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Presentació FES + 
 Suport a joves amb dificultats per seguir estudis post obligatoris 
 
Oferim suport, acompanyament i eines per desenvolupar-se en la formació postobligatòria, a 
joves en situació de risc d’exclusió social. Es treballa individualment amb cada jove i se li 
ofereix orientació i acompanyament envers el recurs formatiu més adient, així com suport per 
a garantir l’èxit en la formació, i orientació i suport per a la posterior incorporació al mercat 
laboral. Es treballa en coordinació amb el recurs formatiu de cada jove. 
 
 Justificació 
La necessitat de crear un projecte com el Fes + neix des de l’experiència del treball amb joves 
de Càritas, a través sobretot del NEI (Noves Estratègies d’Inserció), el seu programa laboral 
dirigit a aquest col·lectiu (joves amb especials dificultats d’inserció al món laboral), i també del 
PAE (Programa d’acompanyament a l’escolarització). Projectes que  han permès veure l'estreta 
relació existent entre els processos formatius i les dificultats d’inserció laboral posteriors. És 
per això que s’ha apostat per la formació com a eina vital per facilitar l’accés al món laboral i 
millorar-ne les condicions. 
 
Tot i aconseguir, amb moltes dificultats, la incorporació d’alguns/es joves a la formació, sovint 
els processos no es finalitzen, a causa de la manca de suport familiar, social i/o altres. Per 
aquesta raó, des de l’any 2010, es du a terme el projecte Fes + . 
 
SEUS d’atenció 
 

FES + Ubicació Hores dedicació 

Girona (Sector Est) Plaça Llimoners, 6 / Crta. St. Feliu, 40 20  hores/setmanals 
inicialment, 20 actu Olot Ronda dels Paraires, 1 5 hores/setmanals 

 
 
Adreçat a Joves amb perfils formatius baixos o molt baixos que volen fer formació post 
obligatòria 
Objectius 
 
L’objectiu general del projecte Fes + és: 
 Oferir suport, acompanyament i eines per desenvolupar-se en la formació post-

obligatòria a joves en situació de risc d’exclusió social. 

Aquest objectiu es concreta amb els següents objectius específics: 
 Detectar i conèixer la realitat dels/de les joves amb dificultats per accedir i seguir amb 

èxit la formació post-obligatòria. 
 Treballar la motivació dels/de les joves envers la formació, tant per accedir als recursos 

la formació post-obligatòria com per continuar-la. 
 Acompanyar els/les joves durant els seus itineraris formatius individuals, tot intentant 

aconseguir l’èxit en el seu projecte formatiu. 
 Incorporar, formar i acompanyar voluntaris/es, per tasques puntuals, que puguin 

complementar les accions dutes a terme des del projecte. 
 Treballar coordinadament i en xarxa amb els diferents recursos del territori. 
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 Derivar cap a altres recursos, de caire laboral o formatiu, un cop finalitzat el procés de 

formació amb el/la jove (amb o sense èxit). 

 
Principals trets identificatius metodològics 
 
El projecte preveu que es pugui desenvolupar una metodologia que combini diferents 
estratègies d’intervenció, amb l’objectiu d’apropar-nos a la consecució dels objectius 
planificats: metodologia de treball individual, grupal i comunitària. 
  
 
Metodologia de treball individual 
 
Les sessions individuals són bàsiques per l’acompanyament dels/les joves atesos/es en el 
projecte. Generalment, es tracta d’entrevistes / tutories on es treballen aquells aspectes que 
afavoreixen la millora del propi procés formatiu, per finalitzar els estudis amb èxit. Algunes de 
les qüestions que s’han treballat són: planificació, mètode d’estudi, motivació, relació amb el 
professorat i els companys, etc. En alguns casos, també es realitzen acompanyaments a 
recursos formatius o d’altres d’interès per al/la jove. 
Durant les entrevistes / tutories es tracta d’establir una relació entre el/la tècnic/a i el/la jove 
basada en el compromís mutu. Pel que fa al/ a la tècnic/a compleix la funció d’acostament 
entre el/la participant i la mateixa formació (el recurs formatiu en si, el contingut, etc.). D’altra 
banda el/la participant assumeix el compromís d’implicar-se en el seu procés i de participar en 
els acords que s’estableixin. 
Fins ara, la informació inicial del projecte s’ha fet també de forma individual, la majoria dels 
cops per derivació directa dels/de les tècnics/es corresponents, tant siguin de la pròpia Càritas 
com dels centres formatius. Tot i així, també es preveu que aquest treball d’informació i 
orientació inicial dels joves donant-los a conèixer el Fes + es pugui fer de forma grupal, si algun 
centre educatiu o altres entitats ho sol·liciten. 
 
Metodologia de treball comunitària 
 
Pel que fa al treball comunitari, el Fes +   treballa  de forma coordinada i en xarxa amb  els 
recursos educatius i/o socials del territori. Sobretot, s’intenta dur a terme un treball més 
intensiu amb els centres formatius on els/les joves estan matriculats/ades, per tal d’oferir un 
suport /acompanyament molt més realista i efectiu. 
Des del projecte també es contempla el treball amb les famílies, si aquestes tenen una mínima 
predisposició i, a més, poden influir significativament en la millora del procés formatiu del /la 
jove, sempre i quan el/la jove hi estigui d’acord.  
 
Col.laboradors 

 

 Ministerio de Sanitad i Seguridad social(IRPF)  

 Les Càritas locals de Vila-roja i Garrotxa  

 Voluntaris i practicants que donen el seu temps i el seu saber 


