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Què ens diuen les dades? 
• Educació en el lleure de base 

associativa 
• Activitats de lleure i esportives en 

temps no escolar (vacances i tardes) 
• Escoles Municipals de Música  
• Atenció socioeducativa a la infància en 

risc 
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Principals reptes en política 
educativa BCN 
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L’educació 
més enllà 
del temps 

escolar 
 
 
 
 

Educació a la 
primera infància 

Des de P3 fins a 
l’ESO 

Educació 
secundària 

postobligatòria 

• Realitzat per l’Institut Infància i Adolescència 
(IIAB) per encàrrec de l’Ajuntament de 
Barcelona (IMEB). 
 

• Informe periòdic biennal: 1a edició 2016/17 i 
2a edició 2018/19. 
 

• Mirada integral a l’educació.  
 

• Valor afegit d’una mirada de ciutat i també 
territorialitzada per districtes 
 

• Promoure el debat educatiu informat i basat 
en diagnosis i evidència.   
 

• Limitacions derivades del dèficit de dades.  
 



Educació en el temps lliure i 
oportunitats educatives  

• Les oportunitats educatives es produeixen dins i fora de 
l’escola, abans i després de l’escolarització obligatòria (IIAB, 
2016). 

• El dret a l’educació “ampliat” (Bonal, 2012) 

• Desigualtats en l’accés a les activitats organitzades fora del 
sistema d’educació formal (Síndic, 2014) 

– Disponibilitat de l’oferta 

– Condicions d’accessibilitat 

• Article 202 de la LEC: el departament ha “ha d’establir ajuts i 
atorgar beques amb relació a activitats complementàries i 
extraescolars” 
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Què ens diuen les 
dades? 
 
Anàlisi en clau d’oportunitats 
educatives 



Els esplais i caus 
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Taxa de participació en entitats de lleure. Districtes, curs 2016/17 

Font: Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona i Padró Municipal 
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Educació en el lleure de base associativa 



Infants becats als esplais i caus 
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Font: Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona 
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• Un 14% d’entitats tenen més de la meitat de participants becats, principalment 
a Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Martí. 

• A Ciutat Vella, no hi ha cap associació de lleure que tingui més d’un 20% dels 
infants becats. 

Entitats segons el percentatge de participants que reben ajuts econòmics (públics o privats) que 
cobreixen com a mínim el 30% del cost anual de les activitats, segons districte, curs 2016/17 



1. Els 131 esplais i caus de la ciutat on participen uns 17.000 infants i 
adolescents no cobreixen de manera equilibrada tot el territori:  presència 
clarament inferior en alguns dels districtes de la ciutat.  

2. Els infants i adolescents que participen associacionisme educatiu suposen 
un 10% dels infants i adolescents de la ciutat (5-17 anys). En especial, Nou 
Barris i Les Corts, molt inferior a la mitjana de la ciutat (3.1% i 4,3%). 

3. Pràcticament totes les entitats de lleure realitzen activitats setmanals 
(98%) i campaments o colònies d’estiu (92%) i, en menor mesura, 
excursions de cap de setmana (78%).  

4. La participació en aquestes activitats és en general equilibrada entre nens i 
nenes, tot i que hi ha un decreixement global en la franja 16-17 anys que 
s’accentua entre les noies.  

5. En un 14% d’entitats més de la meitat de nois i noies reben beca per fer 
les activitats, principalment a Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Martí. 
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Principals resultats 
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Font: Departament de Promoció de la Infància de l'Ajuntament de Barcelona i Padró Municipal 

Nombre de participants a la Campanya de Vacances d’Estiu i nombre d’ajuts 
atorgats, evolució 2013-2017  
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Ajudes per campanya de vacances d’estiu 
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Font: Departament de Promoció de la Infància de l'Ajuntament de Barcelona i Padró Municipal 

Percentatge d’infants i adolescents 6-17 que reben ajuts en el marc de la Campanya de 
Vacances d’Estiu respecte el nombre d'infants i adolescents entre 0 i 17 anys. Districtes, 2017  

