
Tresca Jove. Una oportunitat per a la inclusió 

sociolaboral de les persones joves des del lleure 

En què consisteix l’experiència?
Tresca Jove és un programa de l’Àrea Social de la Fundació Catalana de
l’Esplai, iniciat l’any 2010 que té com a missió afavorir el
desenvolupament personal i la inclusió sociolaboral de les persones
joves des de l’acompanyament, la formació i una primera experiència
laboral en el món del lleure, prevenint així la vulnerabilitat o
deteriorament cap a situacions de risc social.
El projecte es fonamenta en l’educació en valors, l’aprenentatge de les
competències bàsiques, la promoció d’espais de reflexió i participació i el
treball preventiu durant la transició a la vida adulta.
A partir de la promoció d’experiències d’APS en espais de pràctiques de
qualitat, s’aprofundeix en les actituds que configuren la personalitat
madura (respecte, esforç, compromís, participació, tenacitat, etc), a la
vegada que es dota a les persones joves dels coneixements pedagògics,
organitzatius i tècnics necessaris per desenvolupar la tasca d’educador/a
en el temps lliure.
1-Detecció de joves en situació de risc social, en un treball en xarxa amb
les entitats col·laboradores i altres recursos socials.
2-Formació específica com a Monitor/a de temps de lleure infantil i
juvenil , mòdul d’habilitats socials i personals i mòdul d’inserció laboral.
3-Acompanyament personalitzat i seguiment continu mitjançant
tutories individuals i grupals, al llarg de tot el procés, en un treball
conjunt i permanent entre entitats i recursos derivants.
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4-Pràctiques, suposa la primera aproximació al món laboral. Es
plantegen com una experiència d’APS, en el sentit que els joves són,
d’una banda, destinataris de l’acció formativa de l’entitat d’Esplai, així
com actors-educadors responsables de posar en pràctica els
coneixements i habilitats adquirits i les sensibilitats desenvolupades.
Durant les pràctiques també es realitza un procés de tutoria i seguiment
personalitzat, amb l’objectiu d’ajudar al jove a elaborar l’experiència
durant el mateix moment en que la desenvolupa i garantir així l’èxit de
la mateixa.
5-Foment de la participació: social i comunitària al llarg de tot el
procés. Es un procés transversal a la formació. Es creen espais de trobada
i reflexió sobre el compromís juvenil amb el seu entorn social, per
incidir en la importància de l’exercici de la ciutadania activa mitjançant
la implicació en l’organització d’actes propis de la FCE - com la Festa
Esplai i Setmana pels Drets de la Joventut -, així com d’entitats socials en
les que puguin seguir desenvolupant experiències d’APS.
6-Inserció laboral. És l’objectiu últim i transversal del projecte. Durant 
aquesta fase, la funció central de l’equip de coordinació i tutories dels 
joves es la d’acompanyar i estimular el desenvolupament de les 
competències bàsiques per assegurar la inclusió en l’entorn social i 
facilitar la inserció al món laboral. 

Qui participa? 

El projecte Tresca Jove es dirigeix a persones joves de 18 a 25 anys en
situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social: no escolaritzades o al
límit de la deserció escolar; a l’atur, sigui perquè encara no han tingut la
seva primera experiència laboral o perquè estan immersos en un procés
de temporalitat i precarietat laboral; joves sense suport familiar o de
famílies en situació de vulnerabilitat.
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Què es pot aprendre? 

Els centres d’esplai a partir d’una concepció integral de l’educació, són
espais de maduració personal, d’aprenentatge i de servei, així com de
convivència i participació social. Son espais de socialització i de relació,
en que la pertinença al grup i la participació en les activitats de l’entorn
són claus per adquirir habilitats que permeten una convivència
saludable i un compromís comunitari.
Per tot això, per a les persones joves, la professionalització en l’àmbit del
temps lliure representa una primera oportunitat laboral en un ambient
conegut i proper, que els permet créixer com a ciutadans actius a la
vegada que compaginar l’incipient món laboral amb els estudis, i
d’aquesta manera, facilitar la transició del món escolar al món del
treball.

Quin servei es fa?

La finalitat del Tresca Jove es la inclusió i el servei representa un procés
clau per aconseguir-la.
Des dels aprenentatges i les reflexions sorgeix un sentiment de
pertinença, una actitud de socialització , implicació i participació social.
Alguns serveis generats són:

• Vinculació a les entitats d’Esplai on han realitzat les pràctiques
• Participació al grup motor de la SPDJ
• Participació a la Festa Esplai
• Vinculació a associacions culturals
• Participació en la campanya del banc dels aliments

Per què és rellevant?

Tresca Jove és un projecte que garanteix l’acompanyament personalitzat
de les persones joves en un procés de formació integral en l’àmbit del
lleure. El projecte es fonamenta en l’educació en valors, l’aprenentatge
de competències bàsiques, la promoció d’espais de reflexió i participació
i el trànsit per diferents experiències d’Aprenentatge Servei, en un
treball preventiu durant la transició a la vida adulta.
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Qui realitza el projecte?  

Tresca Jove és un programa de l’Àrea Social de la Fundació Catalana de
l’Esplai, que té com a missió afavorir el desenvolupament personal i la
integració social i laboral de joves entre 18 i 25 anys, des de
l’acompanyament , la formació i una primera experiència laboral en el
món del lleure, prevenint així la vulnerabilitat o deteriorament en
situacions de risc social.
El treball en xarxa constitueix un dels pilars bàsics per a l’èxit del
programa. Per aquest motiu, al llarg de les diferents fases es planteja un
treball en xarxa a nivell local-on s’articulen les iniciatives entre els
centres d’esplai, els instituts, serveis socials, les famílies i altres entitats
col·laboradores, tant pel que fa a la detecció dels joves en situació de risc
social, com al moment d’oferir alternatives de formació i espais on
realitzar experiències de pràctiques, així com en la incorporació al món
laboral.

Altres centres i entitats que participen del projecte:

Localització: 
Els i les joves que participen al projecte són de municipis del Baix 

Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme i Vallès Occidental
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