
 

1 
 

  

Memòria 

d’activitat 

2021 
 

____________ 

 
------- 



 

2 
 

Índex 

1. JUSTIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA I DE LA PROGRAMACIÓ 3 

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL RECURS 3 

3. VALORACIÓ GENERAL I INTRODUCTÒRIA. ANÀLISI DE CONTEXT 4 

4. ANÀLISI DE LA POBLACIÓ ATESA 5 

4.1. Altes i baixes de la població atesa 5 

4.2. Característiques de la població atesa. 6 

Sexe i edat 6 

Nacionalitat 7 

Situació jurídica dels joves migrants 7 

Itinerari professional 9 

Àmbit econòmic 11 

Ingressos per beques 11 

Resum de fonts d’ingressos a final de 2021. 12 

Àmbit psicològic 12 

4.3. Seguiment de la població atesa 12 

5. ANÀLISIS DEL FUNCIONAMENT DEL PIS 13 

5.1. Estructura organitzativa 13 

5.2. Horaris 16 

5.3. Mecanismes de coordinació 16 

5.4. Sistemes de comunicació interns i externs 17 

5.5. Recursos bàsics interns i externs 17 

5.6. Recursos tècnics 17 

5.6.1. Formació de l’equip 18 

5.6.2. Assessorament 18 

5.6.3. Valoració general de l’apartat 18 

5.7. Objectius 19 

5.7.1. Valoració dels objectius 19 

5.7.2. Anàlisis dels objectius 22 

6. ANÀLISI DE L’ESTRUCTURA FÍSICA 24 

6.1. Instal·lacions i espais 24 

6.2. Material i mobiliari/ Millores demandades per inspecció 24 

6.3. Valoració 24 

7. ANÀLISI ECONÒMICA 24 

8. PROPOSTES DE FUTUR 26 

9.ANNEXOS 27 



 

3 
 

 

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 del gener al desembre de l’any 2021.  

La memòria és una eina que ens ajuda a analitzar globalment el 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. D’altra banda, ens 

ofereix un espai en el qual poder valorar quins esdeveniments han succeït al llarg de 

l'any, quines problemàtiques hem detectat i quines possibles millores podem 

desenvolupar. 

La programació és la base per a concretar propostes específiques que hem valorat i 

observat després de la realització de la memòria i ens marca la línia a seguir a la 

intervenció de l'any vinent. En ella s'exposen de forma específica 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, ja que estan disponibles a la pàgina web de l'entitat. 

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, amb edats entre els 18 i els 21 anys, als quals se'ls 

ofereix suport i acompanyament socioeducatiu perquè puguin aconseguir els seus 

objectius vitals, formatius, laborals, personals i desenvolupar una vida autònoma 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 a 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 dos nois i funciona com a recurs 
previ a l’emancipació.  
 

● 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 



 

4 
 

d’internet, un saló, cuina, safareig i rentadora. Dos banys que comparteixen els 
joves i un balcó i un despatx per l’equip educatiu. Actualment, és un pis mixt on 
hi conviuen dues noies i tres nois. 
 

3. VALORACIÓ GENERAL I INTRODUCTÒRIA. ANÀLISI DE CONTEXT 

L'any 2021 se ha caracteritzat per una progressiva recuperació del ritme vital anterior a  

la pandèmia. Això ha fet que s'hagin recuperat serveis i xarxes de suport poc a poc, 

algunes s'hagin perdut i altres s’hagin creat a causa de les noves necessitats. De la 

mateixa manera, l’equip educatiu ha tingut que repensar i adaptar la intervenció als 

constants canvis que han anat succeint al llarg de l'any. 

Com es relata a la planificació, la metodologia s’ha basat en la intervenció i seguiment 

educatiu a través de les tutories, totes presencials. A més d’aquest seguiment amb les 

educadores referents, un membre de l’equip educatiu ha passat pels pisos diàriament 

assegurant-se de que, si els joves tenien alguna necessitat o urgència, hi hagués algú 

present. Durant la primera part del any i encara amb restriccions per la Covid-19, s’han  

seguit treballant aspectes de salut i cures: comprensió de les situacions, adquisició 

d'hàbits de prevenció (manteniment de la higiene pròpia i del pis, ús de mascareta, 

compliment de les normes establertes...), contenció emocional i desenvolupament 

d'habilitats per a minimitzar els malestars, desenvolupament d'activitats conjuntes... 

