REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DELS PERFILS DELS I DE LES
PROFESSIONALS DE JOVENTUT DE CATALUNYA A 2016
L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
(AcPpJ) cerca un/una professional, una organització o una empresa
per a la realització d’un estudi dels perfils dels i de les professionals
de joventut de Catalunya a 2016.
Antecedents sobre els perfils dels i de les professionals de joventut
Quan es va crear l’AcPpJ es va el·laborar l’estudi i document “Del retrat al
repte” per encàrrec de la Junta i atenent els objectius consensuats a
l’assemblea del mes de gener de 2005. Es plantejava la necessitat de
conèixer amb profunditat el col•lectiu real de professionals que llavors
treballaven en l’àmbit de les polítiques de Joventut arreu de Catalunya, amb
una proposta de catalogació coherent, estructurada, amb criteris clars, i
adaptada a les diferents realitats dels municipis del país. Fou el primer
treball fet sobre els perfils arreu de Catalunya.
Del retrat al repte


Altres antecedents d’anàlisi, d’estudi
professionals, han estat els següents:

i

reflexió

sobre

els

perfils

El perfil professional del tècnic de joventut: anàlisi de la realitat a
les comarques gironines (2002). Per Pere Soler, Jordi Feu, Judith Fullana,
Maria Pallisera, Anna Planas i Ignasi Vila.
Els professionals de les polítiques de joventut. Conferència de Pep
Montes pronunciada en la sessió inaugural del curs de formació bàsica en
polítiques de joventut 2010-2011, de la Secretaria de Joventut
(5/10/2010).
I la Taula d’Interlocució per a la definició i regulació de perfils
professionals en joventut creada per la llavors Secretaria de
Joventut (2010-2011). No hi ha documents públics.
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Proposta
Després d’anys convulsos i de crisi, l’AcPpJ vol tornar a realitzar un estudi
dels perfils i comprovar quins, en l’actualitat, són els referents i actuen en
l’àmbit de la joventut arreu de Catalunya.
Objectiu i continguts de l’estudi:
-

Obtenir una descripció complerta dels
professionals de joventut avui, amb
característiques, a través de tres fases:

perfils dels i de les
les seves funcions i



Fase I. Treball de camp a través de grups de discussió territorials.
Amb un mínim de sis grups de discussió, i un número de participants
proper a vuit, distribuïts en diferents comarques/territoris de
Catalunya diversos, en quant al nivell d'aplicació de les polítiques de
joventut. Es prioritzarà l’heterogeneïtat de la composició dels i de les
membres, en relació als perfils i lloc de treball



Fase II. Anàlisi de resultats i elaboració de la proposta. Els resultats
de cada grup de discussió s'analitzaran i es treballaran conjuntament
per la Comissió específica de seguiment del projecte formada per
l’AcPpJ, de cara a fer la discussió dels resultats, preparar una sessió
plenaria o jornada específica i elaborar un document final.



Fase III. Organitzar una jornada o sessió plemaria per presentar els
resultats i fer el tancament del document final de perfils professionals
en l’àmbit de la joventut.

Condicions, treballs a el·laborar i aspectes a tenir en compte:
-

-

-

El o la professional o l’equip que es contracti, treballarà en
coordinació amb la comissió específica de seguiment del projecte
formada per l’AcPpJ.
Realitzarà el disseny de la metodologia d'estudi i definirà l’estratègia i
els instruments de recerca.
Serà responsable de la gestió i l’elaboració del treball de camp: grups
de discussió, fer seguiment de les entrevistes i els qüestionaris,
recollida de dades, etc.
Presentació d’un informe dels perfils actuals dels i de les
professionals de joventut de Catalunya.
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Destinataris/es de la proposta:
Professionals, organitzacions o empreses del sector de l’àmbit de la joventut
o de l’àmbit social en general, amb:







Experiència en el disseny d’estudis similars i de gestió i/o execució
del treball de camp de recerques socials
Coneixement i/o experiència en matèria de joventut
Coneixement i/o experiència en l’ús de programes estadístics
(SPSS...)
Capacitat de treball autònom i iniciativa personal
Català (Nivell C) i coneixement i ús del programari Office
Amb vehicle propi per desplaçar-se arreu de Catalunya

Es valorarà també:
-

Experiència en el tracte amb les institucions públiques, empresarials
i associacions

-

Interès pels temes relacionats amb les polítiques públiques i en
l’àmbit de la joventut

Condicions econòmiques:
-

Durada del projecte: de desembre de 2016 a febrer de 2017 (aprox)
Retribució econòmica màxima: 4.000€+IVA (han d’anar incloses les
despeses en dietes i desplaçaments)

Com participar a la convocatòria:
Les persones, organitzacions o empreses interessades han d’enviar
el seu currículum, juntament amb la proposta tècnica de realització
de l’estudi i pressupost, al correu electrònic info@joventut.info, amb
la referència “Perfils AcPpJ 2016”abans del 11 de desembre de
2016 a les 23:59h. Si voleu tenir més informació, truqueu al telèfon
de l’AcPpJ, el 93 424 08 81, dins els horaris d’atenció al públic.
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