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INTRODUCCIÓ 

 

Transcorreguts els quatres anys de desplegament del Pla per a la Infància 2013-2016, aprovat el 

mes de març de 2013 pel Plenari municipal, es presenta el IV Informe de seguiment del Pla 

2016 i el de Balanç 2013-2016.  

 

Aquest és el quart informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i 

avaluació del Pla, que dona informació del grau de desplegament del mateix.  

 

L’objectiu de l’Informe és exposar l’estat de situació l’any 2016 dels diferents objectius i accions 

que contempla el Pla, estructurats per cada una de les 4 línies estratègiques de què es composa. 

 

Així, per cada objectiu, es detallen les diferents accions que el conformen, tot fent-ne una anàlisi 

quantitativa i qualitativa a partir dels indicadors significatius o accions emblemàtiques 

designades per al seguiment d’aquell objectiu. Aquesta diagnosi s’acompanya,  a més,  en 

algunes de les actuacions, dels indicadors d’entorn o context que ajuden a fer una anàlisi 

valorativa de l’estat de l’objectiu. 

 

Finalment, per a cada línia estratègica, es fa una síntesi de les principals idees clau dels resultats. 

 

L’informe s’acaba amb una balanç i valoració global de l’estat de situació del Pla per a la Infància 

2013-2016, on es plantegen les principals constatacions observades així com propostes de futur 

i/o tendències a seguir o bé a redreçar en els propers Plans i/o Estratègies d’atenció a la infància 

i l’adolescència de la ciutat. 
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1.  

EL PLA MUNICIPAL PER A LA INFÀNCIA 2013-2016 

 

 

a. Objectiu  

b. Abast i orientació 

c. Principis rectors 

d. Eixos centrals del Pla 

e. Procés d’elaboració, seguiment i avaluació 

 

a. OBJECTIU  

 

El Pla Municipal per a la Infància 2013-2016 té per objectiu contribuir al benestar material, social 

i emocional dels nens i nenes de la nostra ciutat. Desenvolupa un ventall de polítiques públiques 

integrals adreçades a reforçar el protagonisme de la globalitat dels infants de la ciutat, tot 

incidint en àmbits tan diversos com la família, l’escola, la salut i el lleure. Però sobretot posa 

èmfasi en l’atenció dels infants que poden estar patint situacions de major vulnerabilitat i risc 

d’exclusió, en aquest moment de crisi econòmica i social. Tot això pensant que invertir en la 

infància possibilita la construcció d’un futur millor. 

b. ABAST I ORIENTACIÓ 

 

El Pla per a la Infància 2013-2016 abasta objectius per a infants de 0 a 16 anys, fent especial 

èmfasi en el tram 0-12, i té en compte des de la promoció, la prevenció i l’orientació fins al 

suport, el tractament i la protecció, que en aquest cas abasta tots els infants menors de 18 anys. 

El pla està plantejat des de la transversalitat des de diferents àmbits municipals relacionats amb 

la infància: serveis socials, promoció, immigració, gènere i igualtat, temps i qualitat de vida, 

adolescència i joventut, salut, esports, educació i cultura, especialment en tot allò relacionat 

amb contextos socioeducatius.  

L’abast territorial del pla i el treball de proximitat es garanteixen a través dels òrgans gestors 

dels deu districtes de la ciutat. El pla abasta objectius de treball que s’apliquen de manera 

general als diferents territoris de la ciutat, però també mitjançant programes i projectes 

singulars que es duen a terme en algun territori de districte en particular. 

Així mateix, també té en compte el paper fonamental del tercer sector en la promoció i el suport 

de la infància, incloent-hi les entitats socials tant en la definició del pla com en el seu 
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desenvolupament posterior. En aquest sentit, es va treballar amb el grup d’infància del Consell 

Municipal de Benestar Social per incloure les aportacions del sector en la planificació municipal i 

es compta amb la col·laboració amb les entitats tant en el seguiment i enfortiment de projectes 

ja iniciats com en la posada en marxa de nous convenis de col·laboració. 

Però aquest pla municipal té molt present que tots els infants, tot i gaudir d’un creixement 

evolutiu satisfactori en la majoria d’aspectes, sempre en algun moment o altre de la seva vida 

passen per etapes de fragilitat. Les situacions de fragilitat són inherents al procés evolutiu de 

l’infant i poden venir donades pel mateix cicle vital, per canvis estructurals familiars o per 

esdeveniments socials quotidians. El coneixement d’aquests factors de fragilitat és clau per tal 

de poder donar orientació i desenvolupar programes de suport als infants directament, però 

també a les seves famílies i als educadors i les educadores. És una prioritat ajudar l’infant a 

superar aquestes etapes amb normalitat i amb resiliència, és a dir, amb aprenentatge i fortalesa 

per afrontar nous reptes, amb la qual cosa es prevé que esdevinguin situacions de major 

dificultat. 

D’altra banda, també es desenvolupen programes molt específics per a aquells grups d’infants i 

adolescents, que, si bé són minoritaris a la ciutat, es troben en una situació de més vulnerabilitat 

i en risc d’exclusió social per diverses causes. En aquests casos és necessari establir programes 

de suport i tractament social per superar la situació i per tal de prevenir l’exclusió social i/o el 

desemparament. 

De la mateixa manera, per als infants i adolescents que ja es troben en una situació de risc greu 

de maltractament i exclusió social, a més de totes les accions precedents, es garanteix el 

desplegament del sistema de protecció en sentit ampli, amb visió de xarxa territorial per posar 

en marxa les mesures necessàries de protecció i de rehabilitació segons les característiques de 

cada infant i situació familiar. 
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c. PRINCIPIS RECTORS 

 

El Pla Municipal per a la Infància conté un total de 12 Principis Rectors que vertebren, de principi 
a fi, tant la definició dels objectius, com la concreció de les actuacions, així com el seu procés de 
seguiment i avaluació. 
 

1 La Infància i l’adolescència com una PRIORITAT de les polítiques públiques. 
 
2 L’ABORDATGE INTEGRAL de l’infant focalitzat en les seves capacitats, fortaleses i 
necessitats. Cal considerar l’infant des d’un punt de vista holístic, sense segmentar l’atenció 
per especialitats, ni per serveis. 
 
3 UNA MIRADA DE PROMOCIÓ I PREVENTIVA que comporta, d’una banda, una línia d’acció 
de coneixement i detecció de situacions i contextos, i de l’altra, la posada en marxa de línies 
d’acció proactives. 
 
4 LA PARTICIPACIÓ de l’infant com a protagonista actiu en els processos de ciutat i del seu 
entorn familiar. 
 
5 L’EQUITAT per a tots els infants, especialment pel que fa a diferències de contextos 
econòmics, de gènere, de procedència i de diversitat funcional. 
 
6 LES FAMÍLIES COM A CAPITAL SOCIAL  per a la cura, l’educació i la vinculació afectiva dels 
infants, des de la petita infància fins a l’adolescència, marc de les relacions 
intergeneracionals, essent el temps de dedicació l’element clau que ha de generar un gran 
pacte per als temps a nivell de ciutat. EL CICLE VITAL FAMILIAR com a procés que marca 
l’itinerari vital i evolutiu de l’infant, a través del qual l’infant creix com a individu i 
s’estructura com a persona. 
 
7 UNA VISIÓ DE PLURALITAT DE CONTEXTOS DE DESENVOLUPAMENT SOCIOEDUCATIU DE 
L’INFANT (família, escola, carrer, equipaments diversos, grups, xarxes socials, etc.) que 
promoguin la socialització i el desenvolupament educatiu segons les característiques i 
capacitats individuals, i de manera complementària. 
 
8 LA TERRITORIALITAT com a principi bàsic per al desenvolupament dels plans d’infància. La 
proximitat i la col·laboració en cada comunitat, adaptades a les necessitats de l’infant, 
segons les característiques de cada comunitat territorial. 
 
9 LA TRANSVERSALITAT com a perspectiva necessària per a l’aplicació de les polítiques 
públiques per a la infància i l’adolescència, per a una visió integrada, global i sistèmica de 
l’infant. 
 
10 EL TREBALL EN XARXA I COOPERATIU com a base per a la planificació i el 
desenvolupament de les mesures d’actuació per a la infància. Una metodologia de treball 
cooperatiu que permeti integrar les sinergies entre els diferents agents socials. 
 
11 LA RECERCA I EL CONEIXEMENT CONTINUAT de la infància a Barcelona com a base per a 
l’orientació de l’acció. 
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12 L’AVALUACIÓ DE PROGRAMES, PROJECTES I SERVEIS PER A LA MILLORA CONTÍNUA I LA 
INNOVACIÓ  i específicament l’avaluació de l’impacte social de certs projectes amb 
l’objectiu de valorar els efectes de determinades accions en la societat. 

 

d. EIXOS CENTRALS DEL PLA  

 

El Pla s’articula en 4 Línies Estratègiques, que contenen, a la vegada, 18 objectius generals, 84 

específics i un total de 239 accions diferenciades. 

Els eixos de cada una de les línies estratègiques són:  

 

 
 

e. SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA  

 

El Pla Municipal per a la Infància 2013-2016 és un marc d’actuació a tres anys que ha de 

permetre fer-ne una revisió anual, amb els ajustos i reprogramació necessaris de cada àmbit que  

se’n puguin derivar. 
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El procés de seguiment i avaluació del Pla s’emmarca dins les directrius establertes pel 

Departament de Planificació i Processos de la Direcció d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de  

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (AQVIE) per al seguiment dels plans estratègics municipals, 

que es detalla en l’esquema següent: 

 

 
 

Seguint aquest esquema, el propi Pla defineix i concreta els seus mecanismes de seguiment i 

avaluació, en base a l’estructura organitzativa i els instruments (sistema d’indicadors i 

informes anuals) que s’exposen a continuació:   

 

Estructura organitzativa:  

o Grup Motor: Impulsa tècnicament la construcció del Pla, garantint una visió plural i 

transversal i col·labora en els diversos processos tècnics que se’n deriven. 

Igualment, proposa i aprova el sistema d’indicadors del Pla (veure composició a 

l’Annex 1) 

o Taula tècnica transversal de seguiment del Pla. Garanteixen la visió i aplicació 

transversal, territorial i integrada de les polítiques per a la Infància a la ciutat. 

Seguint la mateixa lògica emprada en l’elaboració del Pla, es concreten en: 

 Taula tècnica transversal de l’Àrea de Qualitat de Vida 

(transversalitat) 

 Taula tècnica de Districtes (territorialitat). 
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Totes elles estan formades per tots els responsables tècnics o referents dels diferents 

departaments i direccions relacionats amb temes d’infància (Veure composició de les 

Taules a l’ANNEX 1). 

Les funcions d’aquestes taules són: 

- Seguiment del desenvolupament del Pla, a partir del compliment de les accions 

previstes segons els indicadors. 

- Recull d’indicadors pertinents per al seguiment i l’avaluació del Pla. 

- Anàlisi tècnica dels processos i detecció de temes no previstos. 

o Comissió de Seguiment Politicotècnica. Ha de conèixer i valorar l’evolució i el grau 

d’acompliment del Pla i prendre les decisions que se’n derivin al respecte.  

 
 

Sistema d’indicadors:  

Per a fer el seguiment i avaluació del Pla s’ha dissenyat un sistema que contempla:   

o Indicadors significatius de gestió municipal, vinculats als programes, 

seleccionats i acordats pel Grup Motor com els més significatius, ja sigui pel 

volum de persones als que arriben o  perquè representen una acció 

emblemàtica d’un objectiu en el marc de cada línia estratègica del Pla.   

o Indicadors d’entorn: a nivell demogràfic, sòcioeconòmic, salut, educació, 

etc., que serveixen per a contextualitzar les dades de gestió i activitat. 

o Paràmetres de procés:  donen comptes de la territorialitat, transversalitat, 

participació, nous projectes, innovació, equitat, etc. emmarcats al voltant 

dels principis rectors del  Pla. 

 

Informes anuals d’avaluació del Pla. Serveixen per a conèixer l’estat i l’evolució del Pla. Són elaborats 

a càrrec del Departament de Planificació i Processos amb el Grup Motor i contrastats amb les diferents 

Taules tècniques. Contenen: 

o El conjunt d’indicadors significatius (de gestió, d’entorn i procés)  i accions 

emblemàtiques per a cada línia estratègica i el seu grau d’acompliment en 

relació amb l’objectiu operatiu marcat. 
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o Una valoració del grau d’acompliment global del pla. 

o La incorporació de nous temes que puguin haver sorgit durant l’execució del 

Pla. 

Els informes anuals es presentaran i aprovaran per part  de la Comissió de 

Seguiment Politicotècnica i la Comissió de Govern. 

 

Recull i sistematització de les dades: 

 

o Aplicatiu Web dels Plans: Pel seguiment  s’ha posat en marxa un aplicatiu Web com 

a mitjà de recollida de dades i repositori o sistema integrat general d’informació 

compartida “on line” dels Plans, que reuneix el conjunt de la informació generada 

pels operadors del Pla per a la Infància, Pla per a les Persones grans i Pla de Família, 

permetent compartir-la i aportar-la de forma sistematitzada i integrada pels 

diferents operadors dels àmbits de ciutat,  de l’Àrea de Drets Socials  i de Districtes. 

 

Fonts de dades:  Totes les dades que figuren a l’informe, a excepció d’aquelles en les que es fa constar 

el seu origen, han estat facilitades i validades pels diferents operadors que formen part de l’estructura 

organitzativa encarregada del seguiment i avaluació del Pla, i que figuren en l’ANNEX 1. 
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2.  

ELS INFANTS I ADOLESCENTS A BARCELONA AL 2016 

 

A Barcelona viuen 241.346 persones menors de 18 anys. D’aquestes 216.023 són infants de 0 a 

15 anys (51,4% nois i 48,6% noies).  Això representa un 13.41% sobre el conjunt de la població 

de la ciutat.  

La població menor distribuïda per franges d’edat, en els darrers anys, és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació a la nacionalitat, un 84.95% dels infants de 0 a 14 anys tenen nacionalitat espanyola i 

un 15.05% altres nacionalitats. 

 Taula 1. Infants de nacionalitat  espanyola (0-14) sobre població de 0-14.  Font: Departament d’Estadística 
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Si analitzem l’evolució del nombre d’infants de 0-14 anys a la ciutat els darrers anys observem 

una lleugera tendència a l’increment d’aquest sector de població (Gràfic 1).  

  

 

                      Gràfic  1. Població de 0 a 14 anys de Barcelona. Font: Ajuntament de Barcelona. 

 

Concretament en els darrers 12 anys la ciutat de Barcelona ha guanyat 18.785 infants, la qual 

cosa significa un increment percentual del 10,19% per tot el període.   

Pel que fa a l’evolució de naixements a Barcelona, s’observa una lleugera disminució de la taxa 

de natalitat en els darrers anys, situant-se l’any 2015 al 9%. Aquest descens és molt més 

accentuat a la resta de Catalunya. Tot i el lleuger descens per a tot el període, destacar que la 

natalitat s’ha estabilitzat des del 2009 (Gràfic 2). 

 

Gràfic  2: Taxa de Natalitat de Barcelona. Anys 2004-2015. 

 

Nota: Padró Municipal d'Habitants. Xifra oficial a 1 de gener de cada any. Departament d'Estadística. 
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3.  

ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PLA EL 2016  

 

  

 

Aquesta línia estratègica té com objectius principals sensibilitzar la ciutadania sobre els drets dels 

infants, capacitar als infants amb el  coneixement dels seus drets, promoure la seva participació i pensar 

la ciutat en clau d’infants. 

 

PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ DE LA CIUTADANIA SOBRE  ELS DRETS DELS INFANTS I ADOLESCENTS 

Objectiu 1. Impulsar programes i accions per sensibilitzar i facilitar el coneixement o la percepció de la 

ciutadania, dels drets i de les necessitats de cura, socioeducatives i emocionals dels infants i dels 

adolescents segons cada edat i etapa 

 

 Dia Universal dels Drets dels Infants 

 Xarxa dels drets dels infants  

 Assessorament a les famílies i formació sobre participació 

 Formació al professorat relacionada amb la participació dels alumnes en l’entorn escolar 

 Dinàmiques de reflexió dels educadors dels equipaments infantils per millorar-ne les 

competències 

 

Indicadors significatius 

 A diferència d’altres anys, al 2016 no s’ha celebrat la festa del Dia Universal dels Drets dels 

Infants, sinó que s’ha donat suport a un seguit d’accions i a actes concrets per tal de 

sensibilitzar en matèria dels drets dels infants, amb una participació d’un total de 200 persones. 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1.  L’infant com a protagonista actiu a la 

ciutat 

 

FER LA CIUTAT PRÒXIMA I ACCESSIBLE PER ALS INFANTS, 

SENSIBILITZANT LA CIUTADANIA DE LES SEVES CAPACITATS I 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES I FACILITANT EL PROTAGONISME 

ACTIU DELS INFANTS EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA CIUTAT  
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En aquest sentit s’ha portat a terme una Jornada de reflexió amb les entitats de la Xarxa del 

Drets dels Infants, per tal d’entomar el repte que suposa la participació dels infants com a 

subjectes de dret, pensar que implica i com s’implementa d’una manera transversal i en tots els 

àmbits que els afecten.  

 

 42 són les entitats consolidades que col·laboren en activitats de sensibilització i promoció dels 

Drets dels Infants. D’aquestes, 20 són entitats que formen part de la Xarxa dels Drets dels 

Infants. Senyalar respecte l’any passat, que la xarxa s’ha incrementat en una entitats, passant de 

19 entitats a 20, d’enguany. Pel que fa a les entitats participants en l’organització de les 

activitats, s’ha passat de 24 l’any 2015, a 22 al 2016. Aquesta xarxa està impulsada per 

l'Ajuntament de Barcelona, que forma part d'ella com un membre més, dins del marc de l'Acord 

Ciutadà  per una Barcelona Inclusiva. La missió de la xarxa és enfortir les capacitats de la ciutat 

en la defensa i promoció dels drets de l’infant en el marc de la Convenció sobre els Drets del 

Nen/a, amb especial èmfasi en el dret a la participació. 

 

 Al llarg del període alguns  Districtes assenyalen diferents activitats realitzades, com ara: 

Ciutat Vella:  Ravalstoltada, Festa Major, Lliga Valors i Taula Jove de la “Franja Raval videofòrum 

adreçat a famílies, organitzat per l’Equipament Infantil Barceloneta (26 participants) i l’ espai 

informatiu sobre aquesta temàtica i també per a la prevenció d’hàbits no saludables al C.C. 

Barceloneta.  

Eixample:  remarquen activitats fetes al Casal Infantil Sagrada Família i Casal Infantil Fort Pienc. 

Així com un Projecte per al foment de conductes igualitàries i respectuoses, que donat els bons 

resultats es vol ampliar per al curs 2017-18 a altres instituts públics del districte. 

 

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ ALS INFANTS I ADOLESCENTS SOBRE ELS SEUS DRETS 

Objectiu 2. Impulsar programes i accions per a la capacitació en Drets, Participació, Igualtat i No 

discriminació, destinats als infants 

 Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona 

 Convenció dels Drets dels Infants 

 Dia de la Diversitat  

 Cicle de Cinema: Drets dels Infants  

 Xarxa d’escoles per la Igualtat i la No discriminació  

 Formació de Representants dels Alumnes als Consells Escolars. 
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Indicadors significatius 

L’any 2016, 10.874 infants de 103 centres educatius han rebut informació i capacitació en 

matèria de Drets i No Discriminació.  Per tant, s’observa una estabilitat pel que fa al nombre de 

centres participants (l’any passat van ser 107) i un increment del 12.3% en el nombre d’infants 

participants, en relació a l’any 2015. 

El nombre de participants desglossat a les diferents activitats ha estat el següent:  

 Cicle de cinema i drets dels infants: 45 centres (4.732 participants).  

 El Pregó dels Infants a les festes de Santa Eulàlia: 13 centres (766 participants) 

 Dia de la diversitat : 24 centres (1.599 participants) 

 Llocs de Culte, espais per descobrir de l’Oficina Afers Religiosos:  6 centres (516 

participants) 

 Tallers organitzats per l’Oficina per la No Discriminació:  4 centres, 261 participants. 

 Xarxes d'escoles per la Igualtat i la No Discriminació: 11 centres (3.000 participants: 

1.500 alumnes, participació directa i 1.500 alumnes, participació indirecta). 

  2013 2014 2015 2016 
% Variació 

2013-2016 

Cicle de Cinema 3.051 3.149 4.022 4.732 55% 

El Pregó dels Infants 593 650 814 766 29% 

Dia Diversitat 803 -  1.303 1.599 99% 

OAR 428 -  956 516 -20,6% 

OND 408 512 262 261 -36% 

Xarxa d’escoles per la No Discriminació -  3.400 3.400 3.000 -11,8*% 

TOTAL  4.051 5.245 9.681 10.874 168% 
               Taula 2: Activitats i tallers per la sensibilització i capacitació en matèria de Drets i No Discriminació. 2013-2016. (*) Variació. 

 

El programa educatiu Cicle de Cinema, té com a objectiu l'educació en Drets Humans i el 

coneixement del marc legal que els regulen. Els nens aprenen sobre els drets i deures, tant 

individuals com col·lectius, gaudint del cinema i amb una metodologia interactiva i participativa. 

Paral·lelament a la programació escolar, es duen a terme sessions de cinema dirigides a les 

famílies, per tal de fomentar el diàleg, la reflexió i el debat a l'entorn dels drets, aportant un 

element d'interrelació educativa al programa. L’any 2016 es va incrementar el nombre d’infants 

participants en un 17,6%.  

 La Xarxa d’escoles per la Igualtat i la No discriminació,  és un pla pilot que s'ha implementat al 

llarg dels cursos escolars 2014-2016. A banda de les activitats d'acció directa sobre l'alumnat, i 

per aprofundir en els eixos temàtics del programa es contemplen sessions de formació pel  
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professorat. Aquestes s’han valorat molt positivament, i això ha fet augmentar la motivació i el 

grau de compromís d’aquests centres amb el programa, que han decidit implementar-ho a més 

nivells dels que estàvem previstos inicialment, la qual cosa ha incrementat el nombre d’alumnes 

que s’han beneficiat.  

Enguany, s’han dut a terme tallers en 11 centres (6 d’Educació Primària i 5 de Secundaria). La 

intervenció extensiva des del currículum de forma directa ha arribat a un col·lectiu 

d’aproximadament 1.500 alumnes i, de forma indirecta a 1.500 alumnes més aproximadament.  

 

La valoració del treball realitzat és molt positiva i s’ha fet de forma intensiva fins el mes de juny 

de 2016. El dia 31 de maig de 2016 va tenir lloc una trobada presencial d’alumnat i professorat 

de tots els centres participants al recinte de la Mar Bella. Es van realitzar tallers i espectacles 

musicals per a les diverses franges d’edat sobre l’eix temàtic d’Igualtat i No-Discriminació. El 

nombre total d’assistents va ser aproximadament de 3.000 persones. 

 

A partir del mes de juny es va començar a treballar amb famílies i xarxes comunitàries a dos dels 

centres pilot, un d’educació primària i un de secundària.  

Aquest programa compta amb una avaluació externa per part de l'UB que fa un estudi i 

seguiment de resultats obtinguts.  

 261 joves de 14 a 16 anys, han participat dels tallers de l’Oficina per la No Discriminació (OND). 

