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1. JUSTIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA I DE LA PROGRAMACIÓ  

L’objectiu d’aquesta memòria és recollir i avaluar la tasca educativa realitzada a la Llar 
Enric d’Ossó durant el període de gener a desembre de 2020.  

L'elaboració de la memòria ens permet realitzar una anàlisi global del desenvolupament 
del projecte en l'últim any. D'una banda ens ofereix dades tant quantitatives com 
qualitatives dels resultats i l'eficàcia de la intervenció realitzada. A més ens ofereix un 
espai en el qual poder valorar quins esdeveniments han succeït al llarg de l'any, què 
problemàtiques hem detectat i quines possibles millores podem desenvolupar. 

Dit això, la programació serveix per a concretar en propostes específiques tot allò que 
hem valorat i observat després de la realització de la memòria. Ens serveix com a full de 
ruta per a la realització de la intervenció de l'any següent. En ella s'exposen de forma 
específiques els objectius principals de la intervenció, la metodologia que s'emprarà, els 
indicadors i l'avaluació dels resultats. 

A més, ambdues serveixen per a divulgar el projecte i els seus objectius i resultats a nivell 
extern. Tots dos documents són publicats en la pàgina web de l'entitat anualment.  

 

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL RECURS  

L'entitat compta amb tres pisos: dos situats a la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat i un 
altre a la Ciutat de Barcelona. En total, es té capacitat per acollir a 11 joves. El col·lectiu 
al qual va dirigit són joves ex-tutelats als quals se'ls ofereix acompanyament 
socioeducatiu perquè puguin aconseguir els seus objectius vitals i tinguin una vida 
autònoma i amb  unes condicions dignes. Els pisos són:  

• Pis Ctra. del Prat, (Barcelona). Obert l’any 2007: Té capacitat per acollir 4 joves. 
Hi ha quatre habitacions individuals, instal·lació d’internet, zona de safareig i 
rentadora, dos banys que comparteixen les joves per parelles, aire condicionat 
al menjador i balcó i un despatx per l’equip educatiu. Actualment, és un pis mixt, 
en el qual conviuen dues noies i dos nois 
 

• Pis C/ Aprestadora (L’Hospitalet de Llobregat). Obert l’any 2011: Té capacitat per 
acollir 2 joves, El pis compta amb dues habitacions individuals, instal·lació 
d’internet, bany, sala d’estar i menjador, zona de safareig, rentadora i balcó i un 
despatx per l’equip educatiu. En ell conviuen dues noies 
 

• Pis C/ Graner (L’Hospitalet de Llobregat). Obert l’any 2018. S’ha obert una nova 
plaça, té capacitat per a 5 joves. Hi ha cinc habitacions individuals, instal·lació 
d’internet , un saló, cuina, safareig i rentadora. Dos banys que comparteixen els 
joves i un balcó i un despatx per l’equip educatiu. En aquest pis conviuen cinc 
nois. 
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3. VALORACIÓ GENERAL I INTRODUCTÒRIA 

L'any 2020 ha estat especialment complicat a causa de la pandèmia mundial del 
coronavirus i totes les conseqüències que aquesta ha generat.Com a equip hem tractat 
de repensar i d'adaptar la intervenció als constants canvis que han anat succeint al llarg 
de l'any. 

A nivell metodològic, en tot moment s'han mantingut les tutories i el seguiment de cada 
jove. Especialment, durant l'estat d'alarma, en el qual com a equip hem considerat 
indispensable l'acompanyament emocional. A l'inici de l'estat d'alarma, prenem la 
decisió de realitzar presència educativa diària en tots els pisos. No obstant això, les 
tutories i el seguiment dels joves amb els seus referents es realitzava a través de 
videotrucades, individuals i/o conjuntes. L'objectiu va ser minimitzar els riscos de les 
educadores i amb això la intervenció amb els joves. A més d’aquest seguiment amb les 
educadores referents, un membre de l’equip educatiu ha passat pels tres pisos 
diàriament per si els joves tenien alguna necessitat o urgència que no es pogués atendre 
telemàticament. Vam optar perquè la persona fos sempre la mateixa per evitar 
incrementar els riscos de contagi.  Posteriorment, amb l'entrada en la fase 0 es va tornar 
a restablir la intervenció presencial de les educadores en els pisos de manera gradual 
fins a reprendre el ritme anterior. Durant aquests temps els aspectes que mes s'han 
treball amb els joves han estat: Comprensió de les situació, adquisició d'hàbits de 
prevenció (manteniment de la higiene pròpia i del pis, ús de màscara, compliment de les 
normes establertes...), contenció emocional i desenvolupament d'habilitats per a 
minimitzar els malestars, desenvolupament d'activitats conjuntes (classes de reforç 
escolar, jornades de cuina...). 

