responsables. 

“Perfecto, mi salvación. No me costó adaptarme porque venía de situaciones peores. 

Pero en general no sabía ni hacerme un huevo frito ni había entrado nunca en la 

lavandería. El piso me ha ayudado con los estudios, a tener autonomía, a nivel 

económico. En el piso, los jóvenes al principio se encuentran perdidos, no saben nada 

de limpieza, ni de cocinar.” (Maria, entrevista) 
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Comenten el fet que és positiu no haver-se d’enfrontar sols a la vida adulta amb 17 

anys sinó amb 20 o més; llavors a aquesta edat ja es veuen les coses de manera 

diferent, es comporten de manera diferent, i en definitiva es consideren més madurs. 

Destaquen la importància de cobrar una prestació econòmica mentre estan al pis 

assistit i que les despeses del pis són baixes i assumibles si s’organitzen bé els diners, 

fet que els ajuda a preparar-se per a la vida adulta. 

“És com un pont, et preparen. Tens 2 anys i hauràs de progressar i fer alguna cosa. 

Aprendre la convivència, a compartir la vida amb altres companys de pis. Hi ha un 

període que t’hauràs d’espavilar. Si estàs estudiant o treballant, quan fas els 18 et 

diuen que estaràs al pis uns dos anys màxim. No t’hauràs de preocupar pel menjar ni 

per res si fas les coses que has de fer. Si ets bastant madur per a aquesta oportunitat, 

l’aprofitaràs. Sinó, ho perdràs tot” (Noi, grup de discussió) 

Tots sense excepció creuen que els pisos han de seguir existint, per ells és un dels 

recursos més necessaris; la majoria no volen ni imaginar-se que hagués passat si no 

haguessin tingut aquesta oportunitat. El 90% de les opinions indiquen que si no 

haguessin pogut anar a un pis ara estarien molt pitjor. Comenten coses com que 

estarien “descontrolats”, “no podrien estudiar”, “hagués estat molt pitjor”, “potser 

estaria a la presó o al carrer”.  

Algun comenta que potser hagués hagut d’anar a viure amb la família i no hi hagués 

estat gens bé. Haguessin deixat d’estudiar. Estan molt segurs que aquest servei 

funciona i és necessari. 

“La majoria no estaríem estudiant. Buscant feina desesperadament per poder pagar-

lo.” (Noia, grup de discussió) 

Dificultats en els pisos assistits 

“Yo ya me he ido. Es complicada la vida fuera porqué es mucho más cara, pero llega un 

momento que quieres tu libertad, tu piso, tu casa…me cuesta mantenerme pero voy 

haciendo, tarde o temprano hay que hacerlo”. (Noia, grup de discussió) 

Sobresurten tres punts clau. Un és el de les dificultats de convivència amb els 

companys de pis. Com que ells no els han triat, pot ser que s’hi avinguin o no. En cas 

que no, consideren que això fa que l’organització sigui més complicada, especialment 

per fer les feines de casa i repartir responsabilitats, així com protegir les pertinences i 

espais personals. El tema de la convivència es recorrent en els grups de discussió dels 

joves. 

L’altre tema molt rellevant per ells és el de les normes que tenen els pisos assistits, 

sobretot la de que no poden convidar altres persones a casa, fet que els fa situar d’una 

manera estranya entre el seu grup d’amics. Aquesta qüestió és interessant perquè crea 

molta controvèrsia entre els defensors d’aquesta norma i els detractors, donat que 
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pels primers és una mesura que els protegeix, especialment d’algunes amistats 

“perilloses” i pels segons els limita i estigmatitza. 

El tercer és el de la diferència entre un pis assistit i un pis d’autonomia, i com alguns 

joves no s’han adaptat als primers i d’altres al segon. Molts dels joves que han estat 

força anys en un mateix centre on s’hi trobaven bé, prefereixen un pis on no es trobin 

sols, per tant, un d’assistit on hi ha altres companys i més presència de l’educador.  

D’altres, que ja portaven un tipus de vida més autònoma o menys protegida, el pis 

assistit els sembla quasi com un centre, volen més autonomia i menys companyia. Així 

doncs les queixes venen quan no hi ha hagut un bon encaix entre les característiques 

del jove i les del pis i conclouen que els joves són diferents entre ells i necessiten 

recursos diferents. 

“No em va costar gaire adaptar-me. Què no funciona bé, ara no em surt cap. Potser a 

vegades necessites més presència educativa si alguna vegada tens algun problema i no 

et pots posar en contacte amb l’educador. Sí que passa de manera regular, però pot ser 

que no passi. Aniria bé pactar un dia fixe per a cada pis.” (Svart, entrevista) 

 “Els primers dies em va costar adaptar-me perquè hi havia moltes noies, cada una amb 

les seves coses i diferents. Em va costar una setmana adaptar-me, no coneixia ningú i 

estava sola i avorrida. Ara estic bé, ja ha passat i em sento adaptada.” (Badria, 

entrevista) 

Els principals problemes que tenen 

En general, tots parlen de la preocupació pel futur, sobretot a nivell econòmic i de 

feina. Els preocupa no poder trobar feina, sent conscients del context general de crisi 

del país. La inseguretat de què fer quan s’acabi la prestació que estan rebent els 

preocupa dramàticament. 

“El tema econòmic em preocupa, ja que els estalvis no em duraran sempre. Els estudis 

també em preocupa, el fet d’aprovar els exàmens, l’examen final sobretot.” (Laura, 

entrevista) 

Als joves immigrants els preocupa no tenir el permís de residència o de treball i, per 

tant, no trobar feina aquí i molts d’ells es plantegen marxar a altres països europeus o 

nord-americans. Fins i tot, algun jove pensa que ara que té estudis (CFGS), podrà 

tornar al Marroc i trobar una feina qualificada. 

“Jo vull tenir un bon treball aquí i sinó aniré a un altre país. M’agradaria anar a 

Canadà, ja volia anar-hi quan era més petit, però em vaig quedar aquí perquè aquí 

m’anava bé.” (Noi, grup de discussió) 
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“Tornar a Marroc no, aconseguir un títol aquí i anar a un altre país d’Europa.” (Noi, 

grup de discussió) 

Tenen la sensació que el tema econòmic pot empitjorar, també el tema del pis, haver 

de marxar o canviar, i el fet de no trobar feina en un futur o perdre la que tenen i 

pensen que han d’estar molt forts per fer-hi front. Alguns diuen que si han arribat fins 

aquí, poden anar encara més lluny. 

“Tirar la tovallola seria el pitjor que podria passar.” (Badria, entrevista) 

Les coses que els van bé 

Bona part dels participants comenten que estan orgullosos de les amistats que tenen, 

dels vincles i les persones amb les que estan. Una jove explica com la família 

col·laboradora continua sent un puntal i un referent clau en la seva vida. 

Els pocs que treballen se senten contents amb la feina que fan  i se senten bé de no 

dependre de ningú econòmicament. En general estan orgullosos de ser capaços 

d’organitzar-se, d’haver aconseguit una certa estabilitat i sobre tot de confiança en si 

mateixos, fets que reconeixen que els fa pujar l’autoestima. 

“Estic orgullós de com m’organitzo tot per poder continuar amb tot, amb els meus 

hobbies i tot. Valoro la meva situació al pis, poder estar amb la gent, etc.” (Svart, 

entrevista) 

En general estan contents de poder estudiar i encaminar-se cap al futur que volen. 

Aquest sentiment és unànime entre les noies. 

“Confio en mi mateixa. Començo una cosa i, tot i que me’n canso i no puc més, he de 

seguir endavant. A vegades ploro perquè vull fer moltes coses i no puc, no arribo pels 

diners, o necessito alguna persona que m’escolti i en qui pugui confiar.” (Bagheera, 

entrevista) 

Reconeixen que el que podria millorar seria el fet de poder trobar una feina. D’altres 

pensen que  els hi podria anar millor amb els estudis i poder-se estabilitzar. 

“Trobar feina, regularitzar els papers, trobar una parella, etc.” (Badria, entrevista) 

El temps lliure: com tots els joves 

La gran majoria passen el seu temps lliure amb els amics: ja sigui per anar a fer una 

volta, xerrar o prendre alguna cosa. D’altres aprofiten i juguen a futbol amb els amics. 

Alguns pensen que mirar la TV o estar ajagut al sofà és perdre el temps i que tenen la 

sensació que en tenen poc i l’han d’aprofitar. Un jove comenta que no utilitzen bé el 

seu temps lliure els joves, en general. Es refereix a que el temps lliure no és per estar 

estirat mirant la TV, millor aprofitar-lo en una cosa que els vagi bé. 
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Formar part d’un conjunt musical, d’un equip de futbol, d’un agrupament escolta o 

altres activitats de voluntariat són altres maneres de passar el temps lliure que 

comenten, i que els suposa rebre suport dels amics alhora que un bon 

desenvolupament personal. 

“El cau m’ha ajudat a créixer com a persona, a conscienciar-me del tipus de societat 

que hi ha. Sobretot en créixer com a persona”. (Bagheera, entrevista) 

4.8.4 Bona salut 

La gran majoria dels joves a les entrevistes i als grups de discussió afirmen que estan 

bé de salut. En dues ocasions parlen d’insomni i algun altre reconeix que va al 

psicòleg.  

Pocs problemes amb la justícia 

Excepte tres situacions puntuals, la resta dels participants a l’estudi no han tingut cap 

problema amb la justícia. Algunes noies verbalitzen que el contacte amb la justícia ha 

estat arrel d’haver denunciat al pare o altres qüestions familiars en les que s’han vist 

implicades, però no degut a cap fet delictiu per la seva banda. 

El tema més generalitzat per part dels estrangers és la por a no poder renovar en un 

futur els permisos de residència i que els caigui a sobre el pes de la justícia. 

Valoració de la feina que fan els educadors dels programes de l’ASJTET 

En general, tots els joves entrevistats valoren molt positivament la feina que fan els 

educadors. Sobretot en aspectes com ajudar-los a buscar la feina, organitzar-se i tenir 

responsabilitats per poder mantenir un pis. També valoren el suport emocional que 

reben  i que no els deixen tirar la tovallola; noten que els educadors es preocupen per 

ells, els pregunten sovint com estan i els hi donen suport i consells. 

“Valoro positivament la feina que fa, m’ajuda molt.” (Laura, entrevista) 

“Amb el tutor del pis hi tinc força confiança, em va ajudar molt: que no tiri la tovallola, 

confia en mi.” (Badria, entrevista) 

“...ella em pot ajudar a buscar treball i pis, m’ajuda molt. També amb coses personals, 

perquè influeix en els estudis que jo encara hi estigui. Serveix tot el que fa.” (Rosa, 

entrevista) 

“El més útil és que em pregunta com estic i m’ajuda a reflexionar amb mi mateix (...) 

M’anima molt i m’escolta.” (Svart, entrevista) 

Els educadors també valoren la tasca que desenvolupen tot i que comenten que una 

cosa és la feina que fan i l’altre és la feina que els joves els deixen fer, si es deixen 
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acompanyar més o menys en el seu procés. A part es troben amb d’altres limitacions, 

en quant a la reducció de les prestacions i recursos pels joves, dificultats pels 

permisos de residència i treball, i especialment dificultats per a la inserció laboral, en 

general i molt especialment els que no tenen ni l’ESO. 

En què podria millorar la tasca dels professionals 

La majoria dels joves diuen que no caldria que milloressin en res, que els educadors 

dels pisos assistits i dels altres serveis fan tot el que està a les seves mans. Algun jove 

pensa que potser hauria d’haver més educadors per poder rebre una atenció més 

continuada i individualitzada, però d’altres pensen el contrari, que estan massa a sobre 

d’ells i que necessiten més independència. 

“D’aquí a endavant podria fer altres coses, amb el tema de la feina, tot i que no tinc el 

permís de feina. A veure si amb les pràctiques del curs em poden fer un contracte.” 

(Ryan, entrevista) 

“Posar-me en un equip de futbol, ara estaria millor. Jo tampoc vaig demanar que m’hi 

posessin, m’hagués ajudat.” (Anuar Tetuani, entrevista) 

“A vegades està molt al pis, no caldria que vingués cada dia. Dos cops a la setmana ja 

va bé.” (Eder, entrevista) 

També els agradaria que hi hagués més estabilitat en la plantilla d’educadors, donat 

que els joves han de fer un esforç per adaptar-se a la manera de ser i fer de cada 

educador i que els canvis els dificulten la relació.  

Un dels temes de millora que surt en el grup de discussió dels educadors és el treball 

de les emocions. Noten a faltar més formació en aquest sentit doncs és sovint un tema 

oblidat o posat en segon terme i en canvi opinen que és cabdal a l’hora de treballar 

amb aquests joves. 

“En què fallem o què podríem millorar: treballem l’aspecte laboral, els estalvis, 

l’autonomia...i la part emocional? Que porten 10 o 15 anys en una institució, els 

enviem a psicòlegs, però no hi volen anar. La part emocional és una altra cosa, i aquí 

caldrà seure amb les universitats (perquè les universitats tenen el saber) i treballar 

aquest món, perquè ens donaria moltes pistes a nosaltres i a ells. Saber entendre el que 

passa, posar-hi nom i gestionar les emocions. Seria clau, perquè les emocions ben 

treballades permeten treballar la part cognitiva, el saber, afecta a tota la vida. I no sé 

com s’ha de fer. Hi ha un buit, no els hi estem oferint una cosa que és fonamental per 

viure.” (Educador, grup de discussió) 

Sobre la preparació per a la vida adulta 

Així com una part dels joves i dels educadors pensen que segons a quin centre 

residencial han estat, surten amb un nivells molt baixos d’autonomia i fan palesa una 

sobreprotecció, pel contrari, el pas pel servei de l’habitatge coincideixen que els 
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prepara bé per afrontar l’etapa adulta; el valoren com un procés de transició 

necessari i efectiu. Evidentment, n’hi ha que arriben a aquest servei més preparats i 

que l’únic que fa el pis és, o bé donar-los l’empenta final, o bé allargar els seus anys 

d’estudis. Altres aprenen a fer tot el que necessitaran per a la seva posterior 

independència: saber mantenir l’habitatge en bones condicions, saber gestionar els 

diners, aprendre a comprar i cuinar, gestionar el tema de la neteja, de la roba, 

etcètera.  

