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Avaluació participativa amb 
joves, educadors/es, tècnics 
municipals i representants 
polítics dels processos 
d’avaluació desenvolupats 
pels educadors/es 
d’adolescents en medi obert 

 
 

1. Contextualització, preguntes i objectius 
L’origen d’aquest projecte de recerca és previ a 
l’organització de la VI Jornada “El procés 
d’acompanyament amb adolescents en medi 
obert”, el qual vehicula una recerca amb una 
metodologia d’avaluació participativa. A l’equip 
d’organització d’aquesta Jornada participen 
acadèmics, tècnics municipals i educadors de 
diversos ajuntaments i serveis municipals de 
Barcelona i de la comarca del Vallès 
Occidental. A partir d’ara, el masculí s’utilitza 

com a genèric que integra tots els gèneres. 
 
A les discussions desenvolupades pels 
membres de la comissió organitzadora, sobre 
quin ha de ser el tema central de la Jornada 
per aquesta edició, apareix de manera 
recurrent el concepte d’avaluació. Els 
participants consideren que aquesta és una 
activitat que, per la seva complexitat teòrica i 
pràctica, no està suficientment treballada en 
l´àmbit dels processos d’acompanyament amb 
adolescents en medi obert. De fet, es 
considera que és una de les mancances 
importants en l’àmbit de l’acció i la intervenció 
socioeducativa. Tot i que coincideixen que sol 
ser una activitat normativament inclosa en el 
funcionament dels diferents serveis d’acció 
socioeducativa, hi ha una insatisfacció 
generalitzada respecte el que s’avalua i a les 
maneres de fer-ho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moltes són les preguntes que apareixen com a 
resultat de la insatisfacció bàsica dels 
membres de la comissió organitzadora de la 
Jornada en relació a l’avaluació. 
 
Són preguntes que interpel·len a totes aquelles 
persones que, directament o indirecta, 
participen en el procés d’acompanyament de 
joves en el medi obert. Tots els educadors i 
educadores avaluen aquests processos 
d’acompanyament? De quina manera ho fan? 
Què és el que avaluen? Quins són els 
indicadors i criteris que utilitzen per 
desenvolupar aquestes avaluacions? Estan 
sistematitzats? Quines són les eines i 
instruments que s’utilitzen per a fer-ho? Quines 
demandes es fan als educadors en relació a 
l’avaluació des dels serveis tècnics i els 
representants polítics? Quin és el grau de 
participació dels adolescents i joves en aquests 
processos d’avaluació?  
 
Aquestes i altres preguntes són les que es 
planteja la comissió organitzadora i és a partir 
d’elles que es decideix organitzar la Jornada 
i parlar sobre avaluació participativa. Una 
jornada que ha de ser nodrida també per una 
recerca que proveeixi dades sobre la manera 
com les persones implicades valoren els 
processos actuals d’avaluació en medi obert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Els dos objectius que planteja la recerca són: 
a) Desenvolupar un procés d’avaluació 

participativa focalitzat sobre el sentit, les 
característiques i els resultats de 
l’avaluació de la intervenció 
socioeducativa que s’aplica amb joves en 
medi obert. 

b) Elaborar, també de manera participativa, 
propostes de modificació i millora 
d’aquests processos d’avaluació. 

 
En el marc d’aquests objectius, es planteja 
desenvolupar, previ a la realització de la sisena 
Jornada, un procés d’avaluació participativa 
per a saber com valoren, els processos 
d’avaluació de l’acompanyament dels 
adolescents i joves en medi obert, els diferents 
col·lectius implicats. El que es pretén es 
desenvolupar una avaluació participativa 
d’aquests processos d’avaluació amb els 
quatre col·lectius implicats: educadors, 
joves, tècnics i representants polítics. 
 
 

2. Metodologia de la recerca 
El primer pas consisteix en crear l’equip que, 
treballant amb altres equips configurats per a 
cada col·lectiu, ha de conduir el 
desenvolupament de la recerca. Aquest equip, 
que surt de la mateixa comissió organitzadora, 
està integrat per dos acadèmics, un tècnic, dos 
educadors i dues tècniques de recerca. És el 
que a partir d’ara denominem Equip 
Coordinador (EC). Està integrat per 
especialistes en avaluació i especialistes en la 
temàtica objecte d’avaluació participativa. És el 
grup de persones que coordinarà la recollida i 

elaboració de les 
informacions i valoracions 
dels diferents col·lectius 
participants: els educadors, 
els joves, els tècnics i els 
representants polítics. 
 