Una de les accions que s'havia programat per a enguany era la d'incrementar el nombre 
de sortides socioculturals amb els joves dels pisos. A causa de les diverses restriccions 
que s'han anat establint al llarg d'aquest any aquestes pràcticament no s'han pogut 
realitzar. No obstant, sí que hem pogut realitzar diferents activitats dins dels pisos com: 
menjars o sopars conjunts, tallers de jardineria o de cuina. 

Cal esmentar, que com equip van arribar a la conclusió de que psicològicament els joves 
necessitaven realitzar algun tipus d'activitat sociocultural en els mesos de vacances. És 
per això, que durant el mes d'agost, es van realitzar unes vacances conjuntes de cinc 
dies en un alberg a Tortosa.  

En conclusió, el 2020 ha portat escenaris i realitats del tot desconegudes que han 
imposat la necessitat de generar noves respostes. Des del punt de vista de la intervenció, 
ens ha obligat a repensar i a generar noves maneres de ser i fer. 
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4. ANÀLISI DE LA POBLACIÓ ATESA  

4.1. Altes i baixes de la població atesa 

Reproduïm la situació del/les joves a 31 de desembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el any 2020 s’han incorporat al recurs 4 joves, 2 nois i 2 noies, i s’han marxat del 
recurs un total de dos nois i dues noies. D'entre ells, dues persones han finalitzat el 
procés per voluntat pròpia després d'haver aconseguit els objectius del programa i s'han 
anat a viure a un pis de lloguer. Una noia ha finalitzat el procés per voluntat pròpia abans 
d’haver assolit els objectius,  i ha marxat a un pis de lloguer.  L'altra ha estat expulsada 
del recurs per incompliment reiterat del seu pla de treball individualitat. Actualment, 
continuen ocupades les 11 places per joves. 

Des del ASJTET s'han realitzat tres derivacions de joves i una derivació des del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona. Les quatre van ser acceptades per complir amb els 
requisits i s'han incorporat al recurs. Dels nous ingressos, un noi es marroquí i l’altre 
senegalès, les noies són una espanyola i l’altra marroquina. 

La mitjana de mesos d’estada al recurs ha estat de 17,94. Un increment de gairebé mig 
any respecte a l'any anterior. En la següent taula apareix representat el nombre de joves 
en funció del temps d'estada en el recurs. 

 

Mesos estada Nombre de joves 

Superior a 30 mesos i fins a 36 2 

Superior a 24 mesos i fins a 30 3 

Superior a 18 mesos i fins a 24 3 

Superior a 12mesos i fins a 18 3 

Ocupació del recurs Total 

Núm. De places 11 

Núm. De places concertades  8 

Joves atesos/es 15 

Núm. de sortides  4 

Núm. de derivacions 4 

Núm. de entrades  4 

Encara viuen al pis a 31/12/19 11 

Mitjana de mesos de estada  17,94 
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Superior a 6 mesos i fins a 12 1 

Menys de 6 mesos 3 
 

 

 

4.2. Característiques de la població atesa.  

Sexe i edat 

 En relació al sexe i la edat, dels 15 joves atesos nomes el 33% van ser noies i la resta 
nois.  

 

 

 

En relació amb l’edat, la major part dels joves tenen entre 19 i 20 anys. Hi ha una jove 
que acaba de complir els 21 anys i està realitzant el procés de sortida del recurs. Només 
hi ha dos joves que a data 31 de desembre de 2020 tenen 18 anys.  

 

 

 

 

 

 
Que la majoria dels joves es trobi entre els 18 i els 20 anys es pot explicar per dos motius. 
El primer és que, a causa de diferents factors com la situació jurídica dels joves migrants 
o la situació de crisis socioeconòmica deguda a la crisis del covid-19, els processos s'han 
allargat en el temps. El segon és que el temps d'espera des de la seva majoria d'edat fins 
que obtenen una plaça en els pisos d’autonomia ha anat augmentant. 

A la següent taula apareix reflectida la mitjana de mesos que van esperar els joves que 
en els últims tres anys han entrat al recurs.  

Durant aquest any els joves han esperat una mitja de 10 mesos per poder accedir al 
recurs. Això fa que quan arriben, estiguin a punt de fer els 19 anys. 

 

Sexe Total Percentatge 

Noias 5 33% 

Nois 10 67% 

Edat Nombre de joves 
21 anys 1 

20 anys 7 

19 anys 5 

18 anys 2 
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Nacionalitat  

Dels joves atesos, el 20% tenen nacionalitat espanyola i el 80% restant tenen altres 
nacionalitats. Destaca, que mes de la meitat del total tenen nacionalitat marroquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació jurídica dels joves migrants 

La situació jurídica dels joves migrants planteja dues variables principals a analitzar: 
l'obtenció del permís de treball i les renovacions del permís de residència. 