Alguns joves apunten el tema de la soledat que senten sobretot quan surten dels 

centres residencials però alguns també dels pisos, en el sentit que potser necessitarien 

més preparació per afrontar-se a la realitat tot sols, a la recerca de la feina, a les 

relacions amb les persones. Això casa amb el que comentaven alguns educadors sobre 

que és important, més enllà d'ensenyar les qüestions pràctiques, incidir en la  gestió de 

les emocions. 

Cap de les noies entrevistades té fills, és un aspecte que estan orgulloses d’haver après 

a controlar si es comparen amb altres noies que havien estat companyes seves del 

centre i que han estat mares adolescents. 

“No es el momento aún, tenemos que vivir mucho. Más adelante, cuando tengamos 

dinero, tiempo…” (Noia, grup de discussió) 

Consells que donarien als adolescents que estan en centres residencials 

“Que no sean tontas, que no se fuguen y no pierdan la oportunidad de ir a un piso. Y 

que sigan estudiando. Que hay tiempo para todo, pueden salir con los amigos, pero 

que estudien” (Noia, grup de discussió). 

Els consells dirigits als adolescents que més han sorgit tant en les entrevistes com en 

els grups de discussió dels joves són els següents: 

 Que aprofitin tot el que reben en el centre.  

 Que aprofitin per estudiar, ja que en el futur és el que més agrairan.  

 Que estableixin un vincle positiu amb els educadors, que confiïn en ells i 

segueixin els seus consells. 

 Que s’autocontrolin el comportament i aprenguin a ser responsables 

Especialment els joves pensen que cal que aprofitin l’oportunitat d’anar a un pis 

assistit si els ofereixen. 

“Que aprofitin el temps al màxim, que facin tot el que els diguin, que aprofitin per 

aprendre. Que aprofitin tenir tot el màxim per sortir ja ben preparats.” (Noi, grup de 

discussió) 
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“Que siguin ambiciosos en el sentit que s’exigeixin més. Que valorin el que tenen, però 

que s’exigeixin més del que tenen” (Noia, grup de discussió). 

“Que aprofitin, que no mirin com podrien estar si no fos per, que intentin formar-se 

més. Canvies de centres, de col·legis, d’amics, i en comptes de queixar-te, mirar el 

costat positiu (4 o 5 centres i 6 o 7 escoles) coneixes gent, etc.” (Eder, entrevista) 

Una jove diu que l’ideal seria poder-les portar un moment al futur: 

“Yo al principio no me gustaba nada el CRAE, deseaba salir, pero en los primeros meses 

del piso, quería volver al CRAE. Porque no se las puede llevar al futuro (a las niñas), 

porqué sino, se darían cuenta” (Noia, grup de discussió) . 

Consells que donarien als educadors de centre residencial 

Els joves coincideixen d’una manera majoritària en el nivell emocional: els 

aconsellarien que tractin bé als joves, que tinguin molta paciència, que els escoltin i 

que siguin empàtics, que els educadors comprenguin que cadascú ha viscut una 

història diferent i molts d’ells tenen la família lluny, físicament o emocionalment. 

Demanen directament que se’ls estimin i que els tractin de manera diferenciada, 

especialment reclamen que s’adapti la normativa a cada cas. 

“Que se pongan en la piel de los niños, que están lejos de sus padres, estar en un 

centro, tener tus problemas y además tener un montón de normativa que tienes que 

cumplir a rajatabla. Podrían ser un poco más flexibles, adaptarse un poco. Vale que son 

muchos niños y la normativa es así pero tendrían que adaptarse a cada niño como es. 

No puedes educar a todos por igual porque no son todos iguales” (Noia, grup de 

discussió) . 

“Que els entenguin, que sàpiguen que els nens els necessiten. Que tinguin una mica 

d’empatia, que els nens necessiten la figura del pare o la mare que no han tingut. Els 

educadors haurien d’estar preparats per fer aquesta figura.” (Noi, grup de discussió) 

“Que escoltin als nens.” (Noia, grup de discussió) 

“Que els educadors sabessin què és estar en un centre de menors, que sigui un crèdit de 

la carrera.” (Eder, entrevista) 

També els agradaria que els educadors insistissin als joves que han d’estudiar i els hi 

donessin el màxim suport, així com que no els sobreprotegeixin i els  preparin  per 

quan surtin. Reconeixen que el treball dels educadors és difícil, especialment amb 

adolescents per les característiques d’aquest moment vital, com en aquest diàleg: 

- “Hay educadores que hacen muy bien su trabajo, el problema está más en con 

quién se juntan los chicos y chicas. En la adolescencia somos más influenciables y 

depende de con quién te juntas, no es muy buena compañía para ti y te arrastra. Y 



2013                                                Montserrat, C., Casas, F. & Sisteró, C.                                                       55 
 

si te dicen que no estudies y vayas con ellos pues lo haces porque estás en la edad 

de dejarte arrastrar, porque te apetece salir”. 

- “Pero si tienes confianza con el educador, como mínimo ya es diferente. Si ves al 

educador como que está de tu parte más que como un enemigo, es diferente 

porque puedes contar con él”. 

Els joves pensen que seria molt interessant poder mostrar als centres com els ha anat 

alguns joves que han sortit, tant en positiu com en negatiu, perquè els adolescents 

encara en CRAE poguessin comparar i reflexionar, i insisteixen també en augmentar el 

nivell d’autonomia i responsabilitat entre els joves: 

“Pero si se puede, que vieran a la gente que ha ido a un piso. Y que comparen. Yo 

conozco a mucha gente que son madres solteras muy jóvenes, adolescentes con 

problemas de drogas o con la justicia. Son privilegiados los que pueden estudiar. Que 

desde el centro se intentara no dárselo todo hecho, sino que se lo ganen, porque si no 

es como una burbuja, no saben qué hay fuera. La ropa no viene del cielo y la ropa no se 

lava sola. Que los niños comenzaran a valorar antes las cosas”. 

Consells que donarien als professionals que treballen amb joves extutelats majors 

d’edat 

La majoria coincideixen en valorar molt favorablement la tasca que fan i el consell és 

que continuin fent el que ja fan, i sobretot procurar que l’administració no retalli 

aquests recursos ni aquests professionals.  

“Jo els hi donaria les gràcies i ja està.”  (Noi, grup de discussió) 

“Tots els educadors que tinc jo, són perfectes. Quan més els necessito, estan allà, quan 

no, no. Són molt comprensius. Quan ja és hora d’anar a dormir, ells no venen, però si hi 

ha un problema, sí. T’aconsellen, t’ajuden. Que segueixin igual.” (Noi, grup de 

discussió) 
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Es va enviar un enllaç als qüestionaris en format electrònic a 34 entitats federades a 

FEPA i a 80 centres residencials que tenen joves de 16 a 18 anys (si bé que alguns 

centres tenen un ventall més ampli d’edats). Vam rebre respostes de 25 entitats de 

FEPA i de 55 centres, configurant una mostra total de 218 professionals (Taula 18). 

Taula 18. Número del professionals de la mostra 

Num de professionals de centres <18 anys 164 

Num de professionals de serveis per a joves 18-21 anys 54 

Total  218 

 

Dels 164 professionals de centres que han contestat n’hi ha 39 CRAE, 8 de centres 

d’acolliment, 5 de pisos assistits 16-18 anys, 1 de CREI, 1 de casa d’infants i 1 de 

residència maternal. Els 54 professionals de serveis per a majors de 18 anys extutelats 

treballen a 25 entitats federades a FEPA. 

L’edat dels professionals (Taula 19) es concentra en quasi la meitat de la mostra entre 

els 30 i els 39 anys, no sent un col·lectiu excessivament jove. La mitjana està en 

gairebé 36 anys pels de centres, i gairebé 38 pels de serveis per a extutelats.  

Taula 19. L’edat dels professionals serveis 16-21 

 Professionals centres <18 Professionals serveis 18-21 Total 

24-29 anys 35 4 18,9% 

30-39 anys 70 27 47,1% 

40-49 anys 41 16 27,7% 

50-61 anys 9 4 6,3% 

Total 155 51 100% 

 

Entre els professionals de centres hi ha una gran majoria de dones (Gràfic 13), però 

entre els que treballen en serveis per a joves extutelats els percentatges estan més 

anivellats. 

 

Gràfic 13. Sexe dels professionals dels serveis 16-21 
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Pel que fa a les titulacions (Taula 20) la majoria són educadors socials (diplomats o 

habilitats) i la resta de titulacions es refereixen sobretot al camp de la psicologia, 

pedagogia o treball social.  

 

Taula 20. Titulació dels professionals dels serveis 16-21 anys 

 Professionals centres <18 Professionals serveis 18-21 Total 

Educació social18 106 27 62,7% 

Psicologia 13 9 10,4% 

Pedagogia 9 4 6,1% 

Treball social 9 4 6,1% 

CFGS 8 4 5,7% 

Psicopedagogia 1 1 0,9% 

Altres 13 4 8,0% 

 159 (75%) 53 (25%) 212  

 

Les respostes ens indiquen que ens trobem davant d’un col·lectiu de professionals amb 

bastants anys d’experiència (Taula 21), doncs quasi tres de cada quatre porten més de 

5 anys treballant en el camp. 

 

Taula 21. Anys d’experiència dels professionals 

 Professionals centres <18 Professionals serveis 18-21 Total 

0-4 anys 54 6 27,9% 

5-9 anys 55 20 34,9% 

10-14 anys 28 8 16,7% 

15-19 anys 17 7 11,2% 

20 o més anys 10 10 9,3% 

Total 164 (76,3%) 51 (23,4%) 215 (100%) 

 

En els següents subapartats es presenten els resultats de les valoracions que els 

professionals fan sobre diferents aspectes del procés de transició dels joves provinents 

de centres residencials. Les escales tenien valors d’1 a 10, sent 1 “molt en desacord” i 

10 “molt d’acord”. 

 

 

Pensant en la majoria dels joves, els professionals valoren que el que més els ha servit 

d’haver estat en un centre abans dels 18 anys, és per tenir accés a serveis i 

tractaments, viure d’acord amb normes, i tenir més oportunitats per estudiar i 

aprendre a conviure amb altres (Gràfic 14). A l’altre extrem coincideixen en que els 

                                                           
18

 Incloses habilitacions 
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serveix molt poc actualment per trobar feina. Els ítems relatius a evitar situacions de 

major risc, clarificar la seva relació amb família biològica i l’assoliment d’autonomia, no 

destaquen en el rànquing. Val la pena comentar que, en general, a aquestes darreres 

preguntes responen amb  valoracions més positives els professionals dels centres 

residencials. 

 
Gràfic 14. Aspectes valorats pels professionals de l’estada als centres abans dels 18 anys 

 
 

 

Per tal d’aprofundir en els aspectes de la sortida dels joves dels centres i en la decisió 

de derivar-los o no a alguns dels programes de l’ASJTET (Taula 22), se’ls preguntava 

als professionals sobre els motius i les circumstàncies que s’acostumen a donar.  

Taula 22. Participació dels joves sobre la derivació a l’ASJTET 

Els joves participen en la 
decisió d’anar al programa: 

Professionals 
centres <18 

Professionals 
Serveis 18-21 

Total 

 M DT  M DT M                   DT 

De suport econòmic -- -- 8,15 1,459   

De pisos assistits 7,69 1,973 7,54 2,044 7,65 1,988 

D’inserció sociolaboral -- -- 7,56 1,633   

De suport jurídic -- -- 7,46 1,883   

Els joves coneixen els serveis  
on poder accedir 

5,80 2,470 6,24 1,980 5,91 2,358 
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Coincideixen que en l’aspecte que més participen és en decidir que necessiten un 

suport econòmic, però el fet d’anar als altres programes presenta també mitjanes 

altes. Finalment també hi ha força acord en que els joves desconeixen en general els 

recursos que tenen quan facin 18 anys. 

Hi havia un conjunt de preguntes destinades només als professionals del centres 

residencials (Taula 23) referent a la sortida dels joves dels centres. Per una banda, 

se’ls preguntava sobre el percentatge aproximat de derivacions que feien al servei 

d’habitatge de l’ASJTET. Les respostes indiquen que hi ha bastants centres que no 

acostumen a derivar cap jove als pisos assistits i alguns altres que ho fan més sovint, 

situant-se la mitjana entre tots els consultats en el 15% de derivacions.  

 

Per altra banda, en els casos que proposen el jove a l’ASTJET, el programa més triat és 

el dels pisos assistits, seguit del d’inserció laboral i prestacions econòmiques. 

 

Taula 23. Quan deriven a l’ASJTET, a quin programa ho fan des dels centres 

 Professionals centres <18 

Servei Habitatge 83,3% 

Serveis Prestacions Econòmiques 52,8% 

Servei Inserció Sociolaboral 62,9% 

Servei Acompanyament Jurídic 11,8% 

Podien triar més d’una resposta pel que el total no suma 100 

S’ha intentat aprofundir en els motius que els porten a derivar els joves concretament 

al programa d’habitatge i els motius que els fan desistir de fer-ho. Coincideixen en que 

el principal motiu per anar a un pis és la manca de suport familiar juntament amb 

l’orientació de l’educador aconsellant que s’acullin al programa habitatge (Gràfic 15).  

Gràfic 15. Motius pels quals deriven els joves als pisos assistits. 

 
 

Pel contrari, els factors que frenen el fet proposar-los el programa habitatge (Taula 

24) són de tipus personal: les característiques del jove, la seva conducta i motivació. 