La recerca ha comptat amb 
10 sessions de treball 
(quadre 1). A més, cal 
afegir tota la feina, 
individualment i grupal, 
desenvolupada pel conjunt 
dels participants en relació 

a l’avaluació de joves en el medi obert. Entre 
altres, podem mencionar: recerca d’informació, 
lectura de documents i memòries i dinàmiques 
grupals de discussió. 
 

Data 
Equips 

d’avaluació  
Objectius de la sessió 

15/12/ 
2016 

 

Equip 
coordinador 
(EC) i Equip 
Educadors 

Presentar el projecte d’Avaluació 
participativa 

Aconseguir la implicació dels 
educadors 

Detectar problemàtiques i mancances 
en l’avaluació d’adolescents i 
joves en medi obert 

12/01/ 
2017 

EC 

Dissenyar, a partir de les propostes 
dels educadors, un instrument 
per a recollir informació 
valorativa sobre problemàtiques 
i mancances de l’avaluació de 
joves en medi obert 

8/02/ 
2017 

EC 

Buidatge i sistematització de la 
informació recollida 

Proposta de disseny metodològic pel 
desenvolupament de les 
sessions d’avaluació 
participativa amb els grups 

15/02/ 
2017 

EC i Equip 
Educadors 

Sessió d’Avaluació participativa  

22/02/ 
2017 

Equip 
Coordinador 

Buidatge de la informació 
Proposta de disseny metodològic de 

les sessions d’avaluació 
participativa amb la resta de 
grups 

1/03/ 
2017 

EC i Equip de 
Tècnics 

Sessió d’Avaluació participativa 

1/03/ 
2017 

EC i Equip de 
Joves 

Sessió d’Avaluació participativa 

16/03/ 
2017 

EC i Equip de 
Polítics 

Sessió d’Avaluació participativa 

3/04/ 
2017 

Equip 
Coordinador 

Buidatge de la informació de tots el 
grups 

Triangulació de resultats 
Elaboració d’unes primeres 

conclusions 

4/05/ 
2017 

EC i Tots els 
equips 

Presentació de la triangulació de 
resultats i de les conclusions 
provisionals 

Elaboració de les conclusions finals 

Quadre 1. Continguts procés d’avaluació participativa 



 

Totes les sessions de treball s’han realitzat a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, a excepció 
de les sessions d’avaluació participativa amb 
l’equip de tècnics i l’equip de joves, que es 
varen realitzar al Casal de Joves de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès. La recerca ha 
estat desenvolupada entre el desembre de 
2016 i el maig de 2017. 
 
La recerca comença plantejant una sessió de 
treball a la que es convoca a educadors i 
educadores d’adolescents i joves en medi 
obert dels municipis participants. Es tracta de 
presentar el projecte i sol·licitar la implicació en 
el procés d’avaluació participativa. A més a 
més, hi ha un altre objectiu, que és decidir 
entre tots els assistents quines són les 
principals problemàtiques i mancances que 
estan afectant als processos d’avaluació 
d’adolescents i joves en el medi obert. El 
que es pretén és construir un instrument de 
recollida d’informació a partir de les seves 
aportacions per a distribuir-lo entre els 
educadors i educadores dels quatre municipis 
implicats amb l’objectiu de fer una primera 
recollida d’informació valorativa.  
 
Com a resultat d’aquesta sessió de treball, 
l’equip coordinador reelabora la informació i la 
reenvia en forma d’indicadors i preguntes als 
educadors dels quatre municipis amb 
l’encàrrec que recullin i elaborin la informació 
sol·licitada.  
 
Els quatre equips d’educadors treballen el 
document a través de dues metodologies. En 
el cas dels equips de Terrassa i Barcelona 
responen, primer de manera individual, la 
bateria d’indicadors i preguntes. A continuació 
posen en comú el que cada educador o 
educadora ha elaborat. Els equips de Badia i 
Cerdanyola treballen directament en equip les 
respostes en aquelles preguntes i indicadors. 
 
