
Temps d'Educació, 24 2n semestre, 2000 

La garantia social: 
un recurs de lIuita 
contra I'exclusió social 

Merce Garcia* 
i Pilar Figuera** 

Introducció 

S'ha repetit en innombrables 
ocasions que en el darrer quart de 
segle hem passat de situacions de 
promoció económica i mobilitat as
cendent en el mercat de treball a 
una época d'involudó, crisi i fluc
tuacions, acompanyada i produ'ida 
per grans canvis tecnológics. Peró 
malgrat aquesta revolució, i encara 
que fins fa poc més d'una década 
I'estratificació deis Ilocs de treball 
es corresponia amb un nivell de for-
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mació determinat, les persones que 
no obtenien la certificació del nivell 
d'estudis obligatoris no eren titlla
des de fracassades escolars, per
qué accedien al mercat laboral en 
ocupacions de poca qualificació, i 
iniciaven així un projecte de vida 
basat en I'estabilitat de la feina. 

A partir del moment en qué, d'u
na banda, I'atur és una de les pla
gues social s més importants i la in
serció laboral és dificultosa en qual
sevol segment del mercat i, de I'al
tra, una gran part de la població ac
cedeix a estudis molt més enlla que 
els obligatoris, la manca de la certi
ficació académica mínima suposa 
una lectura negativa. S'associa a 
les dificultats d'aprenentatge per 
manca de capacitats intel'lectuals, 
conductes conflictives, absentisme, 
marginalitat social ... 

En aquest context els pa'isos de 
la Unió Europea, centrats en la lIuita 
contra I'atur i, en el cas que ens 
ocupa, contra I'atur juvenil, es van 
plantejar sistemes de transició a la 
vida activa per a les persones joves 
que no s'integraven en el mercat la
boral. Aquestes mesures també te
nien una fundó de contenció social. 
Entre els models plantejats, el més 
acceptat és a mig camí entre el mo
del germanic, en el qualla formació 
en alternanc;;a és un element clau 
per a la capacitació i la inserció la
boral, i el model Ilatí, que es basa 
en els processos d'orientació per
sonal. 

A l'Estat espanyol s'implanten 
diversos dispositius institucionals: 
formació ocupacional, a la carta o 
en context productiu, estad es en 
empreses, gabinets d'orientació ... 
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pero de forma desconnectada i pa
ral'lela al sistema educatiu formal. 
És un conjunt de propostes formati
ves, la majoria d'elles sense acredi
tacions reconegudes, que depenen 
de fonts de finangament inestables, 
en que el conjunt de professionals 
que intervenen no han de tenir cap 
titulació específica i que són execu
tades sense una planificació acura
da, de manera desordenada per 
multiplicitat d'agents, que fan im
possible I'avaluació i la modificació 
més enlla de les qüestions pura
ment administratives. 

L'inici de la reforma educativa ha 
aportat mecanismes interns al ma
teix sistema educatiu per tal de pre
venir el fracas: una adaptació i di
versificació curricular, formació tec
nologica basica, nexes entre el món 
escolar i I'entorn social i económic, i 
processos d'orientació i tutoria al 
Ilarg del període escolar obligatori, 
que es perllonga fins a I'edat míni
ma laboral. Preve u també accions 
de garantia social per al conjunt de 
persones que, després d'haver es
gotat tols el mecanismes previstos 
per abordar amb exit la secundaria 
obligatoria, no ho han aconseguit. 
Amb aixo es dóna un marc legal a 
iniciatives experimentals més o 
menys properes al sistema educa
tiu formal. 

En aquesta línia I'article presen
ta una reflexió sobre el concepte 
actual de la garantia social, sorgit 
en funció de les noves necessitats 
de la població i la seva implantació 
des de la perspectiva local, prenent 
com a referencia el model de Cen
tre de Recursos desenvolupat per 
l'lnstitut d'Educació de l'Ajuntamenl 
de Barcelona. 
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1. La garantia ~iocial: 
de la inserció laboral 
a la inclusió social 

Els programes de garantia so
cial són accions formatives no re
glades, autoritzadEs per I'adminis
tració educativa co'responent, des
tinades a persones joves més grans 
de setze anys que no han obtingut 
la certificació mír ima per poder 
continuar la traject()ria formativa en 
el sistema reglat. La durada total ha 
de tenir entre 600 i 750 hores, amb 
un horari setmanal d'entre 20 i 25 
hores (Ordre de 22 de juliol de 
1993). 

Pretenen afavor ir la inserció la
boral o educativa d'aquest joven!, 
tot proporcionant-Ios una formació 
basica i professional que els per
meti incorporar-se ;J. la vida activa o 
retornar a la formélció professional 
reglada, als cicles formatius de 
grau mitja, mitjangélnt la prova d'ac
cés regulada a Cat~lunya per la Re
solució de la Direcció General d'Or
denació Educativa de 19 de febrer 
de 1997. 

1.1 . ANTECEDENTS 

Des del curs 19:36-1987, l'lnstitut 
d'Educació de Barcelona col'labora 
amb el Departament d'Ensenya
ment en els plans e e transició al tre
ball (PTT), i I'any . 990 crea el seu 
propi model, els programes de ni
vell 1 (PN-1), prenent com a re
ferencia els nivell~; de qualificació 
europeus. 



Els PTT s'inscrivien en les ac
cions per a la transició a la vida ac
tiva deis col'lectius juvenils en atur 
impulsades per la UE, peró inicial
ment no tenien pas com a objectiu 
prioritari I'atenció a joves especial
ment desafavorits ni preparaven 
per a un ofici concret. Tampoc no 
es podien considerar programes de 
garantia social, perqué la LOGSE 
encara no s'havia promulgat. Esta
ven destinats a joves que cercaven 
ocupació, i I'heterogene'ltat de la 
formació no era un element discri
minatori. Ara, si bé incidien en el 
coneixement de I'entorn empresa
rial i en les estratégies per cercar 
feina, sempre quedava un grup d'a
lumnat que no aconseguia feina. 
Era el grup que presentava les 
mancances formatives més impor
tants: joves amb trajectóries de 
fracas escolar que no eren capagos 
d'assumir la dinamica del PTT tal 
com estava definit inicialment. O'u
na banda, aquests joves necessita
ven assolir una formació basica i 
tecnológica mínima que garantís 
les qualificacions professionals de 
la figura d'aprenent i, de I'altra, era 
necessari incidir en I'adquisició d'
habilitats socials i d'ocupabilitat per 
iniciar la recerca de feina. 

Per aixó neix la proposta de cre
ar un nou model, el programa de ni
vell 1 (PN-1), que doni resposta a 
aquestes necessitats. S'introdueix a 
les escoles municipals i s'organitza 
d'una manera similar als móduls 
professionals experimentals. Acull, 
en principi, la població que frac as
sa a les escoles municipals, i I'es
tructura proposada res pon majo
ritariament als requeriments d'a
questa població. 

Programes de garantia social 

A mesura que el recurs va sent 
conegut a la ciutat, diferents agents 
socials i formatius comencen a 
adregar-hi possibles usuaris. Es co
menga a notar un canvi de pobla
ció, ja que a partir d'ara hi participa 
una població que presenta pro
blematiques socials i/o económi
ques serioses i una trajectória de 
fracas important. Els models PN-1 i 
PTT comencen a apropar-se. El pri
mer incorpora una visió més profes
sionalitzadora i d'inserció laboral, i 
el segon n'incorpora una de més 
formativa i tutorial. 