Per altra banda, el fet de no tenir estudis reglats no sembla el principal impediment. 
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Taula 24. Motius pels quals no deriven els joves als pisos assistits. 

El motiu principal pel qual els joves no van a un pis assistit és: Professionals 
centres <18 

 M DT 

Per característiques incompatibles dels joves amb el perfil del pis 7,81 2,067 

Per problemes de conducta 7,57 2,120 

Per manca de motivació dels joves 6,24 2,750 

Per manca de projecte definit dels joves 5,94 2,250 

Per existència de suport familiar 5,65 2,835 

Perquè el jove s’independitza 4,69 2,590 

Per manca d’estudis reglats dels joves 4,54 2,306 

Perquè el CRAE no coneix el recurs de pis assistit 2,53 2,198 

 

 

 

Els professionals dels centres amb nois i noies fins els 18 anys mostren una gran 

variabilitat en respondre si la majoria dels joves decideixen el tipus de relació que 

volen tenir amb la seva família biològica, quedant-se en una mitjana molt moderada 

(Taula 25). Pel que fa a si la majoria dels joves tenen una xarxa d’amics que els 

proporciona suport, la mitjana de les respostes és ben baixa, bo i que és una mica més 

alta la dels professionals que atenen joves de la franja de 18-21anys. 

Taula 25. Sobre la família i els amics 

 Professionals 
centres <18 

Professionals 
Serveis 18-21 

Total 

Els joves: M DT  M DT M             DT 

Decideixen la relació amb la família 6,77 1,979 -- -- 6,77 1,979 

Tenen una xarxa d’amics que els 
proporciona suport * 

4,91 1,899 6,33 1,682 5,26 1,944 

* Diferència significativa entre les respostes dels professionals dels dos col·lectius 

 
Gràfic 16. Principals referents dels joves 
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En general coincideixen en que els educadors constitueixen un dels principals 

referents pels joves mentre aquests estan al sistema de protecció, seguit pels amics. 

La família ocupa el tercer lloc, sent la resta d’opcions molt menys rellevants, tal com 

veiem al Gràfic 16. 

 

 

Existeix un alt grau d’acord en que per seguir estudiant els cal suport econòmic i la 

importància de tenir com a mínim el graduat d’ESO (Gràfic 17). Els professionals que 

treballen en centres residencials també pensen que la situació de crisi econòmica 

actual fa que els joves vegin el fet d’estudiar com l’única opció que tenen en no trobar 

feina. 

Pel contrari, es mostren més pessimistes en les possibilitats d’incrementar la seva 

inclusió en l’ensenyament reglat, cicles formatius o batxillerat i no pensen que fer un 

PQPI sigui perdre el temps, tot i que hi ha una gran variabilitat de respostes en aquest 

ítem. 

Gràfic 17. Sobre la formació dels joves 

 

En relació als factors que influeixen en les baixes taxes de graduats d’ESO entre els 

joves tutelats (Taula 26), els educadors dels centres residencials pensen que els 

principals són de caire personal, és a dir, la manca de motivació, la seva inestabilitat 

emocional i poques capacitats, coincidint amb les opinions dels que treballen amb la 

franja 18-21. 

Són en general menys proclius a pensar en factors més de caire social o de l’entorn 

com poden ser la manca de xarxa de suport, de reforç escolar o de recurs adient, i 

encara menys, l’entorn residencial. 
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Taula 26. Motius principals per no tenir el graduat d’ESO 

 Professionals 

centres <18 

Professionals 

serveis 18-21 

Total 

Manca de motivació 84,7% -- 84,7% 

Inestabilitat emocional 81,0% 60,4% 75,9% 

Manca capacitats del/la jove 48,5% 56,6% 50,5% 

Manca xarxa suport apropiada 35,6% 32,1% 34,7% 

Manca reforç escolar 22,7% 28,3% 24,1% 

Manca recurs on fer-la 22,1% 20,8% 21,8% 

Manca estabilitat en el recurs residencial 11,7% -- 11,7% 

Podien triar més d’una resposta pel que el total no suma 100 

 

Se’ls preguntava sobre per a què els servia estar en un pis assistit (Taula 27). Les 

respostes amb puntuacions més altes són les relatives a assolir autonomia, tenir més 

oportunitats per estudiar, guanyar en responsabilitats i conseqüentment no entrar en 

espirals d’exclusió social. Pel que menys opinen que serveix és per clarificar la relació 

amb la seva família biològica, fet que no constitueix tampoc un objectiu en cap dels 

programes de l’ASJTET. 

 
Taula 27. Per a què serveix anar a un pis assistits i/o d’autonomia 

 Professionals serveis 18-21 

  M DT 

Assolir autonomia 8,24 1,212 

Tenir més oportunitats formatives 8,20 1,279 

Assolir responsabilitat i maduresa 8,15 1,106 

Evitar entrar en exclusió social 8,09 1,229 

Aprendre a conviure amb altres persones 8,00 1,213 

Tenir accés a serveis i tractaments 7,93 1,372 

Evitar situacions de major risc 7,80 1,294 

Viure d’acord amb unes normes 7,79 1,321 

Saber administrar millor els diners 7,74 1,443 

Clarificar la relació amb la família 6,30 1,716 

 

Pel que fa a les principals dificultats que els professionals de la franja 18-21 troben en 

els pisos assistits o d’autonomia (Taula 28), trobem que cap dels ítems assoleix 

puntuacions massa altes, situant-se a la part una mica més alta les dificultats en el 

desenvolupament de les tasques domèstiques i l’administració dels diners. 
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Taula 28. Principals dificultats en els pisos assistits i d’autonomia 

 Professionals serveis 18-21 

 M DT 

Problemes per desenvolupar tasques domèstiques 6,94 1,669 

Problemes en administrar els diners 6,47 1,987 

Problemes amb les normes 5,57 1,755 

Problemes de convivència 5,44 2,169 

Problemes d’adaptació 5,44 1,978 

 

 

En general sembla que els professionals que treballen amb extutelats tenen una 

percepció de la vida dels joves com a més normalitzada (Taula 29) que els que 

treballen en centres residencials, doncs perceben que tenen menys problemes amb la 

justícia, fan un ús més comú del temps lliure, i tenen menys problemes de salut. 

També perceben una tendència a expressar que marxaran del país per trobar feina.  

 
Taula 29. Altres aspectes de la vida dels joves 

 Professionals 
centres <18 

Professionals 
serveis 18-21 

Total 

Els joves: M DT  M DT M             DT 

Tenen més problemes amb la justícia que 
la resta de joves * 

6,24 2,329 4,89 2,246 5,90 2,377 

Fan ús del temps lliure similar a la resta 5,72 2,441 6,30 1,919 5,87 2,329 

Tenen més problemes de salut que la 
resta de joves 

4,19 2,586 3,79 1,925 4,09 2,440 

Cada vegada volen més marxar del país* 3,58 2,502 4,83 2,263 3,90 2,499 

* Diferència significativa entre les respostes dels professionals dels dos col·lectius 

 

Davant la pregunta de en què consisteix principalment la seva feina, encapçala el 

consens per la part alta de les puntuacions el fet d’ajudar-los en l’organització i 

assumpció de responsabilitats, i a l’altre extrem, poder ajudar-los en trobar una feina, 

puntuació baixa deguda presumiblement al context de crisi econòmica (Gràfic 18).  
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Gràfic 18. Valoració de la feina per part dels professionals. 

 
* Diferència significativa entre les respostes dels professionals dels dos col·lectius 

Pel que fa al grau d’acord sobre les propostes de millora que caldria implementar 

(predefinides en el qüestionari) (Taula 30), els professionals de centres residencials 

posen més èmfasi en cada uns dels aspectes assenyalats, que els que treballen amb 

extutelats, especialment en tot allò referit a augmentar l’oferta de suport pels joves  

que no poden accedir a l’actual cartera de serveis de l’ASJTET. 

 

Taula 30. Millores que proposen els professionals. 

Caldria millores en: Professionals 
centres <18 

Professionals 
serveis 18-21 

Total 

 M DT M DT M DT 

Dissenyar suport pels + 18 anys que 
no accedeixen a l’ASJTET * 

8,87 1,668 8,19 1,545 8,70 1,661 

Augmentar oferta de pisos assistits * 8,64 1,593 7,46 2,238 8,34 1,845 

Augmentar la formació reglada dels 
joves 

8,23 1,818 8,06 1,535 8,19 1,749 

Augmentar el treball per la seva 
autonomia * 

8,47 1,422 7,38 1,894 8,19 1,619 

Proporcionar més suport emocional i 
ajudar en la gestió de les emocions 

-- -- 7,85 1,537 7,85 1,537 

 

Aquesta part també es va explorar amb una pregunta oberta. Se’ls demanava quins 

recursos pensaven que hauria d'oferir l'ASJTET que actualment no tenia i també 

podien fer propostes a la part final de les observacions. Pels professionals que 

treballen amb joves extutelats 18-21 anys, les propostes, ordenades de major 

coincidència a menys, són les següents: 

 Crear pisos assistits (sense presència 24h d'educadors) destinats a adolescents de 

16/17 anys on puguin començar a fer estades curtes, començar a viure 
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autònomament i treballar competències específiques com a fase preparatòria a la 

seva entrada al pis assistit per a majors d’edat. 

 Oferir diversos serveis de tipus terapèutic, odontològic, oculista i altres, donat que 

molts dels joves extutelats no tenen recursos econòmics per costejar-ho. 

 Oferir-los avantatges com a col·lectiu vulnerable, facilitant-los l'accés a: beques, 

formació, habitatge social/protegit, descomptes de transport, etc. 

 Donar suport econòmic pels que queden exclosos o no tenen dret a cap ajut 

econòmic, pensant també amb els estrangers amb situacions complicades. 

 Ampliar les possibilitats per a tots aquells joves que no entren dins el perfil per 

anar a un pis assistit. També treballar la motivació en el jove per a buscar 

alternatives (família, amics) i potenciar les seves capacitats i habilitats per 

aconseguir-ho. 

 Realitzar formació continuada i permanent pels educadors. Supervisió el treball 

educatiu que realitzen els educadors del projectes. 

 Que l’ASJTET pugui fer més de mediador entre el centre i les empreses per oferir-

los una bona inserció laboral. 

 Oferir ajuts als joves ex-tutelats que han estat tutelats per altres administracions 

de l'estat espanyol i que ho poden demostrar. 

 Donar suport econòmic per les activitats de temps lliure normalitzades. 

 Oferir formació pels joves estrangers que arriben sense estudis (o només estudis  

religiosos) per tal que puguin accedir després als ensenyaments reglats. 

 Oferir programes psicopedagògics (formació) per a joves i recursos psicològics 

(gestió de les emocions). 

A més, un 7% va respondre que els recursos que ofereix ASJTET són molt complerts, 

sense assenyalar cap millora. 

Entre els professionals que treballen en centres amb joves menors de 18 anys, les 

propostes que fan, ordenades també de major a menor freqüència, són les següents: 

 Crear més diversitat d’oferta de pisos per a majors de 18 anys que abasti a joves 

amb característiques i circumstàncies diverses: 

o Pisos on puguin anar les noies amb els seus fills o filles quan surtin del 

centre i durant un marge més alt de temps. 

o Habitatges per a nois/es amb discapacitat intel·lectuals i/o altres 

problemes, per exemple, de conducta. 

o Oferir pisos assistencials per a joves que no han complert la majoria d’edat 

però que per situacions diverses s’han d’emancipar. 

 Ampliar el servei d’orientació d’inserció laboral, tant per a joves tutelats com 

extutelats, també per a joves amb discapacitats. 

 Oferir més suport a la formació acadèmica dels joves: 

o Ampliar el ventall de possibilitats formatives pels joves tutelats i extutelats. 

o Promoure activitats per augmentar les competències lingüístiques, 

especialment per a joves sense estudis primaris 
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o Oferir un servei de voluntaris que donin suport acadèmic als joves tutelats i 

extutelats 

 Oferir recursos professionals de seguiment i acompanyament de situacions 

diverses: 

o Per a joves que compleixen la majoria d’edat i no responen al perfil de pis 

assistit 

o Oferir serveis assistencials a ser possible a prop de la residència a on han 

conviscut. 

o Oferir recursos per a nois/es amb falta de motivació o amb problemes de 

consum de tòxics. 

o Oferir un seguiment tutelat per a joves amb intel·ligències límits o malalts 

mentals. 

 Ampliar els recursos de suport econòmic per a joves tutelats i extutelats. 

 Crear un servei de suport psicològic per atendre als joves tutelats i extutelats en les 

seves preocupacions, malalties mentals, gestió de les emocions, etc. 

 Crear una xarxa de serveis jurídics per ajudar als joves amb casos judicials 

pendents. 

 Proporcionar formació pràctica als joves en diferents àmbits que poden ésser 

funcionals per a ells (declaració d’hisenda, nacionalització, contractació laboral,...) 

 Oferir un servei de formació permanent als tutors dels joves. 

 Seguir treballant hàbits i competències específiques amb els joves, especialment 

amb aquells que no ho han pogut assolir abans de la majoria d’edat. 

 Disposar de més professionals i recursos per un millor funcionament dels serveis. 

 Oferir mediació, suport i acompanyament dels joves amb professionals dintre de 

l'àmbit familiar. 

 Oferir més flexibilitat en els programes.  

 Crear un espai de trobada entre joves tutelats i extutelats per explicar-les les seves 

experiències positives i negatives. 

 Caldria un major control en els pisos per evitar furts, i la falta de disciplina. Pautar 

conjuntament unes normes de convivència per millorar-la a pisos i als centres. 

 Millorar la coordinació dels EAIA amb els serveis, inclosos els de majors de 18 anys. 

 Participació més directa del tutor en la gestió de l’ajuda econòmica. 

 Eliminar el circuit per als MENA, és segregador i els treu oportunitats d’inserció 

cultural i laboral. 

 Utilitzar les enquestes per millorar els recursos cap els joves tutelats i extutelats. 