La informació 
valorativa 
recollida en 
aquesta 
primera fase té 
un valor 
instrumental. 

L’objectiu és reelaborar-la de manera que 
serveixi per iniciar el treball d’avaluació 
participativa amb els educadors i educadores 
dels quatre municipis junts. 
 
A continuació es presenta l’estructura 
metodològica seguida en el desenvolupament 
de la sessió d’avaluació participativa amb el 
grup d’educadors i educadores. Com es pot 
observar en la graella 1, prèviament a 
l’avaluació participativa pròpiament dita, es 
presenta al grup els resultats obtinguts en 
relació a les mancances i problemàtiques de 
l’avaluació de joves en medi obert. 
 

Fases del desenvolupament de la sessió d’avaluació 
participativa amb l’equip d’educadors i educadores 

Estructura de la sessió 

Objectius que es persegueixen 

Metodologia global plantejada pel desenvolupament del 
procés d’avaluació participativa 

Presentació dels resultats, de les principals problemàtiques i 
mancances que estan afectant als processos 
d’avaluació de joves en el medi obert, contrastats entre 
grups dels quatre municipis de l’anàlisi de l’avaluació de 
la intervenció socioeducativa que s’aplica amb joves en 
medi obert:  

Resultats respecte Què s’avalua? 
Resultats respecte Qui i Com s’avalua? 

Temàtica 1: Avaluar l’avaluació 
Dinàmica de la “Discussió Guiada” 
Es treballa en dos subgrups 

Preguntes per a guiar la discussió 
Avaluem el que hauríem d’avaluar?  
Avalua qui hauria d’avaluar? 
S’avalua com s’hauria d’avaluar? 
Com definim o caracteritzem l’avaluació que es fa? 

Posada en comú dels dos subgrups 

Temàtica 2: Millorar l’avaluació 
Reflexió individual. Cada persona tindrà un post-it on 

apuntar idees al voltant de (què es vol mantenir a 
l’avaluació;  què es podria modificar/millorar, i  que 
afegiria a l’avaluació.) Cada persona col·loca els seus 
post_its en tres columnes dibuixades a la pissarra  

Debat en grup gran, al voltant de tres idees: 
Què cal mantenir  a l’avaluació. 
Què caldria modificar/millorar  
Què cal mantenir  a l’avaluació. 

Espai consens i conclusions: Defineix l’avaluació actual amb 
una paraula 

Graella 1. Avaluació participativa amb educadors/es 

 



 

Cal tenir en compte que bona part d’ells han 
participat, en el marc del seu respectiu servei 
municipal, en l’anàlisi i elaboració d’aquesta 
informació prèvia. L’objectiu és que serveix de 
base per iniciar les discussions valoratives al 
voltant d’aquesta avaluació. La presentació i 
dinamització d’aquesta sessió és 
desenvolupada pels membres de l’equip 
coordinador. En concret, pels dos acadèmics. 
 
Els educadors són els professionals 
directament implicats i, també, els principals 
responsables dels processos d’avaluació que 
volem avaluar, això és: els processos 
d’avaluació d’adolescents i joves en medi 
obert. Aquesta és la raó que justifica un nivell 
més alt d’implicació en l’avaluació participativa. 
L’equip de coordinació analitza la conveniència 
de presentar a la resta d’equips, a l’igual que 
en la sessió amb l’equip d’educadors, els 
resultats contrastats entre els educadors dels 
quatre municipis en relació a problemàtiques i 
mancances d’aquesta avaluació. Es decideix 
no presentar-los per a no condicionar la visió 
de cada col·lectiu.  
 
A la graella 2 es pot veure l’estratègia 
metodològica seguida en el desenvolupament 
de les sessions d’avaluació participativa 
desenvolupades amb els equips dels joves, 
tècnics i representants polítics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’equip coordinador va prendre decisions 
estratègiques en relació a la dinamització de 
cadascuna de les sessions. Sempre buscant la 
màxima eficàcia en el que es refereix a una 
millor interacció amb l’equip i, en 
conseqüència, millor qualitat dels anàlisi i 
avaluacions desenvolupats. La sessió 
d’avaluació participativa amb joves va ser 
dinamitzada per dos educadors; i la dels 
tècnics i polítics per dos acadèmics. Tots ells, 
membres de l’equip coordinador. 
 