1.2. LA SITUACIÓ ACTUAL 

Com ja s'ha comentat en el punt 
anterior, en els darrers anys, amb la 
progressiva implantació de I'ESO, 
s'ha detectat que la població usua
ria d'aquest recurs presenta una di
versitat i gravetat més gran de les 
problematiques personals, familiars 
i socials. Aixó ha obligat a reflexio
nar i replantejar la garantia social 
no només com una oferta formativa 
d'una durada determinada, sinó 
com una res posta a les necessitats 
individuals no limitada al format de 
curso Aquesta perspectiva ens por
ta a la situació actual, en la qual ja 
no es planteja només com una ac
tuació de lIuita contra I'atur sinó 
també com una proposta de pre
venció o bé de sortida de I'exclusió 
social. 

Peró, encara que el concepte de 
garantía social s'eixampla a les di
ferents accions que incideixen so
bre el col'lectiu juvenil amb dificul
tats d'integració laboral i educativa 
-plans de transició al treball (PTT), 
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formació professional ocupacional, 
programes d'escoles taller i cases 
d'oficis, programes de l'Administra
ció local, programes d'altres institu
cions i entitats, programa prepara
tori de la prova d'accés als cicles 
formatius-, la proposta d'actuació 
no deixa de tenir un disseny d'acció 
formativa. 

1.2.1. De la /luita contra /'atur 
a la /luita contra /'exclusió 
social 

Fins ara la responsabilitat de I'é
xit o fracas en la lIuita contra I'atur 
es dipositava, quasi exclusivament, 
en els sistemes de formació for
mals i no formals, perqué es tracta
va de millorar I'ocupabilitat des del 
punt de vista técnic del col'lectiu 
que no accedia al mercat o n'era 
expulsat. En el moment en qué I'a
tur passa a ser un element més, 
cabdal per cert, d'un procés molt 
més greu com I'exclusió social, 
I'enfocament canvia. Es redimen
siona el problema i es veu la ne
cessitat d'implicació de tots els 
agents socials i económics del te-' 
rritori per abordar una solució inte
gral. I aixó només es pot plantejar 
des d'un projecte de ciutat, des de 
I'actuació local, en el context d'una 
visió global. 

S'ha produ'lt un canvi important 
de perspectiva que necessaria
ment haura d'incidir en el planteja
ment del disseny: de la Iluita contra 
I'atur s'ha passat a la Iluita contra 
I'exclusió. 

El concepte d'exclusió social 
ens ofereix una explicació a la mul
tiplicitat de formes de desavantatge 
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social, económic, polític i cultural, i 
abasta temes de pobresa, atur de 
Ilarga durada i dEsigualtat étnica, 
de génere i de ciu'adania que pre
senten algunes persones joves que 
participen en accions de garantia 
social. 

L'exclusió és Ull procés de de
sintegració social, de ruptura pro
gressiva de les rEdacions entre la 
persona i la societ::lt. Tal com posen 
de manifest els re:;ultats de I'infor
me de l'OIT sobre I'exclusió, les 
persones en via d'exclusió presen
ten una débil relacionabilitat social. 
Els poden mancal' vincles amb la 
família, amb la cornunitat local, amb 
les estructures que permeten una 
certa participació ,:m la societat ci
vil; presenten des8vantatges en els 
seus drets legals i I:m la seva própia 
capacitat per ex¡;,rcir-Ios. A tots 
aquests aspectes !;'associen les di
ficultats relacionades amb el treball 
i el consum deis b§ns mínims. Tan
mateix, I'exclusió és una propietat 
del sistema socioeconómic quan 
estan presents for lles de discrimi
nació, de segmentació del mercat 
laboral, en qué pl~rsones o grups 
no poden accedir a béns, serveis, 
activitats o recursos propis de la 
condició de ciuladania (IIEL-OIT, 

1998). 

Les estratégies de lIuita contra 
I'exclusió no passen només per 
I'assignació de recursos materials 
més o menys genmosos, sinó tam
bé per la posada en marxa d'ac
cions dissenyade~, per abordar el 
tema en profunditat, que permetin 
arribar a incidir en les arees de de
senvolupament personal i tractar 
les relacions entrE poder, cultura i 
identitat social de brma individualit-



zada i col·lectiva. En aquesta línia, 
el moviment de I'empowerment ha 
pres un Iloc determinant com a filo
sofia en la lIuita contra I'exclusió 
(vegeu les aportacions de Robert
son i Minkler, 1994, o el treball de 
Harver et al., 1995, entre d'altres). 

Promoure la inclusió i la partici
pació social és un repte polític, i 
com a tal implica els ambits econ6-
mic, social, tecnol6gic, pedag6gic, 
etc. De fet, és important destacar 
que els governs europeus s'han 
compromés, en els consells de Lis
boa i Feria de 2000, a treballar per 
un nou objectiu estratégic per a la 
propera década: «esdevenir I'eco
nomia del coneixement més com
petitiva i dinamica del món, capac;; 
d'un creixement econ6mic durador, 
acompanyat d'una millora quantita
tiva i qualitativa de I'ocupació i d'u
na major cohesió social» (COM 
(2000) 368 final 2000/157 (COD) 16 
de juny de 2000). Per aconseguir
ho cal una triple estratégia que pro
mogui la transició a una economia 
competitiva basada en el coneixe
ment i una societat de la informació 
per a tothom, que modernitzi el mo
del social europeu i que inverteixi 
en recursos humans i promogui la 
inclusió social. Aquest compromís 
troba un primer nivell de concreció 
en I'agenda per a la política social. 
El missatge essencial és: «el crei
xement no és un fi en si mateix, 
sinó, i abans de tot, un mitja que 
permeti crear un millor nivell de vida 
per a tothom. La política social sos
té la política econ6mica i I'ocupació 
presenta un valor econ6mic en tant 
que social» (COM (2000) 379 final 
del 28 de juny de 2000). Es tracta 
d'afrontar la competitivitat per a la 

Programes de garantia social 

promoció de la qualitat i la quantitat 
de I'ocupació sobre la base d'una 
societat que afavoreixi la inclusió i 
es caracteritzi per una col'labora
ció, un dialeg i una participació 
forts a tots els nivells, I'accés a 
bons serveis i una protecció social 
adaptada a una economia i a una 
societat en mutació. 

Si bé les accions que concreta 
no són innovadores, sí que ho són 
el métode de coordinació oberta 
(aplicat només a I'ocupació, pot 
aplicar-se, a partir d'ara, a la resta 
de polítiques socials) i el canvi d'o
rientació (ja no es parla només de 
Iluitar contra I'exclusió sinó de pro
moure la inclusió social). Es propo
sa un plantejament integrat en el 
qual es coordinin les accions deri
vades de polítiques d'ocupació, 
protecció social, educació, forma
ció, salut i habitatge, i on el punt fo
namental sigui la participació de to
tes les persones interessades, es
pecialment les afectad es o en risc 
d'exclusió, així com les organitza
cions que treballen en defensa deis 
seus interessos, interlocutors so
cials i altres actors de la societat ci
vil, agents i persones afectades a 
través d'organitzacions no governa
mentals i de caracter voluntari. 
Aquest compromís és fruit, entre 
d'altres elements, de la reflexió i 
avaluació d'un conjunt de bones 
practiques i d'experiéncies, com el 
Centre de Recursos per a la Garan
tia Social, reconegut per la DG XXII 
com a projecte pilot d'escoles de la 
segona oportunitat per a la ciutat de 
Barcelona dins de les propostes de 
lIuita contra I'exclusió social. 