 

També un 7% va indicar que no manca res, que ja està bé com està. 

Finalment, l’apartat de la satisfacció amb la feina mostra puntuacions més o menys  

altes (Gràfic 19), observant-se diferències entre col·lectius, sent el dels professionals 

que treballen amb els joves extutelats els que mostren més satisfacció. Per altra 
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banda, pels professionals que treballen en centres la satisfacció amb el tipus de sortida 

que fan els joves no és massa alta. 

 
Gràfic 19. Satisfacció amb la feina 
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En aquest apartat es ressalten i resumeixen els resultats exposats en els apartats 4 

(grups de discussió i entrevistes majoritàriament a joves) i 5 (qüestionaris a educadors) 

amb l’ànim de contrastar les respostes obtingudes. 

 

El pas pel centre residencial 

 

Coincideixen joves i educadors en que el pas pel centre pot facilitar als adolescents a 
aprendre a viure d’acord amb unes normes, tenir més oportunitats per estudiar i 
aprendre a conviure amb altres. Els educadors ressalten l’accés a serveis i tractaments 
que els representa. Els joves en canvi destaquen el fet d’haver evitat estar en 
situacions de major risc, per ells ha estat una taula de salvament i en alguns casos un 
trampolí.  
 
Per altra banda, els joves suggereixen que es podrien treballar més els aspectes 
d’autonomia, doncs en alguns centres reconeixen que els donen tot fet, així com 
poder tenir referents més estables. Les queixes van dirigides especialment als centres 
d’acollida. Educadors i joves coincideixen en que actualment estar en un CRAE els 
serveix molt poc per trobar feina. 
 
Els consells que els joves dirigeixen als adolescents que encara estan a centres és que 
aprofitin per estudiar, que estableixin un vincle positiu amb els educadors, que 
s’autocontrolin el comportament i aprenguin a ser responsables i que aprofitin 
l’oportunitat d’anar a un pis assistit si els ofereixen. 

Els consells dirigits als educadors de centre residencial van en el sentit que tinguin 
molta paciència, que escoltin als adolescents i que siguin empàtics, tractant-los de 
manera diferenciada, que els obliguin a estudiar i que no els sobreprotegeixin. 

 
Quan els joves marxen dels centres residencials 

S’afirma majoritàriament que els joves desconeixen, en general, els recursos que 
tenen quan fan 18 anys i que són els educadors els que els orienten, també per anar a 
un pis assistit. Entre els centres consultats, però, n’hi ha bastants que no acostumen a 
derivar cap jove als pisos assistits, majoritàriament degut a les característiques 
personals i socials dels joves en centres, aspecte confirmat pels joves entrevistats que 
són conscients que cal un compromís que no tots poden assumir. El fet de no tenir 
estudis reglats no sembla el principal impediment, doncs molts hi accedeixen amb 
nivells acadèmics baixos.  

El principal motiu per anar-hi és l’econòmic i perquè no tenen un altre lloc on anar a 
viure o perquè tenen clar que no volen tornar amb la família. Tots reconeixen que 
viure en un pis assistit els dóna la possibilitat de seguir formant-se i retardar la seva 
emancipació, com fan els altres joves de població general. Reconeixen també el 
sentiment de soledat en el moment de sortir dels centres residencials 
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La xarxa de suport familiar i social 

Un cop han marxat del centre, per alguns joves les relacions amb la família es tornen 
més fluides i en d’altres es distancien o s’interrompen. Quasi cap dels joves que han 
participat de l’estudi viu amb algun dels progenitors, la majoria, o bé estan en pis 
assistit, o s’han independitzat. Quasi cap reconeix que la família els sigui una font de 
suport actualment, però sí viceversa, especialment pels joves immigrants. 

La gran majoria dels joves afirmen que tenen una xarxa d’amics que els proporciona 
suport (molts d’ells extrets de l’àmbit formatiu), i en canvi els educadors són més 
moderats en puntuar aquest aspecte. 

Coincideixen uns i altres en que els educadors constitueixen un dels principals 
referents pels joves mentre aquests estan al sistema de protecció. Un cop han marxat 
del centre, molts dels joves diuen que mantenen encara relació amb els que van ser 
els seus educadors i també amb alguns dels nois/es. 
 
Bastants joves relaten haver-se buscat o tingut persones clau en el seu itinerari, dins o 
fora del sistema de protecció, a qui poder recórrer quan ho han necessitat. 

 
L’àmbit educatiu/formatiu dels joves 
 

Queda palesa la necessitat de potenciar el binomi suport a l’estudi + suport econòmic 
(i habitatge quan cal). Existeix un alt grau d’acord en la importància d’estudiar per 
millorar la seva situació, que per seguir estudiant els cal suport econòmic i la 
importància de tenir com a mínim el graduat d’ESO. També coincideixen en que es 
veu el fet d’estudiar com l’única opció que tenen en no trobar feina. 

Ara bé, també coincideixen en que resulta dificultós incrementar la seva inclusió en 
l’ensenyament reglat post obligatori. Els joves són molt contundents, però, en afirmar 
que actualment fer un PQPI és perdre el temps, i que cal incidir directament amb 
l’obtenció del graduat d’ESO. 

Els educadors dels centres residencials pensen que els principals impediments per 
assolir el graduat d’ESO són els de caire personal (motivació, inestabilitat emocional, 
motivació i capacitats). Els joves pensen que tenir més edat i haver-se trobat amb 
serioses dificultats relacionades amb la manca de formació els han fet canviar 
radicalment d’opinió i tenir una actitud favorable a estudiar.  

Els educadors són en general menys proclius a pensar en factors més de caire social o 
de l’entorn com poden ser la manca de xarxa de suport, de reforç escolar o de recurs 
adient, i encara menys, l’entorn residencial. Però els joves pensen que malgrat la 
negativa a estudiar mentre estan al centre, caldria més contundència, suport i 
implicació per part del sistema de protecció, per tal d’aconseguir que seguissin 
estudiant. 

 
Els pisos assistits 

Coincideixen educadors i joves que estar en un pis assistit els serveix per a assolir 
autonomia, tenir més oportunitats per estudiar, guanyar en responsabilitats i 
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conseqüentment no entrar en espirals d’exclusió social. Els joves diuen que els ha 
permès saber com organitzar-se, com gestionar el temps i els diners, a conviure i  
aprendre a fer les feines de casa i sobretot ha evitat no haver-se d’enfrontar sols a la 
vida adulta amb 18 anys. 
 
Tots sense excepció creuen que els pisos han de seguir existint, la majoria no volen ni 
imaginar-se que hagués passat si no haguessin tingut aquesta oportunitat, i en tot cas 
afirmen que no haguessin seguit estudiant.  

Pel que fa a les principals dificultats entre els joves sobresurten tres aspectes: el de les 
dificultats de convivència amb els companys de pis, el de les normes que tenen els 
pisos assistits, i el grau d’autonomia i/o de control que es dóna. Tots tres aspectes 
tenen defensors i detractors entre els joves de la mostra.  
 
El joves coincideixen que el pas pel servei de l’habitatge els prepara bé per afrontar 
l’etapa adulta; el valoren com un procés de transició necessari i efectiu. 

 

Altres aspectes de la vida dels joves 

En general hi ha coincidència en percebre que els joves tenen menys problemes amb 
la justícia del que sembla en l’imaginari col·lectiu, fan un ús del temps lliure com els 
altres joves, i no pateixen massa problemes de salut. Els professionals que treballen 
amb extutelats tenen una percepció de la vida dels joves com a més normalitzada que 
els educadors que treballen en CRAE. 
 
Tenen molts problemes de caire econòmic i laboral, doncs és un col·lectiu que pateix 
molt especialment la manca de feina. De fet, entre la mostra, quasi cap treballava i 
això els angoixava molt, doncs tenen la sensació que pot empitjorar la seva situació 
futura. Expressaven la idea de marxar del país per trobar feina quan acabin els estudis 
o la prestació econòmica. Als joves estrangers els preocupa molt el tema del permís 
de treball i residència. 
 
Pensant en el present estan orgullosos d’estudiar, de tenir amics i un sostre. Mostren 
una autoconfiança destacable. Cap de les noies de la mostra té fills i és un aspecte 
molt valorat en positiu per elles.  

 
Valoració de la tasca desenvolupada els professionals i propostes de millora 

En general, tots els joves entrevistats valoren molt positivament la feina que fan els 
educadors. Sobretot en aspectes com acompanyar-los en el seu procés, aconsellar-los, 
ajudar-los a buscar la feina, organitzar-se i tenir responsabilitats per poder mantenir 
un pis. També valoren el suport emocional que reben i que no els deixen tirar la 
tovallola; noten que els educadors es preocupen per ells, els pregunten sovint com 
estan i els hi donen suport i consells. 

Els educadors es mostren bastant satisfets amb la tasca que desenvolupen (més els 
dels serveis de 18 a 21 anys, que els de centres residencials). Fan notar, però, 
limitacions com que no sempre els joves es deixen acompanyar o la reducció de les 
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prestacions i recursos pels joves, dificultats pels permisos de residència i treball, i 
especialment dificultats per a la inserció laboral, en general i molt especialment els 
que no tenen ni l’ESO. Pensen també que caldria millorar en el treball de la gestió de 
les emocions. 

Els consells que els joves donen als professionals que treballen amb joves extutelats 
majors d’edat és que continuïn fent el que ja fan, i sobretot procurar que 
l’administració no retalli aquests recursos ni aquests professionals.  

Els educadors, tant dels centres com dels serveis 18-21, fan tot un seguit de propostes 
de millora (detallades a l’apartat 5.H) i de manera majoritària sobresurt especialment  
tot allò referit a augmentar l’oferta de suport – d’habitatge i d’altres - pels joves que 
no poden accedir a l’actual cartera de serveis de l’ASJTET. 
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És un mèrit en si mateix el fet que l’administració, en aquest cas la catalana, tingui un 

servei per als joves extutelats des del 1994. La xifra de més de 6000 joves atesos parla 

per si sola. És sens dubte una excepció en el marc de l’Estat Espanyol i en gran mesura 

també europeu. També ho és el fet que s’hagin recollit des de llavors unes dades de 

manera sistemàtica i que ara ens permetin reflexionar sobre el què ha funcionat i el 

que caldria millorar. I és també un mèrit a destacar que la xarxa d’entitats hagi fet 

possible amb el seu esforç (no sempre reconegut i suficientment recompensat) una 

considerable oferta de serveis i programes pels joves que surten del sistema de 

protecció, la utilitat i la qualitat dels quals és reconeguda per tots els agents socials 

implicats. Que els tècnics d’aquesta administració i les entitats hagin promogut 

conjuntament un estudi valoratiu del procés i dels resultats assolits al llarg d’aquests 

anys (des del 1994) mostra una voluntat d’aprendre de l’experiència i millorar de cares 

al futur. 

La recerca duta a terme ha perseguit copsar el punt de vista de les persones 

directament implicades en el procés – joves i professionals - i s’ha inclòs la perspectiva 

de l’evolució històrica. La col·laboració de tots els agents esmentats ha estat molt alta, 

facilitant la tasca en tot moment. 

Quan l’Àrea de suport al jove tutelat i extutelat inicia el seu camí19 les característiques 

de la població atesa són majoritàriament joves espanyols d’ambdós sexes amb els 

objectius principals d’aconseguir pis i feina. La dècada del 2000 reflecteix de manera 

progressiva una entrada al sistema de protecció de joves immigrants, molts d’ells 

sense la família al país, fent decantar la balança cap al gènere masculí i amb limitacions 

notables en la seva motxilla acadèmica. Tanmateix, aquesta període ve acompanyat 

d’un salt qualitatiu endavant en el tema del suport econòmic, l’acompanyament 

jurídic, els pisos per a joves 16-18 anys i la cobertura que li dóna la Llei 14/2010 al 

suport als joves extutelats. Finalment un gir modest però ferm cap al foment i la 

prioritat de la formació acadèmica queda reflectit amb la creació de la residència 

d’estudiants i les beques20 de suport als estudis, a banda dels esforços de reforç 

escolar que fan les entitats.  

Joves i educadors coincideixen en que el context socioeconòmic ha influenciat també 

l’evolució seguida: a finals del 90 i fins ben entrada la dècada del 2000 amb una 

mínima formació s’aconseguia entrar al mercat laboral. Les feines eren poc 

qualificades i inestables però permetien iniciar l’emancipació dels joves en termes 

d’habitatge i independència econòmica. En els darrers anys, la combinació de manca 

d’ofertes laborals per les persones sense una mínima formació reglada i la situació 

                                                           
19

 Sota el nom de Pla interdepartamental per a joves majors de 18 anys 
20 Programa amb el suport de “La Caixa” 
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difícil de trobar feina (que encara es complica més entre la població estrangera, per la 

dificultat d’aconseguir permisos de treball), ha canviat l’escenari. Una de les 

conseqüències és que es dóna més rellevància a la formació, sigui per aconseguir feina 

en un futur, sigui per mantenir-se ocupat. Aquest escenari requereix òbviament de la 

disponibilitat d’un coixí econòmic. 

Aquesta recerca ha contribuït a dissipar alguns dubtes sobre la utilitat dels serveis: 

 Les dades analitzades en el període 1994 -2012 ens posen en evidència que: 

o Per l’ASJTET han passat més de 6000 joves, que majoritàriament han 

obtingut valoracions positives pel que fa al seu projecte educatiu un 

cop s’ha tancat el cas.  

o Majoritàriament han finalitzat el procés d’emancipació amb èxit. 

o Majoritàriament han estat capaços d’anar a viure de manera 

autònoma després de passar per l’ASJTET. 

 Els joves entrevistats i els que han participat als grups de discussió han 

manifestat majoritàriament que: 

o Si no haguessin estat atesos per l’ASJTET, especialment amb l’oferta de 

pis assistit i suport econòmic, probablement estarien malvivint. 

o Molts d’ells no haguessin pogut seguir estudiant. 

o No haguessin pogut tenir el suport per trobar una feina. 

o Els ha ajudat a aprendre a viure de manera autònoma. 