Per tant, la dada es manté estable respecte al 2015 (262 joves). Disminueix, però,  en relació al 

l’inici del període observat (2014-2016) amb una decreixement del 49%, que s’explica perquè 

s’han deixat de comptabilitzar els joves que corresponen a la població universitària. Per  tant, 

tot i donar-se una participació més baixa, la dada s’ajusta més a la població que ens ocupa.  

 

 

PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DELS INFANTS I ADOLESCENTS A LA CIUTAT 

Objectiu 3. Promoure processos i accions innovadores per a la participació dels infants a la ciutat, 

especialment en aquells processos que els afecten 

 

 Ciutat Amiga de la Infància 

 Continuació de l’Audiència pública i extensió a tot el territori 

 Consolidació i ampliació de Les  veus dels infants a les Festes de Santa Eulàlia 

 Participació als Consells Escolars  

 Ús de les TIC com a eines de participació 

 Consells d’infants.  

 Creació  d’una comissió transversal i Interdepartamental especialitzada en participació infantil 
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Dins la promoció de la participació en activitats organitzades per l’Ajuntament, es pretén incentivar 

aquesta participació dels infants i adolescents en activitats organitzades per a la seva ciutat, com a 

ciutadans actius de la mateixa.  

 

Indicadors significatius 

 L’any 2014, Barcelona va rebre la renovació del reconeixement com a Ciutat Amiga de la 

Infància, aquesta menció s’atorga per quatre anys i és vigent fins  al 2018 . El reconeixement de 

Barcelona com a Ciutat Amiga de la Infància és una consideració al funcionament d’un sistema 

local de govern compromès en l’acompliment dels drets de la infància. 

 

 Audiències Públiques. La participació dels infants com a ciutadans actius que opinen i proposen 

sobre la gestió de la ciutat, es reflecteix a les Audiències Públiques. L’any 2016 es van celebrar a 

4 districtes (Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i Sarrià-Sant Gervasi), a 2 menys que l’any 

2015,  que van convergir en una general de ciutat. 

 

A les Audiències territorials celebrades als districtes, van assistir 609 nois i noies de 15 centres 

escolars. A l’Audiència de ciutat, van assistir un total de 315 participants, que suposat un 

57,2% menys de participació en relació al 2015 i d’un 78,9% menys pel que fa al període 

analitzat (2013-2016). 

 

 La Veu dels infants a la festa de Sta. Eulàlia, és un projecte que consisteix en que les noies i els 

nois, analitzat un tema de la ciutat, elaboren el Pregó per donar el tret d’inici de les Festes 

Majors d’Hivern de Santa Eulàlia. Durant l’any 2016, la xifra d’assistents ha patit una davallada 

de 814 de l’any 2015, a 766 participants. Per tant, ha experimentat un decreixement de 

participació d’un 5,9% respecte a l’any anterior i d’un decreixement del 48,6% durant tot el 

període (2013-2016). 

Cal destacar que aquest any, s'han incorporat al programa escoles del districte de Sant Andreu, 

sent  13  el nombre de centres educatius participants.    

 

 Participació dels infants a la ciutat mitjançant les TIC. S’ha valorat la participació infantil i 

juvenil en l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació, com a eines de gran participació 

en les que poden fer-se més visibles. Concretament, durant l’any 2016, s’ha portat a terme el 

projecte BCN Aula Mòbil que han utilitzat per a la seva realització les TIC i/o xarxes socials, de 

31 centres educatius i amb un total de 1.285 participants (l’any 2015 van ser 30 escoles i 1.179 

participants). 

 

A més, des del Servei de Programes Educatius de ciutat s’ha portat a terme la Formació de 

suport educatiu a les famílies en TIC, on es van fer unes 30 xerrades amb un total de 350 

persones participants (263 dones i 87 homes).  
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Enguany no s’han portat a terme els programes següents Impuls TIC, l’Infantium, l’Ultracamp i  

Mlearning.  

 

A aquests programes, podem afegir el Shere Rom, que té, entre d’altres, la finalitat de prevenir 

l’absentisme i promoure la utilització de les TIC en població d’ètnia gitana en algunes escoles i 

equipaments de 5 districtes de la ciutat (Gràcia, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i Sants-

Montjuïc). Durant el curs 2015-2016 han participat un total de 141 alumnes.  

 

L’any 2016, la utilització de les TIC com a eina de difusió ha estat implementada en 21 projectes 

i/o iniciatives:  

 Cicle de Cinema i drets dels infants: bàsicament utilitzat pel professorat per difondre la 

feina feta a l'aula però també com a mitjà perquè les famílies puguin fer les seves 

aportacions.  

 El Pregó dels Infants a les festes de Santa Eulàlia: les TICs són l'eina de comunicació de 

les escoles participants, gestionat bàsicament pel professorat. 

 Dia de la Diversitat: els i les adolescents participen de forma activa mitjançant les TICs. 

 5 Cibercaixes a la ciutat:  

 1 Nou Barris 

 1 Horta 

 2 Sant Andreu 

 1 Sant Martí 

 Activitats de la Xarxa d’Equipaments Juvenils: els quals a més d’utilitzar-les en la difusió 

del seu programa d’activitats, les utilitzen també com a eina de treball. Enguany s’han 

realitzats les següents: 

 Campanyes d’informació juvenil: Mostra de Turisme Juvenil.  

 Treballar a l’estiu.  

 Treballar a l’hivern.  

 Habitatge Compartit.  

 BCN al Món.  

 In-forma’t: activitats per triar el teu itinerari acadèmic. 

 Servei per Adolescents i famílies.  

 Sales d'estudi.  

 Festivals: Brot,  

 Festival Barcelona VisualSound,  

 Festival Rough Diamonds. 

 Primavera als Barris.  

 Activitats de Nadal a Plaça Catalunya per adolescents i joves.  

 BCN Music Lobbiers.  

 Punts JIP.  

 Concurs de Cartells dels festivals per a joves.  

 Dia del cau i de l'esplai. 
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Tots aquests programes han tingut un total de 7.097 participants, un 8,1% menys que l’any 

2015, que van ser un total de 7.721 participants. Tot i així, en relació al període estudiat (2013-

2016) l’ús de les TICs ha incrementat molt significativament, un 59,7% . 

 

 Creació  d’una comissió transversal i Interdepartamental especialitzada en participació 

infantil. L’any 2015,  es va elaborar un estudi/informe per a la creació del Consell d’infants i 

adolescents de Barcelona sobre la participació social dels infants i adolescents de Barcelona, 

que aporta informació (sobre els principis i legislació vigents a l’entorn de la participació infantil, 

recopila documentació elaborada recentment sobre el tema) i coneixement per establir les 

bases necessàries i els elements a tenir en compte per a la creació d’un Consell d’Infants i 

Adolescents a Barcelona (CIAB).  

En la mateixa línia durant aquest any 2016,  l’Institut d’Infància ha portat a terme una recerca 

aplicada sobre la Participació de nois i noies a Barcelona, amb la finalitat d’emmarcar el debat 

sobre el què i el com de la seva participació als barris i a la ciutat de Barcelona, per a reforçar-ne 

tres criteris bàsics: no tot és participació, hi ha moltes formes de participació i participar no ha 

de ser puntual, sinó que s’ha de donar en tots els àmbits i des de la quotidianitat.  

Els objectius de la recerca ha estat identificar, sistematitzar i analitzar experiències 

transformadores de participació social i política d’infants i adolescents als barris de Barcelona, 

per tal de: 

 Aportar criteris per emmarcar el debat sobre la promoció de la participació ciutadana 

d’infants i adolescents en la presa de decisions públiques partint de la diversitat 

d’estratègies complementàries. 

 Aportar referències internacionals en relació a estratègies de coproducció de la ciutat 

incorporant els punts de vista d’infants i adolescents. 

 Participació de nois i noies a Barcelona. Oportunitats per a la coproducció de la ciutat 

amb i des de la infància i l’adolescència 

 Identificar el mapa d’actors i programes municipals amb dimensió participativa de nois i 

noies i el seu abast territorial impulsats des de les diferents instàncies de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 Apuntar escenaris d’oportunitat per aprofundir en la participació quotidiana de nenes, 

nens i adolescents a Barcelona. 
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LA CIUTAT ES FA ACCESSIBLE ALS INFANTS 

Objectiu 4. Pensar la ciutat en clau d'infants, apropant-la, fent-la accessible i segura. La ciutat a mida de 

l'Infant 

 Ampliació de xarxes de “Camins escolars, espai amic” 

 Obertura de Patis Escolars als barris: Activitats d’oci i per a les famílies 

 Espai públic i autonomia de l’infant 

 Millora de l’accessibilitat dels equipaments infantils 

 Llenguatge i imatge en el que ens dirigim a l’infant com a ciutadà 

 Web d’Infància per a infants, agents socials i famílies 

 Activitats culturals per a infants, visites escolars i ofertes culturals als museus 

 

Indicadors significatius 

 Els camins escolars a la ciutat. Amb l’objectiu de construir una ciutat més accessible i segura 

pels infants, es troba un altre projecte consolidat en tots els Districtes de la ciutat, el dels 

Camins Escolars, Espai Amic. Aquests recorreguts s'identifiquen amb senyalització viària 

específica,  per facilitar als nois i les noies la possibilitat d'anar i tornar a peu de l'escola o de 

l'institut, de manera autònoma, segura, saludable i sostenible 

 

El curs 2015-2016  s’han comptabilitzat a Barcelona 28 camins escolars inaugurats, amb 88 

escoles participants. Això representa un increment tant de camins, com d’escoles participants.   

 

Cal assenyalar que la creació d’un camí escolar passa per diferents fases (1, 2 , 3 i 4) fins que 

s’inaugura. En les fases 1, 2 i 3 van participar un total de 123 escoles tant al curs 2013-2014 com 

2014-2015. En el curs 2015-2016 han participat 118 escoles. D’aquestes,  un total de 30 centres 

educatius es troben en procés de consolidació del seu Camí Escolar. A tenir en compte que 4 

escoles que es troben en Fase 1 han aturat el desenvolupament del programa, ja que per 

diversos motius valoren treballar-lo en un futur i que un centre educatiu amb Camí escolar 

inaugurat,  ha tancat. 

 

 Curs 2013-2014 Curs 2014-2015 Curs 2015-2016 

Nombre de camins 19 21 28 

Nombre d’escoles participants 123 123 118 

Nombre d’escoles en fase 4 61 67 88  

                         Taula 3: Nombre de camins i escoles participants. Any 2013-2016. 
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                                                            Gràfic 3: Evolució camins escolars i escoles participants (2014-2016). 

     

 Patis oberts fora de l’horari lectiu. Aquest programa  dona resposta a  l’objectiu de pensar la ciutat 

en clau d’infants, apropant-la, fent-la accessible i segura. 

Al llarg del 2016 s’han organitzat  529 activitats, que s’han desenvolupat en 69 patis oberts fora de 

l’horari lectiu (70 el 2015) per donar una alternativa de lleure als infants i joves i les seves famílies. 

Han comptat amb la participació de 15.083 infants i els seus familiars. Tot i el decrement en el 

nombre d’activitats dissenyades en relació al 2015, en general, es consolida el creixement en els 

darrers anys, tenint en compte el considerable increment del 89.6% de les activitats entre el 2013 i 

el 2016.   

Si bé el nombre de participants enguany ha disminuït un 41%, es valora per sobre de tot que les 

activitats dissenyades han d’estat clarament relacionades amb l’entorn territorial de les escoles. En 

relació a anys anteriors es va plantejar una revisió, fruit de la qual, s’han agrupat activitats familiars 

per afavorir la seva participació i el treball amb xarxa. Per tant, tot i que el nombre de participants 

ha disminuït, enguany les activitats són de millor qualitat, co-dissenyades amb les AMPA, 

relacionades amb els seus projectes o amb els dels centre i amb major impacte en la comunitat 

educativa, sent activitats que sumen amb la dinàmica del centre. 

 

 

                                                                 Gràfic  4: Evolució de les activitats als patis oberts (2013-2016). 
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Aquestes 529 activitats es desglossen en:  

 Maleta pedagògica:  184  activitats (3.088 participants) 

 Dinamitzacions educatives: 300 activitats ( 6.976 participants) 

 Festa de ciutat: 32 activitats ( 4.339 participants) 

 Circ a la Fresca: 13 sessions ( 680 participants) 

 

 Biblioteques obertes. També en l’àmbit de l’ensenyament i la cultura,  es compta amb les 

biblioteques escolars per poder oferir el seus serveis fora de l’horari lectiu. L’any 2016 s’ha 

obert només 1 biblioteca escolar, en relació a les 6 que es van obrir el curs anterior, donat que 

s’ha reorientat la seva actuació.  

 

 Accessibilitat per a infants amb discapacitat. L’any 2016 s’han realitzat un total de 176 activitats 

municipals amb criteris d’accessibilitat per a infants amb discapacitat. Per tant, a diferència dels 

anys 2014 i 2015 on la dada es va mantenir estable, enguany ha patit una davallada del 8,33%, si 

bé podem parlar d’un increment del 22,2% durant el període (2013-2016).  

 

Destaca la programació d’activitats inclusives per a nens i nenes amb discapacitat realitzades 

dins del marc de les Festes Majors de la ciutat i del Dia Internacional de persones amb 

discapacitat. En el districte de Gràcia, també s’han fet accessibles a infants amb pluridiscapacitat 

les activitats entorn del Dia Internacional de la Infància. 

En darrer lloc, destacar la realització d’una flashmob al districte de Sant Andreu, que ha tingut 

com objectiu el visualitzar la diversitat, i en la qual han participat escoles ordinàries i especials 

del districte de Sant Andreu, amb la participació d’unes 1.200 persones que suposa un 

increment del 71.4% en relació al 2015 (700 participants). 

En l’àmbit de la inclusió en activitats culturals, s’han organitzat vuit espectacles de teatre infantil 

accessible en els tres equipaments següents: Centre Cívic Casa Elizalde (Eixample), Centre Cívic 

Tomasa Cuevas (Les Corts) i Sant Andreu Teatre.  

Així mateix, des de l’IMPD s’està treballant en la implementació d'una nova línia de subvenció a 

projectes de lliure inclusiu. 

 Web d’Infància de l’Ajuntament de Barcelona. L’any 2016 aquesta pàgina web ha rebut 17.968 

consultes, un 62,5% menys que l’any 2015. Cal comentar que aquesta web està en una situació 

d’impàs com a conseqüència d’un canvi tecnològic. Aquest fet, provoca que mentre dura aquest 

canvi de sistema, les visites es vegin fortament disminuïdes. Quan s’hagi finalitzat el procés de 

migració al nou sistema TROPAL, el nombre de consultes previsiblement es recuperarà.  
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SÍNTESI LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

 

L’INFANT COMA PROTAGONISTA ACTIU DE LA CIUTAT 

SENSIBILITZAR SOBRE ELS 

DRETS DELS INFNATS I 

ADOLESCENTS 

 Consolidació de les entitats que col·laboren en la sensibilització i 

promoció dels  drets dels infants.  

 Disminució  del nombre d’infants participants en el dia Universal  

dels Drets dels infants. Redefinició de l’acció en el 2016 

ACCIONS PER  

CAPACITAR EN DRETS, 

PARTICIPACIO IGUALTAT, 

NO DISCRIMNACIÓ  

 La Informació i formació en matèria de drets i no discriminació 

s’ha anat incrementat a llarg del període, arribant a molts més 

infants de la ciutat (increment d’un 168%), a través de les diferents 

accions i projectes desenvolupats (Cicle de cinema, Dia de la 

diversitat, Xarxa d’escoles per la  igualtat i la no discriminació...). 

PARTICIPACIO  S’incrementa la participació d’infants en els projectes de ciutat (La 

Veu dels infants a Sta. Eulàlia, increment del 29%) tot i que 

disminueix la participació a les  Audiències de ciutat i districtes. 

 Interès i rellevància molt creixent de les TIC per la participació i 

visualització social  (un 168% més). 

 

 Elaboració de documents i informes de referència en relació al 

que ha de ser la Participació dels infants i adolescents a la ciutat   i 

la seva promoció en tots els àmbits i des de la quotidianitat. 

FER LA CIUTAT 

ACCESSIBLE 

 Consolidació dels Patis  Oberts, disminució pel que fa al nombre 

de Biblioteques escolars obertes per reorientació de l’acció i 

increment del nombre de Camins  escolars-espai amic.  

 Consideració creixent de l’accessibilitat en els disseny  d‘activitats. 
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Els objectius d’aquesta línia van orientats al disseny i implementació de programes i accions adreçades a 

millorar les competències parentals,  a l’atenció de la infància en les  transicions del cicle vital familiar i a 

la conciliació del temps familiar entre la vida quotidiana dels adults i el necessari per a la criança i 

educació dels infants. 

 

 

SUPORT A LES COMPETÈNCIES PARENTALS 

Objectiu 1. Promoure el suport als processos de criança i al desenvolupament  de funcions i competències 

parentals en les diverses etapes evolutives de la infància 

 

 Programes educatius a les escoles bressol   

 Espais Familiars de 0 a 3 anys 

 Programa “Ja tenim un fill” 

 Música, natació i servei de ludoteca en família per la petita infància 

 Suport educatiu a famílies (CDIAPS, equipaments municipals i entitats) 

 “Programa d’habilitats i competències parentals” 

 “Escoles i tallers de pares i mares” 

 Espais adreçats a les famílies en equipaments socioeducatius i de lleure 

 Producció de material educatiu per pares i mares (publicacions, webs) 

 Formació sobre TIC  i xarxes socials per pares i mares 

 Activitats de lleure en família i Esport en família 

 Activitats culturals: equipaments socioeducatius i escoles educació especial 

 Suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2.  Infància i relacions familiars 

 

PROMOURE L’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES I EL SUPORT EN EL 

DESENVOLUPAMENT DE LES SEVES COMPETÈNCIES 

PARENTALS PER AFAVORIR LA TRANSMISSIÓ DE VINCLES, 

VALORS I MODELS POSITIUS PER AL CREIXEMENT DE 

L’INFANT I L’ADOLESCENT COM A PERSONA 
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Indicadors significatius 

A continuació posem de rellevància el conjunt d’accions de suport a les competències i habilitats 

parentals  que es donen des dels diferents equipaments, serveis i espais de la ciutat que treballen amb 

infants. Podem constatar que actualment tots els serveis que atenen i treballen amb  infants són 

sensibles a desenvolupar accions en aquesta línia des de les diverses modalitats, ja siguin  de 

sensibilització, formatives, educatives o fins i tot de suport. La necessitat d’aquesta sensibilització i 

suport es troba més justificada en el Pla Municipal de Família 2013-2016. 

 

 Durant el 2016 des dels Centres Oberts (de Sants-Montjuïc, Les Corts i Sant Martí), s’han 

realitzat diferents programes i iniciatives per donar suport en competències parentals a 646 

famílies, amb un increment del 12,1% respecte al 2015 (576 famílies participants). 

 

 Projecte PAIDÓS i altres als que s’ha donat suport  (Quatre vents i Federació de Famílies 

monoparentals), s’han realitzat programes o iniciatives de treball amb mares i pares  per donar 

suport a les competències parentals, en els que hi han participat: 

o PAIDOS: 85 famílies. Increment del 70% respecte al 2015. 

o Quatre Vents i Federació de famílies monoparentals: 268 famílies. Decreixement 

important del 70,5% respecte al 2015. Aquest any ha hagut un descens degut a que 

a la Federació de famílies monoparentals s’ha acotat el número d'infants al servei 

d'atenció a infància i família, objecte del conveni amb l'Ajuntament. 

 

 
Gràfic  5: Evolució famílies usuàries projecte Paidós (2013-2016). 

 

 Així mateix, des dels Districtes, s’han desenvolupat un conjunt de programes i projectes a les 

Ludoteques i  Casals i espais infantils, així com també s’han subvencionat a entitats i 

fundacions que desenvolupen accions de suport a les competències parentals. Tot i que no 
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comptem amb el nombre de les famílies a les quals s’ha arribat, es tracta d’unes activitats amb 

una demanda creixent entre les famílies, que demanen l’organització de programes/serveis per 

part de l’administració, així com el suport de l’ajuntament en les activitats auto-organitzades per 

les mateixes famílies (cessió  d’espais, etc...). 

 

 Des dels serveis socials destaquem principalment:  

o Des dels Centres de Serveis socials s’han realitzat 19 accions grupals de reforç a 

pares/mares amb fills/es menors a càrrec en el seu rol parental, majoritàriament 

adolescents, en les que han participat 236 famílies.  

o Des dels Centres de dia per a persones sense llar i pisos d’inclusió,  s’han dut a terme 

diverses accions per abordar la millora de les relacions. Manteniment en el nombre de 

famílies participants al llarg del període observat. 

o Al Servei d’Atenció SISFA rom el 2016 s’han dut a terme 5 accions grupals educatives i 

culturals per fomentar les habilitats educatives (consistents en el treball en hàbits de 

consum energètic, dinar de Nadal de dones, o activitats culturals i de coneixement del 

barri i la ciutat per a la seva integració), amb la participació de 105 famílies ateses pel 

servei.   

 

 

Accions 

grupals 

2014 2015 2016 

Nº 

Accions 

Grupals  

Nª famílies 

participants 

Nº 

Accions 

Grupals 

Nª famílies 

participants 

Nº 

Accions 

Grupals 

Nª famílies 

participants 

CSS 15 308 14 193 19 236* 

Persones 

Vulnerables - 15 - 16 - 15 

SISFA rom 6 47 7 35 5 105 

TOTAL 21 370 21 244 24 356 
Taula 4: Accions grupals Centres de Serveis Socials, Persones vulnerables i SISFA Rom. Anys 2014-2016. *Dada 

aproximada   en funció de la previsió de participants. 

 

Des de la xarxa de Biblioteques Municipals cal destacar el programa El racó de pares, que inclou el 

Què llegim? així com el Primeres Passes. El programa Què llegim ha tingut un increment sostingut de 

les seves activitats i nombre de biblioteques implicades entre el 2013 i el  2016. El programa 

Primeres Passes, encara que ha involucrat a més biblioteques, ha mostrat una disminució del 

nombre d’assistents respecte al 2015.També ha augmentat considerablement la participació en 

l’activitat “Contes a la mà” i la participació en l’activitat “Aperitius Musicals” s’ha consolidat en els 

últims 4 anys. L’any 2016 s’ha deixat de dur a terme l’activitat “Nadal de Joc”, que va tenir una 

participació variable en els anys anteriors.  
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Taula 5: Nombre de participants a les activitats a la xarxa de biblioteques municipals (2013-2016) 

 

 Des dels centres educatius s’han desenvolupat tres programes específics que han arribat a 

6.417 famílies, promoguts des de l’IMEB, amb un 16% d’increment respecte al 2015 (5.532) i 

d’un 22,8% en el  període 2013-2016: 

o Suport lectura: 740 famílies. 

o Suport educatiu famílies: 5.023 famílies (3.767 dones i 1.256 homes). 

o Èxit estiu: 654 famílies (487 dones i 167 homes). 

 

 2013 2014 2015 2016 % Variació 2013-2016 

Nombre de famílies participants  5.226 4.546 5.532 6.417 22,8% 
           Taula 6: Nombre de famílies participants a les activitats de la xarxa de biblioteques. Evolució 2013-2016. 