El plantejament que fa actual
ment la UE coincide ix amb la refle-
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xió deis diferents professionals que 
intervenen en les accions de garan
tia social, i els resultats de les ava
luacions realitzades, amb la neces
sitat de redefinir el concepte de ga
rantia social. No es tracta única
ment d'una oferta formativa de du
rada estandard, sinó d'una acció 
educativa integral, un procés d'a
companyament en la transició a la 
vida adulta, en el qual potser no 
sempre cal formació instrumental o 
tecnológica i sí incidir en les arees 
de desenvolupament personal. De
terminades situacions no es resolen 
des d'una acció o accions formati
ves més o menys motivadores. Fa 
falta quelcom més; alguna cosa 
que un curs de formació no pot 
abastar o oferir. Per tant, ja no es 
pot programar com una acció ajus
tada al format de curs d'igual dura
da per a totes les persones. La ga
rantia social ha d'organitzar-se com 
un conjunt d'intervencions que pu
guin donar res posta a la diversitat 
de necessitats i situacions indivi
duals, creant mecanismes o recur
sos complementaris al que s'ha fet 
fins ara. Sense dubte la limitació 
temporal ha estat un handicap, en
cara que no I'únic, en aquesta man
ca de resposta o en aquesta res
posta inacabada. 

Aixó suposa que la responsabili
tat de I'éxit o fracas de la inclusió 
social no pot recaure sobre el cos 
docent que participa en la part for
mativa, sinó que és necessari abor
dar els processos educatius deis 
adolescents de forma coordinada 
entre tots els professionals que ac
tuen sobre la realitat del jove, la 
seva família i el seu entorno Així, tots 
són coresponsables de I'evolució, 
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de I'éxit o del frac~ls de I'acció ini
ciada. 

2. El Centre de Recursos 
per a la Garuntia Social 
com a model d'atenció 
integral 

El Centre de R(lcursos per a la 
Garantia Social, o Centre de Recur
sos per a una Segona Oportunitat, 
és un model de servei integrat que 
pretén atendre de forma global per
sones joves que estan en situacions 
de desavantatge social, el seu en
torn més directe i els professionals 
que participen en E·I procés de tran
sició a la vida adul·:a. La seva orga
nització esta disse lyada per donar 
una res posta coorcinada als aspec
tes fonamentals dE~ qualsevol inter
venció: d'una banda aspectes or
ganitzatius, de planificació i fi
nangament; de I'a tra, I'atenció als 
usuaris i als profes ,ionals que hi in
tervenen. 

El més important d'aquesta ini
ciativa és que nei;( com un recurs 
complementari i/o alternatiu a les 
accions formativen definides dins 
del ventall de la garantia social. 
Planteja acompanyar el jove al Ilarg 
del període de tra lsició. És un re
curs que assegura la continuYtat de 
la intervenció, que no ha de ser ne
cessariament formativa o professio
nalitzadora, a través de I'assignació 
de la persona tutora inseridora ex
terna. Aquesta persona és la que 
anomenarem activ9dor de I'ocupa-



ció juvenil (AOJ), de la qual parla
rem més endavant. 

El projecte és avalat per I'expe
riencia que es va iniciar I'any 1996, 
quan l'lnstitut d'Educació es va 
plantejar donar dimensió de ciutat 
al servei que gestionava i atenia la 
garantia social per a les escoles 
municipals. Des de Ilavors es treba
lla en aspectes que suposen anar 
més enlla de la xarxa d'escoles mu
nicipals. Es va fer la primera expe
riencia d'oferir: informació i as ses
sorament als docents deis lES so
bre els recursos més adients de la 
ciutat per als adolescents que 
abandonaven I'ESO o no continua
ven la formació reglada; orientació 
previa a la matriculació en les ac
cions de garantia social; atenció i 
informació a les famílies de forma 
individual i col'lectiva en reunions 
que es convocaven a través deis 
lES; i jornades de formació per a 
professionals docents i no docents 
(educadors i treballadors socials, 
monitors i formadors d'entitats sen
se anim de lucre que treballaven 
amb joves, tutors de cases d'acolli
da, etc.). L'exit d'aquestes iniciati
ves va ser aclaparador, ates que 
responien a una necessitat mani
festa. Pero el que va resultar més 
interessant i va donar resultats im
portants va ser la coordinació amb 
la xarxa de suport social formal i in
formal, els serveis de salut, els ser
veis especialitzats en atenció a de
terminats col'lectius i les interven
cions més acurades amb els do
cents deis lES que ho van demanar. 

Es va decidir reorganitzar el ser
vei que havia iniciat aquest conjunt 
d'accions, estructurar-lo i presen
tar-lo com a projecte pilot de Iluita 
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contra I'exclusió dins del moviment 
d'escoles de la segona oportunitat. 
Inicialment, I'any 1997, la comissió 
de la DG XXII encarregada de I'ava
luació deis projectes d'escoles de 
la segona oportunitat no havia ac
ceptat el projecte de Barcelona, ja 
que no complia alguns deis requi
sits. La proposta municipal inclo'la 
la coordinació amb el sistema edu
catiu, per treballar primer amb els 
possibles usuaris d'accions de ga
rantia social, i, posteriorment, per al 
seu retorn al sistema formal. L'altre 
aspecte no acceptat per la comis
sió era que es prioritzés una acció 
des del territori i en el territori com a 
element basic d'inserció social, 
aprofitant instal'lacions i recursos 
existents. 

La comissió pretenia que el mo
viment d'escoles de la segona 
oportunitat fos reconegut per les 
autoritats educatives de cada país 
com un sistema alternatiu a I'exis
tent i que, per tant, no considerés la 
prevenció del fracas. També volia 
que s'identifiqués amb un edifici, en 
que es concentrarien tots els recur
sos, els professionals i els joves en 
risc d'exclusió. El municipi va retirar 
la candidatura perque era inaccep
table una reformulació d'aquests 
aspectes. 

L'any 1998, a petició de la co
missió, Barcelona va tornar a pre
sentar el projecte, que va ser ac
ceptat dins de les experiencies pi
lot, encara que l'lnstitut d'Educació 
ja havia posat en marxa el Centre 
de Recursos per a la Garantia So
cial. A partir d'aquest moment la 
participació en I'experiencia euro
pea li ha proporcionat reconeixe
ment i prestigi, pero sobretot, 1'0-
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portunitat de compartir experién
cies i conéixer de primera ma el 
que s'esta fent en altres pa'lsos 
membres de la xarxa. Aquesta xar
xa possibilita la mobilitat de I'alum
nat per participar en diferents pro
postes tant formatives com lúdi
ques, i també la participació deis 
professionals en programes forma
tius i d'intercanvi d'experiéncies in
novadores. 