 Els professionals en general coincideixen amb aquests punts i mostren 

satisfacció per la feina feta. Ara bé, tant els joves com sobretot els 

professionals identifiquen àrees on caldria anar millorant i que constitueixen 

veritables reptes de futur. 

Pels serveis per a joves extutelats (16-21 anys):  
 

1. Mantenir els actuals programes que ofereixen l’ASJTET i les entitats vinculades: 

Aquest estudi ens permet destacar que (a) les dades del període 1994-2012 

mostren resultats positius, (b) els joves usuaris d’aquests serveis en fan una 

valoració molt positiva, i (c) en general també la fan els professionals que hi 

treballen. Aquest repte pren molta rellevància en el context socioeconòmic de la 

segona dècada del segle XXI i el seu abast fa referència tant als programes 

d’habitatge, com el de suport econòmic, d’inserció sociolaboral i acompanyament 

jurídic. Seguir oferint aquests serveis sobretot implica - a la llum dels resultats - 

invertir en autonomia i educació en la franja dels joves vulnerables, i per tant, 

representa treballar de manera eficaç i eficient per la seva inclusió social. 

2. Perfeccionar el sistema de recull de dades per tal que pugui reflectir amb claredat 

els resultats obtinguts i el tipus d’atenció rebuda. 
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3. Diversificar l’oferta de serveis per tal que arribi a més joves que surten del 

sistema de protecció: Caldria augmentar el ventall d’oferta de serveis per tal de 

poder incloure als joves extutelats amb algun tipus de discapacitat, malaltia 

mental, problemes de conducta o altres; així com augmentar l’oferta de pisos per a 

joves de 16 a 18 anys. Aquesta diversificació i ampliació de serveis es refereix 

principalment amb els programes d’habitatge, suport econòmic i inserció laboral. 

És a dir, la valoració és molt positiva pels que s’hi han acollit, però els joves amb 

aquests tipus de dificultats necessiten de recursos més adaptats a la seva situació 

per tal de poder fer front al procés de transició a la vida adulta de manera 

satisfactòria per ells.  

4. Aprofundir en determinades àrees per estabilitzar i augmentar els resultats 

positius: 

a. Prioritzar la inclusió del joves a l’ensenyament reglat. Aquest repte no 

només implica a l’ASJTET i a les entitats, sinó que també al departament 

d’Ensenyament i a la DGAIA per tal de millorar l’adequació del sistema 

educatiu i l’entorn residencial a les necessitats específiques dels infants i 

adolescents sota mesura de tutela. Els resultats ens indiquen que el binomi 

suport per a l’educació + suport econòmic afavoreix la inclusió social 

d’aquests joves. 

b. Suport als professionals que treballen amb aquests joves pel que fa al 

treball de la gestió de les emocions.  

Per l’atenció residencial <18 anys: 

Malgrat no era l’objecte principal de l’estudi, va ser una àrea que es va explorar tant a 

nivell quantitatiu com qualitatiu donat que hi està directament relacionada en ser d’on 

provenen majoritàriament els joves que s’acullen a l’ASJTET. Els resultats ens indiquen 

el següent: 

1. Caldria augmentar el treball vers l’autonomia personal i social dels adolescents en 

alguns centres, fent-los més responsables i partícips el seu propi procés. 

2. Cal prioritzar la inclusió dels joves en l’ensenyament reglat obligatori i post 

obligatori, disminuint els elevats percentatges de PQPI, els quals també són 

criticats pels joves en no percebre’ls útils per inserir-se al món laboral actual. 

3. Cal poder rebre una atenció més personalitzada i establir vincles propers i estables 

entre els adolescents i els educadors. Les dades també ens indiquen que una major 

estabilitat en l’atenció residencial afavoreix els resultats posteriors. 

Acabem amb una frase d’una de les noies entrevistades quan deia que “ens han de 

permetre que caiguem i ens han de donar l’oportunitat d’aixecar-nos”. Evitar l’exclusió 

social d’aquests joves - herois moltes vegades - és la raó de ser dels serveis. 
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- Guió entrevista dirigida a joves de 18-21 anys que estan actualment a l’ASJTET 

- Guió entrevista dirigida a joves de més de 21 anys que han passat per l’ASJTET 

- Guió grup de discussió dirigit a professionals que atenen a joves extutelats 

- Guió grup de discussió dirigit a joves que es troben actualment a l’ASJTET 

- Guió grup de discussió dirigit a joves que han passat per l’ASJTET 

- Qüestionari dirigit a professionals que treballen amb joves de 16-18 anys 

- Qüestionari dirigit a professionals que treballen amb joves de 18-21 anys 

- Taules explicatives dels gràfics del 3 al 8, del 10 al 13 i del 20 al 25 
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Guió entrevista dirigida a joves de 18-21 anys que estan actualment a l’ASJTET21 

- L’organització de serveis dedicats als majors de 18 anys (FEPA), juntament amb la DGAIA 
(ASJTET) i la Universitat de Girona estem realitzant un estudi sobre els joves que heu estat 
en centres residencials o en acolliment familiar i que actualment esteu atesos per algun 
servei de suport als majors de 18 anys. 

- L’objectiu de la recerca és saber a partir del suport que rebeu, què us ajuda a preparar-
vos per la vostra autonomia i què us suposa una dificultat o un problema. 

- Donat que vosaltres sou els principals protagonistes de la situació, els vostres punts de 
vista i les vostres opinions són fonamentals per entendre què funciona i que cal millorar.  

- La vostra participació activa en l’estudi podrà ajudar a millorar la situació dels joves que 
surten del sistema de protecció. 

Informació confidencial 
- Tot el que responguis serà tractat de manera confidencial. Tant si remarques aspectes 

positius com de negatius, totes les opinions són vàlides i respectables i res tindrà cap 
repercussió en la teva situació individual. Només els investigadors veurem i analitzarem el 
contingut de l’entrevista. 

- El teu nom no serà utilitzat en cap publicació que es faci, però pots escollir un pseudònim. 
- Pots parar o acabar l’entrevista quan ho desitgis i no necessites explicar el perquè ho fas, 

així com tampoc estàs obligat a contestar les preguntes que no vulguis. 

SOBRE LA TEVA ESTADA AL CENTRE RESIDENCIAL 
1. Què va tenir de positiu el teu pas pel centre residencial abans dels 18 anys? 
2. Què va tenir de negatiu el teu pas pel centre residencial abans dels 18 anys?  

QUAN VAS MARXAR DEL CENTRE 
3. Vas poder influir en la decisió sobre quin moment marxar del centre i a on? Qui et va 

ajudar a prendre la decisió?   
4. Mantens encara contacte amb alguna de les persones del centre on vas estar? 

SOBRE LA FAMÍLIA I AMICS 
5. Com és el contacte/la relació amb la teva família en aquests moments? Es diferent de 

quan vivies al centre? En què penses que t’ajuden? En què et perjudiquen? 
6. Com és el contacte/la relació amb els teus amics? D’on són (de l’escola, del centre, de 

la feina, etc.)? En què penses que t’ajuden? En què et perjudiquen? 
7. Quines són les persones més importants per tu en aquests moments? 

SOBRE LA FORMACIÓ I TREBALL  
8. Estàs estudiant actualment? Ho veus útil o penses que és una pèrdua de temps? Com 

és ara la teva experiència com a estudiant comparada amb quan estaves al centre? 
9. Què t’ajuda a seguir estudiant i que t’ho dificulta? 
10. Estàs treballant actualment? Com ho valores? Què t’ajuda a seguir treballant i que t’ho 

dificulta? 
SOBRE L’HABITATGE I ELS DINERS 

11. On vius actualment? Quins aspectes positius hi trobes? Quins de negatius? T’ha costat 
adaptar-t’hi? 

12. Quina és la teva situació econòmica actual? Com la valores? Et costa administrar-te els 
diners? 

SOBRE LA TEVA VIDA ARA 
13. Quins són els principals problemes que tens ara? 
14. Quines són les coses que et van bé? 
15. Què penses que podria millorar? Què podria empitjorar? 
16. Què destacaries de la teva salut? (En positiu o en negatiu) 
17. Què destacaries del teu temps lliure? (En positiu o en negatiu) 
18. Hi ha algun aspecte relacionat amb la justícia o de tipus legal que et preocupi? 

                                                           
21

 En algun servei dirigit als joves extutelats (18-21 anys) que ofereixen entitats de FEPA 
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SOBRE ELS PROFESSIONALS I ALTRES PERSONES AMB QUI TENS CONTACTE  
19. Com valores la feina que fan amb tu? Quines de les feines que fan trobes que et són 

més útils o necessàries? I quines menys? 
20. Què necessitaries que fessin? Què faries si fossis ells? 
21. Quines és/són la/es persona/es més important en el moment actual? (no el nom, la 

funció) 
SOBRE LA TEVA PREPARACIÓ PER LA VIDA ADULTA 

22. Com valores la teva preparació per la vida autònoma/adulta? Sobre quines coses reps 
informació i ajuda? En què penses que no reps ajuda? 

23. Quines són les persones que més t’ajuden a preparar-te? 
24. Amb quines dificultats penses que et trobaràs?  
25. Quines coses penses que t’aniran bé? 
26. Com penses que t’hagués anat si no haguessis tingut el suport dels serveis pels majors 

de 18 anys (ASJTET)? 
27. Quin consell donaries als nois i noies que estan en centres i s’apropen a la majoria 

d’edat? I als professionals dels centres? I als professionals de l’ASJTET? 
Vols afegir algun comentari final? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Moltes gràcies per la teva col·laboració !! 
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Guió entrevista dirigida a joves de més de 21 anys que han passat per l’ASJTET22 

- L’organització de serveis dedicats als majors de 18 anys (FEPA), juntament amb la DGAIA 
(ASJTET) i la Universitat de Girona estem realitzant un estudi sobre els joves que heu estat 
atesos per algun servei de suport als majors de 18 anys. 

- L’objectiu de la recerca és saber a partir del suport que vau rebre, què us va ajudar a 
preparar-vos per la vostra autonomia i què us va suposar una dificultat o un problema. 

- Donat que vosaltres sou els principals protagonistes de la situació, els vostres punts de 
vista i les vostres opinions són fonamentals per entendre què funciona i que cal millorar.  

- La vostra participació activa en l’estudi podrà ajudar a millorar la situació dels joves que 
surten del sistema de protecció. 

Informació confidencial 
- Tot el que responguis serà tractat de manera confidencial. Tant si remarques aspectes 

positius com de negatius, totes les opinions són vàlides i respectables i res tindrà cap 
repercussió en la teva situació individual. Només els investigadors veurem i analitzarem el 
contingut de l’entrevista. 

- El teu nom no serà utilitzat en cap publicació que es faci, però pots escollir un pseudònim. 
- Pots parar o acabar l’entrevista quan ho desitgis i no necessites explicar el perquè ho fas, 

així com tampoc estàs obligat a contestar les preguntes que no vulguis. 

SOBRE LA TEVA ESTADA AL CENTRE RESIDENCIAL 
1. Què va tenir de positiu el teu pas pel centre residencial abans dels 18 anys? 
2. Què va tenir de negatiu el teu pas pel centre residencial abans dels 18 anys?  

QUAN VAS MARXAR DEL CENTRE 
3. Vas poder influir en la decisió sobre quin moment marxar del centre i a on? Qui et va 

ajudar a prendre la decisió?   
4. Mantens encara contacte amb alguna de les persones del centre on vas estar? 

SOBRE LA FAMÍLIA I AMICS 
5. Com és el contacte/la relació amb la teva família en aquests moments? Es diferent de 

quan vivies al centre? En què penses que t’ajuden? En què et perjudiquen? 
6. Com és el contacte/la relació amb els teus amics? D’on són els teus amics (escola, 

centre, treball, etc.)? En què penses que t’ajuden? En què et perjudiquen? 
7. Quines són les persones més importants per tu en aquests moments? 

SOBRE LA FORMACIÓ I TREBALL  
8. Estàs estudiant actualment? Ho veus útil o penses que és una pèrdua de temps? Com 

és ara la teva experiència com a estudiant comparada amb quan estaves al centre? 
9. Què t’ajuda a seguir estudiant i que t’ho dificulta? 
10. Estàs treballant actualment? Com ho valores? Què t’ajuda a seguir treballant i que t’ho 

dificulta? 
SOBRE L’HABITATGE I ELS DINERS 

11. On vius actualment? Quins aspectes positius hi trobes? Quins de negatius? T’ha costat 
adaptar-t’hi? 

12. Quina és la teva situació econòmica actual? Com la valores? Et costa administrar-te els 
diners? 

SOBRE LA TEVA VIDA ARA 
13. Quins són els principals problemes que tens ara? 
14. Quines són les coses que et van bé? 
15. Què penses que podria millorar? Què podria empitjorar? 
16. Què destacaries de la teva salut? (En positiu o en negatiu) 
17. Què destacaries del teus temps lliure? (En positiu o en negatiu) 
18. Hi ha algun aspecte relacionat amb la justícia o de tipus legal que et preocupi? 
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SOBRE ELS PROFESSIONALS I ALTRES PERSONES DELS SERVEIS PER A MAJORS DE 18 ANYS 
(ASJTET) 

19. Com valores la feina que van fer amb tu? Quines de les feines trobes que et van ser 
més útils o necessàries? I quines menys? 

