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1. Objectius 

Elaborar i validar el programa de competències socials 
pels joves que estan amb mesura de llibertat vigilada i 

tasques socioeducatives 

1. Elaborar el programa des del plantejament teòric 
de les competències socials definides 

2. Implementar i avaluar el programa a partir d’un 
model metodològic integrat de desenvolupament de 
programes  



OBJECTIUS 
2. Implementar i avaluar el programa a partir d’un model metodològic 
integrat de desenvolupament de programes 

• Realitzar un diagnòstic de l’estat inicial de les competències socials que 
presenten els i les joves.  

AVALUACIÓ 
INICIAL 

•  Valorar la implementació del programa, analitzant el nivell d’ajust entre la 
seva pràctica, la seva formulació teòrica i la planificació dissenyada 

•  Valorar el grau de consecució de les competències socials dels joves 
AVALUACIÓ 
DE PROCÉS 

• Conèixer els canvis que l’aplicació del programa ha produït en els i les 
joves 

•  Identificar “les bones pràctiques” per facilitar un desenvolupament òptim 
per l’aplicació futura 

AVALUACIÓ 
DE 

RESULTATS 



2. Context d’aplicació 

!  33 joves 
!  EMO 2, 3 i 4 
!  Parella d’aplicació (observadora i dinamitzadora) 
!  Abril-Juny 2014 



3. Disseny Investigació 



3. Disseny Investigació 

!  PLA D’AVALUACIÓ 
! Objecte avaluació 
! Fases d’investigació 
! Mostra 
! Equip avaluació 

!  PLA RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 
! Criteris i indicadors 
! Estratègies recollida informació 
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RESULTATS 
OBJECTIU 1. Elaborar el programa des del plantejament teòric de les 
competències socials definides 

!  METODOLOGIA 

! Com s’aplica? 
! Temporalització 
! Destinataris 
! Recursos 



RESULTATS 
OBJECTIU 1. Elaborar el programa des del plantejament teòric de les 
competències socials definides 

!  ACTIVITATS 

! Treball individual 
! Orientacions pedagògiques 
! Valoració jove 
! Valoració tècnica 



RESULTATS 
OBJECTIU 1. Elaborar el programa des del plantejament teòric de les 
competències socials definides 

!  AVALUACIÓ 

! Qüestionari “competències socials” 
! Observació 
! Fitxa avaluativa de les sessions (joves i 

dinamitzadora) 



RESULTATS 
OBJECTIU 2. Implementar i avaluar el programa a partir d’un model 
metodològic integrat de desenvolupament de programes 

AVALUACIÓ INICIAL 

INSTRUMENTS I 
ESTRATÈGIES DE 

RECOLLIDA 
D’INFORMACIÓ 

- Qüestionari 

FONTS 
D’INFORMACIÓ 

- Joves 

Competència 
Cognitiva 

- Percepció 
-  Presa 

decisions 

Competència 
Interacció 

-  Estils 
d’enfrontament 

del conflicte 

Competència 
Afectiva 

-  Gestió de les 
emocions 



RESULTATS 
OBJECTIU 2. Implementar i avaluar el programa a partir d’un model 
metodològic integrat de desenvolupament de programes 

AVALUACIÓ DE PROCÉS 
INSTRUMENTS I 

ESTRATÈGIES DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ 

- Entrevistes 
- Observacions 
- Valoracions 
dinamitzadores 
- Valoracions joves 
- Reunions equip de 
treball 

FONTS 
D’INFORMACIÓ 

- Joves 
- Tècnics medi obert 
-  Coordinadors medi 
obert 
- Investigadores 

IMPLEMENTACIÓ 
- És possible aplicar el programa tal i com s’ha dissenyat? 
-  S’ajusta la pràctica del programa amb el previst a la seva 

formulació teòrica? 
-  Quins canvis s’introdueixen al programa a fi d’optimitzar la 

seva aplicació? 
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D’INFORMACIÓ 

- Joves 
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-  Coordinadors medi 
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- Investigadores 

IMPLEMENTACIÓ 
- És possible aplicar el programa tal i com s’ha dissenyat? 
-  S’ajusta la pràctica del programa amb el previst a la seva 
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seva aplicació? 

GRAU CONSECUCIÓ COMPETÈNCIES SOCIALS 

REACCIONS 
-  Estratègies metodològiques 

-  Rol dinamitzadors/es 
-  Actitud tècnics 

-  Actitud i resposta joves 
-  Satisfacció joves 



“Aquest aterratge en perfils 
personals ha atret enormement 
als nois i noies i la sessió acaba 
amb una dosi d'implicació i 
m o t i v a c i ó s u p e r i o r q u e 
l 'observada al l larg de la 
sessió.” (E). 

“Antes cuando bajaba para aquí 
me ha parado un mosso y me 
decía que iba muy rápido con la 
bici y yo no lo percibía igual, 
pero me he callado”. (C). 

“En general, els costa participar. A 
mesura que la sessió avança, la 
implicació ha anat millorant”. (X). 

“Tots es respecten molt entre 
ells i a la XX” (C). 

