
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Pla de Barris obre les escoles al veïnat 
 
» El Pla de Barris injecta un total de 28,3M€  milions d’euros en projectes 
vinculats a l’educació i a la cultura, 20,2 dels qu als seran per inversió en centres 
per adequar-los als nous projectes educatius  
 
» El Pla de Barris abordarà de manera integral la rel ació entre els àmbits 
educatius i culturals amb un centenar de projectes que es desplegaran de 
manera prioritària a l’Eix Besòs  
 
» Els centres educatius comptaran amb 61 professional s no docents per 
completar l’atenció a l’alumnat: psicòlegs, educado rs, tècnics d’integració 
social, monitors, especialistes en audició i llengu atge, o especialistes en 
trastorns del desenvolupament i la conducta  
 
» L’Impuls del Pla de Barris permetrà convertir diver sos centres educatius en 
espais culturals de proximitat  
 
 
 

» Dossier de Premsa  
9 de febrer de 2018 

 



El Pla de Barris ja està totalment implantat en 16 barris de la ciutat per intervenir en les 
zones de la ciutat amb major concentració de vulnerabilitat social i actuar en els àmbits 
d’educació, drets socials, activitat econòmica i ecologia urbana. En la lluita contra les 
desigualtats que s’ha fixat com a objectiu el Pla de Barris, l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Cultura de 
Barcelona desenvolupen un centenar d’actuacions en els barris amb un percentatge 
més alt de població vulnerable. L’Ajuntament de Barcelona invertirà un total de 28,3 
milions d’euros en aquests projectes: 19,6 milions en inversió, 600.000 per TIC, 7,1 
milions pel projecte d´escoles enriquides, i 1 milió per programes culturals-educatius. 
 
» Un total de 20,2 milions per inversions en 10 centr es per 
adequar-los als nous projectes educatius i per mill orar-ne la 
qualitat i funcionalitat actuals 
 

 
 

L’impuls del Pla de Barris permetrà crear nous projectes educatius singulars, que 
ajudin a millorar la qualitat de l’ensenyament i permetin enfortir el lligam escola i 
territori. Els principals projectes en què s’està treballant són els següents: 
 
 
Nou Institut Escola Trinitat Nova [Pla de Barris de  Trinitat Nova] . Es construeix un 
nou equipament educatiu que contingui un Institut-Escola i que inclourà una Biblioteca-
Mediateca oberta al barri i un gimnàs. Aquest nou equipament es concep com un espai 
comunitari que pugui servir no només a la comunitat educativa, sinó també a la resta 
de veïnat del barri. L'eix singular del projecte educatiu seran les arts visuals i 
audiovisuals, i pretén tenir socis estratègics de col·laboració, com premsa o ràdio. Les 
activitats docents que es duguin a terme a l'Institut-Escola repercutiran a les activitats 
no docents que es duguin a terme a la resta de l'equipament (biblioteca, gimnàs i 
patis) amb l'objectiu d'enxarxar i relacionar les persones que estudien al barri però no 
hi viuen amb les que viuen al barri però no estudien a les seves escoles. 
 
Aquest projecte està ja en fase de desplegament. A banda de la contractació d’un 
dinamitzador audiovisual que està treballant en col·laboració amb el conjunt del 
professorat i agents educatius del centre, també es compta amb l’assessorament d’un 



professional del món audiovisual català amb el que s’estan generant ja nous 
programes que fan servir la comunicació audiovisual com a eina de treball pedagògic. 
L’Ajuntament de Barcelona destinarà a aquest projecte un total de 6’6 milions 
d’euros.  
 
 
Nou Cristòfol Colom [Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver] : Transformació 
del projecte educatiu del Cristòfol Colom per convertir-lo en una nova seu de l’Escola 
Rubió i Tudurí convertint el centre del Bon Pastor en l’escola de jardineria de 
Barcelona (aquest centre mantindrà l’espai de Montjuïc).  
 