Cal esmentar que com a equip vam 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 2021 ha estat un any de reenganxament al funcionament habitual, que 

poc a poc s’ha anat desenvolupant amb la flexibilització de les mesures restrictives per 

la Covid-19 i la reactivació de moltes activitats formatives i laborals. 
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4. ANÀLISI DE LA POBLACIÓ ATESA  

4.1. Altes i baixes de la població atesa 

Reproduïm la situació dels i les joves a 31 de desembre del 2021. 

Ocupació del recurs Total 

Núm. de places 11 

Núm. de places concertades  11 

Joves atesos/es 15 

Núm. de sortides  5 

Núm. de derivacions 5 

Núm. de entrades  4 

Finalitza l’any vivint al pis  10 

Mitjana de mesos d’estada  20 

 

Durant l’any 2021 s’han incorporat al recurs 4 joves, 1 noi i 3 noies, i s’han marxat del 

recurs un total de 5 joves; un noi i quatre noies. D'entre ells, dues noies 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 fora del territori. L'altra ha esgotat el temps de 

suspensió i finalment es va extingir la seva prestació d’habitatge per incompliment 

reiterat del seu pla de treball individual. Actualment, a finals d’any, continuen ocupades  

10 places. 

Des del ASJTET s'han realitzat dues derivacions de joves i altres dues derivacions 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 és marroquí i les 

altres són noies; una romaní i les altres dues marroquines. 

La mitjana d’estada al recurs ha estat de 20 mesos. Un increment de gairebé un quart 

d’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 Número de joves 

Superior a 30 mesos i fins a 38 3 

Superior a 24 mesos i fins a 30 4 

Superior a 18 mesos i fins a 24 1 

Superior a 12 mesos i fins a 18 3 

Superior a 6 mesos i fins a 12 1 

Menys de 6 mesos 3 



 

6 
 

 

 

4.2. Característiques de la població atesa.  

Sexe i edat 

En relació al sexe i la edat, dels 15 joves atesos, gairebé la meitat van ser noies i la resta 

nois. La relació es manté igual que l’any passat. 

Sexe Total Percentatge 

Noies 7 46% 

Nois 8 54% 

  

En relació amb l’edat, la major part dels joves tenen entre 19 i 20 anys. Hi ha hagut joves 

que han arribat als 21 anys, però només un segueix en el recurs. Les entrades més 

recents són les que rebaixen la mitjana d’edat. 

Edat Número de joves 

21 anys 3 

20 anys 6 

19 anys 5 

18 anys 1 

 

Que la majoria dels joves es trobi entre els 19 i els 20 anys es pot explicar per dos motius 

principals.  

El primer és que l’edat mitjana a la que entren els joves al recurs és de gairebé 19 anys, 

7 mesos i mig després de complir la majoria d’edat. El segon motiu és que la majoria dels 

joves que entren al recurs son persones migrades, situació que les fa dependre dels 

temps dilatats de tramitació que marca la llei d’estrangeria pels permisos de residència 

i treball. 

Com comentàvem, 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. És cert que la mitjana 

ha baixat 3 mesos, però s’entén que aquest temps d’espera segueix sent massa, ja que 

dels 3 anys (com a màxim) que podrien aprofitar el recurs, se'ls està retallant un 15%. 

Durant aquest any els joves han esperat una mitjana de 7,5 mesos per poder accedir al 

recurs. Això fa que quan arriben, l’aprofitament del recurs sigui menor i pugui acabar 

per allargar-se en el temps. 
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Any 
Mitjana de mesos des de la majoria 

d'edat fins a l'entrada al recurs 

2018 3,3 

2019 4,1 

2020 10,7 

2021 7,5 

 

Nacionalitat  

Dels joves atesos, el 18% tenen nacionalitat espanyola i el 82% restant tenen altres 

nacionalitats. Destaca que més 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 onze joves estrangers atesos aquest any, més de la meitat (7) van començar l'any 

sense permís de treball. No obstant això, els últims dies del any només 2 joves segueixen 

sense cap permís, gràcies al canvi en la llei d'estrangeria que després comentarem. 

Aquestes dades mostren una millora significant, ja que durant l’any 2020 cap jove va 

aconseguir el permís de treball ni cap va arribar al pis amb ell.  

