Espai formatiu per a la diagnosi juvenil:
Reﬂexió al voltant del seminari
"Què necessitem conéixer per a
intervenir amb joves?ʼʼ
Modalitat: online.
Durada: 40 h.
Destinataris: personal tècnic de la Xarxa Jove, que estiguen realitzant o
hagen de començar el diagnòstic juvenil dʼacord a les ferramentes del
seminari.
Inscripció: ﬁns al 21 dʼabril.
Dates de realització: 22 dʼabril ‒ 31 de maig.

Certiﬁcat: per a obtindre el certiﬁcat dʼaproﬁtament del curs, es requerirà
la participació en els distints mòduls, amb participació en almenys el 75%
dels debats al Fòrum i les trobades virtuals, i emplenar lʼenquesta del curs.
Professorat: Equip Suport Xarxa Jove: Janis Piñana Fernández, Bruno
Ignacio López-Guitián Arranz, Neus Ortiz Gómez.
Continguts: Aquest curs online té per objectiu principal acompanyar-vos
en el desenvolupament del procés del Seminari i la implementació de les
seues ferramentes.
Partirem de les fases inicials: les entrevistes inicials, lʼobtenció de dades
estadístiques, les entrevistes a informadores clau i responsables de
serveis, les entrevistes a joves i la planiﬁcació del Fòrum Jove.
Abordarem lʼinforme diagnòstic, per tal que el curs vos servisca per
avançar en les vostres conclusions i tancar aquest procés.
Objectius:
-Oferir acompanyament en el procés de diagnòstic, tant des de
lʼequip de Suport Xarxa Jove, com entre professionals que es
troben en situacions semblants o bé ja han superat cada fase.
-Revisar i repassar les primeres fases de recollida dʼinformació,
dʼacord a les ferramentes del Seminari.
-Posar en comú i resoldre els dubtes i diﬁcultats que puguen sorgir
de la seua implementació.

-Detectar els aspectes de possible millora i revisió, i de les
ferramentes necessàries.
-Dotar de noves ferramentes dʼanàlisi i sistematització de
la informació.
-Contribuir a la ﬁnalització dels informes diagnòstics amb la
informació recabada.
Metodologia i tasques: el curs serà un espai virtual de formació, a través de
la plataforma E-formació.
Treballarem les distintes ferramentes per fases. Setmanalment, trobareu
presentacions, recursos, propostes de tasques i fòrums de debat, entre
dʼaltres. Puntualment, tindrem sessions virtuals (Webinaris) de resolució de
dubtes plantejats, presentació de materials i explicacions en temps real, per
esclarir continguts i problemàtiques recurrents.
Les tasques proposades sʼhan pensat per a ajudar-vos a elaborar parts de
les vostres responsabilitats sobre el Seminari i orientar-vos en les pròximes
passes, de forma que totes elles suposen avanços en el vostre objectiu.