La voluntat dels diferents actors que impulsen el projecte és incorporar altres 
ensenyaments lligats amb l’energia, el cicle de l’aigua i la sostenibilitat en general. 
 
El projecte del nou Cristòfol Colom s’està definint pel CEB en col·laboració amb el 
Districte de Sant Andreu, Barcelona Activa i Pla de Barris. Des de Barcelona Activa es 
s’està dissenyant una proposta sobre altres formacions professionalitzadores que 
podrien ser compatibles amb l’activitat del centre. 
 
La previsió és començar les obres aquest estiu i finalitzar-les el setembre de 2019. 
L’Ajuntament destinarà en aquest projecte un total de 3’7 milions d’euros. 
 

Nou Institut Escola El Til·ler  [Pla de Barris del Bon Pastor] : El Pla de Barris 
treballa amb l’equip educatiu en un projecte singular de música per al nou Institut 
escola El Til·ler del barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu. El projecte 
contempla, dins la franja lectiva, un programa de suport específic extern que 
acompanya a l’especialista de música del centre per tal que l’aprenentatge i pràctica 
musical en grup siguin un instrument pedagògic característic del centre. Fora d’horari 
escolar, es preveu donar continuïtat a l’activitat musical amb la proposta de crear un 
projecte de Musiteca, perquè tant als alumnes de l’escola com la resta de veïns del 
barri poguessin trobar un espai de pràctica musical.   
 
El projecte del Til·ler es connectarà amb les estructures ja existents en el barri i el 
districte, amb l’objectiu de convertir-se en un equipament musical de referència al 
barri, vinculant-se amb les dues estructures musicals més potents que hi ha al 
districte, l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu i amb el projecte VOZES que 
està present a diferents centres educatius de l’Eix Besós.  
 
Aquest projecte està en fase de desplegament des del passat mes d’octubre amb la 
intervenció regular, dins d’horari lectiu, de dos professionals externs especialitzats en 
aprenentatge musical. L’Ajuntament destinarà un total de 250.000 d’euros a aquest 
projecte. 
 
 
Millora de l’Institut Rambla Prim. [Pla de Barris d el Besòs i el Maresme] . El 
projecte pilot que s’engegarà a l’Institut Rambla Prim permetrà iniciar un canvi en la 
manera com s’aborda l’educació en els centres del Besòs i el Maresme, entenent-la 
com a una eina de transformació social des d’una visió molt més transversal i integral. 
 
L’Institut Rambla Prim es convertirà en un centre professionalitzat 
que  contemplarà  un  ensenyament  continuat  durant  tota  la 
vida  adulta,  ja  sigui  en  una  consideració  de  formació  professional  inicial, 
o  de formació  professional  per  a  l’ocupació. 



La nova visió de l’educació inclourà també la promoció del lleure educatiu, les arts i la 
música com a eines transformadores i de cohesió. Es fomentaran també els projectes 
pedagògics que ja existeixen, amb formació i dotació de recursos per a les entitats que 
hi funcionen. L’Ajuntament destinarà un total de 1’6 milions d’euros a aquest projecte. 

 
Millora, remodelació i creació d’un nou projecte ed ucatiu a l’Escola Enric 
Granados [Pla de Barris de la Marina]. L’impuls d’un nou projecte educatiu 
transformador a l’actual Escola Enric Granados, permetrà que estigui oberta al barri, 
tingui en compte la coeducació i estigui vinculada amb l’entorn educatiu proper. 
L’Ajuntament 2 milions d’euros en aquest projecte. 
 
 
Escola Ramon i Cajal. [Pla de Barris de Trinitat Ve lla].   Es realitzaran millores al 
pati de petits i l’adequació del gimnàs, així com millores en l’accessibilitat de l’entrada, 
la creació d’una sala de professors i ampliació del nombre d’aules. L’Ajuntament de 
Barcelona invertirà 400.000 euros en aquest projecte. 
 