Dels dotze joves estrangers, més de la meitat, 7 d'ells, no tenen permís de treball. Només 
el 42%  restant tenen permís de treball. Tres d'ells, van arribar al pis amb l'autorització 
de treball per tenir el NIE de llarga durada i els altres dos ho han aconseguit durant la 
seva estada en el recurs (l’any 2019). Durant l’any 2020  cap jove va aconseguir el permís 
de treball ni cap va arribar al pis amb ell.  

 

Any Mitja de mesos des de la majoria d'edat 
fins a l'entrada al recurs 

2018 3,3 

2019 4,1 

2020 10, 7 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Espanyola

Marroquina

Ecuatoguineana

Colombiana

Xinesa

Senegalesa

Nacionalitat
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D'altra banda a principis d'any s'ha realitzat una modificació en la llei d'estrangeria que 
afecta els requisits per a poder renovar els permisos de residència.  Hi ha dos sentencies 
del Tribunal Suprem que interpreten que s’ha de tenir uns ingressos equivalents al 100% 
del IPREM per la primera renovació de les residència i el 400% del IPREM per la segona 
renovació, sense que comptin els ajuts o prestacions públiques. Aquesta modificació es 
tradueixen en què els joves no poden justificar els mitjans de vida amb la prestació 
econòmica que els correspon per ser ex-tutelats sinó que aquests ingressos han de 
procedir de les seves nòmines. Tot això ha generat que es comencin a denegar els 
permisos de residència dels joves ja que no poden demostrar ingressos propis. 

A continuació, reproduïm la situació jurídica del joves a 31/12/20 

En aquesta no es van comptabilitzar els joves que: 

- No han rebut la resposta d'estrangeria durant l'any 2020 
- No tenen NIE 
- Tenen permís de residencia i treball  

 

Situació jurídica del joves que van presentar la 
renovació del NIE en 2020 Joves Percentatge 

Han renovat el seu permís de residencia 2 66% 

Els han denegat la renovació del permís de 
residència 1 30% 

 

Durant l’any 2020, dos dels tres joves que van tenir que renovar el seu permís de 
residència ho van aconseguir. En els dos casos es va presentar la sol·licitud de renovació 
abans de que es comencés a aplicar la sentència del tribunal suprem. 

Cal destacar també el temps d'espera d'aquests procediments. De les renovacions 
presentades durant aquest any, el temps mig d’espera, des de que es presenta la 

Situació jurídica dels joves estrangers/es Joves Percentatge 

Sense permís de treball 7 58% 

Permís de residència i treball 5 42% 

Situació jurídica dels 
joves estrangers/es

Sense
permís de
treball

Permís de
residència
i treball
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renovació fins que es dona una resposta d’estrangeria, és de 3,9 mesos i de 5,5 mesos 
des de la data de caducitat del seus NIEs 

 

 

 

 

 

Itinerari professional  

En aquest apartat s’analitza l’itinerari professional dels joves, a nivell formatiu, a nivell 
laboral o ambdues. A dia 31 de desembre de 2020, les dades son las següents:  

 

Itinerari professional Joves Percentatge 

Treballen 0 0% 

Estudien i treballen 0 0% 

Busquen treball 3 20% 

Estudien 8 53% 

Estudien perquè no tenen permís 
de treball 4 27% 

 

 

Actualment cap jove es troba treballant i el 20% busca treball. El 80% restant, realitza 
algun tipus de formació. D'aquests, 4 joves hauria optat per l'itinerari laboral si la seva 
situació administrativa li ho permetés. Ha semblat convenient afegir aquesta ultima 

Mitja de mesos fins la 
resposta d’estrangeria en 

las renovacions de 
residencia 

Des de la data de 
presentació de la 

renovació 

Des de la data de 
caducitat del NIE 

3,9 5, 5 

0
2
4

6
8

10

Treballen Estudien i treballen Busquen treball Estudien Estudien perquè no
tenen permís de

treball

Itinerari professional
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categoria per a poder explicar d'una manera mes fefaent les dades. Els itineraris 
formatius i laborals s'expliquen amb més deteniment a continuació. 

 

Itinerari formatiu  

En aquest apartat, tan sols s'han comptabilitzant els joves (80%) que es troben realitzant 
un procés formatiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualment, el 58% es troben cursant estudis d'educació secundària o de un nivell 
superior. En concret, hi ha un jove realitzant l'ESO. Quatre persones realitzant cicles 
formatives de grau mitjà i 2 realitzant cicles formatives superiors.  

Poc menys de la meitat, el 42% restant, realitzen estudis bàsics, programes de formació 
i inserció (PFI) o cursos de formació laboral més específics i amb una durada menor. Tots 
ells tenen com a objectiu principal la inserció laboral però no poden accedir directament 
al mercat laboral. La modificació del permís de residència pel de residència i treball es 
pot realitzar amb una oferta laboral de jornada completa durant un any. Hi ha empreses 
de inserció que permeten la regularització jurídica de aquests joves i ara com ara 
continua sent la via més viable per poder accedir al mercat laboral. 