 L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha promogut el Programa d’habilitats 

parentals (2 a 12 anys). Aquest programa és una eina per pares i mares per gestionar situacions 

difícils i proporciona estratègies personals, educatives, emocionals. El 2016 s’han constituït 29 

grups, amb la participació de 330 pares/mares. Tot i que en el període s’observa un increment 

tant pel que fa al nombre de participants com en el nombre de grups realitzat, s’aprecia un 

lleugera  disminució en el nombre de participants  respecte el 2015 (6%). 

 

 2014 2015 2016 % Variació 2014-2016 

Nombre de grups d’HH.PP 18 37 29 61% 

Nombre de famílies participants 209 344 323 54,5% 
Taula 7: participants al Programa d'Habilitats Parentals promogut per l'ASPB. 2014-2016. 

 Iniciatives de les xarxes d’Infància del territori i des de l’acció comunitària. Cal destacar que 

degut a la consolidació de les xarxes territorials d’Infància s’han anat desenvolupant diverses 

modalitats de  projectes, tallers i espais oberts als grups familiars de cada territori.  

Així mateix i des dels diferents Plans d’Acció Comunitària s’han desenvolupat 4 projectes o 

accions, amb 405 famílies usuàries (6 projectes i 431 famílies el 2015): Escola de Pares i Mares 

(PDC Besòs-Maresme); Programa Habilitats Parentals (PDC Ciutat Meridiana/PICI Zona Nord/ 

Salut als Barris-ASPB); Grup Habilitats Parentals (PDC Verdum) i Projecte Baula- Escola de Família 

(PDC Poble Sec). 

Nom activitat Activitats/sessions Biblioteques Assistents 

 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

El racó de pares. 

Què llegim? 
5 15 21 28 3 8 7 11 86 493 552 595 

El racó de pares. 

Primeres passes 
105 136 199 192 SD 22 22 30 4.396 4.880 6.598 5.050 

Aperitius Musical 22 25 30 27 8 10 11 11 693 1.082 1.575 1.681 

“Nadal de Joc” 7 6 4 * 6 6 8 * 82 204 86 * 

“Contes a la mà” 43 41 34 67 6 6 5 21 2.437 2.065 1.599 3.096 
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El nombre de projectes/accions comunitàries desenvolupades disminueix en 2 accions respecte 

l’any 2015 i també, baixa el nombre de famílies usuàries en un 6% respecte al 2015. Si bé, 

respecte al 2014, el nombre de famílies usuàries ha experimentat un considerable augment (del 

301% en el període 2014-2016). 

 2014 2015 2016 % Variació 2014-2016 

Nombre de projectes acció comunitària 7 6 4 -42,8% 

Nombre de famílies usuàries 101 431 405 301% 
Taula 8: Nombre de projectes/accions comunitàries i famílies usuàries a les iniciatives de les xarxes d’infància del territori i  
des de l’acció comunitària. 

 

Programes de suport a la Primera infància. Suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys   

 Espais familiars i de suport educatiu per la petita infància. 

o D’una banda, cal assenyalar els Programes “Benvingut Nadó” i “Ja tenim un fill”, que 

faciliten a les famílies amb nadons, en un context grupal, un espai de trobada i d'intercanvi 

on compartir les seves experiències. Aquests programes estan centrats preferentment en 

les dones que han estat mares, que poden participar amb el seu fill o filla, des de les 

darreres setmanes de la gestació, fins els 8 mesos de vida de l'infant.  En el 2016 han 

participat:  

 

▪ 158 famílies al programa “Benvingut Nadó”  dels espais familiars de Sant 

Martí i Les Corts (215 famílies al 2015 i 173 famílies al 2014) 

▪ 353 famílies (246 el 2014-2015 i 222 el 2013-2014) a les sessions del 

programa “Ja tenim un fill”, gestionades per l’IMEB, en els seus espais 

familiars i en alguns centres de salut. 

 

o D’altra banda, els programes en el marc dels  Espais Familiars orientats a les famílies amb 

infants a partir dels 9 mesos fins els tres anys, que els ofereix un espai de joc i relació. 

 

 Espais familiars de Sant Martí i Les Corts: 

o 184 famílies inscrites (246 el 2015 i 222 el 2014), participants en les 

activitats de:  

 Ludoteca en família: 114 famílies (172 el 2015 i 163 al 2014)   

 Tallers d’expressió i estimulació: 70 famílies (74 el 2015 i 59 al 2014) 

o 615 famílies assistents a les xerrades per a les famílies (842 el 2015 i 738 el 

2014). Hi assisteixen tant les famílies inscrites als Espais com altres famílies, 

atès que les xerrades estan obertes a totes les famílies del barri i la ciutat 

que hi vulguin assistir 

 

 Espais familiars gestionats per l’IMEB: 149 famílies (160 durant el curs 2014-15 i 

145 durant el curs 2013-14 ).  

 A banda, cal assenyalar l’existència d’altres espais familiars als Districtes (per ex: 
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Espai familiar Petit Drac, a Sarrià-Sant Gervasi). El 2016 hi han participat 203 

famílies. 

 

 També és rellevant que des de les xarxes d’Infància als territoris, i en especial des de les Xarxes 

de Petita Infància  0-3,  s’ofereixen activitats i espais per aquesta franja d’edat.. 

 

 Els  EIPI  municipals de Nou Barris i Ciutat Vella, com espai de detecció primerenca i orientació 

a les famílies,  al llarg del 2016 s’han atès 796 famílies (770 famílies el 2015) amb infants amb 

problemes de desenvolupament, la qual cosa suposa un increment del 3,4% respecte al 2015 i 

un 39% respecte al període 2013-2016.  

 

 

 

 

Destaquem que es compta amb altres recursos dirigits específicament a famílies que han arribat a un 

total de 178 famílies el 2016 (163 el 2015 i 89 el 2014). S’experimenta un increment notable en el 

període, especialment destacable en els grups terapèutics adreçats a famílies i l’esforç per oferir 

diverses  respostes, en funció de les problemàtiques detectades.   

EIPI de Nou Barris i Ciutat Vella 

 

 2013 2014 2015 2016 

Massatge infantil 24 famílies (8  sessions) 36 famílies (21 sessions) 52 famílies (26 sessions) 44 famílies (19 sessions) 

Teràpia aquàtica         35 famílies (97 sessions)                 39 famílies (227 sessions) 26 famílies (117 sessions) 33 famílies (208 sessions) 

Grups terapèutics 32 famílies  (56 sessions) 14 famílies (17 sessions) 85 famílies (234 sessions) 

 

Grups de: 

- psicomotricitat (45 

famílies i 189 sessions) 

 

-prematurs (12 famílies i 

15 sessions) 

  

- “Un espai per a 

vosaltres” (22 famílies i 24 

sessions) 

 

-pluridiscapacitats (6 

famílies i 6 sessions) 

101 famílies (344 sessions) 

 

Grups de: 

- psicomotricitat (63 

famílies i 211 sessions)  

 

-  Un espai per a vosaltres 

(14 famílies i 22 sessions) 

- Pensament i llenguatge, 

Simbolització i relació, 

Creativitat simbòlica, 

Relació i llenguatge, 

Psicomotriu i 

diferenciació. (24 famílies, 

111 sessions).  

TOTALS 91 famílies (161 sessions) 89 famílies (265 sessions) 163 famílies (377 sessions) 178 famílies (460 sessions) 

   

 Taula 10: Nombre de famílies participants als EIPI de Nou Barris i Ciutat Vella (2013-2016). 

 2013 2014 2015 2016 Variació  

Famílies ateses 573 673 770 796 +39% 

Taula 9. : Nombre de famílies ateses als EIPI municipals de Nou Barris i Ciutat Vella. 2013-2016. 
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Destacar que en el 2016, el marc de la Xarxa de Centres de Desenvolupament i Atenció Precoç 

(CDIAP), i amb l’objectiu de millorar la coordinació entre els diferents centres i cohesionar l’atenció, 

l’IMPD ha finançat diferents activitats per a famílies i professionals. Com ara:  

o Programa de suport a l’activitat aquàtica per a 11 CDIAP’s i 2 associacions d’atenció 

precoç, en la que han participat uns 122 infants (263 sessions). 

o Programa de mediació i traducció intercultural, del qual s’han beneficiat 75 famílies.  

o Accions de formació específica per a 113 professionals (10 sessions formatives) 

 

SUPORT A LES TRANSICIONS FAMILIARS I CRISIS CONJUNTURALS 

Objectiu 2. Facilitar l'atenció i l'orientació en les transicions lligades als processos de cicle vital, a canvis 

familiars estructurals o a canvis socials. Posant especial èmfasi en les dinàmiques familiars i els factors 

relacionals, emocionals i socials que generen fragilitat per a l'infant i en promoure les relacions 

intergeneracionals. 

 

 Atenció a famílies en crisi conjuntural 

 Grups de suport social a les competències parentals 

 Suport educatiu i orientació a les famílies d’adolescents 

 Increment del “Servei de famílies col·laboradores” 

 Xarxes comunitàries de ciutat i territori 

 “Bancs del Temps” i d’Intercanvi de Serveis 

 Activitats intergeneracionals 

 

Indicadors significatius 

L’adolescència suposa un moment de transició i crisi que precisa en molts casos d’un suport o 

acompanyament tant pel propi adolescent com per a la seva família i la relació entre ambdós. A 

Barcelona es promouen diferents accions i programes pensats per aquest suport i acompanyament 

necessaris. 

 Programes o iniciatives per donar suport a les famílies amb fills/es adolescents. Durant el 2016 

s’han dut a terme els següents programes o iniciatives des de Salut, Serveis Socials, 

equipaments socioeducatius de ciutat i de districtes, altres centres col·laboradors i Centres 

escolars, dels que desataquem: 

 

o Programa “Fem salut”:  18 centres educatius, 9.000 alumnes i les seves famílies. 

o Serveis Socials: 95 projectes d’atenció grupal per a adolescents i 3 projectes d’atenció 
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grupal  adreçats a pares i mares amb adolescents a càrrec.  

o Centres Oberts, amb accions per a famílies amb adolescents (xerrades amb especialistes 

i grups de suport a famílies, “Divendres en família” i tutories), amb  111 famílies 

participants. 

o Accions diverses per a famílies amb adolescents (xerrades, accions grupals...) realitzades 

per diversos centres com CIPAIS (26 famílies), EXIL (9 famílies), ARSIS (22 famílies) i 

Viqui Bernardet (5 famílies), amb un total de 62 famílies participants. 

o Centres escolars: Programa de suport educatiu a les famílies en els centres escolars, on 

s’han realitzat 17 xerrades sobre diferents temàtiques amb 740 famílies participants  

(611 el 2014 i 542 al 2015). 

o Divendres Adolescents a  Nou Barris. 

 

Centrant ara l’atenció social en l’orientació i suport a les famílies en situació de dificultat no tant 

relacionada amb les transicions en el seu cicle vital, sinó per condicionants personals i socials, parlem 

primer de les que han estat ateses pels Serveis socials.  

 Famílies ateses als Centres de Serveis Socials amb fills menors de 18 anys. Del total de famílies 

ateses als CSS,  13.768 són famílies amb infants menors de 18 anys.  Això suposa un increment 

del 8,15% respecte el 2015 en el que es van atendre 12.730 famílies i del 25,5% respecte el 

període 2013-2016 (10.972 famílies al 2013). Per tant, tot i que l’augment de famílies ateses 

amb menors de 18 anys és força significatiu (entre el 2012 i el 2016) i el creixement estable dels 

anys 2014 i el 2015, al 2016 s’ha tornat a experimentar un increment. Aquestes famílies han 

estat ateses a través d’un suports bàsic o mitjançant un pla de tractament que incorpora 

diferents recursos i acció professional educativa i psicosocial. L’atenció ha estat individual, 

familiar o grupal, segons les seves necessitats. 

 

 

Gràfic  6: Nombre de famílies amb fills menors de 18 anys ateses als CSS (2012-2016).Font: SIAS. Departament 

de Gestió de sistemes d’Informació. Ajuntament de Barcelona. 
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 De les 13.768 famílies amb infants menors de 18 anys ateses  en el CSS,  1.029 famílies tenen 

SAD socio-educatiu, dirigit a famílies amb fills menors de 18 any o amb discapacitats.  Això 

significa que només un 7,5% dels serveis d’atenció domiciliaria tenen un caràcter 

socioeducatiu (l’any passat era un 6,3%). Habitualment aquest recurs s’utilitza més amb gent 

gran i això fa que els perfils professionals estiguin més orientats a atendre aquesta població. 

 

 

         Gràfic  7: Nombre de famílies ateses pel SAD socioeducatiu. Evolució 2012-2016. 

 Servei de famílies col·laboradores, servei adreçat a famílies en situació de dificultat temporal 

per atendre als seus fills. L’any 2016, els infants atesos dins dels Serveis de Famílies 

col·laboradores ha estat de 73 (56% són nenes i el 44% són nens). S’observa una davallada pel 

que fa al nombre d’infants atesos (82 l’any 2015).  

Pel que fa al nombre de famílies que formen part del Banc de Famílies Col·laboradores, l’any 

2016 han estat de 75 famílies, mentre que l’any 2015 fou de 113. Per tant, s’observa un descens 

respecte a l’any anterior, així com en relació a l’inici del període observat (2013-2016) que fou 

de 79.  Fet que s’explica per l’actualització del banc que es va fer, on famílies inactives o de 

col·laboració molt esporàdica van donar-se de baixa definitivament. 

 

 
Gràfic  8: Nombre de famílies que formen part del Banc de famílies col·laboradores i nombre d’infants atesos dins 

del Servei.   
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PACTE PER MILLORAR L’ÚS DEL TEMPS DE LES FAMÍLIES 

Objectiu 3. Fomentar la conciliació del temps familiar necessari per a la criança i l’educació dels infants, 

amb la vida quotidiana i laboral en el marc d’un Pacte del temps a la ciutat 

 

 Anàlisi, recerca i publicació “Usos del temps en la Infància a la ciutat de Barcelona” 

 Sensibilització de les empreses per conciliar la vida personal, familiar i laboral. La Xarxa NUST 

 Campanya per promoure la responsabilitat compartida a la llar en l’àmbit domèstic 

 Activitats per a infants i famílies als Casals Infantils  sobre la corresponsabilitat en els treballs de 

cura 

 Programa “Temps per a tu”:  suport a les famílies amb infants amb discapacitat per a la 

conciliació i la gestió dels temps 

 

Indicadors significatius 

 Conciliació de la vida familiar i  laboral. En aquest marc de conciliació de les famílies s’està 

treballant amb entitats i empreses per afavorir qualitat i temps d’atenció als infants. 

Concretament, el programa adreçat a famílies amb infants amb discapacitat “Temps per Tu” 

està present a tots els districtes de la ciutat. Durant l’any 2016 hi han hagut grups en diferents 

equipaments públics, amb un total de 154 infants participants (en edats compreses entre els 0 i 

els 18 anys) que representa un 6,2% més respecte al 2015 i un 23,2% respecte el període 2013-

2016. El nombre d’activitats organitzades dins del Programa ha estat de 717 (272 més que l’any 

2015) que suposa un augment del 61,1% respecte el 2015 i un 114% en relació al període 

observat (2013-2016). 

 

 

Gràfic  9: Infants participants al projecte “Temps per tu”. Evolució 2013-2016. 
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 Pel que fa a les empreses participants en el projecte xarxa NUST de treball en xarxa, per 

promoure i intercanviar experiències en torn d’una nova organització del treball que fa possible 

l’harmonització del temps personal, laboral i familiar, també han augmentat.  Durant l’any 2016 

les empreses participants en el projecte xarxa NUST han passat de 102 a 110 empreses. 

Destaquem que des del 2013 fins al 2016 s’ha donat un increment continuat que ha estat del 

29,41% pel període 2013-2016. 

 

 

         Gràfic  10: Evolució empreses participants al projecte de la xarxa NUST (2013-2016). 
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SÍNTESI LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

 

 

INFÀNCIA I RELACIONS FAMILIARS 

ACCIONS PROMOCIO 

COPETENCIES 

PARENTALS 

 Diversificació i progressiu augment de programes i actuacions d’acció 

educativa o de suport a les competències parentals familiars, des de 

diferents serveis i equipaments que treballen amb infants (Centres 

Oberts, Projecte Piadós, 4 Vents, Ludoteques i Casals infantils, CSS, 

Biblioteques, centres educatius, agència de salut, entitats, xarxes 

d’infància i acció comunitària, DTE’S...).   

SUPORT A LES 

TRANSICIONS 

FAMILIARS 

 Programes i iniciatives per a donar suport a les famílies amb fills 

adolescents  des de diferents àmbits  i serveis (Fem Salut: 9.000 

alumnes, 98 projectes d’atenció grupal des dels SSB, centres escolars, 

etc.) 

 

 Augment molt significatiu (39%) dels infants i famílies ateses des dels 

EIPIs municipals. Destacable la diversitat dels grups terapèutics de 

suport per donar resposta a problemàtiques diverses.  

 

 Augment molt significatiu del nombre de famílies ateses amb menors 

a càrrec als centres de serveis socials (2012-2016 un 69.6%).  

 

 Manteniment del nombre de famílies que formen part del Banc de 

Famílies Col·laboradores  i estabilitat en el nombre d’infants atesos. 

CONCILIAR TEMPS 

FAMILIAR I LABORAL 

 Augment d’accions adreçades a donar suport a les famílies per 

conciliar el temps familiar, laboral i personal, així com també un 

augment en el nombre de famílies que s’han beneficiat. 

 

- Famílies participants: +23,2% 

- Programa temps per a tu: +114% d’activitats dissenyades 

- Xarxa d'empreses NUST: +29,4% d’empreses participants 
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Els objectius d’aquesta línia estratègica se centren en l’assoliment  educatiu  i la promoció de la salut 

integral dels infants, tant pel que fa a hàbits de vida saludables, com al seu  desenvolupament 

socioeducatiu i cultural. 

 

ASSOLIMENT EDUCATIU  

Objectiu 1. Aconseguir l’assoliment educatiu de l’infant que li permeti desenvolupar al màxim les seves 

capacitats i oportunitats en totes les etapes escolars 

 

 Projectes de Vinculació de les Escoles Bressol i P3.  

 Mètodes educatius i plans d’estudis adaptats 

 Programa Èxit Escolar i projectes de suport al reforç de la lectura 

 Impuls de projectes educatius compartits escola-entitats-universitat 

 “Club de deures” a les Biblioteques 

 Projecte Shere Rom:  promoció èxit escolar en la població gitana 

 Atenció a les Necessitats Educatives Especials 

 Desplegament del Pla de prevenció de l’absentisme escolar 

 Comunitat educativa: escola/família/infant 

 

Indicadors significatius 

A Barcelona s’ha donat molta importància a l’èxit educatiu dels nois i noies. Per a això des de fa uns anys 

s’han implementat diferents programes amb l’objectiu prioritari de reduir els nivells de fracàs actuals, 

l’absentisme, l’abandonament escolar i assolir l’èxit escolar per a tothom.  

 Des de les escoles es treballa amb el programa “Èxit 1”, que té com a objectiu reforçar les 

competències bàsiques, adquirir tècniques i hàbits d’estudi, així com ajudar en els deures 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3.   Infància i estils de vida 

 

DESENVOLUPAMENT D’UNA XARXA D’EQUIPAMENTS, 

RECURSOS I PROJECTES D’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA DE 

PROXIMITAT PER PROMOURE HÀBITS I ESTILS DE VIDA 

SALUDABLES (FÍSICAMENT I EMOCIONALMENT) I LA 

PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC 
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acadèmics.  L’any 2016,  el nombre de centres educatius que han participat ha estat de 136 

entre escoles d’Educació Primària i Instituts de Secundaria. Pel que fa als alumnes, van 

participar un total de 2.500 alumnes, el que suposa un augment del 47,6% respecte l’any 2015 i 

d’un 115,7% d’increment pel període (2013-2016). 

 

Aquest creixement coincideix amb la consolidació del programa com a proposta 

d’acompanyament educatiu a l’alumnat amb més dificultats. En relació a l’impacte del 

programa, cal destacar l’esforç en la millora de la metodologia emprada que ha sistematitzat 

els instruments de seguiment i coordinació amb el professorat, ha formalitzat informes 

d’avaluació individualitzat i trobades amb els pares al llarg del procés. 

 

 

              Gràfic  11: Nombre d’alumnes participants als programes d’èxit eductiu. Evolució 2013-2016. 

 

 Durant el 2016, també s’han portat a terme altres programes per l’èxit educatiu, com ara: “Èxit 

Estiu” on 61 centres educatius de la ciutat han obert les seves aules per acollir els prop de 2.308 

alumnes que han participat en l’edició d’aquest programa. Com a novetat d’enguany, de forma 

experimental cinc instituts han estès l’activitat a tres dies del mes d’agost. L’activitat s’emmarca 

dins del pla de «Suport a l’estiu, èxit al setembre» que el Consorci d’Educació impulsa 

conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i vol ajudar l’alumnat de primer a quart d’ESO 

amb més de dues assignatures suspeses al juny a afrontar amb èxit l’avaluació extraordinària de 

setembre. 

 

Tot i que hi ha un lleuger increment del 2.2% en relació a l’any 2015, s’observa un increment 

força més significatiu pel període (2013-2016), que correspon a un 22%.  
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Gràfic  12: Nombre d’alumnes participants als programes Èxit Estiu. Evolució 2013-2016. 

També cal mencionar, en aquesta línia el Programa Èxit 2 de suport a l’atenció de les diversitats als 

centres. Aquests tallers per a la diversificació curricular es duen a terme en entitats o institucions de la 

ciutat de Barcelona o dins els mateixos centres. Dins l’àmbit pràctic de la diversificació curricular, també 

hi ha tallers que faciliten un apropament de l’alumnat al món professional i laboral. 

 Durant el 2016, el Consorci d’Educació de Barcelona, també ha desenvolupat un Programa Eines 

per al canvi educatiu, que es un programa de formació i acompanyament als centres de 

Barcelona per a la innovació educativa (cursos 2016-17 i 2017-18). Amb la col·laboració de l’ICE-

UAB. la facultat de ciències de l’educació UAB. 

 

 En la mateixa línia, cal anomenar el  Programes de suport a la lectura de l’IMEB, que està 

implementat a  4 Districtes de la ciutat (Eixample, Sants Montjuïc, Les Corts i  Nou Barris) en el 

que participen un total de 597 alumnes inscrits el 2016.  Al 2015 en van ser 571 i 547 al 2014. 

Per tant, s’observa una tendència creixent moderada durant els 3 anys (2014-2016). 

 2014 2015 2016 % variació 2014-2016 

Nombre d’inscrits Programes de suport a la 

lectura de l’IMEB 547 571 597 9,14% 

Taula 11: Nombre d'inscrits als programes de suport a la lectura de l'IMEB. 2014-2016. 

 

 Durant els darrers cursos en què es disposen dades,  la tendència indica un increment del 

nombre d’aprovats al finalitzar l’Escolarització Obligatòria. 

Pel que fa al batxillerat, tot i que va haver una davallada durant el curs 2011-2012, les dades 

informen que el nombre d’alumnes aprovats al finalitzar el batxillerat també s’ha anat 

incrementat, encara que en el darrer curs escolar també ha disminuït lleugerament (0,34%).  
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                       Gràfic  13: Estadística de l’ensenyament. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

 Absentisme. En quant al percentatge d’alumnes absentistes en els nivells d’educació 

obligatòria,  es compta amb les dades de les Comissions d’absentisme dels Districtes que 

estimen que durant l’any 2015 va haver-hi un 0,47% a l’Educació Primària i un 1,23% d’alumnes 

absentistes a la Secundària Obligatòria. Com es pot veure al gràfic 6, tot i que el any 2014 va 

haver un petit increment, l’evolució de l’índex d’absentisme ha disminuït en el darrer any.  