20. Què hagessis necessitat que fessin? Què faries si fossis ells? 
21. Quines van ser les persona/es més important en aquell moment? (no el nom, la funció) 

SOBRE LA TEVA PREPARACIÓ PER LA VIDA ADULTA 
22. Com valores la teva preparació per la vida autònoma/adulta? Sobre quines coses vas 

rebre informació i ajuda? En què penses que no vas rebre ajuda? 
23. Quines són les persones que més et van ajudar a preparar-te? 
24. Amb quines dificultats et vas trobar quan vas sortir dels serveis d’ajuda als majors de 

18 anys?  
25. Quines coses et van anar bé? 
26. Com penses que t’hagués anat si no haguessis tingut el suport de l’ASJTET? 
27. Quin consell donaries als nois i noies que estan en centres i s’apropen a la majoria 

d’edat? I als professionals dels centres? I als professionals de l’ASJTET? 
Vols afegir algun comentari final? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Moltes gràcies per la teva col·laboració !! 
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Guió grup de discussió dirigit a professionals que atenen a joves extutelats23 

- FEPA juntament amb l’ASJTET i la Universitat de Girona estem realitzant un estudi sobre 
els joves que han estat en centres residencials o en acolliment familiar i que actualment 
estan atesos per algun servei de suport als majors de 18 anys. 

- L’objectiu de la recerca és saber a partir del suport que reben, què els ajuda i que els és 
un obstacle per la seva vida adulta/autònoma.. 

- Donat que vosaltres esteu directament implicats en el procés, els vostres punts de vista i 
les vostres opinions són fonamentals per entendre què funciona i que cal millorar.  

- La vostra participació activa en l’estudi podrà ajudar a millorar la situació dels joves que 
surten del sistema de protecció 

Informació confidencial 
- Tot el que parleu en el grup de discussió serà tractat de manera confidencial. Tant si 

remarqueu aspectes positius com de negatius, totes les opinions són vàlides i 
respectables i res tindrà cap repercussió en la vostra situació professional. 

- Ens agradaria gravar la discussió del grup per tal de poder analitzar bé totes les vostres 
opinions. 

Nota pels conductors del grup: 
No es tracta de preguntar totes les qüestions que es detallen a continuació. Pretén ser una 
guia per anar seguint, no necessàriament en aquest ordre, ja que hi hauran temes que 
sortiran abans i altres després i, en cap cas, s’han de repetir qüestions que ja han sortit 
prèviament. És important parlar sobre les 8 grans àrees. 

1. SOBRE L’ESTADA DELS JOVES AL CENTRE RESIDENCIAL 
- Què va tenir de positiu pels joves el pas pel centre residencial abans dels 18 anys?  
- I què va tenir de negatiu?  
2. QUAN VAN MARXAR DEL CENTRE 
- Penseu que els joves van poder influir en la decisió sobre quin moment marxar del centre?  
- Qui els va ajudar a prendre la decisió d’on anirien en sortir del centre? (ASJTET, família, 

amics,..)? Fins a quin punt van poder escollir?   
- Mantenen contacte en general amb alguna de les persones del centre on van estar 
3. SOBRE LA SEVA FAMÍLIA I AMICS 
- Penseu que les relacions amb les famílies canvien quan ja no s’està en un centre 

residencial? 
- En termes generals, penseu que la família els ajuda o és un obstacle quan ja són majors 

d’edat? 
- Què destacaríeu com a més important dels seus amics? 
- Pels joves que han estat tutelats, quines són les persones més importants a partir dels 18 

anys? 
4. SOBRE LA FORMACIÓ I EL TREBALL 
- En general, els joves que ateneu, estan estudiant actualment? Ho veieu útil o penseu que 

és una pèrdua de temps? 
- Què els ajuda a seguir estudiant i que els ho dificulta? 
- Estan treballant actualment? Quina valoració en feu? 
- Què els ajuda a seguir treballant i que els ho dificulta 
5. SOBRE L’HABITATGE I ELS DINERS 
- Trobeu que estan satisfet del seu habitatge actual? Quins aspectes positius hi trobeu? 

Quins de negatius?  
- Els ha costat adaptar-s’hi? 
- Com valoreu la seva situació econòmica actual? 
- Penseu que els costa administrar-se els diners? 
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6. SOBRE LA SEVA VIDA ARA 
- Quins penseu que són els principals problemes que tenen ara? 
- Quines són les coses que els van bé? 
- Què podria millorar? 
- Què podria empitjorar? 
- Hi ha algun aspecte relacionat amb la salut que destacaríeu? 
- Hi ha algun aspecte relacionat amb el temps lliure que destacaríeu? 
- Hi ha algun aspecte relacionat amb la justícia que a destacar? 
7. SOBRE LA VOSTRA FEINA AMB ELS JOVES 
- Com valoreu la feina que feu amb els joves?  
- Quines de les tasques que feu trobeu que els són més útils? I quines menys? 
- Què necessitaríeu fer que no feu? 
- Què faríeu si estiguéssiu en el lloc dels joves? 
- Quines penseu que són les persona/es més important per ells en el moment actual? (no el 

nom, la funció) 
8. LA PREPARACIÓ PER LA VIDA ADULTA 
- Penseu que en general se’ls està preparant bé per la vida autònoma/adulta? 
- Sobre quines coses reben més informació i/o ajuda/suport?  
- En què penseu que no se’ls ajuda gaire? 
- Quines són les persones que més els ajuden a preparar-se? 
- Amb quines dificultats penseu que es trobaran? 
- Quines coses penseu que els aniran bé? 
- Com penseu que els hagués anat si no haguessin tingut el suport de l’ASJTET? 
- Quin consell donaríeu als nois i noies que estan en centres i s’apropen a la majoria d’edat? 
- Quin consell donaríeu als professionals dels centres? 
- Quin consell donaríeu als altres professionals de l’ASJTET? 
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Guió grup de discussió dirigit a joves que es troben actualment a l’ASJTET24 
 

- L’organització de serveis dedicats als majors de 18 anys (FEPA), juntament amb la DGAIA 
(ASJTET) i la Universitat de Girona estem realitzant un estudi sobre els joves que heu estat 
en centres residencials o en acolliment familiar i que actualment esteu atesos per algun 
servei de suport als majors de 18 anys. 

- L’objectiu de la recerca és saber a partir del suport que rebeu, què us ajuda a preparar-
vos per la vostra autonomia i què us suposa una dificultat o un problema. 

- Donat que vosaltres sou els principals protagonistes de la situació, els vostres punts de 
vista i les vostres opinions són fonamentals per entendre què funciona i que cal millorar.  

- La vostra participació activa en l’estudi podrà ajudar a millorar la situació dels joves que 
surten del sistema de protecció. 

Informació confidencial 
- Tot el que parleu en el grup de discussió serà tractat de manera confidencial. Tant si 

remarqueu aspectes positius com de negatius, totes les opinions són vàlides i 
respectables i res tindrà cap repercussió en la vostra situació individual. Només els 
investigadors veurem i analitzaré, el contingut de la discussió. 

- Ens agradaria gravar la discussió del grup per tal de poder analitzar bé totes les vostres 
opinions. 

- El vostre nom no serà utilitzat en cap publicació que es faci, però podeu escollir un 
pseudònim. 

Nota pels conductors del grup: 
No es tracta de preguntar totes les qüestions que es detallen a continuació. Pretén ser una 
guia per anar seguint, no necessàriament en aquest ordre, ja que hi hauran temes que 
sortiran abans i altres després i, en cap cas, s’han de repetir qüestions que ja han sortit 
prèviament. És important parlar sobre les 8 grans àrees. 

1. SOBRE LA VOSTRA ESTADA AL CENTRE RESIDENCIAL 
- Quins aspectes penseu que té de positiu haver estat en un centre residencial abans dels 18 

anys? 
- I quins de negatius? 
2. QUAN VAU MARXAR DEL CENTRE 
- Penseu que en general podeu influir en la decisió sobre quin moment marxar del centre? 
- Quines persones són les que ajuden més a prendre la decisió d’on anar en sortir del 

centre? (educadors, família, amics,...)? Fins a quin punt es pot escollir? 
- És important mantenir el contacte amb algú del centre residencial? 
3. SOBRE LA VOSTRA FAMÍLIA I AMICS 
- Penseu que les relacions amb les famílies canvien quan ja no s’està en un centre 

residencial? 
- En termes generals, penseu que la família ajuda o és un obstacle quan ja sou majors 

d’edat? 
- Què destacaríeu com a més importants dels amics? 
- Pels joves que heu estat tutelats, quines són les persones més importants a partir dels 18 

anys? 
4. SOBRE LA VOSTRA FORMACIÓ I TREBALL 
- Com veieu el tema de seguir estudiant: ho veieu útil o penseu que és una pèrdua de 

temps? 
- Què penseu que ajuda a seguir estudiant i que ho dificulta? 
- Com valoreu el fet de poder treballar? 
- Què ajuda actualment a poder treballar i què ho dificulta? 
5. SOBRE L’HABITATGE I ELS DINERS 
- Quins aspectes positius i quins de negatius trobeu que hi ha en els pisos assistits? 
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- Què costa més en l’adaptació? 
- En general, què en penseu de la situació econòmica dels joves que ja teniu més de 18 anys 

i heu estat tutelats? 
- És fàcil administrar els diners? 
6. SOBRE LA VOSTRA VIDA ARA 
- Quins són els principals problemes que tenen els joves en la vostra situació? 
- Quines són les principals avantatges? 
- Què podria millorar? 
- Què podria empitjorar? 
- Destacaríeu especialment algun aspecte relacionat amb la salut? 
- I algun aspecte relacionat amb el temps lliure? 
- I algun aspectes relacionat amb la justícia o temes legals? 
7. SOBRE ELS PROFESSIONALS I ALTRES PERSONES AMB QUI TENIU CONTACTE 
- Com valoreu la feina que fan amb els joves en la vostra situació? 
- Quines de les feines que fan trobeu que són més útils o necessàries? I quines menys? 
- Què penseu que es necessitaria que fessin? 
- Què faríeu si fóssiu ells? 
- Quines és/són la/es persona/es més importants pels joves en la vostra situació (no el nom, 

la funció)? 
8. LA VOSTRA PREPARACIÓ PER A LA VIDA ADULTA 
- Penseu que se us està preparant bé per la vida autònoma/adulta? 
- Sobre quines coses rebeu informació i/o ajuda/suport? 
- En què penseu que no se us ajuda? 
- Quines són les persones que més ajuden a preparar a joves en la vostra situació? 
- Amb quines dificultats penseu que us trobeu? 
- Quines coses penseu que us aniran bé? 
- Com penseu que us hagués anat si no haguéssiu tingut el suport dels serveis d’ajuda als 

majors de 18 anys (ASJTET)? 
- Quin consell donaríeu als nois i noies que estan en centres i s’apropen a la majoria d’edat? 
- Quin consell donaríeu als professionals dels centres? 
- Quin consell donaríeu als professionals de l’ASJTET? 

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 
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Guió grup de discussió dirigit a joves que han passat per l’ASJTET25 

- L’organització de serveis dedicats als majors de 18 anys (FEPA), juntament amb la DGAIA 
(ASJTET) i la Universitat de Girona estem realitzant un estudi sobre els joves que heu estat 
en centres residencials o en acolliment familiar i que després vau ser atesos per algun 
servei de suport als majors de 18 anys. 

- L’objectiu de la recerca és saber a partir del suport que vau rebre, què us va ajudar a 
preparar-vos per la vostra autonomia i què us ho va dificultar. 

- Donat que vosaltres sou els principals protagonistes de la situació, els vostres punts de 
vista i les vostres opinions són fonamentals per entendre què funciona i que cal millorar.  

- La vostra participació activa en l’estudi podrà ajudar a millorar la situació dels joves que 
surten del sistema de protecció. 

Informació confidencial 
- Tot el que parleu en el grup de discussió serà tractat de manera confidencial. Tant si 

remarqueu aspectes positius com de negatius, totes les opinions són vàlides i 
respectables i res tindrà cap repercussió en la vostra situació individual. Només els 
investigadors veurem i analitzaré, el contingut de la discussió. 

- Ens agradaria gravar la discussió del grup per tal de poder analitzar bé totes les vostres 
opinions. 

- El vostre nom no serà utilitzat en cap publicació que es faci, però podeu escollir un 
pseudònim. 

Nota pels conductors del grup: 
No es tracta de preguntar totes les qüestions que es detallen a continuació. Pretén ser una 
guia per anar seguint, no necessàriament en aquest ordre, ja que hi hauran temes que 
sortiran abans i altres després i, en cap cas, s’han de repetir qüestions que ja han sortit 
prèviament. És important parlar sobre les 8 grans àrees. 

1. SOBRE LA VOSTRA ESTADA AL CENTRE RESIDENCIAL 
- Quins aspectes penseu que té de positiu haver estat en un centre residencial abans dels 18 

anys? 
- I quins de negatius? 
2. QUAN VAU MARXAR DEL CENTRE 
- Penseu que en general podeu influir en la decisió sobre quin moment marxar del centre? 
- Quines persones són les que ajuden més a prendre la decisió d’on anar en sortir del 

centre? (educadors, família, amics,...)? Fins a quin punt es pot escollir? 
3. SOBRE LA FAMÍLIA I AMICS 
- Penseu que les relacions amb les famílies canvien quan ja no s’està en un centre 

residencial? 
- En termes generals, penseu que la família ajuda o és un obstacle quan ja sou majors 

d’edat? Vosaltres sou una font d’ajuda? 
- Què destacaríeu com a més importants dels amics? 
- Quina és la persona més important per a vosaltres en aquests moments? 
4. SOBRE LA VOSTRA FORMACIÓ I TREBALL 
- Esteu estudiant? 
- Com veieu el tema de seguir estudiant: ho veieu útil o penseu que és una pèrdua de 

temps? 
- Què penseu que ajuda a seguir estudiant i que ho dificulta? 
- Com valoreu el fet de poder treballar? 
- Què ajuda actualment a poder treballar i què ho dificulta? 
5. SOBRE L’HABITATGE I ELS DINERS 
- És fàcil administrar els diners? 
- Quin seria el problema més gran amb el que us podríeu trobar? 
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- De quines coses esteu més orgullosos a la vostra vida? 
6. SOBRE LA VOSTRA VIDA ARA 
- Destacaríeu especialment algun aspecte relacionat amb la salut? 
- I algun aspecte relacionat amb el temps lliure? 
- I algun aspectes relacionat amb la justícia o temes legals? 
7. SOBRE ELS PROFESSIONALS I ALTRES PERSONES AMB QUI TENIU CONTACTE 
- Com valoreu la feina que fan amb els joves en la vostra situació? 
- Quines de les feines que fan trobeu que són més útils o necessàries? I quines menys? 
- Què penseu que es necessitaria que fessin? 
8. LA VOSTRA PREPARACIÓ PER A LA VIDA ADULTA 
- Penseu que us han preparat bé per a la vida adulta? 
- Com penseu que us hagués anat si no haguéssiu tingut el suport dels serveis d’ajuda als 

majors de 18 anys (ASJTET)? 
- Quin consell donaríeu als nois i noies que estan en centres i s’apropen a la majoria d’edat? 
- Quin consell donaríeu als professionals dels centres? 
- Quin consell donaríeu als professionals de l’ASJTET? 