Nivell d'estudis actual Joves Percentatge 

Estudien ESO 1 8% 

Estudien cicles formatius de grau mig 4 33% 

Estudien cicles formatius de grau 
superior 2 17% 

Estudien PFI 3 25% 

Estudien formació laboral 2 17% 
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Itinerari laboral 

Dels 15 joves acollits durant l’any 2020 tan sols tres joves van triar l'itinerari laboral i 
comptaven amb els requisits administratius per a poder fer-lo. A data 31 de desembre 
de 2020 cap dels joves es troba treballant amb un contracte. Tampoc cap jove tenia 
treball en arribar al pis.  

L'estat d'alarma i el desenvolupament de la pandèmia ha generat també una crisi 
socioeconòmica que repercuteix al mercat laboral. A l'inici de l'any el 100% dels joves es 
trobava treballant amb contracte. A l’inici de l’estat d’alarma, tots ells es van veure 
afectats per la situació i posteriorment no van renovar els seus contractes. Aquesta nova 
realitat que afecta amb una gran força el mercat de treball, ha dificultat els processos 
d'inserció laboral dels joves. Actualment els tres joves estan buscant feina. 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit econòmic 

Reproduïm la situació econòmica del joves a 31/12/20 

En aquesta taula només s’inclouen els joves que van rebre la prestació durant l’any 2020. 
No es van comptabilitzar els joves que: 

- Van rebre el primer pagament de la prestació abans del 2020 

Inserció laboral Joves Percentatge 

Arriben al pis amb feina 0 0% 

Treballaven abans de la COVID–19 3 100% 

Treballaven després de la COVID–19 0 0% 

Busquen treball 3 100% 

0 1 2 3 4 5

Estudien ESO

Estudien cicles formatius de grau mig

Estudien cicles formatius de grau
superior

Estudien PFI

Estudien formació laboral

Joves
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- No van rebre encara la prestació  
- Van esgotar la prestació  

 

Prestació econòmica Nombre de joves 
Reben prestació per a joves ex-tutelats fins els 
21 anys (Llarga)  0 

Reben prestació per a joves ex-tutelats durant 
6 mesos (Curta)  5 

 

Al 2020 el 100% dels joves que van començar a cobrar la prestació econòmica per 
extutelats reben la prestació curta.  

Com a novetat, durant aquest any també  s'ha modificat l'article 19 de la llei 13/2006, 
que amplia les prestacions econòmiques dels joves ex tutelats que hagin estat més d'un 
any tutelats per l'administració. Dels joves que van cobrar durant aquest any, el 60% 
s'ha beneficiat d'aquesta reforma i ha pogut ampliar en sis mesos el temps de la 
prestació. 

A continuació es calculen els dies de mitja que els joves han trigat a cobrar la prestació. 
S'ha exclòs a una persona per haver cobrat de nou 6 mesos de prestació amb mes de 
tres mesos de diferència des de la primera vegada que la va rebre. El temps d’espera 
mig per rebre la prestació des de la majoria d’edat es de 15,5 mesos, mentre que des de 
l’entrada al pis es de 5,3. El temps d’espera mig des de l’entrada al recurs s’ha 
incrementat en més del doble amb respecta l’any anterior, que hi era de 2 mesos.  

 

Mitja de mesos sense cobrar prestació  Des de la 
majoria d’edat 

Des de 
l’entrada al pis  

Joves amb prestació curta 15,5 5,3 

 

 

Ingressos per beques 

En aquelles situacions en les quals els joves tenen problemes econòmics per a poder 
sustentar els seus estudis també se'ls ajuda a sol·licitar altres beques. Durant aquest any 
dos joves van rebre una beca de la entitat Nou Cims.  

 

Fonts d’ingressos a final de 2019 o en finalitzar l’estada 

A continuació es mostra la situació econòmica dels joves a data 31 de desembre de 2020 
o al finalitzar la estada. El 47% reben la prestació econòmica. A més hi ha un 21%, dos 
joves, que cobren la prestació econòmica i reben la beca de nou cims, amb la qual fan 
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front a les despeses del seus centres educatius. El 40% restant, 6 joves dels 15, ni reben 
prestació econòmica ni treballen. Aquesta dada també ha augmentat significativament 
respecte al 2019, en el qual el percentatge de joves que no rebien prestació ni 
treballaven va ser del 21%. 

 

Situació a 31/12 o en finalitzar 
l'estada 

Joves Percentatge 

Reben prestació 7 47% 

Reben prestació i treballen 0 0% 

Treballen 0 0% 

Reben la beca de nou cims i 
prestacio economica 2 

13% 

Ni reben prestació ni treballen 6 40% 

 

 

 

Àmbit psicològic 

Durant aquest any només un jove ha rebut suport psicològic.  Altres han reconegut que 
ho necessiten, però en el moment que se’ls deriva no ho entomen.  