 

Pel que fa al curs 2015-2016, des del Consorci d’Educació, no es disposen  encara de les dades 

d’absentisme. 

 

                     Gràfic  14: Consorci d’Educació de Barcelona. 
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 Així mateix, destacar el Programa Shere Rom: intervenció socioeducativa per a la inclusió, que 

té entre d’altres finalitats la prevenció de l’absentisme en la població d’ètnia gitana i en el que 

també col·labora la UAB.   

 

Durant el curs 2015-2016, han  participat 141 alumnes, de 3 Centres Educatius (CEIP Concepció 

Arenal, CEIP Bernat i Boïl i l’ IES Joan Coromines) i de 3 equipaments (Biblioteca Bon Pastor, 

Centre Cívic Tom i Guida i el Punt Òmnia de Gràcia) de 5 districtes de la ciutat.  

Així mateix, a l’abril del 2016 s’ha celebrat una jornada organitzada per  la UAB, en la que han 

participat a banda dels nois i noies integrants del programa,  els seus companys de centre, amb 

la presència d’un total de 250. 

 

 Escoles Bressol Municipals. En quant a l’atenció educativa i  socialització de la primera infància,  

des de la proximitat en les escoles bressol,  cal posar de manifest que el curs 2016-2017, s’ha 

iniciat amb un total de 8.194 places disponibles a les 98 escoles bressol.  

 

S’observa, per tant, un creixement mantingut durant el període (2013-2016) d’un 3,2%.  

 

 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’Escoles Bressol 95 95 97 98 

                       Taula 12: Nombre d’Escoles Bressol de Barcelona. 2013-2016. 

 

 

                                        Gràfic  15: Evolució nombre d’Escoles Bressol i places disponibles. Període 2013-2016. 
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PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Objectiu 2. Desenvolupar programes preventius i de detecció precoç per a la promoció de la salut, hàbits 

i estils de vida saludables, atenent especialment els aspectes de desenvolupament, de conducta i 

emocionals de l’infant. 

 Pla de vacunacions 

 Programa Salut i Escola 

 Educació afectiva i sexual: programa “Parlem-ne; no et tallis” 

 Assessorament i atenció individualitzada a adolescents i joves sobre el consum de drogues 

 Assessorament a les famílies amb fills/filles consumidors/es 

 Elaboració d’un diagnòstic, planificació i avaluació de forma participativa i intersectorial del 

programa “Salut als barris”.   

 Recollida periòdica d’informació a mostres representatives als escolars sobre la salut 

 CDIAPs: Centre de detecció i Atenció Primerenca 

 Escolta i orientació sobre l’estat anímic dels infants i adolescents 

 Projecte de Convivència dels Centres Escolars, per a prevenir les conductes violentes 

 Programa de prevenció de relacions abusives de parella  

 Guia per la detecció i actuació en cas de violència masclista 

 Projectes de grup per a prevenir les conductes violentes,  adreçats a adolescents en el marc dels 

SSB  

 Projecte per a la prevenció de la mutilació genital (formacions a professionals del Circuit 

Barcelona contra la violència vers les dones i altres) 

 

Indicadors significatius 

 L’any 2016 s’han plantejat els següents programes d’educació de la salut i prevenció d’hàbits 

poc saludables: PASE.Bcn, on hi ha participat 53 centres, amb una participació de 3.256 

adolescents; sobre Canyes i petes, on hi ha participat 60 centres amb una assistència de 3.741 

adolescents; Canvis, on hi ha col·laborat 80 centres i  participat 5.532 adolescents; Parlem-ne!  

No et tallis, on hi ha participat 74 centres amb una participació de 4.783 adolescents i Fem 

Salut, amb la col·laboració de 18 centres i la participació de 9.000 adolescents i les seves 

famílies. Per tant, en total hi han participat un total de 154 centres educatius i uns 26.312 

adolescents.  
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                  2013 2014 2015 2016 

Nom Programa Centres  Alumnes Centres  Alumnes  Centres  Alumnes  Centres Alumnes 

PASE.Bcn 62 4.598 * * 57 3.960 53 3.256 

Sobre canyes i 

petes 

75 6.640 * * 63 2.278 60 3.741 

Canvis 73 6.148 * * 84 5.917 80 5.532 

Parlem-ne! No et 

tallis 

63 5.136 * * 75 4.669 74 4.783 

Fem Salut 21 15.888 * * 20 10.035 18 9.000 

TOTAL 294 38.410 319 19.522 299 26.859 285 26.312 
Taula 13: Nombre de centres i alumnes participants als programes de prevenció en matèries de salut per adolescents. 2013-2016.  

 

S’observa, que en el període estudiat 2013-2016, el nombre total d’adolescents assistents als 

diferents programes ha decrescut  un 31,58% i el nombre de centres educatius participants s’ha 

vist lleugerament disminuït. No obstant, la davallada de població participant més significativa es 

dona entre el 2013 i el 2014, mantenint-se a l’alça significativament a partir d’aleshores, tant pel 

que fa al nombre de joves participants com de centres col·laboradors.  

 

 Servei d’orientació a la drogodependència (SOD) amb joves consumidors de drogues. Durant el 

2016 s’han atès 455 joves dels quals 41 han estat derivades al CAS i/o CSMIJ. Si comptem els 

joves atesos en presència de les seves famílies durant el 2016, han estat  517 joves (507 

famílies el 2015).  

 2014 2015 2016 

Nombre famílies ateses SOD 550 507 517 
                                         Taula 14: famílies ateses pel Servei d’Orientació a les Drogodependències. 

 L’any 2015 es va posar en marxa el Servei  “Aquí t’escoltem”,  adreçat a joves de 12 a 20 anys, 

que té com a objectiu proporcionar eines i recursos per enfortir les habilitats personals i socials, 

així com  fomentar el creixement personal dels adolescents. 

 

Aquest servei ofereix:   

o Activitats grupals, tallers i espais de reflexió, on poder parlar de sentiments i emocions, 

on resoldre conflictes, i treballar l’autoestima, el respecte, l’assertivitat... 

(Com per exemple; Selfie: com et veus?, com et veuen?, Karate, Taller Art en 

Moviment...) 

o Un servei d’atenció i orientació individual. 

 

Són 6 els equipaments de joves de la ciutat que el desenvolupen, concretament  l’Espai Jove 

Garcilaso (Sant Andreu), Aquí t’escoltem Ciutat Vella, Espai Jove les Basses (Nou Barris), Espai 



 
 

 

42 
 
 

Pla Municipal per a la Infància  2013-2016 

Ajuntament de Barcelona 

Jove La Fontana  (Gràcia), Espai Jove Jovecardí (Les Corts) i un de nova creació al 2016, el  Casal 

Jove Casa Sagnier (Sarrià-Sant Gervasi). 

 

Durant l’any 2016 pel que fa al servei  l’atenció individual, són 526 adolescents, els que han 

rebut assessorament i suport professional, la qual cosa suposa un increment del 85.6% en 

relació a l’any anterior. 

D’altra banda, els adolescents han fet un total de 2.029 usos de les diverses activitats 

realitzades, com ara xerrades, cinefòrums, tallers específics, etc. Per tant, es pot afirmar que el 

servei es consolida, observant-se un augment molt significatiu de la participació respecte l’any 

2015. 

*Nota: podria ser que un adolescent hagi participat en una activitat en més d’una activitat 

organitzada pel servei. Per tant, no està comptabilitzat com a participants sinó com a usos. 

 Pel que fa als motius de consulta dels nois i noies que demanen ser atesos a l’Aquí t’escoltem, 

cal destacar per sobre de tots i amb molta distància de la resta de motius, els que fan referència 

a les dificultats en l’entorn familiar (38%). Com a segon i tercer motius de consulta hi trobem 

les dificultats per relacionar-se (15%)  i la desorientació vital (14%). En quart lloc i amb un 10% 

hi trobem les dificultats en la relació de parella. La resta de motius de consulta els trobem per 

sota del 8%.  

 

 

 

 Per tal de potenciar el coneixement sobre la salut de la població escolar, i poder prevenir 

comportaments de risc, es realitza cada quatre l’enquesta FRESC des de l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona. La mostra es prou important i s’extreu de la població d’estudiants de 2n. 
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D’ESO a 2n. de Batxillerat. La darrera va ser al 2012 i durant el 2016 s’està administrant de nou 

l’enquesta a mostres representatives de les escoles per tal d’actualitzar els resultats.         

  

 Pel que fa a les dades de salut mental infantil i juvenil facilitades pel Servei Català de la Salut,  

observem que durant el 2015 en els Centres de Salut Infanto-Juvenil -CSMIJ- de la ciutat, s’han 

atès un total de 10.400 infants i adolescents, dels quals els 62% són nens i nois, front al 32% de 

nenes i noies. 

 

Gràfic  16: Menors residents a Barcelona atesos als Centres de Salut Mental. Any 2015. Font: CMBD-SM 2015 

Si s’observa la distribució per districtes, Sant Martí (18%), Nou Barris (15,7%) i Sant Andreu 

(12,5%) són els que atenen el major nombre de població de la ciutat.  

 

                   Gràfic  17: Nombre de menors atesos als CSMIJs per districte i sexe. Any 2015. Font: CMBD-SM 2015 
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En relació a l’evolució en els darrers anys, de les primeres visites realitzades als infants i 

adolescents atesos als CSMIJ de la ciutat, s’observa un increment progressiu a l’alça, i tot i que a 

l’any 2013, es redueix el nombre de primeres visites, en general l’increment és molt significatiu, 

amb una variació 2011-2015 d’un 87%. 

 

                                   Gràfic  18: Nombre d'atesos per primer cop als CSMIJs. Evolució 2011-2015. Font: CMBD-SM 2015 

Pel que fa a la prevalença de diagnòstics dels infants atesos a Barcelona, un 17,9% dels infants i 

adolescents són diagnòstics per trastorn d’ansietat, un 16,5% són diagnosticats de TDAH, i el 

14,7% se’ls diagnostica de trastorns de l’estat d’ànim.  
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GRUPS DIAGNÒSTICS TOTAL % 

TDAH 1.778 16,5% 

TRASTORNS ALIMENTARIS 143 1,3% 

TRASTORNS DE LA CONDUCTA 722 6,7% 

TRASTORNS AUTÍSTICS 171 1,6% 

TRASTORNS DESINTEGRATIUS DE LA INFÀNCIA 1 0,0% 

ALTRES PSICOSIS DE LA INFÀNCIA 427 4,0% 

TRASTORN MIXT DEL DESENVOLUPAMENT 258 2,4% 

TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS 31 0,3% 

TRASTORNS AFECTIUS GREUS 78 0,7% 

TRASTORNS DELIRANTS 9 0,1% 

TRASTORNS LÍMIT DE LA PERSONALITAT 65 0,6% 

TRASTORN ANTISOCIAL DE LA PERSONALITAT 26 0,2% 

DROGUES-ALCOHOL 34 0,3% 

TRASTORNS D'ADAPTACIÓ 1.582 14,7% 

TRASTORNS D'ANSIETAT 1.919 17,9% 

TRASTORNS DE L'ESTAT D'ÀNIM 233 2,2% 

ALTRES DIAGNÒSTICS 3.267 30,4% 

TOTAL INFANTS/ADOLESCENTS 10.744 100% 

     Taula 15: Prevalença de diagnòstics dels infants atesos a Barcelona segons sexe i grups d'edat. CMBD-SM. Any 2015. 
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 En quant a l’evolució dels embarassos en adolescents:  a banda d’un lleuger increment  l’any 

2010, a partir d’aquest any el nombre d’embarassos en noies de 15 a 19 anys, ha anat 

disminuint progressivament, concretament un 10,30%  en  el darrer any.  

El millor coneixement de les mesures anticonceptives, té a veure amb la disminució del nombre 

d’embarassos, la qual cosa estaria relacionada amb els diversos programes de prevenció. 

Les dades sobre l’evolució del nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs té el mateix 

comportament, disminuint progressivament. En relació al darrer any que tenim dades la 

disminució ha estat d’un 16,7%.  

 

Gràfic  19: Nombre d'embarassos i d'interrupcions voluntàries en noies de 15 a 19 anys a Barcelona 2009-2012.  

Departament de Salut Generalitat de Catalunya i La Salut en xifres a Barcelona 2012 de ’Agència de Salut Pública. 

En els darrers anys s’han anat implementat diferents programes preventius d’educació afectiu-

sexual i prevenció de les relacions sexuals no protegides. Alguns d’aquests programes són: 

“Parlem-ne; no et tallis”, implementat des dels Centres Educatius i que s’adreça a estudiants 

de secundària, es pot participar des de 3er d’ESO,  2n de batxillerat o de cicles formatius. També 

cal mencionar el projecte Jasp a Nou Barris i tallers de relacions Afectives als Instituts, 

implementats des dels Serveis Socials mitjançant els educadors socials del programa A Partir del 

Carrer (APC). 

 Per últim, la detecció precoç de dificultats en el desenvolupament d’infants entre 0 i 6 anys. 

L’any 2016 en els dos EIPI municipals, el de Ciutat Vella i Nou Barris, han estat atesos 815 infants 

(263 nenes, que representen el 32% del total d’infants atesos i 552 nens, que representen un 

68% del total d’infants atesos) en els diferents CDIAP municipals. Increment del 9% d’infants 

atesos en relació amb l’any 2015, en el que es van atendre 774 infants. Enguany un 9% més de 

nenes i un 3,6% més de nens. Per tant, cal remarcar que el nombre d’infants atesos ha anat en 

augment respecte l’any 2013 (com es pot apreciar en el gràfic 12), amb un increment del 42,2% 

pel període (2013-2016). L’any 2016 per cada 3 infants atesos pels dos CDIAPs, 2 eren nens i 1 

era nena. 

Això suposa una millora en la detecció precoç i per tant, en la prevenció de problemes en 

l’evolució posterior. Aquesta tendència en l’augment de la detecció de casos es consolida, tal i 

com es pot veure en la gràfica, i està sent constant des del 2012.  
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Gràfic  20: Centre de detecció i atenció primerenca  CDIAP municipals. Evolució 2012-2016. 

 

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE SOCIOEDUCATIU 

Objectiu 3. El desenvolupament socioeducatiu de l’infant com a procés de creixement i socialització a 

partir del lleure socioeducatiu 

 Centres Oberts  

 Xarxa de Casals i Ludoteques infantils 

 Programa d’activitats i Vacances d’estiu 

 Activitats extraescolars dels districtes 

 Pla d’equipaments per adolescents i joves i Punts JIP 

 Programes pels adolescents de 12 a 16 anys 

 Projectes de convivència i interculturalitat  

 Ciberaules: espais per a infants i pares amb dificultats per accedir a les noves tecnologies 

 Programes per a promoure estils de vida sostenibles 

 

Indicadors significatius 

 Centres Oberts. L’any 2016 s’ha ampliat la xarxa de Centres Oberts amb dos més. Amb la 

inauguració del Centre Obert el Campanar del la Fundació del Raval i el Centre Obert Projecte 

Socioeducatiu Poble Sec, comptem amb 25 centres, respecte als 23 al 2015.  

La participació d’infants i adolescents en activitats de lleure en les que es promou la convivència 

i cohesió entre iguals, compensa altres àmbits sociofamiliars, així com complementa els 

aprenentatges escolars. S’han experimentat una reducció pel que fa al nombre d’usuaris entre 

l’any 2015 i 2016, passant de 2.723 infants a 2.369 la qual cosa suposa una davallada del 13%. 

D’aquests infants atesos, el 45.8% són nens i el 54.2% nenes. Aquest decrement s’explica pel fet  
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que la població de nens i nenes participants s’ha mantingut més estable i ha disminuït la 

mobilitat, per tant, el decrement de la rotació seria un aspecte positiu per la dinàmica i 

l’organització del servei. 

En els Centres Oberts Municipals de Les Corts i Sant Martí, del total d’ infants participants, el 

51% han estat derivats des dels SSB i EAIA. Pel que fa als Centres Oberts amb conveni d’un 50 a 

un 80% dels infants són derivats des dels SSB i EAIA. 

 

 

 
                  Gràfic  21: Nombre de persones usuàries dels Centres Oberts municipals.. 

 

 

 

 Casals Infantils i Ludoteques. L’any 2016, el nombre d’inscrits als Casals Infantils municipals és 

de 2.714 infants (51,73% són nenes i un 48,27% són nens). Són els 8 Districtes que compten 

amb aquest servei (Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi, Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou 

Barris, Sant Andreu i Sant Martí).  

Pel que fa a les Ludoteques municipals, l’any 2016,  han estat inscrits 2.872 infants (47,79% són 

nenes i un 52,21% són nens). Són 7 els Districtes que compten amb aquest servei  (Ciutat Vella, 

Les Corts, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Martí). Per 

tant, s’observa en el període 2013-2016 un augment molt significatiu de les persones usuàries 

participants, tan pel que fa als casals infantils (increment d’un 59.8%) com a les ludoteques (un 

46.4% més). 
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                                  Gràfic  22: Nombre d’infants a les Ludoteques i Casals municipals. Evolució 2014-2016. 

 

 Activitats de la Campanya d’Estiu. Durant l’any 2016 s’han organitzat 785 activitats             

(casals, colònies, Campus Olímpia, ...) en les que han participat uns 102.931 infants inscrits. 

Això suposa un increment del 11,5%, respecte a les 92.325 inscripcions de l’any 2015. S’observa 

un augment progressiu de la participació dels infants a les activitats d’Estiu municipals. 

 

 

 

                                                    Gràfic  23: Evolució usuaris activitats Campanya d’Estiu Municipal (2013-2016). 

 

Aquest increment s’explica  per l’ampliació dels barems d’accés als ajuts econòmics que ha 

comportat un augment de les beques assignades. L’Ajuntament ha concedit un 39% més que 

l’any 2015, per garantir que tots els infants que ho vulguin puguin participar en les activitats  
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d’estiu. S’han atorgat  15.186 beques, per un import total de euros, un 2.625.747€,  un 34.8% 

més que l’any 2015. 

 Aquesta Campanya d’Estiu inclou també en el  programa de monitors i monitores, personal de 

recolzament especialitzat en la integració d’infants amb discapacitat. En aquest sentit, l’Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) ha concedit ajuts en concepte de monitors de 

suport per a 707 infants (474 nens i nenes integrats en les activitats ordinàries de la campanya 

d’estiu i 233 en casals especials per a infants amb discapacitat), que suposen un augment del 

19.6%  respecte l’any anterior. 

 

La participació d’infants per gènere és un 72% nens i 28% nenes en les activitats ordinàries i 

d’un 70% nens i 30% nenes en els casals especials. El pressupost total destinat ha estat de 

535.546,83€ (un 25% més que l’any 2015), que inclou el cost dels monitors/es de suport en les 

activitats de la Campanya d’Estiu i el cost de la formació d’aquests professionals (1.083,90€), 

així com el suport econòmic ofert als casals específics per a infants amb discapacitat (38.464€).  

 

 

 2013 2014 2015 2016 VARIACIÓ 

Nº d’infants participants en casals d’estiu 

especials 
- 188 213 233 - 

Nº d’infants participants en casals d’estiu 

ordinaris 
- 271 375 474 - 

TOTAL  PARTICIPANTS  450 459 591 707 57.1% 

PRESSUPOST  DESTINAT 245.256€ 310.467€ 428.674€ 535.547€ 118.3% 
Taula 16: Evolució usuaris activitats Campanya d’Estiu Municipal i IMPD (2013-2016). 

 

 Pel que fa als diversos serveis municipals d’informació, suport i assessorament adreçats al 

col·lectiu d’adolescents de 12 a 16 anys de la ciutat (73 Punts JIP, XPIJ, CIAJ i CAAJ) durant el 

2016, han tingut 24.064 consultes per part dels adolescents (Gràfic 15), respecte a les 27.853  

consultes de l’any 2015. Per tant, es pot afirmar que els diversos serveis municipals d’informació 

juvenil han experimentat una lleugera disminució d’usos del 13,6% respecte a l’any 2015. 
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 Gràfic  24: Nombre de serveis adreçats a la població de 12-16 anys. Evolució 2012-2016. 

                    

 Àmbit Districtes:   

Espais i projectes adreçats a adolescents, que s’organitzen des dels diferents districtes de la 

ciutat, durant el 2015, n’hi han hagut 38 i són els següents:  

 5 a Ciutat Vella (projecte Franja Raval, projecte Franja Barceloneta, projecte Franja 

Gòtic-Pati Llimona, JAC Convent de Sant Agustí i tallers específics per a adolescents al 

Casal de Joves del palau Alós). 

 1 a l’Eixample (Eix Jove: projecte de dinamització juvenil a través de l’IES Fort Pius). 

 2 a Gràcia (Espai Jove la Sedeta, Espai adolescent de l'Espai Jove la Fontana);  

 3 a Horta-Guinardó (Ciber Aula Can Baró, C.I. Guinardó i C.I. Teixonera). 

 1 a Les Corts (Espai d'adolescents Jovecardi). 

 7 a Nou Barris (Espai Jove Les Basses, Casal de Joves Guineueta; Casal de Joves 

Prosperitat, Casal de Joves de Roquetes, "Ludojoves", Mòdul professional esportiu per a  

agrupaments i associacions juvenils del DTE).  

 4 a Sant Andreu (Sala adolescent de l'espai jove Garcilaso, projecte adolescent sala jove 

de Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor). 

 8 a Sant Martí (Casals de joves del Clot, Casal de Joves del Poblenou “Can Ricart”, CI El 

Vaixell, CI Sant Martí, CI El Drac, Ludoteca Maria Gràcia Pont, Ludoteca La Verneda, 

Ludoteca Ca l’Amó) 

 5 a Sants-Montjuïc (Espai 12@16, Espai Jove i Musical la Bàscula, Projecte "Tarda Jove al 

Poble-Sec", TIAF: taula d'Infància, adolescents i famílies de la Marina, diferents projectes 

del Servei de Noves Tecnologies del Punt Multimèdia de Robòtica i multimèdia de joves) 

 2 a Sarrià – Sant Gervasi (Espai Laboratori del Centre Cívic Sarrià, Espai Familiar Petit 

Drac que treballa amb mares adolescents)  
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En aquest sentit, destaquem una sensibilitat creixent respecte al col·lectiu d’adolescents des 

dels districtes,  donat  l’increment que s’observa en la realització de programes adreçats 

específicament a aquesta franja d’edat, per tal de donar resposta a les seves necessitats. 

 

PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT  

Objectiu 4. Promoure l'esport educatiu i l'activitat física com a hàbit de vida saludable en el marc del 

lleure socioeducatiu i per a la promoció de valors positius per al desenvolupament de l'infant com a 

persona 

 

 Programa d’activitats de suport a l’educació física escolar 

 Pla d’esport en edat escolar 

 Programa “per un esport sense barreres” 

 Participació de les famílies en les campanyes  de sensibilització contra la violència a l’esport 

 Concertació amb el CEEB i altes federacions esportives i entitats 

 Cohesió social amb l’esport: "Plans de Creixement" 

 

Indicadors significatius 

 Promoció de la pràctica esportiva. Amb l’objectiu de la prevenció del sedentarisme i la obesitat 

infantil, i per la millora de la salut física i l’estat anímic, durant l’any 2016, un total de 317 

escoles han participat en la promoció de la pràctica esportiva, tot formant part d’alguna de les 

activitats organitzades per l’Ajuntament de Barcelona. Per tant, s’ha augmentat en 22 escoles en 

relació al 2015. 

