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TÍTOL DE L’ACCIÓ PROJECTE MOU-T 

IDENTIFICACIÓ I BREU 

RESUM DEL PROJECTE 

El projecte mou-T fomenta la integració dels joves immigrants al 
barri X de Castelló. És un projecte d’integració social dirigit a joves 
amb edats compreses entre els 16 i 24 anys, amb el qual s’intenta 
que coneguen el barri i s’hi involucren. Cada grup, de 15 alumnes, 
està format per persones immigrants i en risc d’exclusió social. 
Durant el seu període de formació els joves realitzaran labors de 
pintura i fusteria en carrers i places del barri i al centre social. A 
més, en les classes teòriques es realitzarà especial insistència en les 
habilitats socials, la igualtat de gènere i la participació activa, a 
través de la qual es fomentarà la convivència i el desenvolupament 
personal dels joves. 

 

DURACIÓ TOTAL DE 

L’ACCIÓ (MESOS) 

12 mesos 

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ 

I INDICADORS 

Objectiu general 

Integració dels joves immigrants del barri. 

Objectiu específic 

Millorar la convivència ciutadana a través de la sensibilització, la 
confiança i el coneixement mutu com a prevenció de la segregació 
urbana. 

 

GRUP DESTINATARI <Beneficiaris directes> Persones immigrants i en risc d’exclusió 
social. Joves amb edats compreses entre els 16 i 24 anys.  
 
<Beneficiaris indirectes> Famílies, centres educatius, 
organitzacions juvenils i empreses del barri. 

 

RESULTATS ESTIMATS I RESULTATS 
1) Rehabilitat centre social, carrers i places del barri. 



             
 

       
 

INDICADORS 2) Capacitats laboralment els joves immigrants entre 16 i 24 

anys. 

3) Implementat el pla de convivència i interculturalitat al barri. 

 

INDICADORS 

-Millorades les infraestructures i l’equipament de la casa del barri i 

d’almenys 2 places del barri X després d’un any de vigència del 

projecte.  

-Almenys 2 grups de 15 alumnes immigrants superen amb èxit la 

formació teoricopràctica després d’un any de vigència del projecte. 

-Augmentat el nombre de contractacions laborals i de contractes 

de voluntariat al barri X després d’un any de vigència del projecte. 

 

ACTIVITATS 

PRINCIPALS 

1. Rehabilitació del centre social i altres zones segons les 
necessitats del barri. 

2. Formació integral (educativa i laboral) i pràctiques per a joves. 

3. Intermediació laboral amb les empreses de la zona. 

4. Activitats de coneixement mutu i cohesió grupal entre els veïns 
del barri.  

ALUMNES QUE HAN 

ELABORAT LA 

PROPOSTA 

Óscar García Rochera 

Blanca Parra Fernández 

 
 
 