Fases del desenvolupament de la sessió d’avaluació 
participativa amb els equips de joves, tècnics i polítics 

Estructura de la sessió 

Objectius que es persegueixen 

Metodologia global plantejada pel desenvolupament del 
procés d’avaluació participativa 

Temàtica 1: Avaluar l’avaluació 
Dinàmica de la “Discussió Guiada” 
Preguntes per a guiar la discussió 

Avaluem el que hauríem d’avaluar?  
Avalua qui hauria d’avaluar? 
S’avalua com s’hauria d’avaluar? 
Com definim o caracteritzem l’avaluació que es 
fa? 

Temàtica 2: Millorar l’avaluació 
Reflexió individual. Cada persona tindrà un post-it on 
apuntar idees al voltant de (què es vol mantenir a 
l’avaluació;  què es podria modificar/millorar, i  que 
afegiria a l’avaluació.) Cada persona col·loca els seus 
post_its en tres columnes dibuixades a la pissarra  
Debat en grup gran, al voltant de tres idees: 

Què cal mantenir  a l’avaluació. 
Què caldria modificar/millorar  
Què cal mantenir  a l’avaluació. 

Espai consens i conclusions: Defineix l’avaluació actual 
amb una paraula 

Graella 2: Avaluació participativa amb els equips de joves, 

tècnics i representants polítics. 

 

Un cop acabades les sessions d’avaluació 
participativa amb cadascun dels grups, l’equip 
coordinador recull les seves respectives 
avaluacions i aportacions i, com es mostra en 
el quadre 1, triangula els resultats. Es tracta 
de contrastar les valoracions elaborades per 
cada equip.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cada equip estava 
format per 
educadors, joves, 
tècnics i polítics i 
va dialogar en 
relació  a les 
preguntes 
d’avaluació 
plantejades per 
l’equip coordinador. 
Es aquesta 
triangulació de 
perspectives 
d’anàlisis la que possibilitarà la elaboració 
d’unes primeres conclusions provisionals. 
 

A la graella 3 es pot veure la dinàmica de 
treball desenvolupada per a la reelaboració de 
les conclusions provisionals. 
 

Fases del desenvolupament de la sessió d’avaluació 
participativa per a l’anàlisi i reelaboració de les 

conclusions de la recerca 

Estructura de la sessió 

Objectius que es persegueixen 

Presentació del procés d’elaboració de les conclusions 
provisionals a partir de la triangulació de perspectives 
(educadors, joves, tècnics i polítics) 
Lectura individual del document de conclusions 
provisionals 

Identificar conclusions amb les que no s’està 
d’acord 
Identificar conclusions que caldria matisar 
Afegir conclusions no recollides en el document 

Treball en subgrups posant en comú el resultat de les 
lectures individuals  
Treball en gran grup compartint els resultats del treball 
en subgrups 

Elaborar individualment en post-it idees o comentaris 
que no han sortit o que es volen destacar. 

Graella 3. Sessió d’anàlisi i reelaboració de les conclusions 
provisionals de la recerca 

 
Un cop recollides les aportacions dels diferents 
equips d’avaluació participativa, l’equip 
coordinador les inclou en el document de 
conclusions finals de la recerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Conclusions de la recerca 
Els equips d’avaluadors configurats per 
educadors, joves, tècnic i representants polítics 
es refereixen a diferents tipus d’avaluació que 
denominen de maneres diverses al llarg de les 
sessions d’avaluació participativa. Es parla 
d’avaluació institucional, administrativa, de 

programes, d’activitats, útil pel servei i, per 
últim, personal. 
 
Més enllà de les denominacions es pot 
concloure que hi ha tres nivells d’avaluació:  

- L’avaluació vinculada a la institució o 
empresa que presta el servei 

- L’avaluació vinculada als serveis o 
accions concretes desenvolupades 

- L’avaluació vinculada als joves i als 
seus processos o necessitats. 

 
El primer tipus d’avaluació, les programàtiques 
o institucionals, es centren en la detecció de 
necessitats i l’assoliment d’objectius. Solen ser 
de tipus quantitatiu, venen imposades i 
s’adrecen al rendiment de comptes i a la 
pressa de decisions. 
 