 

 L’Escola fa esport a la ciutat.  És un programa d'activitats de promoció esportiva que s'ofereix 

als centres educatius de la ciutat per complementar l'Educació Física curricular. Les activitats es 

duen a terme dins de l'horari escolar i n'hi ha oferta d'activitats per a tot l'alumnat d'educació 

infantil, primària i secundària. 

El programa d'activitats l'escola fa esport a la ciutat consta de 4 grans blocs d'activitats: 

o L’esport en curs 

o L’Esport fa per tu 

o Escala de valors 

o Reptes esportius de ciutat 

 

 L’any 2016, han estat 45 els programes de promoció esportiva i de l'activitat física en horari 

lectiu entre els infants, organitzats per l’Ajuntament de Barcelona o en col·laboració amb altres 

agents, amb un total de 71.414 alumnes participants, la qual cosa suposa un increment del  
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 11,5% en relació al 2015. S’observa un increment constant del 43.9% pel període (2013-2016) 

pel que fa a la participació d’alumnes a activitats esportives en horari lectiu.  

 

 

             Gràfic  25: Alumnes participants a les activitats de promoció esportiva en horari lectiu. Evolució 2012-2016. 

 Pel que fa als programes esportius  fora de l’horari lectiu, s’han realitzat un total de 8 

programes d’activitats:  

o Programa Convivim Esportivament 

o Pla Aprenem Esportivament 

 Plans d’Activació Esportiva 

 Plans de Creixement 

o Pla d’Eines per la Convivència (adreçat a adolescents); 

o Activitats organitzades pel Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB)  

o Seguiment de les activitats d’estiu dels Campus Olímpia 

o Seguiment campanya Futbol Net 

 

Amb un total de 138.449 participants, 73.307 nois i 65.142 noies.  Per tant, respecte als  

112.684 participants l’any 2015, ha hagut un increment del 22,9% de participació. 
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               Gràfic  26: Alumnes participants a les activitats de promoció esportiva fora de l’horari lectiu. Evolució 2014-2016. 

 

 Al llarg del període estudiat,  des dels Districtes, assenyalen algunes activitats, com ara   

L’Eixample, fora del l’horari lectiu s’han realitzat 

- Cros Escolar (Parc Joan Miró),   

- Esport al Nadal (CEM Fort Pienc i IE Joan Miró)  

 

Gràcia,  

- Fora de l’horari lectiu s’ha desenvolupat la Festa de l'Esport Infantil 

- Dins de l’horari lectiu s’ha desenvolupat el programa “Juga amb Gràcia” 

 

Horta-Guinardó, activitats d’esport en família, en la que han participat diverses entitats del 

Districte. 

 

 Subvencions individuals als nois i noies de 6 a 17 anys per a activitats esportives en horari no 

lectiu. L’atorgament per tercer any consecutiu d’aquestes subvencions ha evidenciat, l’èxit 

d’aquest Programa d’ajuts i la necessitat de la seva existència, com a mesura per garantir 

l’equitat d’accés a la realització d’activitats esportives en edat escolar a la ciutat, com ho 

demostren les xifres de sol·licituds atorgades, i l’increment que han experimentat  any rere any. 

Durant l’any 2016, s’ha donat un augment del 65% del pressupost atorgat respecte al 2015 i un 

271,75% respecte al període. Pel que fa a les ajudes econòmiques, s’observa un augment del 

60,3% d’infants beneficiats, en relació al 2015 però un 349,50% durant el període. 
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 2014 2015 2016 % Variació 

2015-2016 

% Variació 

2013-2016 

Sol·licituds atorgades 3.278 7.601 12.186 60,3% 271,75% 

Import total atorgat 584.272,36 € 1.593.233,14 € 2.626.327,15 € 65% 349,50% 
Taula 17: Alumnes participants a les activitats de promoció esportiva fora de l’horari lectiu. Evolució 2014-2016. 
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PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT SOCIOCULTURAL 

Objectiu 5. Promoure el desenvolupament sociocultural de l'infant com a procés educatiu a partir de les 

activitats culturals paraformals i no formals 

 

 Implementació d’un nou model d’ensenyament artístic 

 Impuls als centres públics de formació musical 

 Mapa dels ensenyaments artístics 

 Projecte “En Residència” 

 ReflexionArt: tutories d’Art  

 Jocs florals i Cors escolars 

 Consell de coordinació pedagògica 

 Programa d’activitats escolars 

 Programes Culturals als IES 

 Consolidació del projecte Escolab 

 Mostra de projectes de Recerca 

 Projecte “El quadern de la cultura” 

 Celebració del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Barcelona, el 2014 

 Espectacles infantils als centres cívics i campanyes a les escoles 

 Actuacions de barri: Carnestoltes, Festa de la Castanyada. Tallers per a infants i famílies. 

Exposicions a les escoles 

 

Indicadors Significatius 

 

 Durant el curs 2015-2016 i des de ja fa més de 20 anys, s’han dut a terme 2 programes de 

desenvolupament sociocultural  amb la participació de 26 centres educatius de la ciutat: 

 

o Tot Dansa:  

 Districtes de Ciutat Vella.  

 Nou Barris. 

 Sant Andreu.  

 Sants-Montjuïc.  

 Sant Martí. 

 Sarrià-Sant Gervasi (7 Instituts públics). 

o “Teatre secundària”- Jornades Joves de Teatre: Als 10 districtes de BCN (7 Instituts 

Públics). 

 

Cal afegir, també, l’activitat de les 4 Escoles Municipals de Musica (de 5 a 18 anys)  i  el “Taller 

de música per a nadons” que s’organitza des de la mateixa escola de musica amb la 

col·laboració de 3 escoles bressol municipals.  
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El nombre total d’alumnes participants en tots els programes ha estat de 2.744, desglossats de 

la següent manera: 

o “Tot Dansa”: 168 participants. 

o “Jornades Joves de Teatre”: 307 participants.  

o 4 Escoles Municipals de Musica: 1.370 participants. 

o “Taller de música per nadons”: 899 participants. 

 

Per tant, trobem que tant el nombre de centres amb un total de 26 centres (30 centres menys 

que l’any 2015), com el nombre total d’alumnes participants 2.744 alumnes (3.625 menys que 

l’any 2015) ha patit una forta davallada respecte a l’any 2015,  donat que enguany no s’ha 

participat en el “Cicle de Cinema”. 

 

 
2013 2014 2015 2016 

% Variació 

2014-2016 

Alumnes participants Programes 

Desenvolupament Sociocultural de l’IMEB 
2.923 4.232 6.369 2.744 -6,12% 

Taula 18: Nombre d'alumnes participants als Programes de Desenvolupament Sociocultural de l'IMEB. 2013-2016. 

 A més, des de l’IMEB s’ha desenvolupat per primera vegada al 2016, un projecte educatiu de 

lleure comunitari, on l’art és una eina per a treballar amb els adolescents temes 

d’apoderament,  autoestima i relació entre iguals.  

 

 A remarcar també el Projecte de lleure educatiu comunitari BAOBAB, que té com a objectiu: 

- Facilitar l'accés d'infants a projectes d'educació de lleure comunitari.  

- Considerar l’infant com a agent clau del territori. 

- Contribuir al desenvolupament integral d'infants. promovent l'adquisició de valors. 

- Reconèixer el valor educatiu de començar a treballar amb els infants i adolescents des 

d'una mirada que contempli a diferents col·lectius LGTBI. 

 

 En el mateix àmbit dels programes de desenvolupament sociocultural i al llarg del període 2013-

2016, en els Districtes s’han desenvolupat altres programes, per tal que els infants puguin 

desenvolupar tot un seguit de competències educatives aprofitant les oportunitats que ofereix 

l’entorn. A destacar algunes com ara: 

 

o Ciutat Vella:   

 Programa "Apadrina un equipament”. Projecte coordinat per la Fundació Tot Raval amb 

el suport de Raval Cultural, en el marc del Pla d’Educació de Ciutat Vella i el Districte de 

Ciutat Vella que impulsa la col·laboració entre els grans equipaments culturals i els 

centres educatius del barri. L’objectiu és desenvolupar projectes dins el currículum 

acadèmic al llarg del curs escolar. Projecte de dansa conjuntament amb l'Antic Teatre.  

 Participació del Servei d'Infància en el Festival "Mostra Sonora i Visual" del C.C. Convent 

de Sant Agustí.  
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 Projecte del Jardí Vertical al Claustre del Convent de Sant Agustí per a la dinamització en 

família.  

 Barceloneta: divendres en família. Accions obertes al barri per infants i famílies.  

 Creació d'espais autogestionats (mandales, polseres...).  

 Creació d'un canal de Youtube (Gravació i Edició de vídeo). 

o Eixample: programa “Creart” al Centre Cívic Fort Pienc,  PAE al Casal Infantil Urgell i la 

Mostra de Jocs i Joguines que es realitza des de la xarxa de casals infantils del DTE.  

o Les Corts: projecte “els grans fem contes per als nens i nenes”, amb 6 escoles participants i 

el Centre de Dia de Gent Gran. 

o Horta-Guinardó: programa “Cinema a la fresca” i  “Programa Integrason”. 
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SINTESI LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFÀNCIA I ESTILS DE VIDA 

ACCIONS PER 

ASSOLIRIMENT 

EDUCATIU 

 S’incrementa el nombre de centres educatius que participen en projectes per a l’èxit educatiu i 

augmenta molt (un 115.7%) el nombre d’alumnes participants. 

 Creixement mantingut del nombre d‘Escoles Bressol i del nombre de places.  

 Tendència a la disminució de l’índex d’absentisme.  

 Així mateix, es confirma la tendència en l’augment del nombre d’aprovats al finalitzar l’Educació 

Secundària Obligatòria (ESO). 

ACCIONS PER A LA 

PROMOCIO DE LA 

SALUT 

 Increment molt significatiu de la participació en els programes d’educació de la salut i prevenció 

d’hàbits poc saludables, adreçats a adolescents.  

 A remarcar la consolidació del Servei per a  Adolescents i Famílies i el programa i  “Aquí t’escoltem”.  

 Es constata un augment significatiu del nombre d’infants i adolescents atesos per primer cop en els 

CSMIJ de la ciutat, amb una variació entre el 2011 i 2015 d’un 87%. Prevalença dels diagnòstics 

TDAH:16.5%, Trast. d’Adaptació: 14.7%, Trast. Ansietat:17.9%. 

 Implementació de programes  preventius  d'educació afectiva-sexual i de prevenció de relacions no 

protegides:  “Parlem-ne, no et tallis”, Jasp. 

 CDIAP: consolidació del servei, augment i millora de la detecció precoç. Increment molt significatiu 

del nombre d’usuaris atesos (2012-2016: +54%). 

LLEURE SOCIOEDUCATIU  S’ha estabilitzat el nombre d’usuaris atesos als centres oberts i continua l’increment del nombre 

d’aquest tipus d’ equipaments, que  ha augmentat en dos més, amb un total de 25. 

 Es manté estable amb tendència a la baixa el nombre de consultes (24.064) a la franja 12-16 anys als 

serveis d’informació (73 punts JIP, XPIJ, CIAJ, CAJJ). A destacar les iniciatives adreçades als 

adolescents des de les activitats programades des dels districtes de la ciutat. 

 S’incrementa molt la participació d’infants als Casals Infantils  (+59.8%) i Ludoteques (46.4%).   

 S’ha incrementat el nombre d’infants i joves que han participat en les activitats de la Campanya 

d’Estiu (variació 2013-2016 d’un 65% més). Igualment significatiu ha estat l’increment del nombre de 

beques assignades per a poder accedir a les mateixes 

 A destacar l’increment d’infants i adolescents amb discapacitat participants (57% més), tant pel que 

fa a la campanya d’estiu ordinària com a la dels casals especials. 

PROMOCIÓ DE 

L’ESPORT 

 S’ha incrementat la participació als Programes de promoció de l’esport, tant en activitats dins de 

l’horari lectiu (43.9%+), com fora del mateix (22.9%+). Especialment significatiu és l’augment de les 

subvencions individuals als nois i noies de 6 a 17 anys per a activitats esportives en horari no lectiu per 

tercer any consecutiu. 

DESENVOLUPAMENT 

SOCIOCULTURAL 

 Disminució del nombre de programes de desenvolupament sociocultural, i en conseqüència de  la 

participació tant pel que fa als centres educatius com al nombre d’infants i adolescents participants. 
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Els objectius d’aquesta línia s’orienten a la identificació de factors de vulnerabilitat, violència i exclusió 

en la infància promovent mesures d’atenció, prevenció, detecció i tractament per a l’infant i la família.. 

També a contemplar l’espai públic com a socialitzador per l’acció socioeducativa.  

INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT 

Objectiu 1. Identificar factors de vulnerabilitat per a la infància en famílies amb manca de necessitats 

bàsiques i en situacions d'exclusió social, promovent mesures d'atenció, prevenció, detecció i tractament 

per a l'infant i la família a fi de disminuir la situació de vulnerabilitat de l'infant 

 

 Cobertura de necessitats amb ajuts econòmics: material i sortides escolars, lleure socioeducatiu 

 Atenció individual, familiar, en grup i comunitària als CSS 

 Detecció de situacions de manca de cobertura d’alimentació en l’alumnat escolaritzat 

 Mesures de detecció i intervenció d’infants en situació de risc social, fragilitat i nova pobresa en 

les escoles, centres oberts, casals infantils i ludoteques 

 Projecte d’atenció integral a famílies amb infants a càrrec de 0 a 6 anys, en situació de  pobresa 

i/o risc d’exclusió social 

 Projecte Piadós als Districtes de Ciutat Vella i Nou Barris, on s’atenen famílies amb infants de 0 a 

6 anys 

 Servei d’Inserció per a Famílies SISFArom. 

 Programes per famílies sense sostre 

 Habitatge d’inserció amb suport socioeducatiu 

 

 

Indicadors significatius 

En relació a la prevenció, detecció, atenció i tractament per situacions que suposen vulnerabilitat i 

exclusió per a infants, i en particular la d’aquells casos amb manca de cobertura de les necessitats 

bàsiques els indicadors més significatius són els següents: 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4.  Infància vulnerable i en exclusió social 

 

MILLORAR LA DETECCIÓ, L’ATENCIÓ, EL SUPORT I EL TRACTAMENT 

D’AQUELLES SITUACIONS DE MÉS VULNERABILITAT I EXCLUSIÓ 

SOCIAL DELS INFANTS I ADOLESCENTS I LES SEVES FAMÍLIES 
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 El número d’infants atesos als Centres de Serveis Socials,  als Servei d’Inserció per a Famílies 

SISFArom (servei d'inserció per famílies rom: gitanes excepte autòctones, que no són d'origen 

romanès, antic SASPI) i  als Serveis d’Inserció Social (SIS), ha passat entre l’any 2015 i 2016, de 

7.638 a 8.179 infants atesos. Això suposa un increment del 7% més respecte a l’any anterior. 

S’observa com s’estabilitza a l’alça l’increment de la població atesa.  

El total de menors atesos des del Departament d´Intervenció Social a l´Espai Públic, és de 472 

infants i es distribueix entre els següents serveis:  

o SISFA rom és el Servei d`inserció de Famílies rom (no autòctones): 168 infants.  

o SIS tractament Servei d`Inserció Social (persones sense llar): 128 infants. 

o SDI Servei de Detecció i Intervenció amb Menors no Acompanyats: 146 infants.  

o EIGO Equip d`Intervenció amb grups organitzats: 30 infants. 

 

 

                                       Gràfic 27: Nombre d’infants atesos pels Servesis Socials Bàsics, SIS i SISFArom. Evolució 2012-2016. 

 

 

Atenció alimentària i cobertura de necessitats bàsiques: 

 

 Ajut econòmic per a la infància 0-16 des dels CSS  

 

L’any 2015 per primer cop es va atorgar una ajuda específica per a cada infant en situació de 

vulnerabilitat i l’any 2016 s’ha continuat atorgant, amb el mateix  import de 100 euros mensuals 

per infant/adolescent. Enguany el nombre de nens i nenes beneficiaris ha estat de 19.336 amb 

una inversió econòmica de 22.476.370€. 
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El districte de Nou barris ha rebut el 22.8% del total dels ajuts a la ciutat, a més de Sant Martí, 

Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, que són districtes a on aquesta ajuda també ha estat significativa.

  

 

Ajuts de 0- 16 anys 2015 2016 % Variació 2015-2016 

Nombre nens i nenes beneficiaris  10.908 19.336 +77.3% 

Import ajuts de 0-16 (en €) 10.966.373,18 22.476.370 +105% 
              Taula 19: Nombre d’infants atesos pels SSB, SIS i SISFArom i import dels ajuts. Evolució 2012-2016. 

 

 Atenció alimentària per a famílies amb infants menors de 18 anys:  

o Ajuts individuals de menjadors atorgats pel Consorci d'Educació. Durant el curs 

2016-2017, des del Consorci d’Educació s’han atorgat un total de 23.617 ajuts, per un 

import de 17.613.845€. 

Aquests ajuts, tant a nivell de volum com d’import econòmic, presenten una 

progressió a l’alça en els darrers anys, tal i com es mostra en les següents gràfiques:  

 

 

 
Gràfic  28: Ajuts individuals de menjador atorgats pel Consorci d’Educació. Evolució 2013-2016. 

 

D’aquests 17.613.845€, l’Ajuntament de Barcelona ha aportat un total de 

14.250.235€ per tal de cobrir les sol·licituds individuals de menjador de les famílies, el 

que implica un 81% de l’import. És un import una mica inferior al 2015, en què 

l’Ajuntament va assumir 14.870.000 dels 16.505.000€ atorgats (90.1%).  
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Gràfic  29: Import adjudicació d’ajuts individuals de menjador atorgats pel Consorci d’Educació. Evolució 2010-2017 i l’aportació 

pressupostària de l’Ajuntament Font Consorci d’Educació de Barcelona. 

Per tant, s’observa una evolució progressiva i clarament a l’alça del tots els paràmetres 

estudiats, tant pel que fa al nombre d’ajuts de menjador atorgats, com de l’increment de 

l’import destinat pel Consorci d’Educació de Barcelona, així com de l’aportació pressupostària de 

l’Ajuntament que entre el  període estudiat s’incrementa en un 197%. Aquest increment 

s’observa de manera significativa sobretot a patir del curs 2014-2015, com a resposta a la 

incidència de la crisi econòmica i l’afectació d’ aquesta en les famílies. 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 % Variació 

2014-2017 

Nombre d’ajuts menjador atorgats  15.479 17.155 19.751 22.464 23.617 52.6% 

Import d’ajuts menjador (en €) 8.282.450€ 9.456.360€ 11.540.765€, 16.505.000€ 17.613.845€ 112.7% 

Aportació Ajuntament a ajuts 

menjador 

4.798.029€ 5.700.000€ 8.169.128€ 14.870.000€ 14.250.235€ 197% 

% aportació Ajuntament (sobre el 

total import ajuts) 

58% 60.3% 70,8% 90.1% 81%  

Taula 20: Nombre d'ajuts menjador atorgats, import dels ajuts, aportació i % Ajuntament de Barcelona. 2013-2016. 

o Dins dels ajuts econòmics a famílies atorgats pels CSS (esmentats a l’apartat 

anterior) cal assenyalar els ajuts de menjador escolar. Durant el 2016 se n’han 

concedit 1.292 ajuts per un import de 260.943,66€ (1.868 ajuts per un import de 

390.486,89€ el 2015) El nombre d’ajuts ha disminuït en relació als darrers anys, 

donat que des del 2015 s’han atorgat ajuts extraordinaris per a la infància  0-16 i per 

tant, no ha calgut complementar, en el mateix concepte, les ajudes des dels SSB. 

o Berenars nutritius en els Centres Oberts durant l’any 2016 han estat 3.377  berenars 

(3.116 el 2015), per un import de 646.207€ (587.287€ el 2015). Del total d’infants 

beneficiaris, un 45.2% han estat nens i un 54.8% ha estat nenes. Per tant, el nombre 

de berenars ha augmentat  en un 8,3% i l’increment de la despesa ha augmentat en 

un 10%.   
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o Ajuts en concepte d’escolarització i d’alimentació a les Escoles Bressol. Durant el 

2016 s’han atorgat un total de 2.933 bonificacions, 11% més que l’any 2015 (en que 

es van atorgar 2.643 bonificacions). A nivell de cost, 3.714.252€ han estat per 

bonificacions d'escolaritat i  2.288.054€ en concepte de bonificació d'alimentació.  

o Serveis de menjador social per a famílies amb menors. Entre els menjadors per a 

persones vulnerables, n’hi ha 3 menjadors que es destinen específicament a famílies 

amb menors.  El 2016 aquests menjadors han servit un total de 76 àpats al dia, amb 

un increment de 6 àpats/dia en relació al 2013 i 2014 (en què es serviren 70 àpats 

diàries per a famílies amb menors) mantenint-se estable en relació al 2015. 

 

 

 
                              Gràfic  30: Ajuts per l’atenció alimentària 2013-2016. Ajuntament de Barcelona. 2013-2016. 
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2013 2014 2015 2016 % variació 

2014-2016 

Núm. 

Ajuts 
Import 

Núm. 

Ajuts 
Import 

Núm. 

Ajuts 
Import 

Núm. 

Ajuts 
Import 

Núm. 

Ajuts 

Ajuts menjador 

escolar des 

dels CSS 

2.370 545.183,13€ 2.263 454.342,64€ 1.868 390.486,89€ 1.292 260.943,66€ -45,48% 

Berenars 

Nutritius 
2.328 250.690,30€ 2.632 543.308€ 3.116 587.287€ 3.377 646.207€ 45,06% 

Ajuts 

d’escolarització 

Escoles Bressol  

2.242 SD 2.424 SD 2.643 1.850.089€ 2.933 2.288.054€ 30,82% 

Taula 21: Nombre ajuts menjador escolar del Centres de Serveis Socials, Berenars nutritius i ajuts a l'escolarització Escoles Bressol. 2013-2016. 
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           Gràfic  31: Import del ajuts per l’atenció alimentària 2013-2016. Font: IMSS. 

 

La distribució dels ajuts a nivell territorial, arriba a tots els centres de Serveis Socials i a tots els 

districtes, però són especialment rellevants en els districtes de Nou Barris, Sant Martí i Horta-

Guinardó. 

 

 D’altra banda, durant el 2016 des dels SSB s’han atorgat altres Ajuts Econòmics d’Inclusió en els 

següent conceptes: 

 

ANY 2013 2014 2015 2016 
% Variació 2013-

2016 

Concepte 
Nº 

Ajuts 
Import 

Nº 

Ajuts 
Import 

Nº 

Ajuts 
Import 

Nº 

Ajuts 
Import 

Nº 

Ajuts 
Import 

Escolar 5.285 930.996,6€ 5.718 905.152,46€ 6.054 957.371,06€ 4.368 710.802.15€ -17,3% -23.6% 

Lleure 1.475 222.479,71€ 1.492 210.113,79€ 1.706 247.779,23€ 1.856 293.098.38€ 25,8% 31.74% 

Taula 22: Nombre d'ajuts escolars i de lleure i imports destinats. 2013-2016. 