2.1. LES NECESSITATS DETECTADES 

El CRGS neix amb I'objectiu de 
respondre a un conjunt de necessi
tats que marcaran la definició deis 
principis d'organització i actuació 
del servei, tal com s'exposa a conti
nuació (Garcia, M., 1999): 

1 . Quant a planifieació 
i organització 

a) Les administracions locals 
que coneixen la ciutat correspo
nent 1 hi actuen han d'assumir el 
seu lideratge, tot aportant criteris 
de planificació, d'adequació de 
I'oferta al teixit empresarial local, 
de coordinació i maximització deis 
recursos municipals o paramunici
pals existents en el territori, i d'ava
luació de les accions. Cal, d'altra 
banda, que I'administració educa
tiva competent arbitri mecanismes 
i escolti les propostes locals, muni
cipals o comarcals, per tal d'auto
ritzar una oferta quantitativa i qua
litativa coherent i adient a les ne
cessitats detectades pels muni
cipis. 

b) És urgent treballar més pro
fundament en la prevenció del fra-

248 

cas. Cal exigir que ~,'esgotin els me
canismes de flexibilitat i adaptació 
curricular previstm: a la LOGSE 
abans d'acceptar ols joves en les 
accions de garantiól social. És con
venient, abans d'optar per I'exclu
sió definitiva del si:,tema educatiu, 
coordinar-se amb la xarxa de ser
veis educatius o socials. En molts 
casos s'han de poder iniciar ac
cions de treball ind vidual o familiar 
amb els possibles candidats i utilit
zar els recursos quo la ciutat ofereix 
als adolescents abans d'acabar I'E
SO, com per exemple el suport es
colar que ofereixen algunes entitats 
sense anim de lucm. 

e) S'ha d'implicar els agents 
socials de la zona en un planteja
ment de treball comunitario Cal 
col'laborar amb el sector privat no 
lucratiu, treballant 2mb un model de 
cooperació, públic i privat, que tin
gui I'efecte multipl cador deis ser
veis que s'ofereixel als joves. Aixo 
té el valor afegit de ser accions més 
territorialitzades i amb més capaci
tat d'incidéncia sobre I'entorn. Pero 
alhora s'han d'establir criteris de 
qualitat i cal arbitrar mecanismes 
per avaluar-la per t3.1 de triar les en
titats competents. 

d) És conver ient centralitzar 
la informació, actl"alment dispersa 
en el territori, de le 3 accions de ga
rantia social que !;'ofereixen en la 
ciutat. S'haurien (I'arbitrar serveis 
que informessin i orientessin les 
persones joves, le<: seves famílies i, 
també, els professionals. L'objectiu 
que es persegue x és simplificar 
els circuits que segueixen les per
sones joves, les famílies i els pro
fessionals per trobar la informació 
que necessiten i promoure la defi-



nició i organització deis canal s de 
coordinació intramunicipals i extra
municipals. 

e) És necessari que les fonts 
de financ;:ament siguin estables, ja 
que la seva versatilitat fa que tant la 
mateixa acció com els professio
nals que hi treballen estiguin sem
pre en una situació de provisionali
tat permanent, cosa que va en de
triment de la qualitat. 

o S'han d'arbitrar mecanismes 
de retorn al sistema educatiu, més 
enlla de la prova d'accés als cicles 
formatius de grau mitja. I és urgent 
el replantejament de la funció de les 
escoles de formació de persones 
adultes davant la nova situació de 
la reforma. 

g) Per últim, s'ha d'implicar 
els agents economics en I'exercici 
de la responsabilitat compartida 
que tenen respecte de la integració 
social del col'lectiu de joves i del 
seu paper essencial en la cohesió 
social. 

2. Quant als usuaris 

a) Actualment no queden cia
res, més enlla de I'estructura orga
nitzativa, quines són les diferencies 
substancials d'intervenció amb els 
usuaris entre els diferents models 
professionalitzadors de garantia 
social reconeguts per l'Administra
ció. S'ha de reflexionar i s'han d'im
plantar els elements diferencials 
que poden proporcionar una res
posta més adient a la necessitat 
del jove. 

b) S'ha de treballar en la pro
posta de models alternatius o com-

Programes de garantia social 

plementaris a les accions formati
ves que plantegin I'acompanya
ment en el procés de transició a la 
vida adulta. 

c) És interessant crear un es
pai d'autoformació per a les mate
ries instrumentals i per a nocions 
basiques d'idiomes i d'informatica, 
per poder combinar aquesta acció 
amb altres productes més profes
sionalitzadors, de recerca de feina 
o de situacions d'inserció laboral, 
com un recurs de formació perma
nent. 

d) Cal considerar el factor ge
nere com un element important a 1'
hora de fer la pro posta i els dis
senys, tant deis cursos com de les 
accions d'orientació i acompanya
ment al Ilarg de tot el procés. 

3. Quant als professionals 

a) Si es requereix treballar de 
forma integral, és necessari que les 
persones que intervenen en els pro
jectes personals i professionals 
deis adolescents, i sobretot les que 
els tutoritzen, estiguin ben forma
des i puguin reflexionar i discutir la 
seva practica professional. 

b) S'ha de vetllar per la quali
tat de les accions pedagógiques, 
no únicament a través de la forma
ció deis professionals, sinó també 
oferint-Ios materials didactics ade
quats en qualsevol tipus de suport: 
visual, bibliografic o telematic. 

e) S'ha de treballar per a la for
mació d'un nou perfil professional, 
la figura del tutor inseridor, activa
dar o promotor de I'ocupació juve
nil, de la inclusió social, etc. Aques-
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ta persona és la que assumeix el 
procés d'acompanyament, fora de 
I'ambit formatiu, des que el jove ini
cia el seu procés d'orientació fins 
que I'acció es dóna per finalitzada, 
per inserció laboral o educativa o 
perqué el mateix jove ho sol·licita. 

2.2. L'ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 
DE RECURSOS PER A LA 
GARANTIA SOCIAL 

Per donar resposta a aquest 
principi el CRGS formula un seguit 

d'objectius, resumit3 en el següent 

quadre. 

El CRGS treballa en tres direc
cions de forma simultania: en I'area 

de planificació i execució del projec
te, en I'area de millo'a de la qualitat i 
atenció al professior,al i en I'area d'a
tenció a les personE:S joves (orienta
ció, formació i inserc:ió laboral). 

Area de planificacici i execució 

L'area de planifi,~ació i execució 

s'encarrega de la gestió deis recur-

Objectius 

• Oferir a la ciutat de Barcelona un servei global en materia d'atenció a joves ado
lescents desafavorits. 

• Aportar criteris de planificació de garantia social, partint de I'estudi del mercat la
boral per a la definició de perfil s professionals que es fa anualrnent des del ma
teix centre. 

• Treballar amb les plata formes o els agents adients per planificar les accions de 
garantia social, territorialitzant les propostes del municipi, procurant atendre, de 
la manera més eficay possible, les necessitats deis barris o deis districtes muni
cipals. 

• Impulsar mecanismes de prevenció que promoguin la implantélció d'accions al
ternatives de suport escolar o de retorn al sistema educatiu. 