 

1

8
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Situació jurídica dels joves estrangers/es Joves Percentatge 

Sense permís de treball 3 28% 

Permís de residència i treball 8 63% 

Permís de residència 1 9% 

 

Respecte a la llei d’estrangeria, així com a l’any 2020 es va canviar per perjudici dels 
joves, endurint els requisits per a la renovació del permís de residència, ara ha canviat 
en sentit favorable: des del dia 9 de novembre ha entrat en vigor el Real Decret 
903/2021 que modifica el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats 
dels estrangers en Espanya i la seva integració social.  

Aquesta modificació, en principi, facilita o suavitza els requeriments per a l’obtenció dels 
permisos de residència i treball. No obstant això, encara no estan ben definits els canals 
i els terminis en els quals s’aplica aquesta reforma i de moment no s’estan donant els 
resultats esperats. Suposem que al llarg del 2022 aquesta reforma es traduirà en un 
major número de renovacions i permisos de treball pels i les joves. 

A continuació, reproduïm la situació jurídica de tots els joves que han passat enguany: 

Situació jurídica del joves que van presentar la 
renovació del NIE en 2021 

Joves Percentatge 

Han renovat el seu permís de residencia 7 63% 

Els han denegat la renovació del permís de 
residència abans de la reforma 

2 25% 

En tràmit de renovació  3 37% 

 

Durant l’any 2021, 7 dels 10 joves que van haver de renovar el seu permís de residència 
ho van aconseguir. Les renovacions que encara estan en tràmit s'han dut a terme 
després de la reforma de la llei. 

2

1

8

Situació administrativa

Sense residència Residència Residència i treball
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Cal destacar també el temps d'espera d'aquests procediments. De les renovacions 
presentades durant aquest any, el temps mig d’espera des que es presenta la renovació 
fins que estrangeria dona una resposta és de 46 dies. Des de la data de caducitat dels 
seus NIEs, la mitjana d’espera és de 42 dies.  

Cal puntualitzar que amb l’espera pel canvi de llei i les partides del SOC pels programes 
d’inserció, molts joves han vist allargades les seves renovacions, factors que han allargat 
els terminis. A partir del 2022, amb una llei estable i sense necessitat d’esperar a les 
partides del SOC per realitzar renovacions, es podran extreure conclusions més properes 
a la realitat administrativa. 

 

Mitjana de dies fins la 
resposta d’estrangeria en 

las renovacions de 
residència 

Des de la data de 
presentació de la 

renovació 

Des de la data de 
caducitat del NIE 

46 42 

 

Itinerari professional  

En aquest apartat s’analitza l’itinerari professional dels joves, sense tenir en compte els 
treballs no regularitzats, a nivell formatiu, a nivell laboral o ambdós. A dia 31 de 
desembre de l’any 2021, les dades són les següents:  

 

 

Actualment, la majoria dels joves han tingut alguna experiència laboral durant l’any, no 
obstant això, només comptabilitzem les relacions laborals quan hi ha un contracte de 
feina vinculant. Seguint aquest criteri, a finals d'any ens trobem amb 7 joves treballant, 
6 estudiant i 5 cercant feina activament. 

 

 

7

3

6

5

Treballen Estudien i treballen Estudien Troben treball sense estudiar

Itinerari professional
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Itinerari formatiu  

En aquest apartat, 14 dels 15 han estat estudiant en algun moment de l'any. Hi ha hagut 

varietat d'itineraris formatius, els presentem amb dades en la següent taula: 

Nivell d'estudis actual Joves Percentatge 

Estudien cicles formatius de grau mig 3 21% 

Estudien PFI 5 35% 

Estudien cicles formatius de grau 
superior 

1 7% 

Certificat Professional SOC 3 21% 

 

L’itinerari més escollit ha estat els PFIs, una tipologia de formació que combina classes 

teòriques amb pràctiques laborals en quantitat d’hores molt igualades. Aquests cursos 

permeten el pas al grau mitjà.  

Itinerari laboral 

Dels 15 joves acollits durant l’any 2021, 7 han pogut treballar en algun moment. Aquest 

número contrasta amb la quantitat de joves que entren o surten amb feina del recurs. 

Inserció laboral Joves Percentatge 

Arriben al pis amb feina 1 6% 

Treballaven durant l’estància 7 46% 

Treballaven a la sortida del pis 1 6% 

 

Per altra banda, cal destacar l’itinerari de formació informal al qual s'adhereixen els joves que 

aconsegueixen treballar de manera irregular, sense contracte laboral. Itinerari pel qual la 

majoria d’ells ha optat en algun moment del 2021. 