Institut Bernat Metge. [Pla de Barris de La Verneda  i la Pau].  Es realitzaran 
reformes de la infraestructura, l’actualització de la xarxa TIC i l’impuls d’un projecte 
pedagògic transformador, en un marc d’escola inclusiva i d’atenció a la diversitat. 
L’Ajuntament invertirà 700.000 euros en aquest projecte. 
 
Nova Escola Bressol a La Teixonera. [Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i 
La Teixonera]. La construcció d’una nova escola bressol resol una demanda històrica 
del barri i permet cobrir l’atenció a la infància des de l’educació pública, a la vegada 
que possibilita treballar i enfortir la comunitat educativa del barri. L’Ajuntament invertirà 
3 milions d’euros en aquest projecte. 
 
Millora i obertura al barri del teatre de l’escola Bàrkeno [Pla de Barris de la 
Marina. Es remodelarà  el teatre de l’Escola Bàrkeno i es crearà un projecte de 
dinamització cultural al seu entorn. L’Ajuntament invertirà 300.000 euros en aquest 
projecte. 
 
Millora i obertura al barri de la sala d’actes de l ’escola La Pau [Pla de Barris de 
La Verneda i La Pau].  Es millorarà l’escola La Pau, a partir de la remodelació de la 
seva sala d’actes, que serà un nou equipament comunitari. L’Ajuntament invertirà 
300.000 euros en aquest projecte. 
 
Millora i obertura al barri de la sala d’actes de l ’IES Besòs [Pla de Barris de 
Besòs i Maresme]. Millora de la sala d'actes per a funcionar com a sala teatral i que 
pugui incloure programació cultural oberta  al barri. El projecte inclourà també la 
millora de les condicions tècniques de la sala i nous camerinos. L’Ajuntament invertirà 
300.000 euros en aquest projecte. 
 
Inversió a la Llar d’Infants L’Airet [Pla de Barris  de Trinitat Nova].  Inversió per 
adequació dels espais d’aquesta llar d’infants als requisits demanats per a entrar part 
de la xarxa d’escoles bressol. S’hi invertirà 1,5M€ . 

L’Ajuntament  també ha invertit 600.000 euros en millora de les TIC a diferents centres 
educatius dels barris amb Pla de Barris.  
 
  



» Escoles enriquides. S’han incorporat 61 especialist es psico-
socials per completar l’atenció a l’alumnat 
 
L’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Pla de Barris, incorporarà 61 professionals 
de perfils psico-socials per tal de donar un suport més complet a l’alumnat i 
complementar la tasca dels docents. El projecte d’Escoles Enriquides incorporarà 
aquestes especialistes als 39 centres educatius públics dels barris inclosos al Pla de 
Barris. S’hi destinaran un total de 7’1 milions d’euros en el període 2017-2019. 
 
L’objectiu d’aquesta mesura és assegurar l’atenció global dels infants i les seves 
famílies en els centres escolars públics dels barris amb Pla de barris, facilitant el treball 
conjunt i la mirada comuna entre els professionals de l’àmbit educatiu, social i de salut 
i inclou psicòlegs, educadors, tècnics d’integració social, monitors, mestres 
especialistes en audició i llenguatge, i tècnics del Centre de Recursos Educatius per a 
Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta. La incorporació d’aquests 
professionals garantirà la formació i suport a l’equip docent amb la voluntat de 
propiciar noves cultures de treball conjuntes entre tècnics de serveis socials i de salut, 
entre d’altres, i impulsar el treball comunitari amb l’entorn. Aquesta iniciativa pretén 
generar noves formes de relació i treball entre les xarxes d’atenció als infants dels 
barris amb Pla de Barris. 
 
