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Problemàtica i intervenció
Les altes taxes d’atur juvenil i d’abandonament escolar prematur han
deixat una important població de joves de baix nivell formatiu. A conseqüència de la contracció que ha patit l’oferta de llocs de treball de baixa
qualificació durant la crisi econòmica, el conjunt de joves que van decidir
abandonar prematurament el sistema educatiu ha vist com es reduïen
dràsticament les seves possiblitats d’inserció laboral.

L’abandonament escolar prematur

Mobilitza’t Mobile

Les conseqüències negatives d’aquesta situació s’exacerben amb la prolongació de la crisi econòmica ja que
aquest col·lectiu no tant sols arrossega menors possibilitats d’inserció laboral, sinó que tampoc no està adquirint
experiència laboral que compensi la baixa formació.

Tenint en compte l’estatus de Barcelona com a Capital
Mundial del Mòbil, Mobilitza’t Mobile vol ampliar les
possibilitats laborals de la població de joves en situació
NOEF a través d’una formació enfocada a la creació d’un
perfil professional en l’àmbit Mobile.

Aquesta situació explica la prevalença de la situació NOEF
entre els joves de 16 a 24 anys. En el cas de Barcelona, el
2015, el 7.9% de la població d’entre 16 i 24 anys de la ciutat
eren de baix nivell formatiu.

El programa, desplegat en dues edicions (juny 2014-febrer 2015 i novembre 2015-juliol 2016), té una durada de
sis mesos amb sessions en horari de matí (9h. a 14h.) en
diversos espais de la ciutat de Barcelona.

La durada de l’experiència NOEF pot derivar en un ampli
ventall de problemàtiques personals com manca d’oportunitats laborals de cara al futur.

S’estructura al voltant de quatre mòduls, que s’han de
completar per finalitzar el programa, i que van més
enllà de les dinàmiques educatives tradicionals.

En aquest sentit, el repte principal amb aquests joves
amb baixa formació que varen decidir no seguir estudiant després de la ESO o que varen fracassar en l’educació secundària postobligatòria (acadèmica o professional)
és aconseguir que reconsiderin la seva decisió, incrementin la seva formació (competències i qualificacions),
i millorin així les seves perspectives laborals a mig i llarg
termini.

Mob Academy: formació professionalitzadora en l’àmbit Mobile.
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el 2015, el 7.9% de la
població d’entre 16 i 24
anys de la ciutat eren de
baix nivell formatiu

Mob Job Search: mentoring per part d’un/a expert/a del
sector que ajuda a conèixer els perfils professionals i les
tasques en el sector Mobile.
Mob Community: seguiment per part d’un/a tutor/a
expert en la matèria.
Mob Job Market: activitats complementàries per
conèixer el mercat de treball i desenvolupar competències transversals.
Mobilitza’t Mobile es posa en marxa emparat pels resultats de projectes similars, que han demostrat que poden
ser efectius reintegrant els joves en el sistema educatiu
i que poden tenir impactes positius sobre l’ocupació dels
joves, principalment en el mig-llarg termini.

Avaluació
Aquesta avaluació vol establir en quina mesura la participació a Mobilitza’t
Mobile afavoreix el retorn a l’educació formal dels participants i la seva inserció laboral, així com comprovar si la seva posada en pràctica concorda amb el
disseny original del programa.

Objectiu i metodologia
Tenint en compte el propòsit del programa i les conclusions d’iniciatives semblants, els outcomes que es proposen
avaluar són dos, corresponents als objectius del programa:
Retorn a l’educació formal.
Inserció laboral.
Per poder avaluar l’efectivitat del programa s’ha adoptat un disseny experimental, el qual permet estimar els
efectes reals del programa. Juntament amb l’estimació
experimental, s’ha dut a terme una avaluació de la implementació del programa. Mitjançant entrevistes als
principals actors implicats en el programa i una anàlisi
quantitativa dels perfils dels beneficiaris, s’ha pogut
documentar la posada en pràctica del programa, així
com el seu grau de fidelitat al disseny original.

Procés d’aleatorització
Per mesurar l’impacte de Mobilitza’t Mobile, s’ha establert, a través d’un sorteig (procés d’aleatorització)
entre les persones preinscrites en el programa i que
compleixen els requisits de participació (259), un grup
de participants en els tallers (120) i un grup, de característiques molt similars i que no participen en l’experiment (120), anomenat grup de control.
Paral·lelament, s’han seleccionat 19 persones que han
entrat a formar part d’una llista d’espera per suplir els
possibles abandonaments dels participants del programa i evitar així que les places quedin desertes.
La comparació, després de la participació en els tallers,
entre aquells que han tingut plaça i el grup de control
permet simular què hauria passat amb el grup de participants en cas de no haver pres part en el programa
i, així, establir si el programa ha tinguit l’efecte esperat
sobre el retorn escolar i la inserció laboral.