Les avaluacions vinculades als serveis o a les 
activitats es focalitzen sobre la quotidianitat de 
la tasca educativa en el medi obert. Tot i així, 
cal assenyalar que sovint es produeixen 
desajustos entre l’encàrrec institucional i la 
tasca quotidiana dels educadors. Es pretén 
avaluar els processos, l’impacte del programa i 
els processos d’intervenció o acompanyament. 
En general però, aquesta és una avaluació que 
està poc sistematitzada. També dificulta 
aquesta avaluació el fet que en el medi obert hi 
hagi molts agents implicats. 



 

Es parla, per últim, 
de l’avaluació de 
persones; en aquest 
cas, dels joves. 
Respecte aquest 
tipus d’avaluació 
s’emfatitza la manca 
de recursos i eines 
específiques per 
dur-la a terme. Cal 
matisar però, que no 

s’avalua les persones, sinó els canvis i 
l’evolució que es produeix en elles com a 
resultat dels processos d’acompanyament. Es 
detecten però problemàtiques concretes com 
ara el canvi de les persones amb les que es 
treballa i la manca de temps o de moments 
concrets per fer aquest tipus d’avaluació, que 
compliquen la tasca avaluadora. Aquesta 
avaluació es considerada molt més complexa 
que les anteriors i els educadors verbalitzen la 
manca de recursos i eines per poder 
desenvolupar-la de manera consistent.  
 
S’insisteix, malgrat tot, que cal discriminar en 
els informes dos tipus d’avaluació: la 
institucional i la que és veritablement útil per 
als serveis. La primera, com s’ha apuntat, és 
imposada, per retre comptes i la demanen tant 
les institucions com les empreses. I la segona, 
que no es fa per falta de temps però, que els hi 
resulta molt útil als educadors i educadores per 
a seguir amb els processos d’acompanyament 
dels joves en medi obert.   
 
Tots els equips d’avaluadors estan d’acord en 
que els qui fan l’avaluació són, sobretot, els 
educadors i educadores. Es fa referència a que 
és un tipus d’avaluació jeràrquica en la que 
uns, els educadors, avaluen a uns altres, els 
joves. Aquests últims participen molt poc o res 
en aquestes avaluacions i, en ocasions, ni tan 
sols són conscients que s’estan 

desenvolupant. L’absència o falta de 
protagonisme dels joves en els processos 
d’avaluació del seu desenvolupament en medi 
obert és una de les constants destacades per 
tots quatre equips d’avaluació participativa. 
 
Cadascun dels agents implicats en els 
processos d’avaluació de joves en el medi 
obert desenvolupa el paper que en té assignat 
en l’estructura dels serveis municipals i 
projecta en ells els seus propis objectius. Els 
joves visualitzen l’avaluació des d’un punt de 
vista d’acompanyament al seu procés vital, 
evidenciant la tasca de l’educador com a 
essencial, amb la possibilitat de fer partícips 
altres agents del seu entorn i a ells mateixos. 
Els educadors es centren en l’acció directa i 
en el procés de treball socioeducatiu amb els 
joves, així com en recollir la informació 
valorativa necessària per a donar resposta als 
indicadors d’avaluació que, en general, els 
venen imposats. Els tècnics assumeixen i 
traslladen aquesta informació als polítics. 
Tenen també un paper d’avaluació, supervisió i 
orientació del programa socioeducatiu global. 
Els polítics, per últim, reconeixen la seva falta 
d’implicació directa en els processos 
d’avaluació i centren l’interès en l’impacte dels 
seus resultats, que els hi serveix a l’hora de 
prendre decisions; que estaran sempre 
limitades pels recursos disponibles i els canvis 
entre legislatures.  
 
L’avaluació que s’està fent en l’actualitat en els 
serveis municipals participants és diversa en 
funció de cada territori i dels programes 
específics que es desenvolupen. Possiblement 
és per això que no hi ha acord ni entre els 
diferents equips d’avaluació participativa -
educadors, joves, tècnics i polítics- ni de 
vegades dins d’un mateix equip, respecte a les 
característiques concretes d’aquesta avaluació. 
Alguns la caracteritzen dient que es flexible i 



 

oberta mentre altres es 
refereixen a ella com feixuga, 
complexa, fiscalitzadora, poc 
sistematitzada i no 
consensuada.  
 