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 



2013                                                Montserrat, C., Casas, F. & Sisteró, C.                                                       87 
 

Qüestionari dirigit a professionals que treballen amb joves de 16-18 anys26 
 
La Federació d'Entitats de Projectes i Pisos Assistits (FEPA), juntament amb la DGAIA (ASJTET) i 
la Universitat de Girona estem realitzant un estudi sobre els joves que han estat en centres 
residencials o en acolliment familiar i que actualment estan atesos per algun servei de suport 
als majors de 18 anys.  
Les vostres opinions són fonamentals per entendre què funciona i què cal millorar i us 
agrairíem que responguéssiu aquest qüestionari donat que els centres que teniu població de 
16-18 anys sou part implicada en aquest procés. 
Les preguntes que venen a continuació, s'han elaborat a partir de la informació extreta dels 
grups de discussió i entrevistes amb joves i educadors.  
Totes les preguntes són tancades i a la part final, podeu afegir totes les consideracions que 
valoreu oportunes. 

NOM DEL CRAE: 
ANY DE NAIXEMENT: 
SEXE: 
TITULACIÓ: 
ANYS D’EXPERIÈNCIA AMB EL TREBALL AMB ADOLESCENTS: 
A) VALORACIÓ SOBRE ASPECTES DE L’ESTADA AL CRAE O CENTRE D'ACOLLIMENT DELS JOVES 
Respon, si us plau, pensant en la majoria dels joves de la franja d'edat 16-18 que ateneu. 
 

La seva estada al centre els serveix per: Molt en 
desacord 

        Molt 
d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a1. Assolir autonomia           

a2. Aprendre a conviure amb altres persones           

a3. Viure d'acord amb unes normes           

a4. Evitar situacions de major risc           

a5. Tenir accés a serveis o tractaments als que 
d'altra manera no hi accedirien 

          

a6. Tenir més oportunitats per estudiar           

a7. Trobar feina           

a8. Clarificar la relació amb la seva família 
biològica 

          

a9. Saber administrar-se els diners           

a10. Mantenir-se en contacte amb algun 
educador del centre un cop han marxat 

          

 
B) SOBRE LA FAMÍLIA I ELS AMICS 
Quant d'acord estàs amb les següents afirmacions respecte els joves que ateneu de la franja 
d'edat 16-18: 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b1. La majoria dels joves decideixen el tipus 
de relació que volen tenir amb la seva família 
biològica 

          

b2. La majoria dels joves tenen una xarxa 
d'amics que els proporciona suport 

          

 
b3. Quins creus que són els seus principals referents mentre estan al vostre centre: 

 Amics 
 Família d'origen 
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 Família acollidora o col·laboradora 
 Educadors 
 Professors 
 Psicòlegs 
 En general, no en tenen 

C) FORMACIÓ I TREBALL 
Quant d'acord estàs amb les següents afirmacions respecte els joves que ateneu de la franja 
d'edat 16-18: 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c1. Tinc la sensació que fer-los fer un PQPI 
actualment és perdre el temps 

          

c2. És possible realment incrementar la 
inclusió d'aquests joves en cicles formatius 

          

c3. És possible realment incrementar la 
inclusió d'aquests joves a batxillerat i estudis 
superiors 

          

c4. És fonamental que tinguin prestació 
econòmica perquè segueixin estudiant 

          

c5. Per la inserció laboral, és fonamental 
actualment tenir com a mínim l’ESO 

          

c6. L'actual situació de crisi econòmica està 
afectant enormement la inserció laboral 
d'aquests joves 

          

c7. Els que no tenen l'ESO, la principal dificultat és deguda a : 
 Manca de capacitats per estudiar del jove 
 Manca de recurs adequat on fer-la 
 Manca de reforç escolar 
 Inestabilitat emocional del jove 
 Manca de motivació pels estudis 
 Manca d'una xarxa de suport apropiada 
 Manca d'estabilitat en el recurs residencial 

D) ASPECTES DE LA SORTIDA DEL CENTRE DELS JOVES 
d1. Quin percentatge aproximat acostumeu a derivar al servei d'habitatge de l'ASJTET? 
d2. Quin percentatge aproximat torna amb la família biològica? 
d3. Quin percentatge aproximat se'n va amb la família extensa? 
d4. En cas de ser derivat a l'ASJTET, a quin programa els acostumeu a derivar? 

 Servei habitatge 
 Servei d'acompanyament jurídic 
 Servei d'inserció laboral 
 Serveis de prestacions econòmiques 

MOTIUS PELS QUALS DERIVEU ELS JOVES A UN PIS ASSISTIT 
Indica el grau d'acord o desacord amb les següents afirmacions: 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d5. La majoria dels joves participen 
activament en la decisió d'anar a un pis 
assistit 

          

d6. Per part dels joves, el motiu principal de 
voler anar a un pis és la manca de suport 
familiar 

          

d7. Per part dels joves, el motiu principal de 
voler anar a un pis és tenir un projecte de 
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vida força definit 

d8. La majoria dels joves que van a un pis 
assistit ho fan degut a l'orientació i proposta 
de l'educador 

          

d9. Els joves coneixen força bé els serveis i les 
prestacions a les que poden accedir a partir 
dels 18 anys 

          

MOTIUS PELS QUALS NO DERIVEU ELS JOVES ALS PISOS ASSISTITS 
Indica el grau d'acord o desacord amb les següents afirmacions: 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d10. Existència de suficient suport familiar           

d11. Problemes de conducta dels joves           

d12. Manca d'estudis reglats per part dels 
joves 

          

d13. Manca d'un projecte de vida definit dels 
joves 

          

d14. Manca de motivació dels joves per anar-
hi 

          

d15. Els joves opten per independitzar-se pel 
seu compte 

          

d16. Manca de coneixement per part del 
CRAE de l'accés als pisos assistits i altres 
serveis de l'ASJTET 

          

d17. Característiques dels joves incompatibles 
amb el perfil que es demana per anar a un pis 
assistit 

          

E) ALTRES ASPECTES DE LA VIDA DELS JOVES 
Pensant en la majoria dels joves d'entre 16 i 18 anys que ateneu, indica el grau d'acord o 
desacord amb les següents afirmacions: 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e1. La majoria dels joves que ateneu fan un ús 
del temps lliure similar al que fan la resta de 
joves de la població 

          

e2. Tenen més problemes de salut que la 
resta de joves 

          

e3. Tenen més problemes amb la justícia que 
la resta de joves 

          

e4. La població que atenem cada vegada té 
més la idea de marxar del nostre país 

          

F) VALORACIÓ DE LA FEINA DELS PROFESSIONALS 
En la vostra feina, el que feu principalment és: 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f1. Ajudar en la inserció laboral dels joves           

f2. Ajudar perquè segueixin els seus estudis           

f3. Ajudar en l'organització i l'assumpció de 
responsabilitats 

          

f4. Ajudar-los en la gestió de les emocions           

f5. Esdevenir un referent clau pel jove           

f6. Ajudar-los a assolir un grau d'autonomia 
suficient per viure pel seu compte 
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CALDRIA PODER MILLORAR EN ELS SEGÜENTS ASPECTES: 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f7. Augmentar els seus nivells d'autonomia           

f8. Augmentar la seva formació reglada (ESO, 
cicles formatius, batxillerat o estudis 
superiors) dels joves 

          

f9. Augmentar l'oferta de pisos assistits           

f10. Dissenyar un suport pels majors de 18 
anys que no accedeixen actualment a l'ASJTET 

          

G) SATISFACCIÓ AMB LA FEINA 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

g1. Fins a quin punt et trobes satisfet/a amb 
la feina que fas en el centre? 

          

g2. Fins a quin punt et trobes satisfet/a amb 
el tipus de sortida que fan la majoria dels 
joves del centre? 

          

g3. Quins recursos penses que hauria d'oferir 
l'ASJTET que ara no té?  

          

OBSERVACIONS GENERALS:  
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Qüestionari dirigit a professionals que treballen amb joves de 18-21 anys27 

La Federació d'Entitats de Projectes i Pisos Assistits (FEPA), juntament amb la DGAIA (ASJTET) i 
la Universitat de Girona estem realitzant un estudi sobre els joves que han estat en centres 
residencials o en acolliment familiar i que actualment estan atesos per algun servei de suport 
als majors de 18 anys. Les vostres opinions són fonamentals per entendre què funciona i què 
cal millorar. 
Donat que la majoria dels joves que ateneu procedeixen d'un centre, veureu que les 
preguntes en fan referència. 
Les preguntes que venen a continuació, s'han elaborat a partir de la informació extreta dels 
grups de discussió i entrevistes amb joves i educadors.  
Totes les preguntes són tancades i a la part final, podeu afegir totes les consideracions que 
valoreu oportunes. 

ENTITAT ON TREBALLES: 
ANY DE NAIXEMENT: 
SEXE: 
TITULACIÓ: 
ANYS D’EXPERIÈNCIA AMB EL TREBALL AMB ADOLESCENTS: 
 
a) VALORACIÓ SOBRE ASPECTES DE L’ESTADA QUE ELS JOVES HAN FET, AMB ANTERIORITAT, 
ALS CRAE O CENTRES D'ACOLLIMENT 
Respon, si us plau, pensant en la majoria dels joves que ateneu 

La seva estada al centre els ha servit per: Molt en 
desacord 

        Molt 
d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a1. Assolir autonomia           

a2. Aprendre a conviure amb altres persones           

a3. Viure d'acord amb unes normes           

a4. Evitar situacions de major risc           

a5. Tenir accés a serveis o tractaments als que 
d'altra manera no hi accedirien 

          

a6. Tenir més oportunitats per estudiar           

a7. Trobar feina           

a8. Clarificar la relació amb la seva família 
biològica 

          

a9. Saber administrar-se els diners           

a10. Mantenir-se en contacte amb algun 
educador del centre un cop han marxat 

          

b) SOBRE LA SORTIDA DELS JOVES DEL CENTRE 
Quant d'acord estàs amb les següents afirmacions respecte els joves que ateneu especialment 
en la franja d'edat 18-21: 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B1. Els joves participen activament en la 
decisió d'anar a un pis assistit 

          

B2. Els joves participen activament en la 
decisió de ser atesos pel servei jurídic 

          

B3. Els joves participen activament en la 
decisió de ser atesos pel servei sociolaboral 

          

b4. Els joves participen activament en la 
decisió de ser atesos pel servei de prestacions 
econòmiques 

          

                                                           
27

 El qüestionari es va passar amb un format on-line 
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B5. Per part dels joves, el motiu principal de 
voler anar a un pis és la manca de suport 
familiar 

          

B6. Per part dels joves, el motiu principal de 
voler anar a un pis és tenir un projecte de 
vida força definit 

          

B7. La majoria dels joves que van a un pis 
assistit ho fan degut a l'orientació i proposta 
de l'educador 

          

B8. Els joves coneixen força bé els serveis i les 
prestacions a les que poden accedir a partir 
dels 18 anys 

          

c) SOBRE LA FAMÍLIA I ELS AMICS 
Quant d'acord estàs amb les següents afirmacions respecte els joves que ateneu especialment 
en la franja d'edat 18-21: 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c1. La majoria dels joves que ateneu 
augmenten la relació amb la seva família 
d'origen comparat amb la relació que tenien 
quan eren menors d'edat i estaven al centre 

          

c2. La majoria dels joves que ateneu tenen 
una xarxa d'amics que els proporciona suport 

          

c3. Quins creus que són els principals referents d'aquests joves que ateneu un cop estan al 
vostre servei? 