 

 Ajuts econòmics complementaris  per a famílies en situació de risc greu i desemparament, des 

dels EAIA. Durant el 2016,  s’han beneficiat  135 famílies per un import de 48.966€. Tant el 

nombre de famílies com l’import econòmic dels ajuts han disminuït en relació al 2015. L’import 

dels ajuts ha  disminuït en un  50.8% i un 32.3% el nombre de famílies beneficiaries, tornant a 

valors similars del 2013, després del fort increment que es va donar durant el 2014 i 2015. Això 

implica un millor ajust de les ajudes atorgades, donat que per llei, el servei competent per fer 

ajuts d'urgència són els Serveis socials bàsics. 
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 2013 2014 2015 2016 % Variació 

2015-16 

% Variació 

2013-16 

Ajuts 102 175 220 135 

 

-38.6% -32.3% 

Recursos econòmics 49.179,00€     77.847,29€  99.610€ 48.966€ -50.8% -0.43% 
Taula 23: Nombre d'ajuts complementaris per a famílies en situació de risc greu i desemparament i import dels recursos destinats. 2013-2016. 

 

Atenció integral a famílies amb infants a càrrec de 0 a 6 anys, en situació de  pobresa i/o risc 

d’exclusió social 

 

 Des d’una vessant de prevenció, per pal·liar la cronificació de la pobresa infantil, es crea el 

2013 com a recurs municipal en conveni amb Caritas, el projecte Piadós específic per a famílies 

amb infants menors de 6 anys. A hores d’ara, existeixen 3 centres a la ciutat (2 Centres a Nou 

Barris i 1 centre a Ciutat Vella), al setembre del 2015 es va obrir el tercer centre previst al 

Districte de Nou Barris. 

Cal subratllar que,  durant l’any 2016, s’han atès un total de 140 infants de 0-6 anys (83 nenes i 

57 nens). L’augment de casos respecte l’any anterior és d’un 50,5% més. Aquest projecte es 

focalitza en les famílies amb infants de 0 a 6 anys en situació de pobresa, amb dificultats per 

tenir cura dels fills i que poden presentar altres necessitats importants no cobertes. El treball 

amb les famílies s’aborda des dels àmbits socioeducatiu, psicoterapèutic i comunitari per 

augmentar els factors de protecció i resiliència dels infants; incrementar les competències 

parentals; i facilitar la vinculació de les famílies amb el seu entorn més proper. 

Arran dels resultats de la valoració d’impacte del servei, a partir de setembre 2016, s’ha ampliat 

el nombre de places de cadascun dels PAIDÓS. 

 

L’ESPAI PÚBLIC I EL MEDI OBERT COM ESPAIS D’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA 

Objectiu 2. Contemplar l'espai públic i el medi obert com espai d'acció socioeducativa per a nois i noies i 

per abordar la prevenció de conductes de risc i resolució de conflictes 

 Projecte socioeducatiu “A partir del carrer” 

 Servei de Menors no Acompanyats (MEINAS) 

 Servei de gestió de conflictes al carrer 

 Programa transversal de ciutat i territori per l’abordatge de conductes violentes en les bandes 

 

Indicadors significatius 

 El nombre total d’infants i adolescents detectats dins de les accions socioeducatives a l’espai 

públic dels serveis municipals, ha estat de 2.355. 

D’aquests presenten problemàtiques socials, un total de 2.270 joves, dels quals 2.094 (1.468 

nens i 626 nenes) han estat detectats per les accions socioeducatives del Programa A Partir del 
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Carrer (APC) i 176 detectats pels SDI (abans MEINAS, servei per a menors no acompanyats ) i els 

EIGO -Equips d’Intervenció amb grups organitzats- (abans coneguts com  equips d’ Atenció a 

bandes).  

D’aquests 2.094 detectats per les accions socioeducatives del Programa A Partir del Carrer (APC) 

amb problemàtiques socials, 1.784 són menors d’edat, 1.227 són nois i 557 són noies.  

 

Important remarcar l’augment d’educadors/es i professionals que treballen en la detecció i 

atenció dels infants en l'espai públic, que ha experimentat un augment des del 2013 fins aquest 

any, passant de 40 professionals ens els anys 2013 i 2014, a 41  l’any 2015, fins a 48 l’any 2016. 

 

 

Gràfic  32:infants i adolescents detectats a l’espai públic. Evolució 2012-2016. 

 D’altra banda, ha disminuït el nombre d’adolescents menors d’edat amb expedient obert a la 

xarxa de justícia juvenil a Barcelona.  

 

 
        Gràfic  33:  menors atesos per Justícia juvenil a Barcelona. Font: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
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El nombre de nois i noies atesos a la jurisdicció juvenil ha anat disminuint els darrers anys. El 

decreixement  ha estat d’un 34.95%  pel període  2008-2015,  essent del -37.21% pels nois  i  del 

-25% per les noies. 

 

PROGRAMES DE PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA EN L’ENTORN FAMILIAR 

VERS  L’INFANT I L’ADOLESCENT  

 

Objectiu 3. Prevenir, detectar i abordar situacions de famílies amb patrons de relació de violència 

intrafamiliar i infants que viuen situacions de violència masclista prevenint la cronificació i l’estancament 

de les situacions 

 Nou model d’intervenció en situacions de violència masclista amb infants i joves 

 Redefinició i reorganització del dispositiu municipal d’atenció específica (SARA) 

 Atenció Grupal 

 Estudi de l’impacte en les dones i infants i els processos de recuperació 

 Inici d’accions a escoles, centres i equipaments de joves per prevenir i detectar.  

 Projecte “Paranys de l’amor” 

 

 

Indicadors significatius 

 Atenció a infants i adolescents considerats víctimes de violència masclista en el seu entorn 

familiar. L’any 2016 s’han atès un total 2.503 infants i adolescents, entre els SSB i el SARA. 

Des dels Serveis Socials han estat 2.206 infants i adolescents i 505 des del Servei integral 

d'Atenció, Recuperació i Acollida -SARA-, que corresponen a 297 atesos directament (amb 

atenció individualitzada i/o grupal) i 208 atesos indirectament (a través d'una intervenció 

directa amb la mare i/o altres persones adultes referents respecte d'aquell infant o adolescent).  

L’augment representa un 20.1% més respecte a l’any 2015. Si observem el període estudiat 

2013-2016, l’augment de casos és molt significatiu, un 153.8% més. Aquest increment està 

relacionat amb la implementació de les normatives per eradicar la violència masclista1 i sobretot 

a partir de la consideració com a situació de risc  (art. 102) pels infants que estan presents en 

aquestes situacions, per part de la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència 

(LDOIA). Partint d’aquesta consideració de risc, els infants s’han d’atendre des dels Serveis 

Socials Bàsics per tal de fer una valoració.  

                                                           
1
 Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 

dret de les dones a eradicar la violència masclista 
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Gràfic  34: Nombre d'infants i adolescents atesos per violència masclista a l'entorn familiar. 2013-2016 

 

 Prevenció. S’ha fet difusió dels  serveis  SARA  Jove i del SAH Jove, per tal de donar-los a 

conèixer  a altres serveis susceptibles de derivar joves. 

Així mateix, s’ha posat un Punt d’informació i orientació contra les agressions sexistes “Estand 

Festes de la Mercè 2016”. Les principals accions de l’estand són oferir informació de caire 

preventiu a les i els joves que s’hi adrecin sobre l’assetjament sexual i la violència masclista, 

principalment centrat en un context d’oci nocturn. A banda de l’estand, hi havia una parella de 

joves identificats amb armilles de la campanya Mercè Antimasclista repartint fulletons entre el 

públic assistent als concerts d’aquesta zona de la ciutat 

Amb aquesta nova acció la Regidoria de Feminismes i LGTBI vol seguir treballant per la 

conscienciació contra les violències sexistes. Una campanya que es va iniciar en el marc de les 

festes majors de Gràcia i de Sants sota el lema ‘Jo gaudeixo de la festa, tu em deixes tranquil·la’.  

Així mateix, l'Ajuntament de Barcelona impulsa l'Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de 

violència vers les dones. Per mitjà de la signatura d'aquest acord, l'Ajuntament de Barcelona, 

conjuntament amb les institucions, associacions i persones, es comprometen a col·laborar en 

l'eradicació de qualsevol forma de violència vers les dones. Aquest acord compromet a 

contribuir a prevenir la violència masclista, mitjançant accions d'informació, sensibilització i 

prevenció 

 

A destacar el projecte Paranys de l'Amor. És un servei de l’Ajuntament que ofereix tallers de 

prevenció de les relacions interpersonals abusives per a adolescents i joves amb la finalitat de 

promoure estratègies educatives, preventives i de sensibilització encaminades a incrementar la 

conscienciació entorn a la presència de la violència masclista en la quotidianitat. A més, 
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permeten identificar valors, actituds i comportaments que són indicadors d'abús en les relacions 

afectives i interpersonals entre nois i noies. Aquests tallers s’adrecen als adolescents i joves 

d’instituts de secundària i altres centres formatius i de lleure de la ciutat de Barcelona. 

 

També mitjançant la Xarxa d'Escoles per la Igualtat i la No Discriminació es desenvolupa un 

Programa de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista i la discriminació per raó 

de diversitat, dirigida a les comunitats educatives de centres (alumnat i professorat) durant 

l’etapa d’educació obligatòria. 

 

DETECCIÓ I TRACTAMENT DE SITUACIONS D’INFÀNCIA EN RISC  

Objectiu 4. Millorar la detecció i tractament de situacions d'infància en risc per tal de prevenir situacions 

de major gravetat i/o necessitat de desemparament, en un marc de treball en xarxa i cooperació 

transversal, basat en les potencialitats de la pròpia família i en el treball en un entorn de proximitat de 

l'infant 

 

 

 Circuit d’atenció d’infància en risc pels SSB 

 Protocol d’atenció a la infància en risc. 

 Formació i capacitació dels professionals dels SSB i SSE  

 Creació d’espais formatius i d’anàlisi compartits entre els professionals dels SSB i SSE 

 RUMI. Marc tècnic referencial per als equips dels SSB i Especialitzats 

 

Indicadors significatius 

 L’any 2016 per tal de millorar la seves intervencions amb infants i famílies s’han plantejat 

1.842.5 hores de formació especialitzada amb 182 places ocupades pels professionals dels EAIA. 

La diferencia en el volum d'hores de les accions específiques EAIA, en relació al 2015, ve donada 

per que algunes edicions de cursos (la tercera edició del curs de vulnerabilitat de 700h i de 

redacció d'informes tècnics de 546h) que corresponien a l'any 2016, s'han passat a la 

programació del 2017. 

 

Els temes sobre els que s’ha format als professionals estan relacionats amb: 

- Projecte Docu_SINI@ 

- SINIA per a direccions 

- Sessions de coneixement  EIGO i EAIA 

- Tècniques de treball amb infants: La motxilla preventiva 

- El treball als EAIA des de la teoria del vincle afectiu.  

- Intervenció amb infants i adolescents i amb les mares i pares en situació de 

violència masclista 

- El vincle afectiu: seguiment i aplicació dels instruments 



 
 

 

69 
 
 

Pla Municipal per a la Infància  2013-2016 

Ajuntament de Barcelona 

- Continuïtat Pla de Reforç Rol Directiu i Lideratge  EAIA 

 

Així mateix, els professionals dels EAIAs han pogut participar en diferents cursos del programa 

de formació transversal de l’Àrea de Drets Socials per un total de 511.5 hores. 

 

 L’any 2016, han estat 2.253 hores de formació especialitzada pels Centres de Serveis Socials, 

adreçades a 182 professionals.  

 

Concretament s’han realitzat els següents cursos, organitzats per l’IMSS:  

- Intervenció amb infants, adolescents i mares, víctimes en situació de 

violència (25hx57 participants= 1.425 h.)  

- Educació emocional i afectiu-sexual dels adolescents (21hx15 participants= 

315h) 

- Les xarxes socials en el context de l’educació social (4.5hx26 participants= 

117h.)  

I també els següents cursos de formació transversal organitzats per l’Àrea de Drets Socials 

relacionats amb infància: 

- Un model d’avaluació del tractament amb adolescents i famílies en conflicte 

(3hx12 participants=36h) 

- El treball amb adolescents i famílies en conflicte en un context de serveis 

socials (5hx72 participants0 360h) 

 

 Fruit de la voluntat de generar espais conjunts d’intercanvi, debat i aprenentatge entre 

professionals de diferents serveis, l’any 2016 s’han desenvolupat dues accions formatives en les 

que han participat 83 professionals dels SSB i 58 professionals dels EAIA amb un total de 391.5 

hores.  

Concretament s’han realitzat els següents cursos, ambdós a càrrec de Valentín Escudero: 

- Un model d'avaluació del tractament amb adolescents 

- El treball amb adolescents i famílies en conflicte en el context de Serveis 

Socials. 

 

 Durant l’any 2016, els professionals dels SSB i els EAIA han portat a terme un total de 440 

sessions de treball conjunt, per tal de garantir l’atenció social integrada (contínuum) i un millor 

abordatge en la detecció i la intervenció de les situacions de risc en la infància. Des d’aquests 

espais es pretén treballar conjuntament per fer una millor valoració tècnica de les situacions 

de risc als SSB i alhora prevenir de situacions de risc greu. 

En relació a aquestes sessions en els districtes de Les Corts, Sants-Montjuïc i Sant Andreu s’ha 

comptat amb la presència d’un expert extern, per tal d’aprofundir en els procediments 

d’intervenció.  
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DETECCIÓ DE LA INFÀNCIA EN RISC GREU I DESEMPARAMENT 

Objectiu 5. Millorar, enfortir tècnicament i revisar organitzativament l'atenció als infants en situació de 

risc greu i de desemparament, prioritzant la protecció de l'infant i potenciant la rehabilitació de les 

competències parentals i els plans de tractament especialitzats 

 

 Actualització dels actuals protocols tècnics dels EAIA 

 Formació als professionals sobre la utilització del compromís socioeducatiu 

 Col·laboració en la protocol·lització dels processos d’intervenció dels SSE 

 Posta en marxa dels espais de reflexió ètica 

 Incorporació de tècniques d’intervenció en grup 

 Concertació amb entitats de tractament especialitzades 

 Xarxa pública amb els CSMIJ 

 Projecte tècnic de la funció de l’educador 

 Aplicatiu Informàtic únic (incorporació dels EAIAs al sistema informàtic SINIA) 

 Projecte Cases d’Infants: Promoure les places de suport del projecte com a reforç als Plans de 

Tractament 

 Augment  i reforç de  l’estructura organitzativa  i de coordinació 

 

Indicadors significatius 

 Durant el 2016 entre el Departament d’Infància i Família i el de Planificació i Processos s’ha 

continuat amb el treball de millora sobre els Processos Clau de Treball en els EAIA, que té 

l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció prestada als infants i famílies, homogeneïtzar i 

unificar criteris tècnics, així com sistematitzar metodològicament els processos relacionats amb 

la fase d’entrada, estudi i valoració diagnòstica de situacions de maltractament infantil, en base 

als requeriments tècnics i jurídics.   

Aquest projecte s’ha conclòs amb l’elaboració d’un document fruit de la feina feta per la 

comissió de millora i ha estat validat en dues  sessions de contrast tècnic, on han participat  

diferents experts, institucions i els propis professionals de base dels EAIA.   

 Comissió d’Infància formada per diferents professionals dels EAIA i en col·laboració amb una 

experta supervisora, que treballen amb l’objectiu d’elaborar un document recopilatori de les 

diferents eines i tècniques d’exploració i metodologia en l’acompanyament de l’infant i 

adolescent, d’acord a la seva edat, necessitats i possibilitats de participació en el seu procés de 

millora i protecció.  

  

 Pel que fa referència a la infància amb situació de major risc i desemparament,  el nombre 

d’infants atesos pels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, durant l’any 2016 ha estat de 
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3.530 infants i adolescents, dels quals, 48,1% eren nenes i el 51,9% eren nens. Això,  significa un 

increment del 1.3%, en relació al 2015 i d’un 9% per tot el període 2013-2016..  

 

Per segona vegada consecutiva ha disminuït el número d’expedients oberts, passant de 892 al 

2015 a 871 al 2016. Remarcar que durant el període estudiat, 2013-2016,  el decrement ha estat 

d’un 4.8%.    

 

 D’altra banda, el nombre d’expedients d’infants atesos tancats durant l’any 2016 han estat 733  

en comparació als 873 de l’any 2015, que significa una disminució del 16,03% i d’un 19.7% pel 

període 2013-2016. 

 

 

Gràfic 35: Nombre d'expedients oberts, reoberts i tancats as EAIA, respecte als infants atesos. Evolució 2012-2016. Font: 

Departament d’Infància i Família. Àrea de Drets Socials 

Rehabilitació de Competències parentals de les famílies en situació de risc moderat i greu 

 Dins el marc d’actuació que planteja la Llei dels Drets i les Oportunitats 14/2010, es prioritzen 

aquelles actuacions que potencien la proximitat de l’infant al seu entorn relacional, així com 

aquelles que treballen sobre els factors de protecció i les potencialitats de les famílies, fent-les 

partícips de l’evolució dels infants al seu càrrec. Des d’aquesta visió de proximitat i amb 

l’objectiu de rehabilitar les competències parentals de les famílies el Projecte Cases d’Infants 

amb els seus 3 centres ha atès durant l’any 2016, 44 infants.  Això significa un increment  del 

25,7% d’infants atesos respecte a l’any 2015. Indicador que ha manifestat un augment dels 

infants atesos des de l’inici del període del 69,2% (2013-2016).  

 

 D’altra banda, durant l’any 2016, s’han elaborat pels EAIA 509 plans de treball, per la 

rehabilitació de les competències parentals amb un Compromís Socio-Educatiu (COSE). Això 
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significa, respecte els 516 de l’any 2015, un lleuger descens de l’1,3%, i d’un augment del 41,8% 

en relació al període analitzat.  

L’any 2016, s’han dut a terme 277 mesures de protecció per situacions greus, que han 

comportat la separació de la família biològica, això significa, respecte les 298 mesures de l’any 

2015, una disminució del 7% i una disminució considerable del 44,15% en relació al període 

(2013-2016). S’evidencia una baixada rellevant que coincideix amb l'increment del número de 

compromisos socioeducatius (COSE) i el treball preventiu des dels EAIA i els SSB. 

 

 

Gràfic  36: Correlació dels Plans de treball per la rehabilitació de competències parentals: Compromís Socioeducatiu (COSE)/Mesures de 

Protecció amb separació de la família biològica. Font: departament d’Infància i Família. Àrea de Drets Socials. 

 

 A remarcar, molt especialment l'increment del nombre de professionals tècnics dels EAIAs. Els 

professionals que s'han incorporat han estat 14. Aquest increment de la plantilla en gairebé el 20% 

i permet la millora de l'atenció a la infància en situació de desemparament o alt risc atesos pels 

EAIAs. 

 

 A més, des del Departament de Família i Infància, s’ha finalitzat el procés de reforç de l’estructura 

organitzativa i de coordinació dels EAIA’s, amb el desplegament de 4 zones amb una direcció a 

càrrec i una responsable tècnica.  

 

 Igualment rellevant és la creació de l'equip d'atenció immediata o equip volant que pretén 

facilitar l'atenció als infants i les famílies en moments d'incidències de personal. 

 

 A més, des dels equips, s’ha desenvolupat un tasca de sensibilització i difusió en els serveis dels 

diferents  territoris, per tal  de garantir una millor detecció de les situacions d’infància i 

adolescència en risc.  
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SISTEMES DE TREBALL EN XARXA   

Objectiu 6. Promoure la participació, la coordinació i la co-responsabilitat entre els serveis de les 

diferents administracions i institucions que treballen per la infància a cada territori, reforçant els 

sistemes de treball en xarxa i les taules transversals per coordinar, impulsar i promoure que integrin els 

agents socials del territori 

 

 Suport i integració de les Xarxes Territorials d’Infància existents 

 Participació dels districtes en la construcció de les Taules Territorials d’Infància i Adolescència 

 Col·laboració en el desenvolupament del Circuït contra el maltractament infantil 

 Augment dels convenis de col·laboració amb el tercer sector 

 

Indicadors significatius  

 Xarxes d’infància. En relació als sistemes de treball en Xarxa i taules creades per impulsar i 

promoure el treball transversal i la corresponsabilitat de tots els agents socials del territori, cal 

destacar la consolidació de les ja existents al llarg d’aquests anys. En aquests moments són 20 

les xarxes d’infància de Barcelona. 

 

D’aquestes 20 xarxes, 8 corresponen a xarxes generals d’Infància (XAFIR del districte Ciutat 

Vella, TIAF del districte de Sants-Montjuïc, EIXAM del districte de l’Eixample, Inter-xarxes del 

districte d’Horta-Guinardó, Xarxa d’Infància i Adolescència de Sarrià- Sant Gervasi, Xarxa Pro 

infància -Turo de la Peira/Can Peguera del districte de Nou Barris, Xarxa Proinfància  La Verneda 

del districte de Sant Martí i la Xarxa d’Infància i Adolescència de Les Corts, que s’ha creat al 

2016)   promogudes des de l’interès pel treball en xarxa dels tècnics dels diferents serveis dels 

territori corresponent. Les  12 restants, són xarxes adreçades a la petita infància de 0-3 anys, 

promogudes per la iniciativa de les pròpies famílies del territori i relacionades a Plans d’Acció 

Comunitària.  

 

 Comissions Socials:  dins dels Projectes de Coordinació Institucional, cal destacar el treball  que 

es desenvolupa des dels diferents Centres de Serveis Socials, juntament amb els Centres 

Educatius, dins del marc de col·laboració entre el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal dels 

Serveis Socials. 

Les Comissions Socials, són l’instrument que permet un espai de treball conjunt SSB-Centres 

Educatius i que té com a objectiu la prevenció, detecció i l’abordatge dels possibles factors de 

risc que poden incidir en els infants, els joves i les seves famílies. 
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En quant als objectius operatius s’esmenten: 

- Informar i valorar possibles situacions de risc en l’alumnat del centre educatiu. 

- Elaborar i posar en funcionament les estratègies i els recursos que són necessaris 

per a   una bona escolarització dels infants i adolescents, amb la coordinació de tots 

els serveis. 

- Establir un pla de treball individualitzat, tant per a l’infant i l’adolescent, com per a 

les seves famílies. 

 

 Col·laboració amb el tercer sector. Durant el 2016, els convenis i subvencions a entitats del tercer 

Sector per a projectes de treball amb la infància, que s’han fet dels del Departament de Família i 

Infància i el de nova creació de Promoció a la Infància, han estat 89. Tot i que això suposa un 

decrement del 11.9% en relació al 2015, pel que fa al període analitzat (2013-2016) s’ha 

incrementat de forma molt significativa el nombre de convenis i subvencions, en un 39% .  
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SÍNTESI LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

 

INFÀNCIA VULNERABLE I EN EXCLUSIÓ SOCIAL 

ACCIONS PER A 

PREVENIR, DETECTAR 

I TRACTAR LA  

VULNERABILITAT EN 

INFÀNTS I FAMILIES  

 Increment dels infants i adolescents atesos en centres de Serveis Socials  (SSB, 

SIS, SISFArom): 8.178 infants atesos al 2016, un 65.6% més en el període 2013-

2016. 

 Increment molt significatiu dels ajuts per alimentació atorgats: consolidació del 

fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social  per a la infància  de 0-16 

anys en situació de vulnerabilitat.  

 Increment dels  ajuts individuals de menjadors atorgats pel Consorci d’Educació i 

de la contribució econòmica a càrrec de l’Ajuntament en aquest concepte. 