• Impulsar la coordinació amb els lES, EAP, centres de serveis sclCials, etc. per re
alitzar accions educatives unificades des de tots els camps d'inervenció. 

• Elaborar i actualitzar anualment un catáleg deis principal s reCUr!iOS de la ciutat en 
materia de garantia social i difondre'l en els diferents punts d'informació de la 
ciutat. 

• Treballar amb les entitats de voluntariat i temps lIiure les alternatives que puguin 
oferir a les persones joves per al seu temps lliure. 

• Millorar la qualitat de I'acció educativa de garantia social mitjanyant accions for
matives per als diferents professionals que treballen amb aquE!st col·lectiu, I'im
puls d'investigacions i la proposta de nous models d'intervencié. 

• Simplificar les gestions i facilitar les informacions necessáries a les famílies o als 
diferents professionals que vulguin trobar un recurs adient per ¡lis joves. 

• Atendre la diversitat del públic jove per determinar itineraris pers:onalitzats viables 
i avaluables, oferir recursos humans suficients i un espai obert ,je recerca de fei
na, i posar al seu abast recursos informátics, de premsa ... 

• Treballar en la implantació de diversos models de garantia social que incorporin 
una certa perspectiva empresarial i puguin derivar en la creació de petites em
preses (cursos productius, empreses d'economia sociaL .. ). 
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sos humans i materials assignats al 
CRGS, de la coordinació intramuni
cipal i extramunicipal de la seva 
competencia, i també de I'avalua
ció corresponent, la recerca de 
fonts de finanr;:ament per a accions 
experimentals o complementaries i 
la relació amb la xarxa europea. 

Area de mil/ora de la qualitat 
i atenció al professional 

És important plantejar-se la mi
llora de la qualitat i I'atenció al pro
fessional sota tres aspectes: 

1. Realització d'analisis i estudis i 
elaboració de materials per a la 
millora de la qual itat. 

2. Formació de professionals en 
coordinació amb les universi 
tats o institucions de I'ambit so
cioeducati u. 

3. Organització i creació d'un 
centre de documentac ió i re
cursos didactics adient a les 
accions que impl iquen la tran
sició a la vida adulta de perso-

~ 

Centre de Recursos 
per la Garantia Social 

I 
Atenció a les persones 

joves 

/ I \ 
Servei 

Servei de Aula 
Formació oberta 

d' lntor- Básica i de 
mació i Protessio- recerca 
Atenció nalitzadora de teina 
a Joves 

Aula 
d'autoapre-

nentatge 
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nes joves en desavantatge so
cial. 

Area d'atenció a les persones 
joves (orientació, formació 
i inserció laboral) 

L'area d'atenció a les persones 
joves és I'area principal del projec
te. S'hi fa I'acoll ida a la persona i, a 
partir d'aquesta acollida, I'inic i i se
guiment de I'itinerari personal i pro
fessional. Aquesta atenció su posa 
també la proposta i realització de 
I'opció formativa que es consideri 
més apropiada entre les que s'ofe
reixen en el territorio La flexibilitat i la 
possibilitat d'escollir I'itinerari for
matiu a seguir és un criteri que es 
determinara i es consensuara a tra
vés del procés tutorial, en funció de 
la motivació, les habil itats o les ca
pacitats del jove. 

Per a les persones joves, es per
fila com a centre d'in formac ió, 
orientació, formació i acompanya
ment al trebal l per a la seva inserció 
sociolaboral. 

Unitat de Coordinació i 
1-- Adminlstracló del 

Projecte 

Atencló a professlonals 
I millora de la qualltat 

/ I \ 
Servei Servei de Centre de 

d'lnnovació Formacló Documen-
i de tació i 

Elaboració Profes- Recursos 
de sionals Didáctics 

Materials 
Pedagbgics 
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Els diferents seguiments realit
zats sobre les trajectóries deis par
ticipants en un PN-1 ens mostren 
que les persones que s'han inserit 
en el mercat no ho han fet per la 
seva qualificació técnica, atés que 
el desenvolupament d'una ocupa
ció de nivell 1 no requereix apre
nentatges complexos, sinó per les 
seves competéncies personals. Per 
a I'empresa, i especialment per a 
una ocupació de nivell 1 de qualifi
cació, el criteri d'elecció se centra 
en les habilitats socials, la disponi
bilitat i la capacitat d'aprenentatge i 
adaptació a la cultura de I'empresa. 

El disseny del curs del programa 
de garantia social (PGS) ha passat 
de tenir I'accent sobre la formació 
tecnológica incidint sobre les com
peténcies técniques d'un perfil pro
fessional de nivell 1 al seu eix cen
tral: la tutoria i I'acompanyament. La 
formació professionalitzadora és 
principalment una eina metodológi
ca, motivadora, a partir de la qual 
es treballa I'esfera personal, les ac
tituds i les capacitats basiques que 
s'han de tenir davant de qualsevol 
ofici i davant de la própia vida. Es 
tracta d'incidir sobre aspectes que 
permetin I'accés al món laboral i el 
manteniment del Iloc de treball, de 
dotar les persones que participen 
en aquestes accions d'estratégies 
personals per afrontar un procés de 
decisions. Aquestes decisions im
pliquen I'elaboració i execució d'un 
itinerari personal i professional, ba
sat inicialment en els seus interes
sos professionals (Garcia, M. 1999). 
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3. L'orientació 
i I'acompanyament 
en la garantia social 

La consciéncia social pel que fa 
a la prevenció de I'exclusió laboral i 
social deis joves ha anat creixent al 
lIarg de les últimes décades, pa
ral'lelament a les importants implica
cions del canvi social i laboral en la 
planificació deis mateixos processos 
de transició (Watts, 1996). L'orienta
ció esdevé, sens dubte, un mecanis
me globalment reconegut per articu
lar correctament el pas deis siste
mes educatius als productius i facili
tar que els joves, fonamentalment els 
exclosos del sistema educatiu for
mal, s'integrin com a agents actius 
en la nostra societat (Feller i Walz, 
1996; Figuera et al., 1999). 

La finalitat de I'orientació i I'acció 
tutorial en els programes de garantia 
social esta marcada per les necessi
tats deis alumnes en la fase de tran
sició a la vida activa. L'afrontament 
del procés de transició passa ne
cessariament pel fet que els joves as
sumeixin un compromís personal 
amb un projecte professional i perso
nal. En els següents apartats concre
tem les finalitats i els principis que 
han de guiar I'actuació de I'orientació 
i la tutoria en el marc del PGS i es pro
posa un model concret d'actuació. 