Itineraris laborals durant l’any 2021 Joves Percentatge 

Joves que han treballat sense 
contracte  

8 53% 

Joves que han treballat amb 
contracte 

7 46% 

Joves que no han treballat 2 12% 
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Àmbit econòmic 

Reproduïm la situació econòmica del joves durant el 2021. En aquesta taula s’inclouen 

els joves que van rebre la prestació durant l’any. Es desglossa si van començar durant o 

abans de l'any. També s’assenyala quants han acabat de rebre-la aquest any. 

 

Prestació econòmica Número de joves 

No reben cap prestació  6 

Reben algú tipo de prestació 9 

Reben prestació per a joves ex-tutelats fins els 
21 anys (Llarga)  

4 

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

5 

Han començat a rebre-la aquest any 2021 3 

Han deixat de rebre-la aquest any 2021 5 

 

Al 2021 només quatre dels joves cobren la prestació econòmica per a extutelats “llarga”, 

fins els 21 anys.  

Continua sent habitual que els joves cobrin una prestació curta, de només 1 any de 

durada. Situació que comparteixen la majoria dels joves migrats, que no arriben a estar 

moltes vegades més d’un any tutelats per l’administració. 

A continuació es calculen els dies de mitjana que els joves han trigat a cobrar la 

prestació. El temps d’espera mig per rebre la prestació des de la majoria d’edat és de 

331 dies, mentre que des de l’entrada al pis és de 224 dies, quan l’any passat era de 159 

dies. El temps d’espera mig des de l’entrada al recurs s’ha incrementat en un 70% 

respecte a l’any anterior. 

 

 

Ingressos per beques 

En aquelles situacions en les quals els joves tenen problemes econòmics per poder 

sustentar els seus estudis també se'ls ajuda a sol·licitar altres beques. Durant aquest any 

331

224

Prestació econòmica Entrada al pis

Dies d'espera
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tres joves van rebre una beca de la entitat Nou Cims. Aquesta beca té un seguiment 

trimestral pel qual es va ingressant la quantia total en 4 trams i dates diferents. No 

compta com a ingrés per calcular el copagament del pis. 

Resum de fonts d’ingressos a final de 2021. 

A continuació es mostra la situació econòmica dels joves durant l’any 2021. 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 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, durant 

el qual el percentatge de joves que no rebien prestació ni treballaven va ser del 21%. 

Situació durant 2021 Joves Percentatge 

Reben prestació 9 60% 

Reben prestació i treballen 2 6% 

Treballen 7 46% 

Reben la beca de Nou Cims i 
prestació econòmica 3 

20% 

Ni reben prestació ni treballen 2 6% 

 

Àmbit psicològic 

Durant aquest any només dos joves ha rebut suport psicològic. Altres han valorat 

demanar-lo, però no han arribar a començar la teràpia. 

4.3. Seguiment de la població atesa  

A nivell general, cal analitzar les característiques de la població que accedeix al recurs, 
que podem resumir en quatre: dificultat administrativa, formació adaptada, inserció 
laboral i accés a l’habitatge. 

La llei d’estrangeria, fins i tot amb la reforma del novembre, afecta la majoria dels joves 
que conviuen als pisos. Com hem desglossat abans, 2/3 de los joves que han passat pel 
recurs durant l’any 2021 són persones migrades. Això fa que la línia de treball canviï 
completament i s’alieni amb els terminis i condicions marcats per la llei, la qual està en 
constat canvi i interpretació pels agents socials. 

Aquesta situació alenteix i complica processos que, de per si, requereixen de temps 
llargs i un intens seguiment educatiu. Normalment la dilatació dels processos d’obtenció 
dels permisos de residència o treball fa que els joves afectats hagin d’allargar les seves 
estàncies en els pisos i acabin més tard el seu procés d’autonomia en comparació amb 
un jove europeu.  

En el pitjor dels casos, un jove migrat pot finalitzar la seva estància als pisos sense permís 
de residència o treball, augmentant el risc de exclusió social. 
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Aquestes situacions es vinculen fortament amb dues de les altres característiques: la 
inserció laboral i la formació adaptada.  