 

4.3. Seguiment de la població atesa  

A nivell general, cal analitzar els trets de la població que accedeix al recurs. C cada 
vegada més són joves migrants, sense permís de treball i amb la prestació curta per 
haver estat tutelats menys de tres anys. Aquests condicionants generen dues 
problemàtiques principals: La dificultat dels joves per accedir al mercat laboral i per tant 

0
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8

Reben prestació Reben prestació i
treballen
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nou cims i
prestacio

economica
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Situació a 31/12 o en finalitzar l'estada
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la impossibilitat dels joves de generar ingressos propis una vegada exhaurida la prestació 
econòmica. 

Destaquen també les dades relatives als itineraris professionals dels joves. A nivell 
formatiu, existeix una clara diferència entre grups. D'una banda, els joves que han triat 
aquesta opció i realitzen formacions de major durada i complexitat. Enfront dels quals 
realitzen formació laboral en empreses d'inserció que els ofereixen la possibilitat de 
modificar el seu permís de residència pel residència i treball.  

Existeixen dos factors que fan que aquesta realitat tendeixi a augmentar en el temps. La 
primera és que cada vegada hi ha mes joves migrants que es troben en aquesta situació 
pel que augmenta la competitivitat i la dificultat d'obtenir un contracte laboral de 
jornada completa i un any de duració. La segona és que la reforma de la llei d'estrangeria 
obliga a tenir ingressos propis per a renovar els permisos de residència. Aquests dos 
factors fan que aquests joves es vegin obligats a realitzar itineraris de formació laboral 
en lloc de formacions superiors. Això té altres efectes a llarg termini, perquè els treballs 
als quals poden optar són de baixa qualificació i, en general, més precaris i amb menor 
salaris. 

En general, aquest processos de modificació dels permisos de residència trigan temps, 
cosa que, a més dels malestars psicològics que generen en els joves, també dilaten els 
temps d'estada en el recurs. Concretament el temps mig d’estada en el recurs d’aquest 
any en relació al 2019 s'ha incrementat més de 6 mesos més. Aquest augment té efectes 
també en la capacitat d’acollida de casos al recurs i en el funcionament del sistema. El 
temps d'espera mig des de la majoria d'edat fins a l'entrada al recurs gairebé s'ha 
triplicat respecte a l'any anterior. 

Finalment, la crisis socioeconòmica que ha resultat de la crisis sanitària del covid-19 ha 
tingut també un efecte en els processos d'emancipació. En primer lloc, com ja s'ha 
comentat en l'apartat 3, pel canvi de paradigma i els efectes psicosocials que ha generat 
en la població general. També, ha dificultat les opcions d'inserció sociolaboral i per tant 
d'obtenir autonomia econòmica.   

 

5. ANÀLISIS DEL FUNCIONAMENT DEL PIS 

5.1. Estructura organizativa  

El equip educatiu està compost per la directora de la entitat, la comunitat de germanes 
teresianes i els educadors. Ac continuació, es descriuen els rols i funcions de cada figura.   

Direcció 
És la responsable última del  recurs. 
Nomenada per la Companyia de Sta. Teresa de Jesús. 

 
Funcions: 

§ Vetllar pel bon funcionament del pis. 
§ Fer recerca de fonts de finançament pel pis. 
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§ Mantenir relacions amb les administracions públiques que tenen relació amb 
el projecte (Generalitat de Catalunya i Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona). 

§ Formalitzar contractes. 
§ Garantir el dret a la intimitat i a la no divulgació de les dades personals de les 

joves i dels seus familiars. 
§ Vetllar per la correcta coordinació amb les administracions públiques 

corresponents. 
§ Vetllar per l’actualització educativa i metodològica de l’equip. 
§ Formalitzar l’entrada i la sortida del pis dels joves. 

 
 

Coordinació dels pisos 
Coordina l’atenció socioeducativa dels joves als pisos i les tasques de gestió del 
projecte respectives a l’atenció dels joves.  
És un dels educadors referents dels joves. 
Nomenada per la direcció.  
 
Funcions:  

§ Rebre les propostes de derivació dels joves i coordinar la seva entrada i 
sortida al recurs. 

§ Vetllar perquè el pis aporti un àmbit acollidor i tranquil que afavoreixi la 
seguretat dels joves. 

§ Tenir cura que cada jove sigui informada del funcionament del projecte, de 
la temporalitat del recurs i d’aspectes econòmics. 

§ Realitzar la coordinació externa amb l’Administració  competent. 
§ Coordinar-se amb la xarxa de serveis de suport que intervenen en el procés 

dels joves. 
§ Liderar la revisió del projecte Educatiu, el RRI, la Programació Anual i la 

Memòria del pis. 
§ Garantir la coordinació de l’equip mitjançant reunions periòdiques. 
§ Col·laborar amb direcció en la recerca de finançament. 
§ Realitza el seguiment dels alumnes en practiques i del voluntariat. 

