Exploració i resultats de l’enquesta
Enquesta realitzada els mesos de gener, febrer i març del 2021

1- Dades generals dels enquestats
Edat dels enquestats

Sexe

Lloc de naixement

La situació dels enquestats de més de 16 anys

2- ESTUDIS (respostes de joves de més de 15 anys)
Coneixes les opcions formatives que hi ha després de l'ESO, el Batxillerat o FP (respostes de joves
de més de 15 anys)?

Com t’has informat?

Saps si a Vic hi ha algun servei on puguis anar a informar-te sobre els estudis (respostes dels joves
de més de 15 anys)?

Coneixes els serveis relacionats amb la formació que s'ofereixen des de Vicjove (respostes dels
joves de més de 15 anys)?

El 21% dels que diuen conèixer el servei, l’ha utilitzat alguna vegada.

Quin d'aquests àmbits relacionats amb els estudis penses que caldria millorar (respostes
agrupades de tots els joves i adolescents enquestats)?

3- Món Laboral (respostes de joves de més de 16 anys)
Has buscat alguna vegada informació o assessorament sobre el món laboral?

Coneixes els serveis relacionats amb el món laboral i d’ocupació per a joves que s'ofereixen des
de Vic?

Coneixes el programa de Garantia Juvenil?

Què creus que es podria millorar en temes d'ocupació des de Vic? (Selecciona les dues opcions
que creguis més importants)

4- Servei de Joventut
Coneixes el Vicjove?

Has anat alguna vegada al Vicjove?

Has participat en alguna activitat organitzada per a joves?

5- Participació
Pertanys a alguna entitat o col·lectiu (% de respostes positives per edats)?

A quin tipus d'associació o associacions pertanys?

Consideres que a Vic es donen facilitats perquè els joves siguin participatius (respostes de joves de
més de 14 anys)?

6- Habitatge (respostes de joves de més de 18 anys)
Amb qui vius?

Tens recursos per viure de manera independent?

Coneixes els serveis que ofereix l'Oficina Municipal d'Habitatge?

7- Salut i inclusió
Quins creus que són els tres principals àmbits de salut que s’haurien d’abordar des de les
polítiques locals de joventut?

En general com et sents?

El teu estat d'ànim s'ha vist afectat per la situació actual de la pandèmia?

Coneixes algun servei que et pugui assessorar sobre gènere, identitat sexual, orientació sexual,
violència masclista?

Coneixes algun servei que et pugui assessorar sobre consum de drogues i pantalles?

8- Oci i cultura
Què fas durant el temps lliure?

Quin és el teu lloc de trobada habitual amb els amics i amigues?

Creus que falten espais d'oci a Vic per als joves?

Penses que l'oferta cultural i d'oci existent satisfà les teves necessitats personals?
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Com valores les diferents activitats culturals que es fan al municipi? (Festa Major Jove, tallers de
Vicjove, Civicus, Vicsona, el Mur, etc.)

Què caldria millorar a Vic en l'àmbit de la cultura adreçada als joves? (Selecciona la que tingui
més prioritat)

9- Els problemes dels joves
Quines creus que són les quatre principals problemàtiques que preocupen més als joves?
(Assenyala les quatre que tinguin més prioritat)
11-15
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El bullying
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21,2

13

12,6

El racisme a les aules

16

11,1

8,9

L'atur juvenil

3,9

11,4

17,8

Desigualtats i violència de gènere

13,5

13,3

11,1

Homofòbia i el rebuig a les diverses orientacions
sexuals

11,6

12,4

6,7

Dificultat per emancipar-se

1,2

4,1

16,3

No poder seguir amb els estudis desitjats per qüestions
econòmiques

5,6

7

7,4

Incidència emocional del Covid-19

3,5

6,7

5,9

Canvi climàtic i sostenibilitat

1,2

4,1

4,4

La salut dels joves

6,3

3,8

2,2

Una oferta d'oci de qualitat

1,6

1

1,5

Fracàs escolar i abandonament

9,3

10,5

4,4