La formació adaptada a la inserció laboral per a persones migrades que no disposen de 
permís de treball, de la qual s’han beneficiat alguns dels joves aquest any, s’ha reduït a 
dues vies: els programes de formació i inserció (PFIs) i el programa de formació dual del 
SOC. Només a través d’itineraris d’aquest tipus, els joves han trobat feina regularitzada.  

Aquestes vies formatives vinculen als joves amb empreses disposades a tramitar un 
precontracte, necessari  per presentar la modificació del permís de residència a permís 
de residencia amb treball. Tràmit que comporta un gran temps d'espera i una 
complexitat major que un contracte per a una persona amb DNI o ciutadania europea. 
Tot això acaba traduint-se en una major dificultat dels joves per accedir al mercat laboral 
i per tant la impossibilitat de generar ingressos propis una vegada exhaurida la prestació 
econòmica. 

Analitzada la inserció laboral, arribem al següent punt clau en la emancipació dels joves; 
l’accés al habitatge. 

Tenint en compte els nivells d’inserció laboral dels joves l’any 2021 i prenent dades del 
“Informe Infojobs-Fotocasa de l’any 2020”, ens trobem que, la població catalana en 
primera posició, ha de destinar el 56,5% del seu salari brut mensual al pagament del 
lloguer tenint en compte el salari brut mitjà a Catalunya l’any 2019 (24.036 euros anuals) 
i el preu de un pis de 80 m2 (1.131 euros al mes).  

Si analitzem el percentatge (%) acumulatiu del preu de l’habitatge i el salari des del 2015 
fins el 2019, veurem que l’habitatge s’ha incrementat un 27%, mentre que el salari ha 
pujat un 2,7%.  

Aquesta situació de lloguer tensionada fa que les oportunitats d’emancipació es 
redueixin i que l’opció de llogar un habitatge només a través de la prestació econòmica 
d’extutelat, si la tenen, no sigui possible. 

Tots aquetes factors units expliquen perquè el procés d’emancipació i autonomia dels 
joves en el projecte de la Llar Enric d’Osso és tan llarg i complex.   

L’arribada de la reforma de la llei d’estrangeria que, com anteriorment s’ha comentat, 
dona possibilitat a poder agilitzar aquests processos, serà analitzada el pròxim any 2022. 

 

5. ANÀLISIS DEL FUNCIONAMENT DEL PIS 

5.1. Estructura organitzativa  

L’equip educatiu està compost per la directora de la entitat, la comunitat de germanes 

teresianes i els educadors. A 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. 
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Funcions: 

▪ Vetllar pel bon funcionament del pis. 

▪ Fer recerca de fonts de finançament pel pis. 

▪ 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. 
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Funcions: 

▪ 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. 

✔ Detectant el nivell d’autonomia inicial del jove. 

✔ Avaluant el desenvolupament de competències. 

✔ Facilitant el procés d’anàlisi i contrast de les variables treballades. 

✔ Promovent la generació de noves estratègies i recursos. 

✔ Afavorint el compromís del jove en el seu procés d’autonomia. 

✔ 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. 
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Funcions: 

▪ 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 

setmana anterior: tutories individualitzades, assemblees, acompanyaments... 
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● 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, 

jurídic, gènere... 

5.6. Recursos tècnics 

El seguiments amb els joves es fa principalment a traves del seu pla de treball 

individualitzat (PTI) i del full d’indicadors. El primer document serveix com a eix de la 

intervenció, en ell 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 



 

18 
 

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 d’indicadors és un 

registre dels passos que es realitzen amb els joves amb la finalitat d’aconseguir els 

objectius. Serveix per a l'avaluació del procés. 

Pel que fa a la intervenció més 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 (Veure 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 (Veure 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, i una altra de caràcter més transversal sobre la intervenció 

educativa. 

● Duel Migratori en joves: Projecte #tecedounacita 

● Inclusió LGTBIQ+ - FEPA 

● Cicle de formacions per a educadors i educadores: Estrangeria i gestions 

documentals – FEPA 

● Introducció a Sini@ - ASJTET 

 

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. Altre apartat important a comentar es l’atenció rebuda 

per part de diferents entitats respecte a temes de violència masclista, atenció de tipus 

jurídica, psicològica i educativa. 

5.6.3. Valoració general de l’apartat  

A causa de l'estat d'alarma i la crisi del coronavirus, en alguns moments hem hagut 

d'adaptar la intervenció i la manera de realitzar-la. 

