Guia d’estratègies de millora
educativa
Durant el curs 2014-2015, la Direcció General de Joventut va
elaborar aquesta guia, per aquells professionals, càrrecs
electes o entitats que volen incidir en la trajectòria
educativa dels i les joves catalans.
A través d’un procés de treball col·laboratiu, amb la
implicació de moltes persones, la guia és centra només en
l’àmbit de l’educació formal, bàsicament en l’acompanyament a
l’escolarització i a la transició escola-treball. L’assoliment
de l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves és
l’objectiu dels esforços realitzats en la seva elaboració,
difusió, acceptació i aplicació per part dels agents implicats
en el dia a dia de la població jove.
En el context local, i gràcies a l’anàlisi de la realitat
juvenil, es detecta amb més detall com els dèficits educatius
de les persones joves afecten el seu futur i com gràcies a
projectes i estratègies de millora educativa i de proximitat i
suport a la trajectòria educativa dels joves es pot revertir
aquestes situacions.
La guia es pregunta sobre quin paper pot desenvolupar la
política local de joventut en la millora de la trajectòria
educativa i de la transició escola-treball de les persones
joves, com es poden implicar les àrees de joventut en la
millora de l’escolarització dels joves des de fora de l’aula i
des d’un acompanyament extern al sistema educatiu o si són
vàlides les nostres pròpies eines (en bona part, metodologies
socioeducatives) per millorar la trajectòria educativa dels i
les joves.
Guia d’estratègies de millora educativa.
Com incidir en l’èxit educatiu de les persones joves des

de les polítiques locals de joventut?

Guia
de
metodologies
i
continguts
de
les
intervencions en prevenció de
drogues (CATsalut)
L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha presentat aquesta
setmana aquest document que complementa la Guia de
recomanacions per a la planificació de les intervencions en
prevenció sobre drogues, que van publicar el passat mes de
març de 2016.
Amb l’objectiu de recollir les característiques i els
components dels programes de més “èxit”, durant tots aquests
anys de treball en la prevenció dels problemes associats al
consum d’alcohol i altres drogues, aquesta guia s’adreça als
equips tècnics, com els o les professionals de joventut, que
planifiquen i implementen actuacions en prevenció del consum o
reducció de riscos.
La Guia és útil i pràctica, conté hipervincles interns que
permeten navegar en una eina de consulta, on es recull la
col·laboració i l’expertesa de dotze professionals de l’àmbit
de la prevenció del consum de drogues.
L’entitat PDS (Promoció i Desenvolupament Social) ha definit
els continguts de la guia que s’agrupen entre apunts,
objectius i recomanacions cap a les accions, activitats o
intervencions en prevenció de drogues i per a diversos àmbits.
I es tanca amb diversos missatges clau.

http://hemerotecadrogues.cat/docs/guia_recomanacions_met
odologiques.pdf
http://hemerotecadrogues.cat/docs/guia_recomanacions_pla
nificacio_DEF.pdf
http://hemerotecadrogues.cat/

Guia Parlem de… “Bullying”
del CJB

Font
de
la
publicació: http://www.cjb.cat/publicacio/guia-de-bullying/
També podeu consultar més informació al portal «Famílies i
escola»:
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-fa
milia/com-ajudar-fill/prevencio-deteccio-assetjament/

Reportatge de «30
sobre el Bullying

minuts»
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Emès a TV3 el diumenge 25 de gener de 2015
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Curt
«La
Classe»
assetjament escolar

sobre
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Vídeo resultat del taller de mediació intercultural de Fil a
l’Agulla amb la col.laboració de CàmeresiAcció a l’Espai
Pròpolis de l’Espai Jove Garcilaso.
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