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Què és la cartera de serveis de la 
XNEJ?

És el conjunt de recursos en els diferents àmbits de

l’emancipació juvenil que l’Agència Catalana de la Joventut

ofereix al conjunt d‘oficines joves i punts d’informació juvenil de

la Xarxa. Entre altres coses, ofereix una proposta de tallers i

xerrades per a les persones joves i la possibilitat de fer

assessoraments individualitzats.



Qui pot sol·licitar aquestes activitats?

Les oficines joves i els punts d’informació juvenil, a través de

les OJ de referència, poden sol·licitar les xerrades, els tallers i

els assessoraments individualitzats.

*Els assessoraments individualitzats són de caràcter puntual i per resoldre les consultes de 
persones joves quan l’Oficina Jove no pot atendre-les per la seva especificitat o complexitat.



Com es sol·liciten les activitats?

L’Oficina Jove ha de sol·licitar, mitjançant un

formulari online, el taller o la xerrada que

haureu decidit que millor encaixa en el vostre

projecte d’atenció als i les joves, amb una

possible data per a realitzar-la i l’equipament

on es vol realitzar.



Si sou un PIJ i us interessa alguns dels 

serveis de la cartera, què heu de fer? 

Us heu de posar en contacte amb l’Oficina 

Jove de la vostra comarca per fer la sol·licitud.

El número de tallers i xerrades per a cada 

comarca és limitat.



I després, què?

 L’Agència Catalana de la Joventut resoldrà la sol·licitud

segons la coherència i la disponibilitat pressupostària.

 Posteriorment es comunicarà la resolució a l’Oficina

Jove, i l’entitat especialitzada adjudicada s’hi posarà

en contacte per a la realització del taller o xerrada.



Què s’ha de fer un cop adjudicada 

l’activitat?

Fixar una data de l’activitat.

Fer la difusió de l’activitat i ocupar-se de les inscripcions de les 

persones participants a través dels canals de l’OJ i/o del PIJ beneficiari 

de l’activitat. 



Hi ha alguns mínim per fer la xerrada 

o el taller?

 El mínim de participació de les persones destinatàries en els tallers i 

les xerrades és de 5 persones.

 Si no hi ha prou inscripcions cal avisar l’entitat adjudicada i a l’ACJ 

amb 3 dies hàbils d’antelació per anul·lar-la.



I un cop feta l’activitat?

Un cop feta l'activitat, la persona professional de l’OJ o PIJ on s’ha fet

l’activitat ha de respondre el qüestionari de valoració del taller o

xerrada.

Les persones participants també respondran un qüestionari de valoració de l’activitat que 

la persona que fa l’activitat els facilitarà.
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