3.1. L'EIX: EL COMPROMís 

AMB UN PROJECTE PROFESSIONAL 

I O'OPCIÓ DE VIDA 

Els canvis transcendentals que 
s'han produ'lt en el món laboral i en 



el mateix rol deis treballadors han 
posat en relleu la importancia que 
el jove es comprometi amb la tasca 
d' «aprendre a gestionar» la seva 
vida. Aix6 implica aprendre a iden
tificar les possibilitats de futur i a 
seleccionar uns objectius profes
sionals que tinguin sentit per a la 
mateixa persona i per a la societat, 
aixi com aprendre a cercar i ava
luar els mitjans per aconseguir-Ios. 
En definitiva, integrar les aspira
cions deis nostres joves en un pro
jecte professional i vital viable en el 
seu context, que els permeti donar 
sentit i motivació a les accions for
matives que han iniciat i que els 
orienti en les futures decisions que 
hauran de prendre i les accions 
que hauran d'emprendre com a 
adults. En aquesta linia, s'ha definit 
I'orientació com «el motor dinamit
zador en I'elaboració d'un compro
mis d'acció -projecte personal i 
professional- i en I'adquisició deis 
recursos personals i deis mitjans 
socioeducatius i laborals per po
der gestionar-lo» (Alonso et al., 
2000). 

Des de la perspectiva de I'enfo
cament psicol6gic de la «com
petencia o autogestió personal» 
(Costa i López, 1991), podem as
sumir que la capacitat per fer front 
a la gestió del projecte professio
nal i d'opció de vida és directa
ment proporcional als recursos 
personals que el jove és capa<;: de 
mobilitzar (actituds, comporta
ments, destreses, etc.) i, a la vega
da, als recursos social s que té al 
seu abast i que esta preparat per 
utilitzar. La delimitació d'aquests 
elements implica diferents nivells 
d'actuació. 

Programes de garantia social 

Recentment, autors rellevants en 
I'ambit de I'orientació professional 
ens aportaven els elements que 
afavoreixen aquest procés de ma
duració, que comporta I'autonomia 
en la gestió del projecte professio
nal potenciant els recursos perso
nals per fer front al transit. Cal des
tacar el plantejament de Lent i col. 
(1999), els quals sostenen que 1'0-

rienfació per a la transició ha de di
rigir la seva atenció a sis processos 
basics que contribuiran a I'assoli
ment de I'autogestió: 

Processos basics en I'orientació 
per a la transició 

1. Elaborar expectatives d'autoelica
cia i de resultats realistes. 

2. Desenvolupar interessos proles
sionals. 

3. Establir nexes entre els seus inte
ressos i les metes prolessionals 
per assolir-Ios. 

4. Traslladar les metes a accions que 
les lacin viables. 

5. Adquirir i/o resoldre les delicien
cies en I'ambit de les competen
cies clau per al desenvolupament 
personal i prolessional. 

6. Negociar el suport i/o ler lront a 
les barreres contextuals que alec
ten les possibilitats i conductes del 
jove. 

Tanmateix, convé tenir ciar que 
la vulnerabilitat deis adolescents a 
les situacions critiques i als factors 
de risc esta relacionada amb la dis
ponibilitat, I'accessibilitat i I'ade
quació deis recursos a les seves 
necessitats, demandes i dificultats. 
De fet, el procés d'exclusió social 
és definit per la perdua o la incapa-
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citat de les persones joves d'acon
seguir els recursos necessaris per 
viure, integrar-se i participar en la 
societat de qué formen part (Ba
lIester i Figuera, 2000). L'acció 
deis diferents agents orientadors 
no pot, doncs, quedar-se al marge 
del seu propi entorn, sinó que ha 
d'intervenir-hi per tal de facilitar el 
procés. És per aixó que els recur
sos s'entenen en un sentit ampli, 
incloent-hi tant les habilitats, les 
estratégies d'afrontament i les acti
tuds de I'adolescent i el jove, com 
els suports familiars, socials i 
económics per poder satisfer les 
seves necessitats d'afrontar les si
tuacions vitals més significatives. 
Al mateix temps, els recursos co
munitaris, organitzatius i de suport 
social han de ser competents per 
amortir I'impacte de les situacions 
crítiques i els factors de risc deis 
joves i adolescents de garantia so
cial (Alonso et al., 2000). 

3.2. UN FET EDUCATIU EN EL MARC 

D'UN PROJECTE COMPARTIT 

L'assoliment d'aquestes fites im
plica un procés d'aprenentatge diri
git, especialment, a continguts acti
tudinals i procedimentals que es 
configuren com una eina cabdal en 
I'autopromoció de la inserció pro
fessional. Tanmateix, el canvi d'acti
tuds que representa I'autogestió del 
propi projecte professional i d'opció 
de vida exigeix la creació d'am
bients, contextos o entorns d'apre
nentatge que motivin i integrin els 
joves en un procés que cal veure 
com un projecte compartit entre el 
tutor orientador i el jove. En definiti
va, i com molt bé saben aquests jo-
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ves per la sev3. própia trajectória 
académica, la motivació esdevé I'e
lement central eje qualsevol procés 
de canvi i desellVolupament. 

Des d'aque~;ta óptica, I'orienta
ció i la tutoria nJ es plantegen com 
un procés al ma.rge del procés ge
neral d'enseny.ament, sinó que hi 
configuren una unitat en qué els di
ferents agents educatius i orienta
dors col'laboren per crear un entorn 
o ambient d'aprenentatge produc
tiu. I entenem «Jroductiu» en la línia 
d'autors com aFa Rodríguez (1998): 
productiu per a I'alumne i per al seu 
procés de desenvolupament i ma
duresa. 

A I'hora de delimitar aquest con
text d'aprenenlatge no hem d'obli
dar la realitat interior que condicio
na el mateix procés de canvi, reali
tat ben delimitada per autors com la 
mateixa N. SCllossberg (1984), la 
qual planteja "Is elements perso
nals i de supor social per fer front a 
la transició. Intervenir sobre les va
riables mediac'Ores de la conducta 
de la persona i sobre el context que 
les determina esdevindra, doncs, 
una tasca illprescindible deis 
agents formatilJs i orientadors (Grin
gas i Sylvain, 1998). Des d'aquest 
model teóric, 'elaboració d'un en
torn productiu ;:le creixement perso
nal entre els adolescents i joves de 
garantia social implica prioritzar la 
participació activa del subjecte en 
la construcciCl de I'aprenentatge, 
de manera qUl3 estableixi les bases 
per increment:tr els sentiments de 
control sobre la seva própia vida. 
Aquesta participació només es pot 
assolir en un entorn de comunica
ció bidireccional i de confianga. 



3.3. PROPOSTA O'UN MOOEL 

COMPRENSIU O'ORIENTACIÓ 

Un deis canvis essencials rela
cionats amb I'evolució de I'orienta
ció el trobem en I'enfocament que 
fonamenta la intervenció. El terme 
comprensivitatva estretament Iligat, 
en el plantejament actual, a la con
ceptualització de I'orientació des 
de la seva dimensió practica (Gys
bers, 1990; Herr i Cramer, 1992). 
L'orientació comprensiva fa referén
cia a un conjunt de característiques 
cardinals de la intervenció que que
den plantejades en la següent pro
posta, que fa referéncia als quatre 
eixos de la intervenció: el contingut, 
els destinataris, el temps i les es
tratégies d'actuació. En els se
güents apartats presentem un es
bós de les fases i arees d'interven
ció en el procés d'acompanyament 
deis joves de garantia social. 