 Amics 
 Família d'origen 
 Família acollidora o col·laboradora 
 Educadors 
 Professors 
 Psicòlegs 
 En general, no en tenen 

d) FORMACIÓ I TREBALL 
Indica el grau d'acord o desacord que estàs amb les següents afirmacions: 
Quant d'acord estàs amb les següents afirmacions respecte els joves que ateneu de la franja 
d'edat 16-18: 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d1. Tinc la sensació que fer-los fer un PQPI 
actualment és perdre el temps 

          

d2. És possible realment incrementar la 
inclusió d'aquests joves en cicles formatius 

          

d3. És possible realment incrementar la 
inclusió d'aquests joves a batxillerat i estudis 
superiors 

          

d4. És fonamental que tinguin prestació 
econòmica perquè segueixin estudiant 

          

d5. Per la inserció laboral, és fonamental 
actualment tenir com a mínim l’ESO 

          

d6. L'actual situació de crisi econòmica està 
afectant enormement la inserció laboral 
d'aquests joves 

          

d7. L’actual situació de crisi econòmica i la 
dificultat per trobar feina fa que la majoria 
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dels joves que ateneu tornin a estudiar 

d8. Els joves que no tenen l'ESO, la principal dificultat per obtenir-la a partir dels 18 anys és 
deguda a: 

 Manca de capacitats per estudiar del/la jove 
 Manca de recurs adequat on fer-la 
 Manca de reforç escolar 
 Inestabilitat emocional del/la jove 
 Manca d'una xarxa de suport apropiada 
 Altres: 

e) SOBRE ELS PISOS ASSISTITS I D'AUTONOMIA 
Quant d'acord estàs amb les següents afirmacions respecte a la majoria dels joves que ateneu: 

La seva estada al pis els serveix per: 
 

Molt en 
desacord 

        Molt 
d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e1. Assolir autonomia           

e2. Assolir responsabilitat i maduresa           

e3. Aprendre a conviure amb altres persones           

e4. Viure d’acord amb unes normes           

e5. Evitar situacions de major risc           

e6. Evitar entrar en la exclusió social           

e7. Tenir accés a serveis o tractaments als 
que d'altra manera no hi accedirien 

          

e8. Tenir més oportunitats formatives           

e9. Clarificar la seva relació amb la família           

e10. Saber administrar millor els diners           

PRINCIPALS DIFICULTATS QUE ES DONEN EN ELS PISOS ASSISTITS O D'AUTONOMIA 
Indica el grau d'acord o desacord amb les següents afirmacions: 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e11. Problemes de convivència           

e12. Problemes d'adaptació           

e13. Problemes amb les normes           

e14. Problemes a l'hora de desenvolupar 
les tasques domèstiques 

          

e15. Problemes amb l'administració dels 
diners 

          

F) ALTRES ASPECTES DE LA VIDA DELS JOVES 
Quant d'acord estàs amb les següents afirmacions respecte a la majoria dels joves que ateneu: 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f1. Els joves que ateneu fan un ús del temps 
lliure similar al que fan de la resta de joves de 
població 

          

f2. Tenen més problemes de salut que la resta 
de joves 

          

f3. Tenen més problemes amb la justícia que 
la resta de joves 

          

f4. La població que atens cada vegada té més 
la idea de marxar del nostre país 

          

G) VALORACIÓ DE LA FEINA DELS PROFESSIONALS 
En la vostra feina, el que feu principalment és: 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 



2013                                                Montserrat, C., Casas, F. & Sisteró, C.                                                       94 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

g1. Ajudar en la inserció laboral dels joves           

g2. Ajudar perquè segueixin els seus estudis           

g3. Ajudar en l'organització i l'assumpció de 
responsabilitats 

          

g4. Ajudar-los en la gestió de les emocions           

g5. Esdevenir un referent clau pels joves           

g6. Ajudar-los a assolir d'un grau d'autonomia 
suficient per viure pel seu compte 

          

CALDRIA MILLORES EN: 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

g7. Proporcionar-los més suport emocional i 
ajudar-los en la gestió de les emocions 

          

g8. Augmentar el treball per la seva 
autonomia 

          

g9. Augmentar la formació reglada (ESO, 
cicles, batxillerat o estudis superiors) dels 
joves 

          

g10. Augmentar l’oferta de pisos assistits           

g11. Dissenyar un suport pels majors de 18 
anys que no accedeixen actualment a l’ASJTET 

          

g12. Quins recursos penses que hauria 
d'oferir l'ASJTET que ara no té? 

          

h) SATISFACCIÓ AMB LA FEINA 
 Molt en 

desacord 
        Molt 

d’acord 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

h1. Fins a quin punt et trobes satisfet/a amb 
la feina que fas en el centre? 

          

h2. Quins recursos penses que hauria d'oferir l'ASJTET que ara no té?      
OBSERVACIONS GENERALS:  
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Taules explicatives dels gràfics del 3 al 8 i del 10 al 13 

 

Taula a. Motius de baixa segons tipus de sortida que fan els joves atesos a l’ASJTET 

 Motius de baixa 

 Finalització del 

procés 

Baixa 

voluntària 

Trencament 

procés 

Total 

Tipus de sortida: Núm. % Núm. % Núm. %   

Autonomia 1426 67,4% 467 22,1% 223 10,5% 2116 47,1% 

Família 232 28,1% 430 52,1% 163 19,8% 825 18,4% 

Serveis Socials 312 46,2% 73 10,8% 290 43,0% 675 15,0% 

Altres 162 18,5% 307 35,0% 408 46,5% 877 19,5% 

 2132 47,5% 1277 28,4% 1084 24,1% 4493 100% 

Significació estadística ²(6)= 1127,805, p>0,000 

 

Taula b. Valoració final segons motius baixa. 

 Motius de baixa Total 

 Finalitzar el procés Baixa voluntària Altres motius  

Valoració final: Núm. % Núm. % Nº %  

 Positiva 1917 89,9% 554 43,4% 83 7,7% 2554    56,8% 

 Neutra 184 8,6% 466 36,5% 550 50,7% 1200    26,7% 

 Negativa 31 1,5% 257 20,1% 451 41,6% 738      16,4% 

 2132 100% 1277 100% 1084 100% 4493    100% 

Significació estadística ²(4)= 2172,312, p>0,000 

 

Taula c. Valoració final segons anys d’estada a l’ASJTET 

 Valoració final 

 Positiva Neutra Negativa Total 

Anys a l’ASJTET Nº % Nº % Nº % Nº % 

0 < 1 anys 405 38,8% 473 45,3% 166 15,9% 1044  

1 < 2 926 52,9% 464 26,5% 361 20,6% 1751  

2 < 3 648 67,6% 161 16,8% 149 15,6% 958  

3 < 4 349 77,0% 63 13,9% 41 9,1% 453  

4 < 5 156 77,2% 27 13,4% 19 9,4% 202  

5 o més anys 70 82,4% 12 14,1% 3 3,5% 85  

TOTAL 2554 56,8% 1200 26,7% 739 16,4% 4493  

Significació estadística ²(10)= 406,979, p>0,000 
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Taula d. Valoració final segons períodes històrics 

 Valoració final 

 Positiva Neutra Negativa Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

1994-2000 621 64,8% 160 16,7% 177 18,5% 958  

2001-2006 949 54,8% 505 29,1% 279 16,1% 1733  

2007-2012 984 54,6% 535 29,7% 283 15,7% 1802  

TOTAL 2554 56,8% 1200 26,7% 739 16,4% 4493  

Significació estadística: ²(4)= 62,52, p>0,000 

 
Taula e. Participació en els diferents programes de l’ASJTET 

 Valoració Total 

Programes: Negativa Neutra Positiva  

Només Habitatge 24,7% 12,9% 62,3% 881 

Només Econòmic 8,9% 31,0% 60,0% 503 

Només Sociolaboral 15,9% 34,9% 49,2% 427 

Habitatge + Econòmic 19,3% 12,5% 68,2% 311 

Només Suport Jurídic 4,8% 14,8% 80,4% 271 

Habitatge + Sociolaboral + Econòmic 25,5% 12,5% 62,0% 216 

Habitatge + Jurídic + Econòmic 17,5% 13,6% 68,9% 206 

Habitatge + Sociolaboral 29,7% 24,3% 45,9% 185 

Habitatge + Suport Jurídic 28,2% 11,4% 60,4% 149 

Sociolaboral + Econòmic 9,4% 20,8% 69,8% 96 

Econòmic + Suport Jurídic 13,3% 18,3% 68,3% 60 

 
Taula f. Participació en els diferents programes segons l’any d’ingrés a l’ASJTET 

Programes: 1994-2000 2001-2006 2007-2012 Total 

Habitatge 407  17,2% 851   35,9% 1114   47,0% 2372 

Sociolaboral 13 1,2% 523  47,0% 577  51,8% 1113 

Jurídic 2 0,2% 157 18,3% 700  81,5% 859 

Econòmic 71 3,6% 532 26,9% 1375 69,5% 1978 
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Taula g. Motius de baixa i tipus de sortida segons lloc d’origen. 

N=4493 Tipus de sortida28                           Motiu de baixa29 

 Autono

mia 

Família Serveis 

Socials 

Altres  Finalitza 

procés 

Baixa 

voluntària 

Altres 

Espanya 1162 654 350 447 1108 892 613 

Resta 

Europa 

43 10 5 20 37 19 22 

Àsia 20 5 5 3 21 7 5 

Àfrica sub-

sahariana 

115 7 149 28 223 41 35 

Resta 

Àfrica 

729 120 154 343 693 284 369 

Llatino-

amèrica 

42 26 12 28 47 30 31 

Altres 5 3 0 8 3 4 9 

Total 2116 825 675 877 2132 1277 1084 

 

Taula h. Valoració final segons nivell d’estudis a l’ingressar a l’ASJTET 

A l’ingrés, estava estudiant o 

tenia algun curs de: 

Valoració final 

Positiva Neutra Negativa Total 

Universitat 2 0 0 2 

Batxillerat/Cou 67 15 7 89 

ESO (1r)30  131 182 271 584 

ESO (4t) (finalitzat) 138 224 487 849 

Cicles Formatius31 106 43 9 158 

Formació ocupacional 394 194 121 709 

PQPI/PGS/PTT 72 43 26 141 

Estudis primaris 329 163 107 599 

Educació especial 18 6 4 28 

Escola d’Adults 68 15 19 102 

Sense escolaritzar 29 17 19 65 

Sense dades 711 298 158 1167 

Significació estadística: ²(30)= 98,38, p>0,000 

 
 

                                                           
28 Significació estadística ²(18)= 527,394, p>0,000 
29

 Significació estadística ²(12)= 184,356, p>0,000 
30

 N’hi ha 5 que tenen 2n o 3er d’ESO 
31

 Majoritàriament CFGM 
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Taula i. Aspectes valorats pels professionals de l’estada als centres abans dels 18 anys 

L'estada al centre els ha servit 
per: 

Professionals 
centres <18 

Professionals 
Serveis 18-21 

Total 

M DT  M DT M             DT 

Tenir accés a serveis i 
tractaments* 

8,15 1,447 8,07 1,528 8,13 1,464 

Viure d’acord amb normes* 7,79 1,549 7,57 1,248 7,74 1,481 

Tenir més oportunitats per 
estudiar 

7,65 1,767 7,78 1,858 7,68 1,786 

Aprendre a conviure amb altres 7,73 1,499 7,33 1,542 7,63 1,516 

Evitar situacions major risc 7,30 1,667 6,85 1,742 7,19 1,693 

Clarificar relació amb família 
biològica* 

6,96 1,779 6,11 1,734 6,75 1,802 

Assolir autonomia* 6,96 1,744 6,07 2,045 6,74 1,859 

Saber administrar els diners* 6,54 1,711 5,91 2,142 6,38 1,842 

Tenir més oportunitats per 
trobar feina* 

5,53 1,786 6,15 1,903 5,68 1,830 

* Diferència significativa entre les respostes dels professionals dels dos col·lectius 

 
Taula j. Motius pels quals deriven els joves als pisos assistits. 

El motiu principal pel qual 
els joves van a un pis és: 

Professionals 
centres <18 

Professionals 
Serveis 18-21 

Total 

 M                 DT M             DT M            DT 

La manca de suport familiar 7,64 2,249 7,45 1,976 7,59 2,181 

Per l’orientació de l’educador 7,24 2,068 6,87 1,415 7,15 1,927 

Tenir projecte de vida definit 6,54 2,117 6,24 1,932 6,46 2,071 

 

Taula k. Principals referents dels joves 

 Professionals 

centres <18 

Professionals 

Serveis 18-21 

Total 

Educadors 90,1% 81,5% 88,0% 

Amics 63,6% 77,8% 67,1% 

Família origen 54,3% 40,7% 50,9% 

Família acollidora 16,7% 11,1% 15,3% 

Professors 10,5% 9,3% 10,2% 

En general, no en tenen 8,0% 11,1% 8,8% 

Psicòlegs 6,2% 7,4% 6,5% 

Podien triar més d’una resposta pel que el total no suma 100 
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Taula l. Sobre la formació dels joves 

 Professionals 
centres <18 

Professionals 
serveis 18-21 

Total 

 M DT  M DT M             DT 

És fonamental el suport 
econòmic per estudiar * 

8,11 2,003 9,02 2,034 8,75 2,329 

Situació de crisi fa que els 
joves tornin a estudiar * 

9,00 1,765 7,57 1,876 8,65 1,892 

Per inserció laboral, és 
fonamental tenir l’ESO * 

8,34 1,877 8,32 1,889 8,33 1,876 

És possible incrementar 
inclusió a cicles formatius* 

6,36 2,018 7,19 1,781 6,56 1,990 

És possible incrementar 
inclusió al batxillerat * 

4,48 2,361 5,57 2,034 4,75 2,329 

Que facin un PQPI és perdre 
el temps * 

3,90 2,292 3,91 2,087 3,90 2,239 

* Diferència significativa entre les respostes dels professionals dels dos col·lectius 

Taula m. Valoració de la feina per part dels professionals. 

La seva feina consisteix principalment en: Professionals 
centres <18 

Professionals 
serveis 18-21 

Total 

M DT  M DT M             DT 

Ajudar-los en l’organització i assumpció de 
responsabilitats 

8,85 1,074 8,96 0,823 8,88 1,016 

Ajudar-los a gestionar les emocions 8,66 1,517 8,47 1,280 8,61 1,461 

Ajudar-los a assolir autonomia per viure 
pel seu compte * 

8,30 1,541 8,76 1,132 8,41 1,460 

Ajudar-los a seguir els estudis 7,87 1,696 8,28 1,262 7,97 1,605 

Esdevenir un referent clau 7,99 1,573 7,62 1,572 7,90 1,577 

Ajudar-los en la inserció laboral 6,56 1,960 6,87 2,065 6,64 1,987 

* Diferència significativa entre les respostes dels professionals dels dos col·lectius 

Taula n. Satisfacció amb la feina 

 Professionals 
centres <18 

Professionals 
serveis 18-21 

Total 

 M DT M DT M DT 

Satisfacció amb la feina que fan* 7,60 1,980 8,26 1,067 7,76 1,817 

Satisfacció amb el tipus de 
sortida que fan els joves 

6,07 1,884 -- -- -- -- 

* Diferència significativa entre les respostes dels professionals dels dos col·lectius 