» Més suport per a les escoles bressol de la Zona N ord 
 
El projecte té per objectiu prevenir els factors de cronificació de la pobresa i garantir 
l’equitat educativa des de la primera infància. Amb aquesta iniciativa, l’Escola Bressol 
Municipal Aqüeducte i l’Escola Bressol Municipal Muntanya, al districte de Nou Barris, 
faciliten una atenció integral als alumnes i les seves famílies. Això vol dir que no 
només reben l’atenció de l’equip docent, sinó que aquest es coordina amb les escoles 
de Primària de la zona, els serveis d’atenció maternoinfantil, espais familiars, centres 
oberts, grups de reforç escolar o projectes d’acció comunitària. Aquesta atenció 
integral es facilita als mateixos alumnes i també a les famílies.  
 
Entre les accions que es duen a terme destaquen l’ampliació de l’horari del suport 
educatiu, el reforç de l’atenció dels especialistes en necessitats educatives especials, 
l’acompanyament i supervisió del projecte per part de l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, o una major presència de les 
entitats que intervenen en accions socioeducatives dins les escoles bressol, com és el  
cas del projecte d’acompanyament familiar l’Espiral de 0 a 6 anys- Teixim Vincles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



» Educació en el lleure  

 

 
 
L’impuls del Pla de Barris servirà per aconseguir que tots els barris tinguin una oferta 
de lleure educatiu, tant en període de vacances com en caps de setmana, ja sigui 
creant de nou l’oferta si no hi ha, com potenciant les iniciatives ja existents. Els 
projectes pretenen, així mateix, potenciar la participació a les activitats extraescolars 
creant-ne de noves i diversificant la seva oferta. Els principals projectes vinculats a 
l’educació en el lleure són Baobab i Temps de Joc. 

Baobab . És un projecte educatiu d´activitats de lleure per nenes i nens de 4 a 12 anys 
que té com a objectiu garantir el dret dels infants a les activitats de vacances i, alhora, 
fomentar l’aparició d’una oferta de lleure educatiu durant tot l’any en barris on aquestes 
necessitats no estan cobertes per a tothom. Baobab als barris teix aliances amb 
entitats, associacions i projectes de les àrees i districtes i generant nous vincles dins la 
comunitat, ja que la meitat dels monitors i les monitores dels campaments urbans són 
del barri. 

La finalitat és que Baobab esdevingui el motor que generi noves dinàmiques durant tot 
l’any, que facin possible projectes de lleure educatiu de base comunitària a la ciutat. 
És una estratègia de llarg recorregut per acompanyar la creació de nous esplais i caus 
en els barris on no n’hi ha i reforçar-ne els existents, vinculant-hi els infants, els joves i 
les famílies. 

A l´agost de 2017 ja es van posar en marxa campaments on van participar 460 nens i 
nenes als barris de la Marina de Port (Sants-Montjuïc), Baró de Viver i la Trinitat Vella 
(Sant Andreu), la Trinitat Nova (Nou Barris) i a la Verneda i la Pau i també al Besòs i el 
Maresme (Sant Martí). D’aquesta manera el projecte triplica el nombre d’infants que hi 
prenen part respecte a l’any passat i es preveu que al llarg del curs 2018-2019 s’ampliï 
fins a cobrir tretze barris de la ciutat. 



Temps de joc. Aquest programa, impulsat de manera coordinada amb els referents de 
Serveis Socials i les direccions dels centres educatius, s’adreça a infants d’entre 5 i 12 
anys, té com a objectiu promoure un desenvolupament integral d’infants i famílies 
d’especial vulnerabilitat a través de la pràctica esportiva i el lleure durant els dissabtes.  
Les activitats estan dissenyades perquè hi hagi un impacte educatiu en altres àmbits 
de l’infant i que les activitats transcendeixin més enllà de l’espai de la pràctica 
esportiva i/o de lleure.  Les activitats de cada campus estan dissenyades per fomentar 
els hàbits saludables, la interculturalitat i els diferents nivells de responsabilitat. El Pla 
de Barris permetrà ampliar aquest projecte i fer-lo arribar a més infants de la ciutat. 
Segons l’enquesta d’hàbits realitzada als participants de Temps de Joc l’any 2016, 9 
de cada 10 dels participants no realitzaven activitats esportives i/o de lleure el cap de 
setmana. 
 