 
 

Educadors referents 
Proveeix els joves dels recursos necessaris per avançar en el seu procés 
d’autonomia i realitza les tasques de gestió del projecte. 
Contractats per direcció. 
Depèn de la directora i es coordina amb la comunitat teresiana. 

 
Funcions: 
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§ Gestionar el PTI de cada jove en coordinació amb l’equip educatiu i amb 
l’ASJTET. 

§ Rebre les propostes de derivació de joves i presentar-les a l’equip educatiu. 
§ Valorar amb la resta de l’equip educatiu la proposta de derivació de les joves. 
§ Informar a cada jove del funcionament del projecte, de la temporalitat del 

recurs i d’aspectes econòmics. 
§ Revisar amb els joves les qüestions domèstiques.  
§ Afavorir la bona convivència en el pis. 
§ Sistematitzar les sessions de tutoria per acompanyar i assessorar els joves en 

la definició i execució del  seu Projecte Educatiu Individual. 
ü Detectant el nivell d’autonomia inicial del jove. 
ü Avaluant el desenvolupament de competències. 
ü Facilitant el procés d’anàlisi i contrast de les variables treballades. 
ü Promovent la generació de noves estratègies i recursos. 
ü Afavorint el compromís del jove en el seu procés d’autonomia. 
ü Orientant cap a la inserció laboral, quan s’escaigui.  

§ Acompanyar la jove en el seu procés d’entrada, estada i sortida del pis. 
§ Participar en les coordinacions amb els professionals de la xarxa de serveis 

de suport implicats en cada cas. 
§ Elaborar el material tècnic educatiu i metodològic. 
§ Elaborar i registrar el PTI, l’ITSE, el Programa Anual i la Memòria Anual.  
§ Organitzar moments de lleure compartits entre els joves i l’equip educatiu. 
§ Participar de les reunions periòdiques de coordinació de l’equip. 
§ Preparar les assemblees amb els joves i l’equip. 
§ Preparar la documentació necessària per fer les sol·licituds de finançament. 
§ Participar en la recerca de recursos, serveis i professionals. 

 
Educador suport i responsable de relacions en xarxa 

§ Dóna suport en la intervenció socioeducativa sempre que sigui necessari, 
especialment en caps de setmana i festius. 

§ Acompanyament pedagògic 
§ Seguiment dels processos de qualitat de l’entitat 
§ Participació en xarxa 
§ Coordinació de projectes amb altres entitats 

 
 
Comunitat teresiana 

Participa en tot el projecte educatiu amb la seva presència en el dia a dia dels joves.  
Depèn de la Companyia de Sta. Teresa de Jesús. 
Es coordina amb la resta de l’equip educatiu. 

Funcions: 
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§ Transmetre valors humans i evangèlics per mitjà de les seves actituds i 
actuacions, i explicitar-los. 

§ Donar suport a les joves a través de la convivència diària. 
§ Donar suport en l’acompanyament i orientació dels joves en qüestions 

domèstiques del seu PTI: cura de la llar, neteja, ordre, alimentació, compra, 
salut... 

§ Afavorir la bona convivència en el pis. 
§ Acompanyar els joves en les gestions diàries quan sigui necessari. 
§ Participar en les reunions periòdiques de coordinació de l’equip. 
§ Compartir alguns moments de lleure amb els joves. 

 
 
Administrador 
Gestiona l’economia del pis. 
Funcions: 

§ Gestionar l’economia mensual del pis.  
§ Confeccionar el pressupost anual amb la col·laboració de l’equip educatiu. 
§ Fer el pagament de salaris del personal contractat. 

5.2. Horaris  

El recurs està pensat com un recurs d'alta autonomia per això no hi ha atenció 24h. Cada 
educador destina 30h setmanals d'intervenció de dilluns a divendres. Els educadors 
tenen repartit l'horari entre els tres pisos en funció de l'horari dels joves, especialment 
d'aquells dels quals són referents. La Comunitat Teresiana també forma part de la 
presència educativa en els pisos en aquells moments en els quals no estan les 
educadores. D'aquesta manera es garanteix l'acompanyament dels joves des de 
diferents rols i en diferents moments. 

 

5.3. Mecanismes de coordinació  

La coordinació del equip educatiu se estableix principalment a través de tres reunions 
que tenen una periodicitat setmanal.  

• Reunió d’equip: Es realitza setmanalment i participant tots el membres del equip 
educatiu. En ella es realitza el  seguiments dels joves i s'analitzen i debaten les 
diferents problemàtiques que van sorgint. També se revisen els protocols i els 
models de intervenció i es tracten temes que afecten a la entitat.  
 

• Reunió de planificació: Es fa setmanalment i participen els educadors i una de las 
germanes de la comunitat. Serveix per a planificar las intervencions que es 
realitzaran cada setmana i revisar las intervencions que es van planificar la 
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setmana anterior: tutories individualitzades, assemblees, acompanyaments... 
 

