
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries PBR, DEBEQ, FI, MQD, 
ACOM, RDG, AREM, ARIE, INEFC, AMIC, EXCAVA, ARAI i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 

1.- Dades bàsiques i resums 
 

Nom de la convocatòria  

AMIC 
 
Llegenda per a les convocatòries: 

ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 

AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  

AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 

ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 

ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria educativa i 
d'ensenyament formal i no formal 

DEBEQ Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 

EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 
paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 

FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  

INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 
aplicades a l'esport 

MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya 

PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les Ciències 
Socials i les Humanitats 

RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les desigualtats i 
violències originades per motius de gènere 

XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  
 

 

 

Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 

 Estudi diagnòstic de les necessitats socioeducatives dels adolescents i joves nouvinguts a la ciutat de Sant Boi de 
Llobregat 

Dades de l'investigador responsable 

Nom 
Mª Angels 

Cognoms 
Marin Gracia 



 

 

Correu electrònic 
mamarin@ub.edu 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Barcelona. Facultat de Pedagogia. Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. 
 

 

Número d’expedient  
2005 AMIC10019 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Integració immigrants, participació joves inmigrants, acollida adolescents inmigrants, elaboració plans d'acollida joes inmigrants,  

teixit associatiu i acollida joves inmigrants. 

Data de presentació de la justificació  
13/07/07 

 



 

 

 
 
Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  

a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 

L'estudi que presentem té com objectiu conèixer en profunditat les necessitats dels propis adolescents i joves immigrats 
i la realitat actual dels diferents serveis per a donar resposta a aquestes necessitats. L'objectiu final és elaborar 
conjuntament amb els agents socials i entitats de Sant Boi un Pla d'Acollida que faciliti i ajudi a la integració d'aquests 
adolescents i joves així com la coordinació dels diferents agents, entitats i serveis municipals. Per aquest motiu es 
planteja una investigació col.laborativa amb diferents agents i entitats representatives del teixit social de la població, i 
amb els tècnics de les diferents Regidories de l'Ajuntament (joventut, serveis socials, nova ciutadania, participació i 
educació). Els objectius generals de la investigació són els següents: a) fer una anàlisi de necessitats dels adolescents i 
joves immigrants de la població de Sant Boi en referència la seva participació social; b) realitzar un estudi diagnòstic de 
l'acollida d'adolescents i joves immigrants en el teixit associatiu i social en el municipi de Sant Boi de Llobregat; c) 
elaborar un Pla d'Acollida Integral  pels adolescents i joves nouvinguts a la ciutat de Sant Boi; d) aportar propostes 
d'intervenció per a l'orientació en l'aplicació en altres contextos. El disseny de la investigació segueix les fases d’una 
avaluació participativa. Al llarg del procés s’ha treballat de forma consensuada entre l’equip de recerca i els agents 
socials de la zona: administració pública i entitats d’iniciativa social. L’anàlisi de necessitats i la diagnosi de l’atenció 
sòcioeducativa dels joves immigrats s’ha desenvolupat a través de dos instruments de recollida d’informació: un 
qüestionari per als joves, fonamentat en un model dinàmic de ciutadania i una entrevista semiestructurada als agents 
socials de la zona.  Les conclusions les hem classificat segons els eixos i àmbits del nou “Programa Municipal 
Transversal per a Nova Ciutadania de Sant Boi” i en forma de propostes a partir de les necessitats detectades.  



 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 

The objective of the study is to know in depth the necessities of immigrant adolescents and young people, and the 
reality of the different services to give answer to these necessities. The final goal is to  elaborate jointly with the social 
agents and organizations of “Sant Boi” a “Plan of  Reception” that facilitates and helps to the integration of this 
population as well as the coordination of the different agents, municipal organizations and services. We have developed 
a collaborative research with different agents and representative organizations from the social weave, and with the 
technicians of different departments from the City council (social youth, services, new citizenship, participation and 
education). The general objectives of the investigation are: a) to make an analysis of necessities of the adolescents and 
immigrated young people of the population of “Sant Boi” in relation to their social participation; b) to make a diagnosis 
study of the reception of these groups in the associative and social weave of the municipality; c) to elaborate an integral 
plan of reception  for this population; d) to contribute to proposals of intervention and direction in other contexts. The 
design of the investigation follows the phases of a participative evaluation. Throughout the process we have worked in a 
collaborative way between the research team and the social agents of the zone: public administration and organizations 
of social initiative. The analysis of necessities and the diagnosis of the socioeducative attention of these young people 
have been developed through two instruments of data collection: a questionnaire for the young people, based on a 
dynamic model of citizenship, and semi structured interviews to the social agents of the zone. The conclusions have 
been organized according to the axes of the “New  cross-sectional municipal Program for new citizenship of Sant Boi” 
and in form of proposals from the detected necessities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 

mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

Estudi diagnòstic de les necessitats sòcioeducatives  

dels adolescents i joves nouvinguts a la ciutat de Sant Boi de Llobregat 

 

1. ANTECEDENTS I MARC DEL PROJECTE 

  
La present recerca s'emmarca en una de les línies d'investigació que impulsa el  “Grup 

d'Investigació en Educació Intercultural” (GREDI), que, des de la seva creació l'any 1992, ve 

desenvolupant tasques d'investigació i formació en l'àmbit de l'Educació i Ciutadania 

Intercultural. 

 L'antecedent immediat d’aquesta recerca es troba en un estudi diagnòstic extens 

realitzat per una de les integrants del grup per a conèixer “El Pla d'Acollida en Centres 

Oberts” en el municipi de Barcelona i en algunes àrees metropolitanes. Com a continuació 

d'aquest treball es va dissenyar la present investigació centrada en el municipi de  “Sant Boi 

de Llobregat”, localitat propera a la ciutat de Barcelona. Es va triar aquest municipi a causa 

de la possibilitat de donar continuïtat als treballs per al desenvolupament d'un Pla d'Acollida 

que s'havien efectuat prèviament en aquest Municipi.  

 Durant els mesos de gener a juny de 2005 en l'Ajuntament de Sant Boi es va 

realitzar un estudi per a determinar les àrees de major interès en l'engegada del Pla 

d'Acollida. Aquesta investigació va tenir una orientació clarament sòcio-demogràfica i, a 

partir dels seus resultats, es van prioritzar les principals àrees a treballar. La recollida de les 

dades es va efectuar mitjançant entrevistes i qüestionaris a les entitats i agents socials de la 

zona, i també a partir de l'anàlisi dels projectes d'acollida de les entitats, i de material 

bibliogràfic (CRID, Pla Estratègic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Pla Municipal 

d'Immigració, etc.). 

 De les investigacions realitzades es conclou que a Sant Boi existeix un ampli ventall 

d'experiències i de projectes que s'han de coordinar per a oferir una millor acollida a la 

persona immigrant.  

 

2. FINALITATS I OBJECTIUS DEL PROJECTE 

L'estudi que presentem ha tingut com objectiu conèixer en profunditat les necessitats dels 

propis adolescents i joves immigrats i la realitat actual dels diferents serveis i entitats del 

Municipi per a donar resposta a aquestes necessitats. L'objectiu final ha estat elaborar 

conjuntament amb els agents socials i entitats de Sant Boi un Pla d'Acollida que faciliti i ajudi 

a la integració d'aquests adolescents i joves així com la coordinació dels diferents agents, 

entitats i serveis municipals. Per aquest motiu es va plantejar una investigació col·laborativa 

amb diferents agents i entitats representatives del teixit social de la població, i amb els 



 

 

tècnics de les diferents regidories de l'Ajuntament (joventut, serveis socials, nova ciutadania, 

participació i educació).  

Els objectius generals i específics de la investigació han estat  els següents: 

1. Fer una anàlisi de necessitats dels adolescents i joves immigrants de la població de 

Sant Boi en la referència la seva participació social. 

a. Conèixer el nivell de participació dels adolescents i joves immigrants en les 

entitats socials del municipi.      

b. Incidir en les experiències d'acollida dels adolescents i joves nouvinguts a les 

entitats, punts forts i febles en la seva participació en l'entitat. 

c Analitzar les inquietuds de participació dels adolescents i joves immigrants, 

quines preferències tenen. 

d Analitzar les necessitats socials i educatives dels adolescents i joves immigrants 

de Sant Boi que poden ser ateses des de les entitats socials del seu entorn. 