S’insisteix molt però, que bona 
part de les diferències entre 
les maneres de fer l’avaluació 
poden estar relacionades amb 
la dimensió dels municipis. Es 
comenta que hi grans 
diferencies entre municipis grans i petits, ja 
que, en aquest últims, la proximitat i les 
relacions entre educadors, tècnics i polítics és 
molt més propera, pel que la intercomunicació i 
l’intercanvi d’informació sol ser molt més àgil i 
fluid. 
 
L’avaluació dels processos d’acompanyament 
del joves en medi obert que es fa en l’actualitat 
des dels serveis municipals és, sobretot, 
quantitativa. És una avaluació que, en general, 
està sistematitzada i els seus processos i 
resultats es recullen amb indicadors i 
memòries d’avaluació. Els educadors i tècnics 
parlen també d’un tipus d’avaluació que, quan 
poden, desenvolupen de manera informal. És 
un tipus d’avaluació qualitativa que qualifiquen 
d’invisible, precisament perquè ni es veu ni 
queda recollida en lloc. Una avaluació narrativa 
i no sistematitzada per a la que, tot i veure la 
seva necessitat i pertinència, manifesten tenir 
manca de eines i recursos específics.  
 
Tots els equips d’avaluadors, estan d’acord en 
que l’avaluació és necessària. Es pretén, 
d’altra banda, que proporcioni informacions 
que puguin servir i ser útils a tots els agents 
implicats. La percepció general dels equips 
d’avaluació participativa és que això no s’està 
produint. Per poder avaluar segons l’interès de 
cada agent sembla que s’haurien de fer coses 
diferents a les que habitualment es fan en 
aquests processos d’avaluació. Caldria, 
tanmateix, promoure un diàleg entre els 
diferents agents implicats (joves, educadors, 
tècnics i polítics) a l’hora d’establir què és el 
que es necessita o què vol cadascú per tal de 
generar una avaluació que sigui útil per a 
tothom. 

Tots quatre equips d’avaluació participativa 
estan d’acord en que cal mantenir l’avaluació 
de joves en el medi obert malgrat adduir raons 
diferents per fer-ho. Des dels educadors es 
planteja que l’avaluació que es fa es útil, tot i 
que ha de ser depurada d’aquells indicadors 
que no aporten informació rellevant. Els joves 
apunten que cal avaluar en positiu i insisteixen 
en la confiança amb els educadors. Els 
tècnics es focalitzen, sobretot, en la relació 
entre els educadors i els joves tot afirmant que 
aquests últims han de ser els protagonistes. 
Per últim, els polítics afirmen que cal mantenir 
l’avaluació per part dels professionals, tot i que 
els joves han de participar. Assenyalen també 
que cal mantenir el diàleg amb els educadors i 
el teixit associatiu. 
 
Excepció feta dels joves, que tenen unes 
opinions més disperses, hi ha un acord en allò 
essencial respecte a què és el que cal canviar i 
modificar en relació a l’avaluació de joves en 
medi obert entre els educadors, els tècnics i els 
polítics. Els educadors i tècnics pensen que 
cal millorar els indicadors d’avaluació 
qualitatius, els que es refereixen a processos. 
Diuen també que caldria construir indicadors 
conjunts entre ells mateixos i les institucions o 
empreses per donar coherència i utilitat a 
l’avaluació. Els polítics insisteixen també en 
aquestes idees però emfatitzen, sobretot el 
diàleg i la intercomunicació entre els diferents 
nivells i agents implicats en l’avaluació. 
 
En relació al que s’hauria d’afegir a l’avaluació 
cal assenyalar que la mirada més concreta i 
precisa la tenen els educadors i educadores, 
seguida de l’equip de tècnics. Els educadors 
especifiquen clarament els canvis o afegits que 



 

caldria fer a l’avaluació de joves en el medi 
obert. Demanen canviar la cultura de 
l’avaluació, que hauria de deixar de ser 
exclusivament finalista o de retre comptes. Es 
parla d’incorporar la perspectiva de l’avaluació 
com a procés d’aprenentatge, que orienta i 
ajuda a les persones a millorar els seus propis 
processos. 
 