• Reunió de educadors referents: També té una perioditzat setmanal i participen 
els educadors. En ella es traspassa la informació necessària dels joves per a 
contextualitzar la intervenció i garantir que no es donin missatges contradictores 
als joves.  

 

5.4. Sistemes de comunicació interns i externs 

La comunicació interna de l’entitat es realitza mediant les següents vies: 

• Educadors-Equip educatiu: La comunicació es realitza a través de les reunions 
establertes per a això, detallades en el punt 5.3.  
Puntualment es realitzen consultis o reunions extraordinàries amb algun 
membre del equip educatiu, via correu o telefònica.  

A nivell extern, es realitzen els següent models comunicatius: 

• Educadors-Joves: El sistema principal de comunicació es realitza mitjançant les 
tutories individualitzades i les assemblees de convivència de cada pis. 
 

• Educadors-Referents: Es realitza mitjançant correus i/o trucades telefòniques.  
A més es realitzen reunions entre els joves i els referents almenys dues vegades 
a l'any per a revisar els objectius del seus PTIs i l’evolució dins del recurs. 
Normalment els educadors també són en aquestes reunions. 
 

• Entitat – Altres recursos: La realitzen principalment els educadors i la 
coordinadora. L'objectiu principal és la de generar i mantenir una xarxa de 
recursos formatiu, d'inserció, d'oci... a la qual puguin accedir els joves. També es 
realitzen diferents coordinacions amb altres serveis externs como la Federació 
d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA), en la qual participem com a 
entitat federada, o la Xarxa de Joves de Barcelona, en la qual participem en els 
grups d'habitatge i sociolaboral. 

 

5.5. Recursos bàsics interns i externs 

A nivell intern els recursos principals amb els quals comptem es basen en 
l'acompanyament socioeducatiu: les tutories individualitzades, els acompanyaments i 
desplaçaments i les activitats lúdiques i les sortides socioculturals. 

A nivell extern: Es compta amb els serveis jurídics i d'inserció que ofereix el Consorci de 
serveis socials de Barcelona, el ASJTET i FEPA. També es realitzen coordinacions i 
derivacions amb una gran quantitat d'entitats d'àmbit formatiu, esportiu, artístic, 
social... 
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5.6. Recursos tècnics 

El seguiments amb els joves es fa principalment a traves del seu pla de treballar 
individualitzar (PTI) i del full de indicadors. El primer document serveix com a eix de la 
intervenció, en el es pacta amb els joves els objectius que volen aconseguir. Aquest es 
revisa amb el referent del ASJTET o del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, almenys 
cada 6 mesos per valorar com va el procés. La informació que es recull serveix per a 
realitzar l'avaluació dels resultats aconseguits per cada jove.  El full de indicadors es un 
registre dels passos que es realitzen amb els joves amb la finalitat de aconseguir els 
objectius. Serveix per a l'avaluació del procés. 

Pel que fa a la intervenció mes generalitzada, hi ha diversos protocols que es van 
redactar amb la finalitat de millorar i poder avaluar la intervenció: préstec inicial de 
diners, estudi i acceptació del cas, neteja dels espais comuns, neteja dels espais propis, 
higiene personal, alimentació (Ver Annexos). Aquests protocols són revisats en les 
reunions d'equip de manera periòdica per a avaluar la seva funcionalitat i les possibles 
millores. Les reflexions i decisions que tenen lloc en la reunió d'equip queden registrades 
sempre en l'acta. De la mateixa manera es fa amb planificació setmanal, amb la finalitat 
de poder organitzar i revisar les intervencions planejades de cada setmana. També es 
deixa constància escrita de les assemblees de convivència que es realitzen amb els joves 
de cada pis. 

Tots els joves que entren al recurs, signen la normativa de convivència, la targeta alfa de 
protecció de dades i el protocol de l’ús de la xarxa wifi (Ver annexos).  

 

5.6.1. Formació de l’equip 

Durant aquest any s'han realitzat dues formacions una relacionada amb la temàtica del 
gènere i la interculturalitat, l'altra de caràcter més transversal sobre la intervenció 
educativa. 

• Gènere i interseccionalitat - Associació doble via i Cúrcuma 
• Cicle de formacions per a educadors i educadores: addiccions digitals, migració, 

salut mental i generi i sexualitat – FEPA 
 

5.6.2. Assessorament  

S'ha rebut assessorament jurídic per part de les assessores jurídiques de FEPA i el 
Consorci. També s'ha rebut supervisió de psicòlegs especialitzats sobre la intervenció 
realitzada en casos específics. 

 

5.6.3. Valoració general de l’apartat  
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A causa de l'estat d'alarma i a la crisi del coronavirus, en algunes moments hem hagut 
d'adaptar la intervenció i la manera de realitzar-la. 