“A més, en cap moment s’ha vist cap tipus de boicotejament ni cap 
tipus de resistència en fer qualsevol activitat. Tot al contrari, s’han 
obert completament i per mi això ja mostra un interès. Per mi és molt 
perquè s’ha de tenir en compte d’on venen i perquè venen aquests 
nois, el seu perfil. En aquest cas jo penso que el programa ha estat 
un èxit en quant a la participació dels joves, a l’assistència i al que 
han fet.” (M). 
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GRAU CONSECUCIÓ COMPETÈNCIES SOCIALS 

REACCIONS 
-  Estratègies metodològiques 

-  Rol dinamitzadors/es 
-  Actitud tècnics 

-  Actitud i resposta joves 
-  Satisfacció joves 

CANVIS 
-  Respectant les normes 

-  Competència interacció 
-  Competència cognitiva 
-  Competència afectiva 



“Com a més positiu de la sessió es destaca el respecte 
que tots els membres han tingut per les normes 
establertes. S’han respectat torns de paraula, no es 
trepitjaven, quan algú feia algun comentari més infantil o 
amb més educació o amb to més calmat, en cap moment 
s’han faltat al respecte. Hi ha hagut una única ocasió que 
un membre del grup ha parlat per sobre de l’altre i la 
dinamitzadora l’ha aturat ràpidament tornant el torn de 
paraula a qui ho tenia”. (M). 



“Quan posen exemples d’estils de comunicació i 
com afrontar el conflicte, a l’iniciar el debat, es 
parla de com actua la policia amb els joves, tots 
els joves consideren que els tracten amb manca 
de respecte i que per això tenen problemes. Mi. 
parla de la seva experiència “a mi me han parado 
tres veces y como les he hablado bien, no he 
tenido ningún problema, me han dejado ir”. 
Finalment accepten que possiblement ells també 
provoquen.” (M). 



"P. els pregunta perquè ha servit el programa? i 
joves responen que per haver pogut calmar les 
emocions.” (P). 
“Din. Los sentimientos a veces tapan los 
conflictos. 
Nos podemos poner agresivos, mudos.... Pero 
antes de intentar resolver el conflicto hay que 
calmarse”. (X). 
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AVALUACIÓ DE RESULTATS 
INSTRUMENTS I 

ESTRATÈGIES DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ 

- Entrevistes 
- Observacions 
- Valoracions 
dinamitzadores 
- Reunions equip de 
treball 

FONTS 
D’INFORMACIÓ 

- Tècnics medi obert 
-  Coordinadors medi 
obert 
- Investigadores 

-  Espontaneïtat i participació 
-  Resolució de conflictes i presa de decisions 
- Responsabilitat, respecte, ajuda mútua i compromís 
- Empatia 
- Clima del grup 
- Assoliment dels continguts: aprenentatge, participatiu i 

lúdic 
- Utilitat i superació i millora del seu propi creixement 

personal 



“…El tema de la resolució de conflictes i la presa de 
decisions jo penso que és la que ells més han interioritzat, 
la que els ha obert més els ulls. És a dir, jo actuo d’una 
manera però es pot actuar d’una altra. Això és el més 
positiu fins ara. Això no vol dir que la resta d’objectius no 
s’hagin integrat ni assimilat. Però sí que han estat aquests 
el més destacats; s’ha vist que han sortit del 
posicionament d’adolescent egoista que solo “soy yo y yo” 
i és la resta que s’equivoca.” (M) 



“Quan jo marcava” a algun jove, l’altre que el coneixia de 
tres dies, el defensava.” (M).  

Penso que és un espai important per ells en el sentit que 
xerren, comparteixen experiències, potser no aprenen al 
100% tot el que voldrien però amb alguna cosa segur que 
es queden del que has dit. No sé si l’objectiu que té el 
programa que és que adquireixin més competències 
socials s’assoleix, però penso que assoleixen d’altres que 
també són i n te ressan ts : que asso le i x i n una 
responsabilitat, un compromís, que es qüestionin 
coses.” (C). 
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AVALUACIÓ DE RESULTATS 
INSTRUMENTS I 

ESTRATÈGIES DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ 

- Entrevistes 
- Observacions 
- Valoracions 
dinamitzadores 
- Reunions equip de 
treball 

FONTS 
D’INFORMACIÓ 

- Tècnics medi obert 
-  Coordinadors medi 
obert 
- Investigadores 

BONES PRÀCTIQUES 

ÈXIT: 
- Aplicació per parelles 
-  Activitats lúdiques, 

útils i reflexives 
-  Aterrar activitats amb 

exemples propers 
-  Reconeixement 

-  Nombre de joves 

DIFICULTATS: 
- Treball “extra” 

-  Durada del programa 
-  Majors pautes 

CONDICIONES 
AFAVORIDORES 

-  Motivació del 
dinamitzador 

-  Nombre dinamitzadors 
-  Selecció/perfil dels 

participants 
-  Formació per aplicar 

programa 
-  Reconeixement 

-  Incorporació funcions 
tècnic 

-  Contextos d’aplicació 



Conclusions 
 Preparació pel desenvolupament competències socials 
 Interacció, cognitiva i afectiva 

 Valor de l’acció col·lectiva 
 Capacitat de col·laboració, ajuda mútua. Millor clima de grup”  

 Canvis en el programa 
 - Aspectes organitzatius i logístics 
 - Aspectes de contingut 
 - Aspectes didàctics 
 - Disseny formació 
 - Treball individual 
 - Ampliar sessions  



Propostes 

!  Programa modular 
!  Treball individual 
!  Disseny de formació experiencial  



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ! 