 Estabilitat en l’import destinat als ajuts econòmics d’inclusió (en concepte de 

despeses escolars i  de lleure) des  dels  SSB. 

DETECCIÓ EN MEDI 

OBERT 

 Disminució dels nombre d’infants i joves detectats dins de les accions 

socioeducatives a l’espai públic dels serveis municipals. El nombre d’infants i 

adolescents contactats en medi obert pels APC, ha estat de 2.179 i de 176 pel 

servei  dels  Menors  d’edat no acompanyats. 

PROGRAMES 

PREVENCIÓ  

VIOLENCIA 

MASCLISTA  

 Increment molt significatiu en l’atenció a infants i adolescents considerats  

víctimes de la  violència masclista en l'entorn familiar.  Pel període 2013-2016 un 

154% més. 

 Consolidació  dels programes de prevenció : SARA I SAH Jove, accions impulsades 

des de  l’Acord Ciutadà, projecte  “Paranys de l’amor” , etc. 

DETECCIÓ I 

TRACTAMENT 

INFANCIA EN RISC   

 Continuïtat de les accions formatives per a la capacitació dels professionals dels 

SSB i SSE. 

 Sessions de treball conjunt SSB-EAIA (492) , en el marc  del  circuit tècnic i 

organitzatiu dels SS per l’atenció de la infància i Adolescència en risc 

INFANCIA RISC GREU 

I DESSAMPARAMENT 

 Consolidació de la implantació dels  Compromisos Sòcio-Educatius (COSE) amb 

les famílies amb infants en risc per part dels EAIA, com a instrument de 

rehabilitació i millora de les seves competències parentals.  

 Disminució de les mesures de protecció amb separació de la família biològica 

TREBALL EN XARXA  Consolidació del sistema de treball en xarxes d’infància als territoris. 

 Comissions Socials: col·laboracions estables entre els SSB i els Centres Escolars 

per a la prevenció, detecció i abordatge de les situacions de vulnerabilitat en els 

infant/adolescents i les seves famílies.  

 Increment dels convenis i subvencions amb entitats del tercer sector que 

treballen en l’àmbit d’infància 
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5.  

REPTES I PROPOSTES DE FUTUR. 

El Pla Municipal per a la Infància 2013-2016 ha tingut per objectiu contribuir al benestar material, social i 

emocional dels nens i nenes de la nostra ciutat. Desenvolupant un ventall de polítiques públiques 

integrals adreçades a reforçar el protagonisme de la globalitat dels infants de la ciutat, tot incidint en 

àmbits tan diversos com la família, l’escola, la salut i el lleure. Però sobretot posant èmfasi en l’atenció 

dels infants que poden estar patint situacions de major vulnerabilitat i risc d’exclusió.  

El Pla ha abastat objectius per a infants de 0 a 16 anys, fent especial èmfasi en el tram 0-12 i ha estat 

plantejat des de la transversalitat dels diferents àmbits municipals relacionats amb la infància. 

En aquest informe de balanç, després de quatre anys d’aplicació del Pla per a la Infància, volem 

presentar una anàlisi i reflexió que va més enllà dels resultats del seguiment del Pla (que  ja queden 

recollits en la valoració final de cada línia estratègica), i visualitzar els reptes i possibles propostes a 

tenir en compte en el disseny del futur Pla o estratègia d’Infància. 

Amb aquesta finalitat, es va realitzar una sessió plenària  per presentar els resultats del  PLA PER A LA 

INFÀNCIA 2013-2016,  així com l’organització de 4 Taules de debats monogràfics simultanis, amb 

l’objectiu de fer balanç i apuntar reptes de futur. 

Les  quatre taules-debat es van centrar en els següents temes especialment rellevants: 

 La participació de l’infant i adolescent com a subjecte de dret i ciutadà actiu.  

 l’Educació  des de la  multiplicitat de contextos educatius.  

 La salut integral dels infants i adolescents: hàbits, malestars emocionals i salut mental.  

 La infància vulnerada, les situacions d’infància en risc.  Disfuncions i violències emergents. 

A cada taula, van participar tècnics operadors del pla, altres professionals relacionats amb la temàtica 

i/o l’àmbit de la pròpia organització (psicòlegs, pedagogs, treballadors socials, educadors o tècnics de 

Gestió), així com professionals externs, que habitualment col·laborem amb nosaltres, amb la 

participació total de 52 professionals. 

Cada taula va comptar amb la presencia d’un coordinador/a i un dinamitzador/a, que van  utilitzar una 

metodologia participativa per facilitar el debat i la generació de idees en torn cada tema. 
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LA PARTICIPACIÓ DE L’INFANT I ADOLESCENT COM A SUBJECTE DE DRET I 

CIUTADÀ ACTIU 
 

1. Els infants/adolescents han de participar com a subjectes de dret. 

És important una mirada nova i s’imposa un canvi de paradigma en el que cal considerar als infants i 

adolescents com a ciutadans/es actius/ves i co-responsables. És necessari incorporar la seva “mirada” 

(tal com s’ha integrat la mirada de gènere). Ho diu la llei i així es recull en la convenció sobre els Drets 

dels Infants de les Nacions Unides, on es reconeix una sèrie de drets civils i polítics vinculats amb la 

participació i en la què s’insta els governs a desenvolupar el dret de l’infant a ser escoltat en tots els afers 

que l’afectin i a tenir en compte les seves opinions (Observació General nº12 del Comitè dels Drets de 

l’Infant de Nacions Unides). 

Per tant, cal superar “adultcentrisme” i passar a considerar als infants i adolescents amb capacitats 

creixents,  recursos propis  i suficients per a ser considerats com a subjectes de dret i amb igualtat a 

l’hora de participar, ser escoltats i tinguts en compte. 

 

Algunes propostes: 

 Campanyes de sensibilització adreçades a infants/adolescents i adults. 

 Posar en valor, visibilitzar i compartir bones pràctiques i experiències d’èxit d’àmbits diversos ( 

escoles, esplais, casals ... i altres àmbits d’educació no formal) 

 

2. Potenciar la participació de manera real i efectiva dels infants/adolescents. 

La participació hauria de ser una línia d’actuació més de caire estratègic i transversal.  Tal com es com 

es fa amb altres drets fonamentals, com ara el dret a la salut,  s’hauria de considerar com a tal perquè 

així ho contempla la llei i les diferents normatives. Per tant, la participació no hauria de ser quelcom 

puntual, sinó que els infants i adolescents han de ser tinguts en compte d’una manera transversal i 

sistèmica en totes les polítiques públiques d’infància i adolescència. Com a conseqüència, des dels 

diferents equipaments, serveis, àrees, districtes, departaments i els seus programes i accions haurien de 

garantir-la d’una manera real i directa. 

 

Algunes propostes: 

 Incrementar el pressupost municipal en matèria de participació  

 Experiències pilot de pressupostos participatius per part dels infants 

 

3. Buscar maneres creatives i igualitàries per promoure la participació 

Hi ha diferents tipus de participació. Tal com senyalen diversos autors2 es pot diferenciar entre “falsa 

participació” i “participació real” (moltes de dalt a baix, en base a la relació de poder i la interacció entre 

adults i infants). El repte seria com els infants i adolescents podrien passar a liderar accions 

participatives d’una manera més autònoma i autogestionada. És essencial que siguin ells i elles qui 

puguin expressar-se obertament i que decideixin realment sobre tot allò que els incumbeix. En aquest 

sentit, és important tenir en compte les diferències evolutives i la necessitat d’adequar la pròpia 

                                                           
2
 Hart, R. i Trilla, J/Novella, A. citats al document de treball Participació de nois i noies a Barcelona. Institut ’Infància  
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concepció de la participació a l’edat pertinent i de quina manera s’incorporen propostes atractives, 

noves metodologies, TIC i formes d’expressió diverses per a que els nens/es i adolescents puguin 

participar de veritat. 

Això pot coexistir amb el suport dels adults i amb un acompanyament en la seva socialització política, 

sempre hi quan no tot estigui planificat i coordinat des de la seva posició.   

 

4. Creació d’un espai o òrgan estable de participació. 

En el marc de la Llei d’Oportunitats per a la Infància (LDOIA 14/2010) es contempla la creació d’espais o 

òrgans estables de participació territorial (Fòrum ciutadà, Assemblees, Audiències, Consells 

d’infants/adolescents...). En aquest sentit, cal que existeixi una veritable voluntat política per endegar-

los, així com repensar la manera en què es volen constituir. El repte és que siguin realment 

representatius i que estiguin plenament connectats al seu entorn i a la realitat més propera dels infants 

i adolescents, per tal de fomentar la participació directa i activa.  

Sigui quin sigui el nom d’aquest espai, òrgan o canal estable de participació cal que contempli:  

o Nous usos dels espais existents. 

o Activitats per educar en valors. 

o Buscar maneres d’atendre a la diversitat. 

 

Algunes propostes: 

 Infants dins dels òrgans de  decisió de les institucions 

 Promoure iniciatives autogestionades per infants amb impacte real 

 Delimitar les accions d’acord a les possibilitats reals de l’Ajuntament i amb criteri d’efectivitat i 

eficiència. 

 Incorporar en les subvencions a les entitats línies de participació dels infants/adolescents en els 

seus òrgans de decisió i disseny de projectes. 

 Creació d’una oficina de participació o espai propi estable de Districte (similar a l’OAC) per a què 

els infants i adolescents es trobin i on puguin comptar amb l’acompanyament de professionals 

formats. 

 Incorporar les noves tecnologies i xarxes socials en tots els sentits, sempre tenint present la llei 

de protecció de dades  

 

5. Sensibilitzar i formar en temes de participació tant als infants/adolescents com als adults.  

La responsabilitat sobre participació dels infants i els adolescents no pot recaure únicament en les 

escoles. Alhora cal revisar la participació en el si dels centres educatius, per evitar equipara-la al 

consum d’activitats on només són espectadors passius i vetllar per que esdevinguin espais d’escolta real.  

Igualment és rellevant contemplar altres espais de quotidianitat, com ara els diferents recursos 

socioeducatius, socioculturals, entitats esportives, equipaments de salut, de protecció (esplais, caus, 

centres oberts, ludoteques, casals d’infants i joves, centres esportius, hospitals, centres de salut, centres 

d’acolliment...). 

S’ha de buscar mecanismes per seduir pares i mares i sensibilitzar en general al món dels adults 

(professionals, tècnics, polítics ...) per visibilitzar el dret a la participació dels infants/adolescents. 
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TAULA DEBAT 2: L’EDUCACIÓ  DES DE LA  MULTIPLICITAT DE CONTEXTOS 

EDUCATIUS 

 

1. Visió holística de l’infant (bio-psico-social) i projecte educatiu integral  

És necessari tenir una visió integral i sistèmica de l’infant, tenint present les seves necessitats 

d’aprenentatge i reconeixent els seus recursos, habilitats i competències bàsiques des del punt de vista 

intel·lectual,  però també incorporar el vessant afectivo-emocional i relacional,  així com contemplar les 

necessitats del cos i la salut, el lleure i el joc.   

Per tant, des d’aquesta concepció s’entén l’educació en un sentit ampli, que contempla el vessant 

curricular, emocional i social.  

Aquesta visió holística i sistèmica de l’infant/adolescent, ha d’incorporar una nova mirada i la 

interconnexió entre els serveis, incloent l’entorn i la comunitat. Hem de garantir el contínuum dels 

diferents contextos i evitar la fragmentació. Per tant, s’imposa un canvi de paradigma, que implica 

integrar tant el vessant curricular de l’escola com tot allò de “fora escola” que també és educatiu. 

Pensar que l’educació és sinònim d’escola, és molt reduccionista. 

 

2. Garantir el contínuum dels diferents contextos educatius i evitar la fragmentació. 

Necessari incorporar el concepte de multiplicitat d’espais (escola, lleure, contextos esportius, cultura...) 

des del punt de vista educatiu (diferents programes, accions, projectes...), amb espais de transició entre 

uns i uns altres i la necessitat de coordinació entre els mateixos, però amb un objectiu i finalitat 

compartida. 

El sistema escolar és molt més que els centres escolars. Hem d’entendre els centres educatius  (primera 

infància, primària, secundària i altres) com a EQUIPAMENTS EDUCATIUS DE BARRI que formen part de 

la comunitat i on passen moltes coses que van més enllà dels aspectes curriculars. Són la casa de tots i 

cal que esdevinguin llocs de confluència. 

El centre educatiu en intercanvi permanent amb el seu entorn i comunitat,  d’aquesta manera  un 

nodreix l’altre i viceversa.  

Fer que la membrana que separa l’escola de la comunitat, sigui cada vegada més permeable,  generant 

una crisi del que és el concepte més clàssic d’escola. El professor no pot estar sol i ser l’únic “agent 

educatiu” responsable, ha de formar part d’una TRIBU més àmplia. Incorporant el fenomen imparable 

de les TIC,  com a eines necessàries i imprescindibles.  
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El repte és COM FER-HO: com passem d’un sistema escolar més estructurat i formal i l’integrem amb un 

sistema “fora escoles” sovint més flexible? Com fem més permeables ambdós sistemes? 

Algunes propostes: 

 Projecte d’Acció Educativa: VISC CONVISC PARTICIPO (Consell de la Joventut de Barcelona) 

 Escola XXI 

 Projecte Més Educació (comunitat, universitat, escoles, alumnes) 

 Projectes de transició de primària a secundària amb visió integral dels nois i noies. Fent especial 

atenció als que no han assolit les competències bàsiques 

 Comunitats d’aprenentatge (comunitat, família, convivència, èxit educatiu, inclusió).  Avaluació, 

veu dels infants, participació (Ex. EDA-Verneda) 

 Modificar l’horari escolar i incorporar franges de temps (tardes o algunes hores) per projectes 

amb la comunitat. 

 Escola dels sentiments (treball a partir de potencialitats) 

 Projectes de diversificació curricular i de prevenció d’abandonament escolar que impliquin 

l’acompanyament del noi o noia durant diferents cursos i no només en el moment de la 

transició. 

 

3. Tots som agents educatius. Coneixement i reconeixement de tots els interlocutors des de la 

complementarietat i la co-responsabilitat. 

Tots i totes som agents educatius i cal interioritzar això des de tots els serveis.  És necessària la 

connexió amb l’entorn,  les entitats, els equipaments, els serveis propis, les famílies ...,  i realitzar un 

treball des de la dimensió comunitària. Uns i uns altres som complementaris i és imprescindible poder 

validar tots els actors i agents socials del territori. 

Important conèixer i reconèixer a “l’altre” com a part significativa del sistema educatiu (lleure, escola, 

centres oberts, equipament esportius, SSB, salut...), creure en tots els/les professionals i a partir del 

coneixement i confiança mútua, generar sinergies col·laboratives i de complementarietat. 

Per tant, el repte és millorar la coordinació FORA/DINTRE. Cal coordinar programes i accions i no crear 

“projectes aïllats” o duplicar recursos.  

L’ajuntament, entre d’altres, és responsable i cal legitimar espais de trobada i posada en comú entre els 

diversos professionals  dels serveis/entitats/programes. 

 

Algunes propostes: 

 Integrar la figura de l’educador/a dins de l’escola Institut (o reforçar TIS) 

 Mapa d’agents educatius del territori: disposar/crear mapes actualitzats d’actors, serveis i 

equipaments educatius (que promogui ponts i permeti reconeixement) 

 Enganxa’t al barri. Servei d’aprenentatge i reconeixement dels agents de la comunitat. 
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 Borsa d’hores de tutors per a coordinacions amb famílies i entitats de suport educatiu i taules 

participatives. 

 Impulsar i potenciar el treball en xarxa i espais de reflexió i treball conjunt de tots els agents 

educatius barri-territori per evitar la “fragmentació institucional” (ex. taules de 

coordinació/coneixement/reconeixement d’agents educatius). Necessitat de dotar aquests 

espais dels recursos humans, econòmics, materials i de temps necessaris per a la seva gestió i 

desenvolupament. Cal que les diferents institucions i serveis, entenguin, reconeguin i potenciïn 

aquesta tasca dels seus professionals, que no ha de ser de caràcter voluntari. 

 

4. Considerar la família, entesa com a grup de convivència en un sentit ampli, com agent 

educatiu al que cal apoderar. 

És imprescindible reconèixer la FAMÍLIA com un agent educatiu més de la comunitat.  És necessari 

incloure-la, apoderar-la i potenciar la seva participació i implicació activa.  

Informar, sensibilitzar, formar i orientar als pares i mares sobre els temes que els incumbeixen i  

preocupen, és preventiu de disfuncions i facilita la interacció, la creació d’iniciatives i xarxes de 

col·laboració. Per tant, cal tenir en compte la potència emergent de les famílies i de la seva 

participació.  

Cal assumir el repte d’acollir les famílies nouvingudes, i és rellevant pensar en com els hi  donem a 

conèixer i les sensibilitzem envers el nostre sistema educatiu  (educació infantil, primària, secundària,...) 

i els diferents programes i serveis existents a la comunitat. És important  promoure i facilitar la seva  

connexió.  

Algunes propostes: 

 MENTTORING entre FAMILÍES i la MEDIACIÓ ESCOLAR, recurs que ja s’ha constatat com a 

efectiu en alguns programes municipals com en els serveis de re-agrupament familiar.  

 Programes d’apoderament educatiu de les famílies amb fills menors de 18 anys a càrrec, per 

potenciar l’acompanyament i el treball de suport. 

 

5. Suport i atenció a la petita infància (0 a 3) i reconeixement de la necessitat d’invertir en 

aquesta franja d’edat, com a millor manera de prevenir. 

La millor atenció a aquesta franja d’edat suposa la base del desenvolupament de les persones i per 

tant potenciar el treball amb infants de 0-3 anys,  és la millor acció preventiva.  

Cal promoure de forma especial  iniciatives orientades a famílies amb infants d’aquestes edats, com ara: 

espais familiars,  ampliació de places a les escoles bressol, programes de detecció precoç, programes de 

suport a la criança, i de totes aquelles accions diverses que suposin una millor atenció a aquests nens i 

nenes. 
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A l’Ajuntament se li planteja el repte, i l’oportunitat, de com abordar les iniciatives d’autoorganització i 

els diferents espais alternatius d’atenció i educació de 0-3 anys (espais de criança, etc.) i plantejar-se 

com es posiciona com a organisme municipal davant les demandes i propostes, així com definir el marc 

de referència,  els criteris i la normativa que els hauria de regular.  

 

6. Continuar amb el suport a infants amb discapacitat. Abordar les noves realitats i integrar 

les diferències. Garantir l’equitat.  

Garantir els suports a infants i adolescents amb discapacitat en les activitats en les que participin amb 

la idea d’una ciutat inclusiva, que garanteixi la seva normalització i socialització en la vida quotidiana, 

estenent projectes pilots que han funcionat a tota la ciutat.  

Incorporar les noves diferències ( LGTBI, minories, migració, refugiats...) i atendre la diversitat d’una 

manera real i efectiva. S’ha de garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats, i en això l’ajuntament és 

necessàriament responsable. 

En la línia de la feina feta en el món de la diversitat funcional o discapacitat, el repte és donar una 

resposta adequada, tot incorporant l’atenció a la diversitat, sigui quina sigui, des d’un inici en el disseny 

de programes i accions. 

Algunes propostes: 

 Gratuïtat, bonificació, tarificació d’activitats educatives, no només durant el curs escolar sinó 

durant tot l’any i per la franja 0-17. 

 Treballar la diversitat cultural des de l’escola i altres espais educatius i de lleure. 

 

7. Ciutat educadora, barri educador, territori i espai públic amb intenció educativa. 

S’ha de passar de programes concrets a entendre el territori com un espai educador on la comunitat és 

la protagonista. Assumir allò que se’n deriva del concepte de Ciutat Educadora (Tonucci i d’altres) que 

acull i interrelaciona processos educatius formals (escoles, instituts, universitats, etc.), no formals 

(organitzades a partir d'objectius explícits de formació o ensenyament però fora del sistema de 

l'ensenyament reglat: educació en el lleure, esport, activitats socioculturals,  etc.) i informals (conjunt 

de vivències educatives diverses i  vinculades a espectacles, món de la cultura, publicitat, experiències 

diverses,  relacions d'amistat, etc.) i que considera la ciutat com un entramat d'institucions i llocs 

educatius.  

En definitiva concebre el medi urbà alhora com a entorn, agent i contenidor de recursos educatius, on 

es produeixen relacions i efectes educatius, premeditats o no, amb tot el potencial que això suposa. 

Concepte que fa referència necessàriament a la condició sistèmica de l’educació i a un plantejament 

integral de la mateixa. 
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Algunes propostes: 

 Passar de programes com ara “Camí Escolar” o “Patis oberts”  a entendre el territori com un 

espai educador on la comunitat és la protagonista que cal impulsar. Aglutinar i integrar els 

diferents recursos i entitats.  

 Projectes educatius territorials i de barri (barris educadors):   

o Mínim: accions de visibilitat dels agents educadors als barris: xarxes, jornades, festes, 

intercanvi d’experiències 

o Màxima: Els serveis d’un territori (escoles, instituts, equipaments i serveis públics, 

entitats...) aporten/dissenyen activitats educatives per als seus infants  (ex. TIAC). 

 Recuperar l’espai públic com un lloc segur i educatiu per a les activitats d’infants i adolescents. 

 

 

 

LA SALUT INTEGRAL DELS INFANTS I ADOLESCENTS: HÀBITS, MALESTARS 

EMOCIONALS I SALUT MENTAL. 

 

1. Quin altre tipus d’interlocutor volem ser i quin tipus d’escolta els volem oferir. 

En aquests moments estem vivint transformacions importants en l’àmbit social, familiar, laboral,  

tecnològic,.... i en aquest context podem observar com els infants i adolescents també s’estan 

transformant (“mutant”). L’impacte d’aquestes transformacions socials té com a conseqüència una 

pèrdua o canvi dels valors,  la pèrdua o transformació dels models de  referència i/o l’aparició d’altres 

“referents virtuals”, noves formes de relacionar-se socialment entre els iguals i els adults..., es podria dir 

que el cap dels infants i adolescents està ple d’altres  formes de pensament, imatges, temes, noves 

lògiques... Aquest context diferent  implica el repte de determinar com ens posicionem-col·loquem els 

adults davant d’aquests  infants/adolescents i pensar “quin tipus d’interlocutor volem ser i quin tipus 

d’escolta volem oferir-los”. En definitiva, com a través del vincle i teixint complicitats amb ells, 

acompanyem per a què puguin fer-se càrrec (ésser conscients i prendre en càrrec ) del seu malestar i del 

que els passa, ajudant-los a posar paraules al seu patiment i a l’expressió de a seva conducta. 

 

2. Repensar el tipus de dispositiu per a escoltar als infants i adolescents. 

Cal una atenció centrada en els infants i adolescents i no repetir els models d’atenció dels adults. 

Aquest nou context en obliga a revisar els serveis que ja existeixen i potser crear nous recursos o noves 

maneres de fer per tal d’adaptar-nos a les noves lògiques emergents.  

Hem de canviar la manera d’atendre i repensar els serveis en clau de proximitat, flexibilitat i d’una 

millor adaptació a les seves necessitats, per tal de facilitar l’accés en tots els sentits:  
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horaris, ús de les noves tecnologies, treball al carrer, itineraris més diversificats d’atenció..., qualsevol 

estratègia, forma o recurs que serveixi per a apropar-nos més adequadament.  

Igualment significatiu és establir mecanismes per tal de donar més veu als infants i adolescents en les 

estratègies per abordar la seva situació. 