Resultats
Mobilitza’t Mobile resulta un programa prometedor donats els positius
impactes que ha generat en la inserció laboral dels joves en situació NOEF
que han pres part en els tallers. No obstant això, no ha mostrat cap impacte significatiu en el retorn al sistema educatiu d’aquest col·lectiu.

Inserció laboral
Mobilitza’t Mobile afavoreix
l’obtenció de contractes de major
qualitat en el mig termini

Obtenció de contractes més ajustats a la
formació acadèmica
dels participants

Els contractes obtinguts s’ajusten,
en els seus requisits, a la formació
acadèmica dels participants en el
programa (graduat en ESO) i hi ha
una major prevalència dels contractes indefinits, sobre tot si s’ha
cursat la totalitat del programa.
S’observa una tendència del programa a guanyar efectivitat amb el
pas del temps
La diferènca de participació en el
mercat de treball entre el grup de
participants i el de control (no participants) augmenta en el mig i llarg
termini. Així, els impactes d’inserció
laboral semblen donar-se amb el
pas del temps.

El programa guanya
efectivitat en el mig
i el llarg termini

No s’ha detectat impacte en
el retorn al sistema educatiu
per part dels
participants en
el programa

Retorn al sistema educatiu

Validesa externa de l’anàlisi

No s’ha detectat cap impacte significatiu en el retorn al sistema
educatiu per part dels participants

Les circumstàncies que envolten
la realització de Mobilitza’t Mobile
fan difícil l’extrapolació dels resultats de l’anàlisi a altres programes
similars
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En el cas del Mobilitza’t Mobile hem
de tenir en compte, en primer lloc,
que els joves que es van inscriure
per participar en el programa possiblement estan més motivats que la
mitjana dels joves en situació NOEF.

Una de les fases més complexes del

Aquesta conclusió no es pot prendre
com a definitiva atès que caldria
contrastar-la amb les dades administratives d’inscripció a programes
educatius d’anys acadèmics successius al programa i amb dades
relatives a altra mena de formacions professionalitzadores que
poden tenir un valor reconegut en el
mercat de treball Mobile.

En segon lloc, el fet que Barcelona

ma.

Mobilitza’t Mobile afavoreix l’obtenció de contractes de major qualitat
en el mig termini

Aprenentatges
La formació professionalitzadora de joves amb nivells educatius baixos en
sectors emergents de l’economia, com és el Mobile, pot ser una estratègia
efectiva per millorar la situació laboral d’un col·lectiu que arran de la crisi
econòmica ha vist reduïdes les seves opcions de feina.
Una de les fases més complexes del
programa ha estat la captació de
joves en situació NOEF

S’observa un elevat grau d’heterogeneïtat en el perfil dels participants en el programa

Mobilitza’t Mobile no mostra
resultats pel que fa al retorn al
sistema educatiu

Malgrat que la recerca de perfils s’ha
fet de forma proactiva, és una franja
d’edat que costa de captar. Això pot
ser degut a que la recerca es fa a vegades de forma inercial, a través de
canals com punts d’informació juvenil, etc. que no sempre són efectius.

Hi ha una gran heterogeneïtat dels
participants pel que fa a aspectes
tant rellevants relacionats amb la
problemàtica NOEF com la motivació personal o les càrregues familiars addicionals.

Un dels aspectes més ben valorats
pels participants és el fet que els tutors els puguin orientar sobre com
seguir formant-se després del seu
pas pel programa. No obstant això,
no s’han observat impactes en la
inscripció a estudis reglats.

Recomanacions

Concebre la fase de
captació com a fase
inicial del programa

Afinar els requisits de la
població diana tributària
a participar

Procurar que la
planificació temporal
s’ajusti a l’any acadèmic

S’aconsella, en aquest sentit, combinar estratègies de
captació passives (una sessió
informativa) amb estratègies
actives (trucar per telèfon).

Per reduir la taxa d’abandonaments, s’haurien de tenir en compte
dimensions com la motivació
personal o les càrregues familiars
per trobar una correspondència
entre els criteris dels participants
i les necessitats socials d’aquest
col·lectiu. Això es podria aconseguir:

És convenient que la finalització
del programa no disti gaire del
període d’inscripció a cicles de
grau mitjà per aprofitar les inèrcies generades durant el període
de formació.

· Amb un esquema d’incentius

complementari a les activitats que
ajudi a retenir els participants.

Podeu consultar l’informe complet en català a ivalua.cat

