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La Troca Presentació

Any 2018: prova pilot (gener - juliol 2018) i 1r trimestre 2018-2019:

El gener de 2018 es van iniciar les formacions, amb una 
prova pilot de 6 mesos. El setembre de 2018 es va iniciar el 
primer curs complet de funcionament, el curs 2018-2019. 
Algunes dades del primer any de funcionament (gener 
2018 - gener 2019) són les següents:

Hem realitzat entrevistes d’acollida a 579 persones,  
de les quals 470 s’han inscrit a una o més formacions,  
ocupant un total de 622 places i 82 persones queden  
en llistes d’espera. S’han realitzat més de 500 derivacions  
a altres recursos.

• Estrangers - 58%

• Espanyola - 30%

• Sense informació - 12%

• Matriculades - 70,93%

• En llista d’espera - 16,67%

• Derivades - 12,40%

• Dones -  66,8%

• Homes - 33,2%
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• Sense estudis - 9,56%

• Primaris - 25,10%

• Secundaris - 28,69%

• Post Secundaris - 11,16%

• Universitaris - 21,51%

• Sense informació - 3,98%

• Boca orella - 49,00%

• Entitats i serveis - 37,75%

• Cartells - 1,20%

• Passant per davant - 7,23%

• Internet - 2,41%

• Altres - 0,80%

• Sense informació - 1,61%

• Alfa/NEO - 18,66%

• Castellà - 28,23%

• Català - 11,00%

• TICS - 21,05%

• XICS - 21,05%

57 nacionalitats diferents

166 dones d’origen estranger

129 persones (22%)  
que porten menys d’un any a Barcelona  

(87 menys de 6 mesos)

140 persones en situació irregular (24%)

44 persones en situació de carrer

18 persones derivades  
d’entitats o serveis de salut mental  

i drogodependències

23 persones amb necessitat  
d’espai de cura d’infants (0 a 3 anys)

• Atur amb prestació - 2,40%

• Atur sense prestació - 45,20%

• Estudiant - 2,80%

• Pensionista - 27,60%

• Treballant amb contracte - 6,00%

• Treballant sense contracte - 8,80%

• Sense informació - 2,80%

• Altres - 4,40%
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Les principals activitats realitzades al llarg de 2018 han estat:

• 22 formacions diferents1 

• 8 tallers o sessions informatives2 

• 13 activitats socioculturals i sortides3

• 3 assemblees de la comunitat educativa

• Grup de dones

• Aula amb 12 ordinadors oberta al barri (més de 250 usos)

• Punt d’informació i orientació educativa i laboral (45 persones ateses)

L’oferta formativa respon a les principals necessitats detectades en la diagnosi i el procés participatiu, amb formacions en 
competències bàsiques i transversals. S’adapta constantment a les necessitats que es van detectant i a les demandes reco-
llides entre les persones participants, doncs la flexibilitat és un dels pilars de La Troca. De la mateixa manera, hem posat a 
disposició de la comunitat la gestió d’una Xarxa d’intercanvi de coneixements (XIC), una demanda també explícita durant 
el procés participatiu. A través de la XIC es posa en valor el què les persones saben, ja que ho poden compartir amb altres 
persones interessades en aprendre-ho. 

Totes aquestes activitats són possibles gràcies a la tasca de 3 persones contractades (dues a jornada sencera i una a mitja 
jornada), de 44 col·laboradores voluntàries4 i, de març a juliol, una persona procedent d’un Pla d’ocupació. 

El treball en xarxa és un dels objectius essencials, tant pel que fa a la derivació i acompanyament entre entitats, com a la 
coordinació i a l’organització conjunta d’activitats i d’oferta formativa. Durant la prova pilot vam col·laborar amb més de 
80 agents, entre els quals podem destacar altres entitats del tercer sector, centres de formació, serveis socials, serveis sani-
taris, serveis municipals d’acollida i reagrupament familiar,  biblioteca pública...

També ens hem dotat d’una Comissió de seguiment, formada per persones referents del territori, de l’àmbit de la formació 
de persones adultes, la interculturalitat i la participació i de l’Administració (Districte, Imeb, Acció comunitària i Barcelona 
Activa), per acompanyar-nos en el seguiment i avaluació del projecte.

1.   Castellà (diversos nivells), català oral, alfabetització, neolectura, alfabetització digital (diversos nivells), xarxes socials, mòbils, drets socials i laborals, 

economia domèstica i consum conscient, coneixement de l’entorn, anglès inicial, lectura crítica dels mitjans de comunicació, costura, nutrició, art i creati-

vitat, música visual, competències emocionals, agilitat mental i memòria, genealogia i escriptura creativa.

2.   Tallers sobre: Llei de la dependència, declaració de Renda, 3 sessions d’acollida, recursos per a joves, Viquipèdia, la cara fosca de Google.

3.   3 activitats d’inici de trimestre, 3 activitats de final de trimestre, activitat pel dia de la llengua materna, activitats pel dia de les dones, activitats pel dia 

contra les violències masclistes, Sant Jordi, 3 rutes pels serveis de Sants, sortida al Museu d’Història de Catalunya.

4.  25 persones col·laborant en tasques formatives, 7 implicades en tasques de gestió i 12 en col·laboracions puntuals. La dedicació horària de les perso-

nes col·laboradores equival a dues persones més contractades a jornada complerta.