Durant els primers mesos de l'estat d'alarma, es va minimitzar el seguiment presencial 
dels joves, encara que diàriament sempre passava un educador pels pisos. El seguiment 
educatiu més extens es realitzava mitjançant videotrucades, de manera diària. No es van 
realitzar assemblees durant aquest temps per la dificultat tècnica de realitzar-les. 
Posteriorment, es va reprendre la normalitat de la intervenció de manera gradual. 
També s'ha reduït en certa manera la presència del voluntariat en els pisos per ser 
persones de risc.  

Així mateix, les reunions de equips es van mantenir amb la mateixa freqüència i els de 
les educadores de manera mes puntual. No es van realitzar durant aquest temps les 
reunions de planificació perquè la intervenció durant aquest temps consistia en el 
seguiment diaris dels joves . Va augmentar durant aquest temps també la comunicació 
amb els referents. Es realitzaven traspassos dels joves diàriament durant un temps i 
posteriorment setmanalment. 

En línies generals, actualment estem tractant de continuar amb la intervenció amb tot 
la normalitat que es pot encara que mantenint la prevenció. 

6. ANÀLISI DE L’ESTRUCTURA FÍSICA 

6.1. Instal·lacions i espais  

Es mantenen les instal·lacions i els espais amb les mateixes condicions que anys anteriors 

6.2. Material i mobiliari/ Millores demandades per inspecció 

Es manté el mobiliari amb les mateixes condicions que en anys anteriors.  

6.3. Valoració  

En general, es procura mantenir els tres pisos en un estat òptim, realitzant les revisions 
oportunes i substituint o arreglant les instal·lacions necessàries. 

Cal destacar que un dels principals problemes que tenim en un dels pisos és la neteja i 
el manteniment de la mateixa. Encara no és un tema resolt des de la perspectiva 
d’autonomia dels joves. Com a equip tampoc no hem trobat la manera de fer entendre 
als joves que la neteja i l’ordre dels espais és un element fonamental dintre del propi 
benestar i cura personal.  

 

7. ANÀLISI ECONÒMICA 

L’entitat està registrada com a entitat social al registre corresponent a la Generalitat. Està 
subvencionada en la seva activitat d’acollida de joves per la Generalitat de Catalunya i pel 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona a través de diversos convenis. També compta amb el 
finançament d’altres ens públics com la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de 
l’Habitatge. Actualment, de les 11 places que es disposa, 9 estan pagades a través dels diversos 
convenis i les altres 2 les assumeix l’entitat.  
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Els canvis que es van introduir l’any passat en els processos administratius de facturació de les 
estades dels joves als pisos, han continuat generant al 2020 desajustos entre el que s’ha facturat 
o els imports cobrats per la Generalitat i el Consorci. S’ha vist urgent i vital tenir claredat en 
aquest fets tant pel 2019 com pel 2020, per poder-los reflectir fefaentment a la comptabilitat. 

Al novembre es va comunicar a l’entitat que una de les places ocupades pel Consorci que no 
estava finançada passaria a ser-ho. Aquest finançament seria retroactiu des del mes d’agost. 
D’aquesta manera s’ha passat de tenir 8 places finançades a 9. D’altra banda, també l’entitat ha 
estat beneficiària de l’increment del preu de les places ocupades decretat per la Generalitat i 
dels ajuts extraordinaris per causa de la crisi de la COVID-19. 

Es procura que la comptabilitat sigui imatge fidel de l’obra. Enguany s’ha realitzat una anàlisi 
exhaustiva dels ingressos percebuts a l’entitat per conceptes (convenis, subvencions, etc.) i 
finançador (Generalitat, Diputació, etc.), de 2019  i 2020. A més, amb els ajustos dels saldos 
pendents (factures emeses a la Generalitat i Consorci per les places conveniades) en balanç, han 
sortit quantitat rellevants d’ingressos corresponents a exercicis anteriors que s’han regularitzat 
en el tancament del 2020.  

Quadre comparatiu d’ingressos 
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8. PROPOSTES DE FUTUR 

Després de l'anàlisi sobre la intervenció realitzada durant aquest 2020 hem formulat 
les següent propostes de millora, de cara al pròxim any, 2021: 

• Formació sobre els itineraris i els recursos de formació i inserció 
• Cerca i contacte amb empreses d'inserció per poder fer la derivació de 

joves 
• Cerca de recursos de habitatge per quan els joves hagin de sortir del nostre 

recurs 
• Continuar generant i treballant en  xarxa amb altres entitats que treballin 

amb aquestes realitats 
• Visibilitzar les realitats dels joves migrants en relació a la llei d'estrangeria 
• Reflexionar sobre la intervenció educativa que duem a terme 
• Prendre consciència dels èxits educatius per sistematitzar allò que sigui 

replicable. 
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9.ANNEXOS  
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Targeta alfa de protecció de dades 
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