2. Realitzar un estudi diagnòstic de l'acollida d'adolescents i joves immigrants en el teixit 
associatiu i social en el municipi de Sant Boi de Llobregat. 

 
a. Conèixer les necessitats sòcioeducatives en l'acollida inicial dels adolescents fills 

i filles de famílies immigrants destinataris de l'acció de les    entitats socials de la 

zona. 

b. Conèixer la repercussió de la proposta educativa de les entitats en les 

necessitats reals tant dels adolescents immigrats com del teixit social d'acollida. 

c. Conèixer la connexió i intercomunicació entre les diferents instàncies i entitats 

implicades. 

3. Elaborar un Pla d'Acollida Integral  pels adolescents i joves nouvinguts a la ciutat de 
Sant Boi. 

a. Realitzar un consens a partir d'un estudi diagnòstic de les necessitats reals dels 

adolescents nouvinguts als teixits associatius de la ciutat. 

b. Promoure un procés participatiu de definició dels objectius estratègics del treball 

del Pla d'Acollida Integral. 

c.  Garantir els recursos personals i materials per a poder realitzar un Pla d'Acollida 

consensuada a nivell    de participació social per als adolescents nouvinguts. 

d. Sistematitzar el procés d'elaboració i avaluació del Pla d'Acollida Integral per als 

adolescents nouvinguts a la ciutat. 

 

 

4. Aportar propostes d'intervenció per a l'orientació en l'aplicació en altres contextos 

 
a.  Elaborar un material divulgatiu d'orientació per a poder donar a conèixer 

l'experiència. 



 

 

b. Fomentar espais formatius i de treball conjunt d'orientació en l'acollida dels 

adolescents nouvinguts al teixit associatiu. 

 

3. FASES DE L’ESTUDI  

En el següent quadre es mostren les fases a través de les quals s’ha desenvolupat la recerca 

i s’identifiquen les principals tasques realitzades en cada una d’elles.   

 

Fase I 
 

Disseny i entrada al camp 

Creació de l’equip de treball coordinat entre 
Universitat, administració local i entitats socials 
Contacte amb informadors i fonts documentals 
Revisió i selecció d’instruments de recollida de dades. 
Es comencen a elaborar els instruments (qüestionari 
per a joves, guió d’entrevista per a entitats) 

Fase II 
 

Anàlisi de necessitats i 
diagnosi de l’atenció 

sòcioeducativa 

Elaboració definitiva dels instruments (qüestionari i 
entrevista semi-estructurada) 
En paral·lel es realitzen dos processos (recopilació 
d’informació de caràcter quantitatiu -joves- i qualitatiu 
–entitats i administració local-) 

- Anàlisi de necessitats dels adolescents i 
joves respecte la seva participació social. 

- Estudi diagnòstic de la seva acollida en el 
teixit associatiu i social del municipi 

Fase III 
 

Anàlisi de dades i 
interpretació de la 

informació 
 

 
Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de les dades 
obtingudes. Elaboració de matrius, taules i primers 
informes.  
Primera aproximació interpretativa a la informació.  
Identificació de “bones pràctiques” 

Fase IV 
 
 

Treball col.laboratiu amb 
administració i entitats. 

Prospectiva 
 

Exposar i compartir els resultats obtinguts. Validació 
per part de les persones implicades en la realitat. 
Aportar des de les responsabilitats de cada 
participant i en funció dels resultats obtinguts 
possibles accions en la línia del “Programa Municipal 
Transversal de Nova Ciutadania” 
Perfilar, consensuar i prioritzar conjuntament línies 
d’Intervenció futures.  

Fase V 
 

Proposta d’intervenció 
 
 

 
Integració del treball realitzat conjuntament pels 
participants en una Proposta d’Acció articulada al 
voltant dels eixos: Acollida, Convivència i 
Participació, Espais de Col·laboració i Formació 

 
 
4. CONCLUSIONS DE L’ESTUDI   

En el sumari i en els annexes donem compta dels resultats obtingut en l’aplicación dels 

qüestionaris així com de la realització les entrevistes en profunditat als responsables de les 

entitats. Ací es presenten les  conclusions finals  classificades d’acord amb els eixos i àmbits 

del nou “Programa Municipal Transversal per a Nova Ciutadania de Sant Boi” i en forma de 



 

 

propostes a partir de les necessitats detectades. El desenvolupament d’aquestes es poden 

consultar de forma més detallada al sumari adjunt. 