3.3.1. Fases del procés orientador: 
el circuit d'acompanyament 

Des d'una perspectiva temporal, 
els processos d'acompanyament 
han de ser continus, alllarg d'un es
pai de temps ampli que inclogui 
des de I'entrada o acollida del jove 
al servei fins a la seva reinserció 
académica o inserció professional. 
Si bé el procés pot variar en funció 
de les necessitats específiques 
deis col'lectius, inclou les següents 
fases: 

- Fase d'acollida 

S'atén la demanda deis ciuta
dans i ciutadanes sobre aspectes 
relacionats amb el sistema educatiu 
i al tres serveis educatius de la ciu-

Programes de garantia social 

tat. Aquest servei o punt d'informa
ció garantira que passin a la prime
ra fase del procés orientador les 
persones joves que siguin usuaries 
potencial s deis serveis que s'oferei
xen en el Centre de Recursos per a 
la Garantia Social o d'un altre tipus 
de recurs amb un model d'actuació 
integral. 

- Fase de valoració i compromís 

La persona jove és atesa per un 
equip d'orientació, que valorara la 
seva situació respecte de les seves 
expectatives de futur i tractara de 
comprometre-Ia en I'elaboració i I'e
xecució d'un projecte professional i 
d'opció de vida. En aquesta fase 
I'equip orientador tractara, a través 
d'entrevistes personals, d'elaborar i 
negociar un contracte formatiu en 
qué s'especifiquin els objectius que 
s'han d'aconseguir a curt i mitja ter
mini, i també d'identificar i acordar 
les accions que cal engegar per 
aconseguir aquests objectius. 

- Fase d'intervenció formativa 

L'objectiu d'aquesta fase és el 
desenvolupament d'un conjunt 
d'estratégies, habilitats i activitats 
que permetran a la persona jove la 
gestió del seu propi projecte pro
fessional i d'opció de vida acordat i 
compromés en la primera fase, i 
permanentment revisat amb la tuto
ria d'aquesta fase. Si la formació es 
fa en un centre, la responsabilitat 
del seguiment tutorial corres pon al 
tutor del curso En el cas que el jove 
no pogués o no volgués participar 
en una acció formativa concreta, 
s'entraria en un procés de formació 
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a mida supervisat per I'AOJ, que es 
pot fer tant a I'aula d'autoaprenen
tatge del Centre de Recursos com 
en qualsevol altra oferta del territorio 

- Fase de suport a la inserció 

Quan el jove ha finalitzat la seva 
acció formativa i no s'ha produ'it una 
reinserció en el sistema educatiu, i 
tampoc no ha accedit al mercat labo
ral, es reprén la relació d'una manera 
continuada amb I'AOJ per tal que 
aquest, com a agent orientador d'a
questa fase, li faciliti I'acompanya
ment durant el procés de recerca de 
feina adquirint i/o implantant un pla 
personalitzat per cercar feina a través 
de mitjans tecnológics com poden 
ser I'aula oberta de recerca de feina, 
I'aula d'autoaprenentatge de qué dis
posa el Centre de Recursos o bé el 
mateix territorio L'AOJ es compromet 
amb el jove en la recerca activa de 
feina i I'ajuda a enfrontar-se a una si
tuació no tan protegida ni controlada 
com en la fase anterior. Cal ajudar el 
jove a elaborar fracassos i a valorar i 
millorar les seves técniques i estraté
gies de recerca de feina. 

Durant aquest procés s'assu
meixen diverses modalitats d'ac
tuació, i els professionals (tutors, 
orientadors, etc.) tenen diverses 
funcions (consultor, dinamitzador, 
suport de mitjans tecnológics, ac
tuació directa, etc.) dirigides al 
grup en general (tutoria de grup) o 
a la persona en particular (tutoria in-
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dividual). És fonamental que aquest 
procés estigui p.anificat i articulat, 
en cadascuna de les etapes, pels 
diferents agents implicats en la in
tervenció (orientadors, docents, tu
tors d'empresa, inseridors ... ). 

3.3.2. Arees d';ntervenció 

Des de la perspectiva d'un mo
del comprensiu, la intervenció esta 
dissenyada per equipar els joves 
de garantia social amb un conjunt 
de competéncies que els permetin 
anticipar i planif car una varietat de 
tasques relacior ades amb la gestió 
del projecte pro:essional i actuar-hi. 

La delimitaciJ de les competén
cies dins d'un rlodel de gestió del 
projecte profes!;ional ha estat una 
fase de fonamentació prévia dirigi
da a tres ambit!; d'investigació i in
tervenció: (a) lE. investigació sobre 
les competénCÍl:ls professionals i la 
inserció (Casal~j, 1997; Echeverria, 
1998; Figuera, 1995; García-Mon
talvo, 1997), (b) els models preven
tius deis prot,lemes d'inserció i 
ajustament laboral (vegeu el model 
de Spokane, H)91), i (c) els princi
pis de I'educació per a la carrera 
(Balcome, 199':.i; Rodríguez More
no, 1999). L'Esquema basic del 
nostre model p 31 que fa a les arees 
d'intervenció qJeda especificat en 
el següent qua:Jre. En la publicació 
ja esmentada el 'Alonso et al. (2000) 
es desenvolupa el disseny curricu
lar d'aquestes ,~rees. 



Arees d'lntervenció 

Identitat personal 

Gestió personal 

Gestió interpersonal 

Exploració de ('entom 

Recerca i manteniment 
de la feina 

Programes de garantia social 

Objectius 

El desenvolupament de la identitat personal és fonamental per 
proveir d'una estructura d'autoinformació i de direcció del propi 
projecte vital. Les fites inclouen: prendre consciencia de la im
portancia de construir la seva propia identitat i desenvolupar I'au
toreflexió sobre els diferents ambits de la personalitat, ser capag 
d'expressar les seves potencies i limitacions, analitzar com 
aquesta valoració afecta les seves relacions i conductes, i esta
blir camins per optimitzar-Ies. 

En aquesta area I'objectiu és desenvolupar competencies trans
versals, base de I'autocontrol deis processos cognitius i conduc
tuals de la persona i que orienten la seva conducta per funcionar 
efectivament en entorns formatius i laborals. Inclou competen
cies d'organització, planificació i presa de decisions, autocontrol 
de metes i avaluació de rendiment. Igual d'important és la gestió 
deis conflictes intrapersonals (com ara sentiments d'incontrolabi
Iitat o autoeficacia negativa, intolerancia a I'estres ... ) que interfe
reixen en I'exit de la conducta. 

En el context actual de les competencies professionals resulta fo
namental desenvolupar habilitats basiques per comunicar-se de 
forma efectiva i constructiva en diferents entorns de treball. 
Aquest objectiu implica el desenvolupament d'habilitats de comu
nicació interpersonal i de gestió de conflictes interpersonals (ne
gociació, mediació i agressió entre igual s), com també de comu
nicació assertiva mitjangant I'autoafirmació, la defensa deis 
drets ... Entre els objectius proposats destaquen I'analisi deis es
tils de comunicació i del diagnostic de les situacions de conflicte 
interpersonal i I'assaig de vi es de solució. 

Saber on i com fer ús deis mitjans d'informació, i sobretot on i 
com fer ús d'aquesta informació per integrar-la adequadament en 
I'elaboració del propi projecte, és una habilitat transversal basica 
en la nostra societat. Entre els objectius a desenvolupar desta
quen els relacionats amb la dimensió motivacional de I'exploració 
(que el jove prengui consciencia de la importancia de I'exploració 
i deis perills de la desinformació). I no es poden deixar de banda 
els objectius relacionats amb la dimensió conductual i afectiva de 
I'exploració, mitjangant I'aprenentatge d'habilitats per orientar-se 
en I'entorn laboral i comunitari, i per prendre consciencia deis re
cursos i deis seus usos per localitzar i manejar correctament la 
informació. 