7,4% 

11,4% 

10,7% 

9,4% 

9,3% 

8,5% 

8,1% 

5,2% 

4,2% 

3,1% 

1,5% 

0 0 0 0 0 0 0

Barcelona

Nou Barris

Sant Martí

Sant Andreu

Horta - Guinardó

Ciutat Vella

Sants - Montjuïc

Gràcia

Eixample

Les Corts

Sarrià - Sant Gervasi



12 
Font: Departament de Promoció de la Infància de l'Ajuntament de Barcelona i Padró Municipal 

Percentatge d’infants i adolescents 6-17 que reben ajuts per a la Pràctica Esportiva Fora de 
l’Horari Escolar respecte el total de població 6-17. Districtes, 2017  
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Ajudes per la pràctica esportiva 



 
1. Més de la meitat dels infants i adolescents de la ciutat (3 a 17 anys) 

participen en activitats de la campanya de Vacances d’Estiu (113.000), 
xifra que pràcticament ha doblat els participants respecte 2013. 
 

2. L’increment de participants ha anat acompanyada per un augment 
encara més significatiu quasi ha triplicat el nombre d’ajuts, així com del 
seu import. El darrer any un 15% dels nois i noies participants van rebre 
ajuts per accedir a les activitats educatives fora dels temps escolars, que 
representen un 7,4% dels infants i adolescents de la ciutat. 
 

3. Els ajuts a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar també han 
augmentat de forma molt significativa al llarg dels darrers anys i arriben 
a un 8,4% dels infants i adolescents (6 a 17 anys) de la ciutat.  
 

4. En les dues principals polítiques d’accessibilitat econòmica a activitats de 
lleure i esportives fora del temps escolar la distribució territorial de les 
ajudes correspon efectivament amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés als 
infants amb menys oportunitats educatives sent molt més elevada en els 
districtes amb rendes més baixes. 
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 Principals resultats 



• En les 5 escoles municipals de música estan 
matriculats 2.698 infants i adolescents (565 dels 
quals 0-3 anys) però sense dades de perfils socials.  

 

• L’accés a aquest servei públic dóna cobertura a l’1% 
de la població infantil i adolescent de la ciutat.  

14 Font: IMEB 

Principals resultats 

Activitats d’educació artística, les escoles 
municipals de música 



Barcelona 28 
    
Ciutat Vella 8 
Eixample 2 
Sants - Montjuïc 2 
Les Corts 1 
Sarrià - Sant Gervasi 0 
Gràcia 0 
Horta - Guinardó  2 
Nou Barris 7 
Sant Andreu 3 
Sant Martí 3 
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Nombre de Centres Oberts i 
Centres Diaris d’Atenció 

Socioeducativa. Districtes, 2018 

Font: Departament d’Atenció a la Família i la Infància de l'Ajuntament de Barcelona i Padró Municipal) 
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Percentatge d’infants i adolescents atesos en centres oberts 
i centres diaris d’atenció socioeducativa respecte el total de 

població 3-17, districtes, primer trimestre 2018 

Atenció socioeducativa a la infància en 
risc: els centres oberts Principals resultats 

 



Principals reptes en 
política educativa BCN 



Els reptes de la política educativa local 
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Educació en el lleure de 
base associativa 

Activitats de lleure i 
esportives en temps no 

escolar 

Atenció socioeducativa 
a la infància en risc 

1: El foment de la participació i garantir l’equitat en l’accés a les 
activitats de lleure educatiu de base comunitària 

2: El reconeixement de les activitats fora de l’horari escolar i en 
períodes de vacances com a part fonamental del dret a 
l’educació.  

3: Garantia de l’atenció integral a la infància i adolescència en 
risc en l’àmbit socioeducatiu 

Sobre les dades 
disponibles 

4. Dèficits importants en les dades disponibles per poder 
generar coneixement sobre les desigualtats educatives en el 
temps lliure dels infants i adolescents de Barcelona: 
Quins infants i adolescents estan arribant a quines activitats de 

lleure, esportives, artístiques i d’atenció socioeducativa? 
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