1. Propostes per a l’Eix: Recepció i Acollida 

Pel que fa a la informació: 

•Actualització del Pla d’acollida, incorporant nous recursos disponibles. 

•Tenir disponible la Informació en la Web de l’Ajuntament. 

•Participació de les entitats en la informació ha aportar a la nova ciutadania 

 

Pel que fa a la Difusió: 

 Ús dels locals que habitualment utilitzen les persones d’origen estranger (locutoris, 

mesquita...) 

•Compartir la difusió Ajuntament-Entitats 

•Derivar als serveis a partir d’aquesta informació 

 

 Pel que fa a la Traducció:  

•Ampliació del servei (en llengües i possibilitat d’utilitzar-lo per part de les entitats) 

•Disposar d’una persona física de referència amb una formació adient a la funció que 

desenvolupa. 

 

2. Propostes per a l’Eix: Educació 

 Relació del Pla d’Acollida de Nova ciutadania amb els Plans d’entorn i les comunitats 

d’aprenentatge. 

 Creació d’espais de convivència entre els agents educatius de territori (escoles, serveis 

socials, ...) 

 Potenciació de l’educació intercultural als centres (material, formació de professionals...) 

 

3. Propostes per a l’Eix: Lleure, esports, art i cultura 

 Construcció d’un decàleg de bones pràctiques a les entitats de la ciutat en referència a 

l’acollida dels adolescents nouvinguts 

 Creació d’un Pla estratègic de Subvencions per entitats que tingués en compte l’atenció 

a la població nouvinguda a la ciutat 

 

 Pel que fa als ESPORTS: 

 Formació específica a directius i entrenadors de les entitats 

 Visualització de trajectòries d’èxit d’esportistes de la població 



 

 

 Obrir pistes esportives escolars en horaris complementaris (treball de l’espai 

de carrer) 

 

4. Propostes per a l’Eix: Associacionisme 

 Potenciació d’un portal d’internet de les entitats de la ciutat: 

 Difusió de les bones pràctiques de les entitats 

 Informació d’interès per les  famílies nouvingudes a la ciutat en el món 

associatiu 

 Elaboració d’un pla estratègic de subvencions 

 Dotar de formació específica en el camp de la interculturalitat per les associacions. 

 Disposar  d’una persona de referència d’acompanyament en la incorporació de les 

entitats. 

 

5. Propostes per a l’Eix: Formació 

 Dissenyar una línia transversal entre els diferents Programes Municipals   

 (Pla de civisme, joventut, mobilitat, infància i adolescència, projecte educatiu de 

ciutat, pla d’entorn, programa per la inclusió social) 

 Articular proposta formativa a partir dels propis plans. 

 

6. Propostes per a l’Eix: Espais de col·laboració 

 Aportació de la figura de l’Ajuntament com a facilitador, aglutinador, dels espais de 

col·laboració: a nivell de territori i a nivell dels diferents àmbits d’actuació 

 Creació d’una base de dades compartida dels destinataris de l’acció compartida. 

 

 

PROPOSTES DE CONTINUÏTAT: 

 

 Delimitar funcions i responsabilitats dels agents implicats en el pla 

 Articulació transversal dels diferents Plans Municipals. 

 Facilitar el treball en xarxa des del propi Ajuntament. 

 Creació d’un Pla de Formació conjunt com a element transversal de la resta d’àmbits 

d’actuació. 

 



 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 

08003 Barcelona 
 
 

RECERCAT 
 
La persona sotasignant, , en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient, manifesta el seu consentiment exprés per tal que la justificació 
presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital RECERCAT del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a la llicència Creative 
Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona,    de       de      
 
 
 
 
Signatura 
DNI 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 

 

http://www.recercat.net/llicencia.jsp