L'accés a la feina i el seu manteniment esdevenen una area fo
namental en que, de manera transversal i al lIarg del procés, es 
treballen diferents objectius, com ara el desenvolupament d'acti
tuds i habits respecte al treball com la responsabilitat, la puntua
Iitat, la flexibilitat..., fonamentals per manten ir una feina. En la 
mateixa línia, és cabdal fer conscient el jove de la importancia 
d'elaborar la seva imatge com a treballador en el context actual, 
incloent-hi la dimensió més valorativa quant al sentit personal del 
treball. Per últim, el coneixement de les habilitats de recerca de 
feina han de permetre al jove fer real el projecte que s'ha anat 
elaborant. 

257 



Merce Garcia i Pilar Figuera 

3.4. LA FIGURA DE L'ACTIVADOR 

DE L'OCUPACIÓ JUVENIL 

Les necessitats del ciutada són 
globals, mentre que la resposta de 
les administracions és fraccionada. 
Parlant de col'lectius amb espe
cials dificultats per accedir a les 
oportunitats socials, o bé per crear
ne de própies, és especialment ne
cessaria, per no dir vital, una figura 
mediadora i canalitzadora de la dis
crepancia en la res posta de dife
rents instancies a les problemati
ques interrelacionades d'una matei
xa persona, per tal assegurar I'exit i 
preveure el risc d'exclusió social. 

La figura de I'activador de I'ocu
pació juvenil s'experimenta en un 
projecte de la iniciativa comunitaria 
Youhstart, que es realitza conjunta
ment entre l'Ajuntament de Barcelo
na i els sindicats CCOO i UGT. Dins 
del Centre de Recursos per a la Ga
rantia Social, I'AOJ és la figura cen
tral ja que es configura com a verte
bradora de les diferents accions 
que impliquen els itineraris perso
nalitzats deis joves. Té una funció 
transversal al Ilarg del desenvolu
pament del prbjecte personal i pro
fessional del jove. És I'interlocutor 
deis joves en totes les fases del seu 
procés de formació i inserció labo
ral, amb totes les organitzacions im
plicades. 

Les funcions de I'AOJ són les 
següents: 

- Dur a terme i acompanyar el dis
seny i I'execució d'itineraris perso
nals i professionals deis joves. 

- Tutoritzar externament tant en 
les accions formatives (PGS) 
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com en la il1serció laboral i/o 
educativa. 

- Assessorar e'1 la utilització de 
metodologies d'autoaprenentat
ge en suport multimedia. 

- Donar suport en la recerca de fei
na i fer-ne el seguiment. 

- Assessorar, coordinar i donar su
port al tutor de qualsevol acció 
formativa quefaci I'adolescent en 
el marc del seu itinerario 

- Coordinar-se amb altres institu
cions o professionals que inter
vinguin en ur a acció educativa 
integral. 

- Promocionar la inserció social del 
jove en el seu territori treballant 
amb institucions o entitats de 
participació social. 

4. Reflexiomi per a I'exit 
de la inter'lenció 

Alllarg de I'ar:icle s'ha fet esment 
deis diferents aspectes organizatius i 
practics del model d'acompanya
ment proposat dES del PGS. Cal pen
sar que I'exit de a intervenció tindra 
a veure amb la meticulositat amb 
que respectem a 3pectes com ara: 

- Establir uns r-roposits clars, co
herents i correctament explicitats 
durant les di rerents fases d'a
companyament del jove, que si
guin el marc de referencia i auto
avaluació tan: del professional 
com del jove en la recerca del 
seu projecte professional. 

- Potenciar la GO/'/aboraci6 entre 
e/s diversos agents formatius i 



orientadors en el disseny d'expe
riencies coherents i seqüencials 
dirigides al desenvolupament del 
projecte professional i d'opció de 
vida del jove. 

- Manifestar expectatives positives 
i ciares en els agents formatius i 
orientadors respecte a les possi
bilitats deis joves en el context 
personal i el seu futur profes
sional. 

- Fixar vies de comunicació amb 
els agents de socialització (pro
fessors, tutors i companys) a tra
vés de formes significatives i po
sitives cap a la persona. Tot aixo 
comporta el disseny de situa
cions d'interacció per ajudar, do
nar suport i orientar, pero també 
I'entrenament en habilitats de co
municació i sentiment de perti
nen9a al grupo 

- Crear espais i temps flexibles 
que trenquin amb la idea de 
I'entorn escolar i que introduei
xin aspectes de socialització 
cap al treball de la vida comu
nitaria. 

- Adaptar els ritmes al propi pro
cés individual de desenvolupa
ment, de manera que el jove pu
gui viure experiencies d'exit, ba
siques per recuperar els nivells 
d'autoestima i per funcionar efec
tivament en la societat. 

- Prendre consciencia del paper 
deis professionals implicats com 
a agents mediadors del dese n
volupament personal deis joves. 
En el procés d'aprenentatge de 
I'autogestió personal, la persona 
jove o adolescent ha de poder 
observar i experimentar sobre si 
mateixa i sobre altres models 
que manifesten conductes ade
quades, ha de poder expressar 

Programes de garantia social 

sentiments, opinions, pors i dub
tes -i, alhora, ha de ser instat a 
fer-ho-, i també ha d'escoltar i 
ser escoltat. 1, finalment, ha de 
tenir les oportunitats per actuar, 
implicar-se i comprometre's en 
activitats i finalitats, i obtenir re
sultats positius. 
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En este artículo se ofrece 
una perspectiva general en 
torno al concepto de garan
tía social, intentando ofre
cer un horizonte que supera 
la dimensión de la inserción 
laboral a fin de alcanzar 
una adecuada integración 
social. En este sentido, se 
desarrollan las característi
cas del centro de recursos 
para la garantía social 
como modelo de atención 
integral, detallando los ob
jetivos y los procesos bási
cos a seguir. 
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Abstracts 

Dans cet article, I'auteur 
nous propose une perspec
tive générale autour du con
cept de garantie sociale et 
tente de présenter un hori
zon qui dépasse la dimen
sion de I'insertion profes
sionnelle afin d'atteindre 
une intégration sociale adé
quate. Dans ce sen s, on a 
développé les caractéristi
ques du centre de ressour
ces pour la garantie sociale 
en tant que modele d'atten
tion intégrale, détaillant les 
objectifs et les procédures 
de base ¿ suivre. 

This article pro vides a ge
neral ollerview of the con
cept of«social guarantee 
prograrnmes» , endeavou
ring to ¡Jrovide a perspecti
ve that goes beyond the 
sole dirnension of finding 
employment in order to at
tain adl~quate social inte
gration. Thus, the characte
ristics uf a resource centre 
for «sodal guarantee» are 
described as a model of 
fully int3grated welfare pro
vision, 'Jutfining the basic 
aims alld processes that 
have te, be adopted. 


	Page 1