» Educació i cultura, un vincle necessari. Projectes a l’Eix 
Besòs 
 

 
 
El Pla de Barris desplega actualment de manera prioritària en els barris de l’Eix Besòs 
un conjunt de projectes que reforcin el vincle entre els àmbits d’educació i cultura. 
L’objectiu dels projectes és millorar la participació a la dinàmica cultural de l’àmbit 
escolar així com la vinculació dels ensenyaments artístics en els centres educatius que 
permetin un seguit de millores de caràcter estructural i pedagògic, i que tinguin resultat 
a mig i llarg termini i de manera sostenible en el temps. En la definició d’aquests 
projectes ha participat l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona (IMEB) i el Consorci d’Educació de Barcelona (format per la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona), així com tècnics de diferents 
districtes de la ciutat.  
 
El Pla de Barris proposa canvis en l’oferta educativa i l’entorn comunitari dels territoris 
on es desplega a partir d’accions que es divideixen en tres grans eixos de treball 
interrelacionats com són l’escola, l’espai extraescolar i el desenvolupament comunitari, 
que pretenen oferir una resposta integral per un canvi transversal en el territori.  



Caixa d’Eines.  Conjunt de diferents propostes que a partir de les arts escèniques, 
música i audiovisuals a desenvolupar dins de l’aula i s’han adreçat a centres de 
primària i secundària de l’Eix Besòs. En funció de les línies pedagògiques que ha 
volgut prioritzar cada centre educatiu ha seleccionat les propostes i els grups 
d’alumnes amb els quals desenvolupar-les, ja sigui amb periodicitat trimestral o durant 
tot el curs escolar.   
 
Vinculades a Caixa d’Eines, actualment s’estan desplegant un conjunt de programes i 
accions per promoure els vincles entre educació i cultura als territoris amb Pla de 
Barris. Les més destacades A l’Eix Besòs són les següents: 
 
Zona Nord:  Projecte EducArtS, adreçat a infants i joves de la Zona Nord que fa servir 
les arts escèniques com a eines socioeducatives i de desenvolupament dels infants. 
Es desenvolupa dins l'horari lectiu a les escoles públiques de primària de la Zona Nord 
(Mestre Morera, Ferrer i Guàrdia, Elisenda de Montcada i Ciutat Comtal). Durant el 
2018 s'estendrà també a l'escola Mare Afonsa Cavín així com a la franja extraescolar. 
 
Trinitat Nova: Eix central al voltant de la comunicació audiovisual al nou Institut 
Escola Trinitat Nova. Es promouran les vinculacions d’aquest projecte amb altres de 
referència a nivell de ciutat. 

Roquetes: Projecte a  l’Institut Escola Antaviana al voltant del circ fet conjuntament 
amb l’Ateneu 9 Barris. 

Trinitat Vella: Projecte conjunt entre centres educatius de primària i secundària al 
voltant de les arts escèniques i la Cultura Popular. També s’incorporarà el programa 
Creadors en Residència a l’IES Comas i Solà. 

Baró de Viver: Projecte al voltant de la dansa entre Escola Baró de Viver i Escola 
Esperança. També s’incorporarà el programa Creadors En Residència a IES Puigverd 
amb qui s’està desenvolupant un projecte de col·laboració estable amb Fabra i Coats-
Fàbrica de Creació.  

Suport a projecte de pràctica musical Quatre Cordes. 

Bon Pastor: Projecte central al voltant de la música del nou Institut Escola Til·ler. A 
través del projecte de Visual Sonora. 