Durant els primers mesos de l’any la situació de pandèmia ha dificultat la derivació de 

cases a diferents serveis. El seguiment educatiu es realitzava mitjançant tutories 



 

19 
 

setmanals. Es van realitzar assemblees durant aquest temps. Posteriorment, es va 

reprendre la normalitat de la intervenció i derivació 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 d’equips es van mantenir amb la mateixa freqüència i els de les 

educadores de manera més puntual. S’han decidit conjugar las reunions de planificació 

amb les de coordinació i s’ha pautat un temps determinat per cada àrea. Aquest any va 

augmentar també la comunicació amb els referents. Es realitzaven traspassos dels joves 

setmanalment, així com tutories conjuntes per abordar temes més sensibles. 

5.7. Objectius 

L’objectiu general dels pisos assistits és afavorir el procés d’emancipació i procurar la 

integració sociolaboral dels joves majors d’edat (entre 18 i 21 anys), ex-tutelats, sense 

recursos propis ni familiars. Aquest objectiu es concreta en: 

1. Acompanyar en el desenvolupament del procés d’emancipació dels joves. 

2. Facilitar el desenvolupament d’autonomia dels joves 

3. Assessorar els joves en el disseny i construcció del propi projecte d’emancipació 

Cada tipus d’objectiu té una sèrie d’indicadors, de procés i de consecució. L’indicador 

de procés ens guia en els passos intermedis fins a aconseguir el propòsit final, que es 

mesura en percentatge de joves que aconsegueix una competència concreta. Aquesta 

competència es mesura amb els indicadors de consecució que entre tots ells donen 

forma als objectius generals. 

5.7.1. Valoració dels objectius 

En el següent apartat es mostra la taula on es desglossen els tres objectius generals i el 

seus indicadors. Sobre aquestes indicadors es comparen els percentatges previstos amb 

els percentatges obtinguts. 

 

Objectiu 
1:  

Aconseguir que el 80% dels joves trobin feina en un temps d’acompanyament de 
2 anys. 

Indicadors de procés 

Indicador Descripció de l’indicador Valor a 
assolir 

Resultat 

Tenir constància de la 
situació administrativa dels 

joves 
Expedient actualitzat. 100% 100%  

Tenir un llistat vigent amb 
una xarxa de recursos 
formatius i d’inserció 

sociolaboral  

Al llarg del mes de gener s’actualitzarà 
el llistat. 

100% 100% 
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Joves en recerca de feina que 
tenen actualitzat el seu CV. 

CV actualitzat al seu expedient. 100% 66% 

Joves que decideixen els 
següents passos formatius o 

laborals.  

Quantitat de joves que han passat 
més de un mes sense activitat laboral 

o formativa.  
<15% 30% 

Joves que fan recerca activa 
de feina. 

Revisar el PTI 90% 80% 

Joves que sostenen 
formacions de més de 4 

mesos. 
Revisar el PTI  50%  80% 

Indicadors de consecució 

Indicador Descripció de l’indicador Valor a 
assolir 

 

Resultat 

Joves que acaben amb èxit 
una formació de durada 

superior als 4 mesos. 
Revisar en el PTI 50% 75% 

Joves que sostenen la feina 
més enllà del temps de 

prova. 

Quantitat de joves amb oferta de 
continuïtat a la feina més enllà del 

temps de prova. 
80% 100% 

 

Objectiu 
2: 

Adquirir hàbits i rutines d’autocura al llarg d’una estada de dos anys; el 70% dels 
joves. 

Descripció de 
l’objectiu: 

 

Indicadors de procés 

Indicador Descripció de l’indicador 
Valor a 
assolir 

Resultat 

Joves amb hàbits 
d’alimentació saludable. 

Freqüència amb la que 
demanen menjar a domicili. 

Hàbits saludables de comprar 
aliments, cuina, etc. 

40% 53% 

Joves amb hàbits d’higiene 
personal. 

Avaluació d’aquests aspectes al 
PTI (cada 4 mesos). 

80% 93% 

Joves amb hàbits de neteja 
dels espais comuns i dels 

espais propis. 

Vegades a l’any que hem 
d’abordar aquest tema a les 

assemblees de cada pis. 
<5 4 
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Joves que identifiquen 
emocions i les formulen de 

manera assertiva. 