 

L’atenció a la salut mental i als malestars de la infància i l’adolescència ha d’anar més enllà de la xarxa 

de salut mental i incorporar altres agents i dispositius de la comunitat: serveis socials, lleure, serveis 

educatius, centres i entitats esportives, programes d’atenció a joves, etc. En aquest sentit cal una 

aproximació des de, i amb, els CSMIJ, CDIAP i altres recursos específics, per tal de poder augmentar la 

cooperació entre els serveis i millorar la prevenció, detecció i atenció. És a dir, promoure el treball en 

xarxa com a sistema de coordinació i treball conjunt entre tots els sistemes de serveis que atenen 

joves i adolescents, i com a marc per decidir propostes d’actuació amb una visió transversal del territori. 

 

Com a conseqüència, és necessari invertir en programes de formació transversal per tal de garantir un 

llenguatge comú entre els diferents professionals i àmbits implicats, poder compartir eines i estratègies 

i desenvolupar millors habilitats d’acompanyament i escolta a l’hora d’apropar-nos als infants i 

adolescents. 

 

Algunes propostes:  

 

 Incorporar eines virtuals en el treball de vinculació amb adolescents (Instagram, whatsApp, 

Facebook, Twiter, etc. 

 Reconvertir espais de SM  (com ara centres de dia) en espais socials d’acollida a on poder 

treballar des de l’escolta, amb aquells adolescents que no tenen problemes de salut mental, 

però no estan vinculats ni a l’escola, ni a l’àmbit laboral, etc. 

 Acollida en un context social de les situacions d’urgència/crisi per adolescents (albergs 

temporals). 

 Mapa de serveis del territori: disposar/crear mapes actualitzats d’actors, serveis i equipaments 

adreçats a l’escolta i detecció de malestars en els infants i adolescents que promogui ponts i 

permeti el coneixement i reconeixement de tots els professionals implicats.  

 Disseny i implementació de projectes transversals, desenvolupats per a professionals de la salut 

en col·laboració amb altres àmbits com l’educatiu i serveis socials  (prevenció entorn natural) 

 Fomentar i promoure treball en xarxa, per compartir, conèixer i  permetre que aquest treball 

sigui el marc de les possibles propostes d’actuació, amb la qual cosa es redueix l’estigmatització 

 Formació i  “entrenament” dels diferents agents comunitaris en l’escolta, detecció  i 

acompanyament. 

 Treballar amb metodologies de Peer mentoring  i aprenentatge-servei (ex: projecte ADOTO) 
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3. Atenció a la família i resposta a la seva desorientació i malestar, com a manera d’incidir en 

els infants i adolescents. 

Les transformacions socials i l’impacte de la crisi econòmica, juntament amb elements de risc i 

vulnerabilitat presents en moltes famílies, està incidint directament en els infants i els adolescents.  Es 

detecta malestar no només en infants i adolescents sinó també, i molt especialment, en l’entorn 

familiar, per tant hem de treballar molt per i  amb les famílies.  

A banda d’altres qüestions,  la crisi econòmica ha posat de manifest com moltes famílies han posat el 

focus en la supervivència i en cobrir les necessitat bàsiques, deixant de banda altres qüestions 

igualment rellevants en els desenvolupament dels seus fills i  filles i que asseguren un bon vincle 

afectiu. Per tant la funció protectora de les famílies s’ha vist minvada i s’ha fet més fràgil. Com a 

conseqüència es detecten famílies amb moltes dificultats per exercir la seva parentalitat i amb 

dificultat de posar en practica pautes de criança i pautes educatives adequades ( ja en la petita infància 

ens trobem amb “nens/es abandonats als seus impulsos”, pares amb manca d’autoritat i dificultat per a 

posar límits, ...) 

Per tant, es necessari potenciar accions d’acompanyament a les famílies que són les principals 

protagonistes (enteses com a grup de convivència, reconeixent i legitimant la diversitat i pluralitat de 

models) per a la promoció d’una parentalitat positiva i la millora de les capacitats i  habilitats 

parentals. 

 

Algunes propostes:  

 Campanyes de sensibilització, informació i d’orientació familiar en temes d’interès diversos. 

 Intervenció grupal en diferents formats (tallers, grups de suport psicosocial, grups de suport 

educatiu, grups terapèutics segons els objectius i la població) 

 Suport i orientació específica als pares i mares per parlar d’allò que els preocupa en cada etapa 

del cicle vital. 

 Suport a la criança, de manera prioritària,  per a famílies amb nens entres 0-3 anys. 

 Tractament familiar en els contextos adients (terapèutics, clínics, serveis socials...) EL Centre de 

Famílies per adolescents,  està a cavall entre l’orientació familiar i la consulta terapèutica. 

 Tallers per a pares i mares amb fills/es per treballar diferents situacions.  

 Preveure programes RESPIR per a famílies amb infants. 

 

 

4. Malestars i simptomatologia emergent en els infants i adolescents. 

Un dels reptes més rellevants que tenim és com escoltem i deparem en determinats malestars i/o 

símptomes que estan fent els nostres infants i adolescents i que evidencien tendències a les que cal 

donar una  resposta adient. Com ara: Símptomes inhibitoris que no fan soroll: nois i noies que no parlen 

o que fins i tot es tanquen a casa i renuncien a portar el seu cos a l’escola, al carrer..., on l’absentisme és 

un símptoma més,  no una situació a resoldre en si mateixa. 
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o Els passos a l’acte, entesos com a símptomes que actuen i s’expressen en formes de 

violència cap a un mateix o cap els altres: autolesions violència filio-parental, 

assetjament i violència entre iguals (bullying). 

o L’adulterització i sexualització del infants (nenes exposades a instagram, consum de 

pornografia precoç, ...) com a forma d’expressar la relació dels pre-adolescents i 

adolescents amb el seu cos. 

o Dependència de les noves tecnologies dels/les adolescents (cal veure com els pares 

aborden l’acompanyament digital dels seus fills/es per evitar el desemparament digital. 

o Increment de problemàtiques associades a la manca de pautes de criança i a la 

dificultat dels pares i mares per a posar en marxa estratègies educatives adequades, 

dificultat per exercir l’autoritat i d’establir límits (infants abandonats als seus impulsos, 

nens i nenes amb falta d’estimulació).  

o Donar una resposta adequada als infants transsexuals.  Formar als professionals dels 

SSB i EAIAS per atendre adequadament i intervenir en aquestes situacions 

correctament, en coordinació amb salut i la Direcció de LGTBI. 

 

Algunes propostes:  

 Fer servir els punts JIP com observadors i derivadors, en temes d’assetjament, malestar... 

 Al SOD i al CAS especialitzat en adolescència (Horta Guinardó), ara també es farà atenció a les 

problemàtiques generades per l’ús de les TIC 

 Formar professionals a l’entorn virtual per realitzar un acompanyament  

 Reforçar la detecció i atenció primerenca i destacar la seva importància (la despesa pública per l’atenció 

d’un adolescent és 10 vegades superior a la d’un infant). 

 Promoure projectes en i amb els instituts per prevenir i afrontar temes d’assetjament, discriminació, 

violència entre iguals, “bullying”... Ex: projectes de “peer mentoring” entre d’altres. 

 

 

 

 

LA INFÀNCIA VULNERADA, LES SITUACIONS D’INFÀNCIA EN RISC.  DISFUNCIONS I 

VIOLÈNCIES EMERGENTS. 

 

1. Atenció prioritària a la infància “vulnerada”.   
Donar una resposta integral considerant el conjunt de les necessitats de l’infant pel seu 

desenvolupament biològic, psicològic i social (perspectiva bio-psico-social). És important donar 

resposta a les necessitats bàsiques com ara l’alimentació, la roba, la higiene, la salut i les condicions 

d’habitatge (espai i energètiques) i la convivència familiar,  però també a les necessitats educatives i 

relacionals com el joc, el lleure, la realització den activitats extraescolars o l’activitat física i l’esport, de 

participació entre d’altres. 
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2. Major vulnerabilitat i emergència de nous perfils de fragilitat entre els infants, els 

adolescents i les seves famílies 

S’evidencia l’existència d’una major vulnerabilitat i l’emergència de nous perfils de fragilitat entre els 

infants, els adolescents i les seves famílies, la qual cosa implica un repte en la seva atenció i 

acompanyament, per la dificultat i complexitat que suposa. 

Tal i com s’esmentava en l’apartat anterior malestars i simptomatologia emergent en els infants i 

adolescents i de manera coincident s’identifiquen els següents perfils: 

 

o Nens i nenes invisibles, aïllats i que presenten símptomes inhibitoris, que no fan soroll,  que no 

parlen, aïllats  o que fins i tot es tanquen a casa i renuncien a portar el seu cos a l’escola, al carrer..., 

(on l’absentisme és un símptoma més,  no una situació a resoldre en si mateixa) 

o Adolescents molt sexualitzats, mostrats i exposats a les xarxes (nenes exposades a instagram, 

consum de pornografia precoç, ...) com a forma d’expressar la relació dels pre-adolescents i 

adolescents amb el seu cos. 

o Identificació sexual confusa en edats molt primerenques. 

o Dependència de les noves tecnologies dels/les adolescents  

 

A banda d’altres com ara:   

 

o Famílies refugiades. 

o Infants i adolescents refugiats sols, sense pares ni adults acompanyants. 

o Famílies migrades i reagrupades recentment. Aquest perfil no és tan nou però es continua posant de 

manifest la fragilitat o l’absència de vincles entre els diferents membres i les conseqüències que 

aquest fet provoca. Es detecten adolescents confusos i desorientats pel xoc cultural que 

experimenten en el seu procés d’adaptació.   

o Nens/es i nois/noies instrumentalitzats en divorcis molt litigants i judicialitzats amb el conseqüent 

augment del patiment dels infants i adolescents. Aquesta tipologia de família representa un perfil 

nou d’atenció als SSB. 

o Famílies cada cop més atomitzades, aïllades i amb xarxes de suport molt escasses i fragmentades. 

o Famílies amb infants sense llar, amb tot el que implica per als nens/es i nois/es la vivència d’aquesta 

situació. 

o Emergència del maltractament o violència filo-parental: entès com a símptoma de la manca de 

vincle dels nois i noies amb el seus pares. 

o Emergència i cada cop més presència de relacions de parella abusives i de violència entre iguals 

(bullying), situacions que es veuen magnificats també per l’ús de les xarxes socials.  

 

 

Algunes propostes: 

 

 Desenvolupar projectes per acompanyar als infants i adolescents fills/es d’immigrants a superar 

les dificultats d’integrar la cultura d’origen i la de la societat en la que es troben. 

 Crear espais de referència de baixa exigència per a joves sense llar(355 dies, 24 hores),  
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 Espai d’acollida familiar integral per a tots els membres amb suport professional, que inclogui 

pernoctes i allotjament 

 Promoure espais de trobada per a  famílies per crear xarxa de suport informal, com a manera de 

promoure un entorn de suport, quan aquest no existeix de manera natural.  

 Promoure i potenciar els serveis d’atenció domiciliària especialitzat en infància: SAD 

socioeducatiu. Millorar la formació i adequar el perfil del personal professional 

 Promoure i potenciar accions preventives dirigides a la petita infància i a les famílies amb fills a 

càrrec en aquesta franja d’edat. 

 Formació per incorporar a la pràctica professional la perspectiva de gènere. 

 Incorporar la mirada RESTAURATIVA (reparació i connexió amb l’emoció) com a forma 

d’intervenció. 

 Treball i discurs que tingui en compte les necessitats infantils (prevenir la instrumentalització 

dels infants). 

 

3. Prevenir, detectar i donar resposta a les diferents formes de violència: masclista, filo-

parental, assetjament entre iguals, etc. 

Abordar la prevenció, detecció i tractament de les diferents formes de violència: 

- Violència masclista i conductes de relació abusives en parelles adolescents. 

- Violència entre iguals com ara l’assetjament escolar (bullying), el ciberbullying. 

- Adolescents en conflicte amb les seves famílies amb presència o no de violència filo-parental 

(entesa com a símptoma de la manca de vincle dels nois i noies amb el seus pares).  

 

Cal avaluar les causes i els desencadenants de les diferents tipologies, plantejar accions formatives per a 

la prevenció i promoure la detecció d’aquestes situacions, per tal de poder posar en marxa accions 

efectives pel seu abordatge. 

 

Destacar que des dels serveis socials, s’ha incrementat molt significativament l’atenció d’infants i 

adolescents que viuen situacions de violència masclista en el seu entorn familiar (un 153,8% més, en el 

període 2013-2016). Aquest increment està relacionat amb la implementació de les normatives per 

eradicar la violència masclista i sobretot a partir de la consideració com a situació de risc  (art. 102), per 

la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència (LDOIA). La valoració d’aquestes 

situacions s’ha de fer des dels Serveis Socials Bàsics i es constata la necessitat d’ homogeneïtzar 

l’estudi, valoració diagnostica i la intervenció d’aquesta tipologia de casos.  

 

Algunes propostes: 

 

 Estudiar i analitzar  les situacions d’adolescents en conflicte amb les seves famílies en que es 

dona violència filio parental i identificar recursos i projectes per donar-hi resposta.  

 Augmentar els recursos per l’abordatge de la violència filio-parental. 

 Homogeneïtzar formes d’intervenció.  
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4. Les Noves tecnologies i les Xarxes socials. 

Le XARXES SOCIALS s’erigeixen com un nou espai de relació i de trobada, amb tot el que això implica, ja 

sigui per les dificultats i perills que pot comportar el seu mal ús (invasió de la privacitat, aïllament, 

addiccions, ciberbullying, grooming, sexting...) com  també per les oportunitats i avantatges que poden 

generar (intercanvi d’informació, activitats, interessos, afavorir la participació i la col·laboració en àmbits 

diversos, facilitar l’obertura a noves es relacions i contactes,  recursos....etc.).  

 

Els efectes que la xarxa ha tingut en la societat s’han fet evidents en els darrers anys i s’observen clars 

canvis en la forma de comunicar-nos, organitzar-nos, gestionar els recursos, treballar... Els infants i 

adolescents actuals, anomenats “generació digital”, esdevindran protagonistes d’ un nou sistema de 

comunicació i relació. Per tant, el repte es contemplar les noves tecnologies com a part important del 

desenvolupament integral de la persona i aprofitar les potencialitats que ofereixen en tots els àmbits, 

però també posant en marxa estratègies de prevenció i formació pel seu bon ús.  

 

Algunes propostes: 

 Comptar amb professionals a l’entorn virtual (acompanyament 2.O), per tal d’acompanyar i  

detectar situacions de risc (intervenir per prevenir). 

 Incorporar les eines virtuals en el treball de vinculació amb infants i adolescents (Instragram, 

whatsapp, Facebook, etc.) 

 

 
 

Com a reptes de futur transversals a totes les temàtiques, cal senyalar els següents:  

 Model d’Atenció centrada en l’Infant i l’adolescent.  
Remarcar la necessitat de posar a l’infant en el centre de les polítiques públiques,  del disseny 

dels  serveis, recursos i programació de les diverses accions, incorporant els seu punt de vista, 

la seva mirada i les seves necessitats, per tal de fer-los realment protagonistes i no incorporar 

només el punt de vista de l’adult en el disseny de les intervencions.  

 

 Promoure i impulsar el treball en xarxa i l’atenció transversal   
Promoure el Treball en Xarxa, consolidar i estendre el model de xarxes territorials d'Infància 

com a sistema de treball integrat en els territoris, per fer front a la complexitat que els i les 

professionals troben en el seu dia a dia. És necessari un treball conjunt, sistemàtic de 

col·laboració i complementarietat dels diferents serveis i/o recursos de la comunitat, per tal d’ 

evitar duplicitats, competència i descoordinació.  

Tot i l’increment i la consolidació d’aquest sistema de treball cal, però, el reconeixement 

d’aquesta metodologia, donant suport als lideratges, així com garantir que l’estructura 

organitzativa ho permeti, entenent que sovint els resultats són a llarg termini.  

Algunes propostes: 



 
 

 

90 
 
 

Pla Municipal per a la Infància  2013-2016 

Ajuntament de Barcelona 

 Fomentar la transversalitat d’assistència en els diferents serveis. 

 Ajudar a visualitzar de la feina feta i de les diferents experiències que ja estant 

funcionant satisfactòriament a la ciutat. 

 

 Avaluació de projectes, accions i programes  
Per tal de millorar i transformar, es fa necessària l’AVALUACIÓ sistemàtica de programes, 

accions i projectes. Aprofundir en el disseny d’indicadors de resultats, per garantir l’eficàcia i 

eficiència i conèixer quin és l’impacte real de les nostres actuacions.  

 

 Impulsar programes de formació  
És necessari continuar impulsant en programes de formació transversal per tal de garantir un 

llenguatge comú entre els diferents professionals i àmbits implicats,  poder compartir eines,  

estratègies i desenvolupar millors habilitats per a la intervenció a l’hora d’apropar-nos als 

infants i adolescents. Així com per a fer front a la complexitat dels nous perfils emergents 

 

 Visibilitzar les bones pràctiques per replicar-les.  

Cal visualitzar i socialitzar les experiències desenvolupades, per tal de detectar bones pràctiques 

i fer replicables aquelles amb major impacte,  validesa i fiabilitat.  

 

 Recerca aplicada. 
Destacar també la importància d’endegar i de participar en recerques aplicades pròpies, i 

especialment en col·laboració amb les universitats i centres de recerca, com a manera 

d’analitzar, conèixer, transformar i innovar.  L’avaluació, la revisió i la millora continua estan a la 

base de la innovació.   

La recerca aplicada té com a objectiu generar canvis i produir impacte en un col·lectiu, grup i/o 

organització. Per tant, queda plenament justificada en el marc de l’administració perquè l’anàlisi 

i la sistematització reporta la retroalimentació necessària per millorar en qualitat i en eficiència 

la resposta de l’Ajuntament vers als ciutadans. 

 

Algunes propostes:  

 Projectes específics d’investigació/acció interdisciplinars sobre violències (VFP, Bullying), 

infància i adolescència i altres  temes emergents en els que cal aprofundir i millorar el 

coneixement per tal d’avançar en les formes d’intervenció més adequades i efectives.  

 Potenciar l’intercanvi d’experiències entre els professionals. 

 Rendibilitzar el Banc de Bones Practiques del Dep. de Planificació i Processos per a 

visualitzar aquelles experiències i projectes professionals innovadors. 

 Implantar segells de qualitat en els projectes. 
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6. 
ANNEXOS  

ANNEX 1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 

 Grup Motor:  

o Departament d’Infància i Família 

o Departament de Gestió de Sistemes d’Informació 

o Departament de Planificació i Processos  

o Departament de Recerca i Coneixement 

o Institut de Serveis Socials 

 Taula tècnica transversal de l’AQVIE. Formada per:    

o Departament d’Infància i Família 

o Departament de Planificació i Processos 

o Direcció del Programa d’Adolescència i Joventut 

o Departament d’Atenció a Persones Vulnerables 

o Direcció del Programa temps i Qualitat de Vida  

o Direcció del Programa de Dona 

o Direcció del Programa de Drets Civils 

o Direcció del Programa de Salut 

o Institut Barcelona Esports 

o Institut de Persones amb Discapacitat 

o Institut de Serveis Socials 

o Consorci d'Educació de Barcelona 

o Consorci de Biblioteques de Barcelona 

o Departament d’Espai Públic 

o Institut Municipal d'Educació de Barcelona 

 

 Territorial de Districtes.  Formada per:    

o Ciutat Vella 

o Eixample  

o Sants-Montjuïc 

o Les Corts 

o Sarrià-Sant Gervasi 

o Gràcia 

o Horta-Guinardó 

o Nou Barris 

o Sant Andreu 

o Sant Martí 



 
 

 

92 
 
 

Pla Municipal per a la Infància  2013-2016 

Ajuntament de Barcelona 

 

ANNEX 2. CONVOCATÒRIA I PARTICIPANTS SESSIÓ DE TREBALL DEL BALANÇ DEL PLA 

La convocatòria va ser la següent: 

 
 

Van  participar un total de 52 professionals que detallem a continuació: 

 

TAULA DEBAT 1: LA PARTICIPACIÓ DE L’INFANT I ADOLESCENT COM A SUBJECTE DE DRET I CIUTADÀ ACTIU  

José Cano IMEB 

Mònica Cugat CSS Vila Olímpica 

Carles Gil Dept. Promoció a la Infància 

Maria Iborra Districte Nou Barris 

Mirta Lojo Feminismes i LGTBI 

Silvia Marteles Dept. Planificació i Processos 

Glòria Martínez Dept. Promoció a la Infància 

Anna Montolio Dept. Promoció a la Infància 

Anna Novella Col·laborada externa 

Maria Sebastià Districte Sants-Montjuic 

Joan Triadú Districte Sarrià Sant Gervasi 
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TAULA DEBAT 2: L’EDUCACIÓ  DES DE LA  MULTIPLICITAT DE CONTEXTOS EDUCATIUS 

 

Artur Acevedo Districte Horta-Guinardó 

Alicia Aguilera Cap del Dept. de Joventut 

Àngels Campos Dept. Planificació i Processos 

Mònica Cano Districte Sant Andreu 

Josep Mª Elias Dept. Promoció a la Infància 

Juan José González CSS Vallcarca 

Nuria González IMPD 

Pilar Lleonart IMEB 

Maia Lipovetzky Acompanyament al re-agrupament Familiar 

Martí Niubó IBE 

Julia Quintela Districte Ciutat Vella 

Claudia Raya Dept. Família i Infància 

Antoni Ribas Dept. de Joventut 

Isabel Ruiz Districte Eixample 

Aida Ruiz APC  Roquetes 

Miriam Sanjosé Dept. de Joventut 

Elena Sintes Institut d’Infància i Adolescència 

 

 

TAULA DEBAT 3: LA SALUT INTEGRAL DELS INFANTS I ADOLESCENTS: HÀBITS, MALESTARS EMOCIONALS I SALUT 

MENTAL 

Mar Castiella CSS Sant Gervasi 

Carmina Català Cap del Dept. Planificació i Processos 

Anna Guitart Agència de Salut Pública-SOD 

Mercè Jofra IBE 

Alejandro Medina EAIA Raval Sud 

Isabel Pagès Dept. de Joventut 

Marta Sánchez IMSS 

Neus Saperas CSS Sant Antoni 

José Ramón Ubieto Districte Horta Guinardó 

Anna Rosa Vidal CDIAP 

Francesc Vila Col·laborador extern 

 

 

TAULA DEBAT 4: LA INFÀNCIA VULNERADA, LES SITUACIONS D’INFÀNCIA EN RISC.  DISFUNCIONS I VIOLÈNCIES 

EMERGENTS. 

 

Belén Albizu Col·laboradora externa 

Amparo Alcoverro CSS Sant Martí Verneda 

Rosa Alemany EAIA Ciutat Vella 

Lourdes Aramburu CSS Horta Guinardó 

Sílvia Arranz Dept. Planificació i Processos 

Maica Comellas Coordinació EAIAS 

Marta Fité CSS Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi 
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Astrid González CSS Raval Sud 

Montserrat Juanpere EAIA Horta-Guinardó 

Raisa Llorca SARA 

Ana López Espai Públic 

Carolina Palau SAH 

Candela Pérez APC Vall Hebró 

Bàrbara Roig Dept. Atenció i Acollida per la violència masclista 

Mª José Secena Consorci d’Educació de Barcelona 

 

 

 