Afirmen que cal trencar la desconfiança entre 
la institució/empresa i els educadors; que fora 
necessari que les primeres confiessin en el 
judici dels segons en relació a l’avaluació. 
Apunten també que cal generar consciència de 
la utilitat, el sentit i la finalitat de l’avaluació en 
totes les persones i agències implicades. Per 
aconseguir això cal unificar criteris entre totes 
les instàncies avaluadores, tot tenint clar que 
els joves són el centre del procés i que cal ser 
rigorosos alhora de desenvolupar els 
processos d’avaluació. 
 
S’ha de crear un sistema que possibiliti 
l’encreuament de la informació entre els 
diferents agents i agències d’avaluació. Els 
tècnics afegeixen que cal incorporar la 
participació dels joves en l’avaluació, que s’ha 
de capacitar en avaluació als professionals i 
que cal explicar l’impacte dels projectes a la 
ciutadania. 
 
 

Persones participants  
 

Equip coordinador 

Xavier Úcar. Universitat Autònoma de Barcelona 
Asun Llena. Universitat de Barcelona 
Jose Jiménez. Ajuntament de Terrassa 
Pau Alcalde. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Roberto Pescador. Ajuntament de Badia del Vallès  
Alicia Peñataro. Ajuntament de Badia del Vallès 
Anna Colominas.  Ajuntament de Badia del Vallès  

 

Equip d’avaluació participativa d’educadors /es 

Berta Ballarà. Ajuntament de Terrassa 
Roser Mur. Ajuntament de Terrassa 
Aleix León. Ajuntament de Terrassa 
Ana Lirola. Ajuntament de Badia del Vallès 
Roberto Pescador. Ajuntament de Badia del Vallès 
Mariguín Bocanegra Alfaro. Apc Sant Andreu. 
Ajuntament  de Barcelona 
Xavi Serradell Eroles. Apc Sant Andreu. Ajuntament 
de Barcelona 
Domnei Fabré. Apc Sants. Ajuntament de Barcelona 
Joaquim Besora. Apc Sants. Ajuntament de Barcelona 

Pau Alcalde. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Jose Jiménez. Ajuntament de Terrassa 

 

Equip d’avaluació participativa de tècnics/es 

Sònia Arnau. Coordinadora d’àmbit de Cohesió i 
Promoció Social de l’Ajuntament de Terrassa 
Salvador Avià. Coordinador. Àrea d'acompanyament a 
les persones de l'Ajuntament de Badia del V. 
Àngel Rossell. Tècnic de joventut i participació de 
l’Ajuntament Cerdanyola del Vallès 
Marta Fité. Directora territorial de Serveis Socials 
Ajuntament de Barcelona 
Laura Fusté. Tècnica del Servei de Joventut de 
l'Ajuntament de Terrassa 

 

Equip d’avaluació participativa de polítics 

Elvira Vila. 1a tinenta d’alcaldia. Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 
Eva Menor. Alcaldessa de Badia del Vallès 
Iván Sanz.  4t tinent d'alcalde. Àrea d'acompanyament 
a les persones. Ajuntament de Badia del Vallès 
Noel Duque. Regidor de serveis socials, joventut i 
lleure infantil. Ajuntament de Terrassa 

 

Equip d’avaluació participativa de joves 

Marta Gamero. Badia del Vallès 
Daniel Cáceres. Badia del Vallès 
Andrea Garcia. Cerdanyola del Vallès 
Ander Muñoz. Cerdanyola del Vallès 
Younes Khanini. Terrassa 
Youseff Berra. Terrassa 
Hamza Dehaira. Terrassa 
Soufian Salmoun. Terrassa 
Mohamed Anhili. Terrassa 
Sanae Benchgra. Terrassa 

 

Equip tècnic audiovisual 

Rafa Dengra. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

 
 

Autoria 
Comissió organitzadora 6a Jornada 
“El procés d’Acompanyament amb Adolescents 
en Medi Obert” formada per: 

Ajuntament de Badia del Vallès 
Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament de Cerdanyola 
Ajuntament de Terrassa 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona 
Diputació de Barcelona 
 

Es pot consultar l’informe sencer a:  
https://jornadaacompanyament.wordpress.com 
 
Segueix-nos a twitter 
@Acompanyament  #avaluacióparticipativa 