Saben identificar les seves 
emocions negatives i aprenen a 
expressar-les manera assertiva 

80% 70% 

Joves amb els que s’aborda  
la seva salut sexual. 

Quantificat al PTI. 100% 66% 

Joves que coneixen i fan 
servir la xarxa de suport a la 
salut sexual i reproductiva 

Abordar i donar a conèixer la 
xarxa de suport a la salut sexual 

i reproductiva, i saber com 
relacionar-se amb ella. Al PTI hi 

deixem constància de quan i 
com es tracta el tema 

100% 27% 

Joves amb capacitat per 
seguir les pautes mèdiques 

prescrites. 

S’aborda i es deixa constància al 
PTI. 

70% 80% 

Joves amb activitats 
esportives o d’oci saludable. 

S’aborda i es deixa constància al 
PTI. 

60% 60% 

Indicadors de consecució 

Indicador Descripció de l’indicador 
Valor a 
assolir 

Resultat 

Autonomia en hàbits 
saludables (higiene personal, 
neteja, esportiva, salut, vida 

sexual, etc.). 

Mitjana de percentatges 
obtenius en el registre d’ítems 
claus abordats anteriorment 

70% 64% 

 

Objectiu 
3: 

Capacitar en dos anys al 80% dels joves acollits al recurs per gestionar correctament 
la documentació i els recursos associats a la seva economia.  

Descripció de 
l’objectiu: 

Gestió dels estalvis i despeses personals. 
Gestió dels recursos materials i energètics del pis.  
Gestió de la seva documentació: identificació personal, documentació 
administrativa, documentació laboral. 

Indicadors de procés 

Indicador Descripció de l’indicador 
Valor a 
assolir 

Resultat 

Segueix el pla d’estalvi 
acordat. 

Tot jove que tingui ingressos 
suficients fa un pla d’estalvi 

consensuat al PTI. 
100% 83% 

Despeses de 
subministraments ajustat al 

pressupost de cada pis. 

Vegades a l’any que hem d’abordar 
aquest tema a les assemblees de cada 
pis per que hi a una despesa superior 

a la pressupostada.  

<5 4 
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Documentació personal, 
administrativa, laboral i 

mèdica localitzada, 
endreçada i vigent. 

Identificar i endreça tota la 
documentació que es necessita per 

gestionar posteriorment la seva 
autonomia. 

Una vegada cada 6 mesos es revisa 
l’expedient. 

80% 100% 

Fa servir els circuits 
administratius necessaris. 

Identifica i fa servir els circuits 
administratius necessaris per renovar 
la seva documentació; especialment 

la de filiació (NIE) i la laboral. 

80% 100% 

Indicadors de consecució 

Indicador Descripció de l’indicador  
Valor a 
assolir 

Resultat 

Estalvis suficients per iniciar 
3 mesos de vida en 

autonomia. 

L’estalvi final serà directament 
proporcional a les seves possibilitats 

d’ingressos.  
100% 76% 

Documentació personal, 
administrativa, laboral i 

mèdica localitzada endreçada 
i vigent. 

Acaba l’estada al projecte amb tota la 
documentació que es necessita per 

gestionar posteriorment la seva 
autonomia.  

100% 100%  

 

 

5.7.2. Anàlisis dels objectius 

En aquest apartat es comentaran els objectius que no s’han assolit o dels quals no s’han 

obtingut dades suficients per valorar-los: 

1. Del primer objectiu s’han de comentar 3 indicadors:  

 

- “Joves en recerca de feina que tenen actualitzat el seu CV”: aquest indicador no 

està assolit per falta d’actualització d’alguns CVs del joves; molts han acabat l’any 

amb formacions o experiències laborals noves que no s’han plasmat en el seu 

CV. Això pot explicar-se per una falta de previsió dels educadors a l’hora de 

tancar l’any amb el joves quant a documentació. 

 

- “Joves que decideixen els següents passos formatius o laborals”: amb un 

percentatge major del proposat, cal analitzar en quins casos la situació 

administrativa i la falta de oportunitats ha estat causant d'aquesta inactivitat o 

per el contrari, ha estat el jove allargant el procés de decisió per voluntat seva. 

Estimem que en aquest últim cas, solament 3 joves encaixarien en esta situació. 
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- “Joves que fan recerca activa de feina”: Aquestes dades s'estimen de la quantitat 

de joves que han buscat treball durant tot l'any, però no ofereix una informació 

rellevant de l'esforç de la cerca. 