La Pau-Verneda: A partir de la proposta de Caixa d’Eines, conjunt de projectes de 
pràctica artística i cultural que s’ofereixen als centres educatius i s’adapten al seu 
projecte, estan participant: 

 IES Bernat Metge: Circ i Ball de Bastons 

 Escola Els Horts: Cultura Popular i audiovisual 

 Escola La Pau: Circ i cultura audiovisual 

Escola la Palmera: Cultura Popular i Audiovisual 

Escola Arc de Sant Martí: Cultura Popular 

 

 



Besós Maresme: A partir de la proposta de Caixa d’Eines, estan participant: 

IES Besós: Circ, Creadors En Residència i acompanyament al Grup de teatre 
de l’Institut amb el suport de la Sala Beckett 

Escola Concepció Arenal i Eduard Marquina: Circ i Cultura Popular (percussió i 
ball de bastons). 

Escola Prim: Circ 

De manera transversal a tots els barris de l’Eix Besós, s’ha realitzat un suport específic 
a l’entitat VOZES per a la seva tasca de formació i sensibilització musical que ve 
desenvolupant des de fa 10 anys i que està en procés d’ampliació a centres educatius 
i equipaments cultural de proximitat de la major part de barris de l’Eix Besós. 
 
També de manera transversal s’impulsa el Menjallibres , impulsat des del Consorci de 
Biblioteques i IMEB, pretén oferir un servei de suport per al desenvolupament de les 
competències lectores i molt especialment el gust per la lectura, a infants entre 7 i 9 
anys, com a eines que contribueixin a la seva plena ciutadania, a l’èxit escolar i 
l’aprenentatge al llarg de la vida.  
 
 
 

 

» Projectes destacats de l’àmbit cultural a la resta de barris de 
Pla de Barris  

 
 
Associació Integrasons [Pla de Barris de Sant Genís  dels Agudells]: Projecte que 
treballa a partir de la música. Té lloc a Sant Genís i es realitza en horari extraescolar 
amb joves del barri entre 12 i 16 anys i està impulsat per l´Associació Integrasons. 



 
Eix Cultural La Marina [Pla de Barris de Sant Genís  dels Agudells i La Teixonera]: 
espai de trobada entre els diferents projectes culturals al barri per planificar i impulsar 
les activitats. Entre d’altres, participen entitats com GRANER – Fàbrica de creació que 
coordina diferents projectes artístics relacionats amb les escoles, instituts i projectes 
comunitaris en xarxa amb altres entitats i serveis del barri. Un altre exemple és el 
projecte HILANDO BARRIO al voltant de la memòria història del territori i que 
desenvolupa la companyia TEATRO DE LOS SENTIDOS 

El Borsí com a nou equipament cultural de proximita t i com a espai veïnal. [Pla 
de Barris de Raval Sud i Gòtic Sud]: L’Ajuntament de Barcelona realitzarà una 
inversió de 3,5 milions d’euros per rehabilitar l’immoble i adequar-lo a nous usos. 
L’edifici serà la nova seu de la Biblioteca Gòtic – Andreu Nin, i també serà un espai 
veïnal i social, que els veïns del barri definiran en un procés participatiu. 

El programa Creadors en Residència  rebrà l’impuls del Pla de Barris perquè es 
pugui ampliar el programa, i que tingui incidència en els barris del Pla de Barris. En 
funcionament des del 2009 per ICUB i el Consorci d’Educació de Barcelona, el 
projecte introdueix la creació contemporània als centres públics d’educació secundària 
a través del contacte directe i continuat d’un creador amb els estudiants.  EN 
RESiDÈNCiA, proposa als artistes que concebin una obra específicament pensada per 
ser duta a terme juntament amb un grup d’estudiants d’educació secundària obligatòria 
(ESO). Al llarg de tot el curs i dins l’horari lectiu, els alumnes participen en la seva 
concepció i realització.  