 

Fins i tot, el primer objectiu sembla aconseguit, ja que les dades en els indicadors 

de consecució milloren àmpliament el percentatge establert.  

 

2. El segon objectiu presenta més aspectes a comentar: 

 

- “Joves amb els que s’aborda la seva salut sexual”: Contemplat en el seus registres 

de tutories, es mostra que en varies casos no s’ha parlat amb ells sobre sexualitat 

o salut sexual. 

 

- “Joves que coneixen i fan servir la xarxa de suport a la salut sexual i 

reproductiva”: El percentatge mostrat es basa en las vegades que un jove ha anat 

al CJAS o a un centre mèdic a fer-se una revisió de ITS. Ens trobat que, només 

algunes noies es vinculen amb aquestes serveis. 

 

Per la obtenció de l’indicador de consecució s’ha sumat el percentatge de cada 

indicador per a obtenir un resultat mitjà.  

 

3. Finalment, el tercer objectiu general que fa referència a la documentació i 

independència dels joves en els tràmits burocràtics. D’aquest objectiu s’han de 

comentar diversos indicadors: 

 

- “Segueix el pla d’estalvi acordat”: en aquest cas, l’objectiu està recollit en el 

seguiment del PTI, tot i així, el percentatge previst és massa alt i sempre ens 

trobem amb algunes cassos als que les es molt difícil fer un estalvi adequat.  

 

- “Estalvis suficients per iniciar 3 mesos de vida en autonomia”: el percentatge 

obtingut es menor que el proposat. Analitzant cas a cas podem observar que, en 

el moment de la sortida, hi ha joves que ja han esgotat la seva prestació 

econòmica perquè es va finalitzar molt abans que la sortida del pis. 
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6. ANÀLISI DE L’ESTRUCTURA FÍSICA 

6.1. Instal·lacions i espais  

S’han adequat i millorat els dos banys del pis del carrer Graner, reformant-los 

completament. També s’han pintat i reparat desperfectes en varies habitacions dels 

pisos de Graner i Gornal.  

6.2. Material i mobiliari/ Millores demandades per inspecció 

Es manté el mobiliari amb les mateixes condicions que en anys anteriors, només s’ha 

realitzat el canvi d’una rentadora avariada per altre del mateix tipus al pis de Zona 

Franca. 

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 

La Llar Enric d’Ossó és una obra que ofereix 11 places d’habitatge per joves extutelats, 

de les quals 10 estan convieniades amb la Generalitat de Catalunya i el Consorci de 

Serveis Socials de Barcelona. Es reben ajuts també de la Diputació de Barcelona i 

l’Agència Catalana de l’Habitatge. 

Algunes observacions: 

- No es té comptabilitzat cap immobilitzat.  

- La comptabilitat reflecteix la imatge fidel de l’obra 

- Els ingressos excepcionals es van donar principalment durant l’any 2020 després 

de l’anàlisi i ajustos dels saldos pendents de deutors. L’any 2021 s’han 

comptabilitzat petites quantitats que restaven pendents d’exercicis anteriors.  

- S’han incrementat les despeses de personal en la mida que en augmentar les 

places també és necessari augmentar les hores de personal.  

- El resultat comptable és de guany.  

 

 

 

 



 

25 
 

Quadre comparatiu d’ingressos 
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8. PROPOSTES DE FUTUR 

Després de l'anàlisi sobre la intervenció realitzada durant aquest 2021 hem formulat 

les següent propostes de millora, de cara al pròxim any, 2022: 

● Millora de la dinàmica de convivència a traves de pactes inicials amb els 

joves a l’entrada del projecte. 

● Creació d’oportunitats laborals a través de la vinculació en voluntariats – 

programes de lleure 

● Foment de activitats d’oci en grup amb els propis companys de pis 

● Formació sobre els itineraris i els recursos de formació i inserció 

● 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 

replica-ble. 

● Sistematitzar la recollida de dades de tipo mèdic o vinculat a la sexualitat 

per fer un seguiment mes intensiu i amb perspectiva de gènere.  

● Establer plans de activitats obligatòries per mantenir ocupats al joves en 

situació de aturament quan es troben sense feina o formació. 
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9.ANNEXOS  
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Targeta alfa de protecció de dades 
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