Estratègia
Cap a una política de tardes
en barris educadors
Igualtat d’oportunitats educatives i culturals
extraescolars per a infants i adolescents de Barcelona

Gener 2022
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1. Què és?

Una nova política educativa
i cultural de la ciutat per:
Connectar
els agents

Garantir
l’accés

Potenciar
la qualitat i
la diversitat

Garantir les tardes d’activitats
extraescolars diverses, de qualitat i
accessibles a tots els infants i
adolescents de la ciutat,
impulsant un sistema de beques per
fer-les accessibles,
en un marc col·laboratiu i
d’objectius compartits entre
administracions i teixit social.
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2. Per què? Algunes dades clau (I)

Les extraescolars són un factor clau de
l’èxit educatiu i alhora un factor de
reproducció de les desigualtats:

Els districtes
amb un nivell
de renda
menor tenen
menys oferta i
menys
participació en
extraescolars

L’accés i la tria
estan
condicionats
pel perfil
sociocultural,
socioeconòmic
i la procedència
de les famílies

Un 70,6%
practiquen
extraescolars
esportives
(72%
noies i 81%
nois) i només
un 48%
activitats no
esportives
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Els infants i
adolescents
de famílies
amb nivell baix
d’ingressos hi
participen un
28% menys
que els de
famílies amb
ingressos alts

Com més baix
és el nivell de
renda familiar,
menys es
participa en
extraescolars
artístiques o
culturals

2. Per

què? Algunes dades clau (II)

Hi ha una desarticulació d’agents diversos
i d’oferta d’extraescolars:

S’estima que hi ha actives

Les entitats predominants són

a Barcelona més de 1.100

associacions, clubs esportius,
AFA/AMPA/APA, escoles
i col·legis, fundacions i
empreses privades de lleure
educatiu, cultural i esportiu.

entitats organitzadores
d’activitats extraescolars
que organitzen unes

1.300 activitats
extraescolars anuals,
sobretot esportives,
d’idiomes i artístiques.

4

3. Què volem?

Volem assegurar que:

Ampliar el dret a l’educació més enllà
de l’escola en clau de ciutat educadora
des dels barris.

Tots els infants i adolescents de la
ciutat, de 6 a 16 anys, gaudeixin
d’activitats extraescolars diverses.

Avançar en els drets culturals
d’infants i adolescents per fer realitat
la seva participació en la vida cultural i

Tots els barris tinguin una oferta
territorial suficient, de qualitat, diversa i
complementària entre centres, entitats i
equipaments.

comunitària amb igualtat d’oportunitats.
Reduir desigualtats o situacions de
pobresa en la infància i l’adolescència.

Totes les barreres d’accés (econòmiques,
informatives, administratives,
territorials, etcètera) es vagin reduint.
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4. Per a què?

3. GARANTIR
un mínim de 2
tardes d’activitats
extraescolars
diverses,
accessibles, de
qualitat i proximitat
en barris educadors.

1. RECONÈIXER
el valor educatiu,
les desigualtats i
la desarticulació
dels agents.

2. CONNECTAR
objectius,
criteris, agents,
funcions i
programes de
ciutat i de barri.
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4. Per a què? (I)

Els aprenentatges del temps
educatiu de les tardes amb activitats
extraescolars té impactes positius
tant personals com col·lectius.

1. RECONÈIXER
el valor educatiu,

Alhora són un espai de
desigualtats: avancem de la lluita
contra la segregació escolar a la lluita
contra la segregació educativa.

les desigualtats i

la desarticulació
dels agents.

Partim d’una desarticulació d’actors
diversos que tenen un paper en les
tardes amb extraescolars.
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4. Per a què? (II)

Per compartir objectius i criteris i articular
agents dispersos en una Taula de Tardes
Educatives de ciutat

2. CONNECTAR
objectius,
criteris, agents,
funcions i
programes de
ciutat i de barri.

Per assegurar la complementarietat i
l’articulació en taules o espais territorials
de tardes amb famílies (AFA), escoles i
instituts, entitats socials, empreses de lleure
i equipaments de proximitat.

Per articular programes ja existents impulsats
per les administracions o estimular-ne allà on
hi ha poques oportunitats.
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4. Per a què? (III)

L’accés a almenys 2 tardes amb
extraescolars diverses per a tots els infants
i adolescents de la ciutat, impulsant un
sistema de beques per fer-les accessibles.

3. GARANTIR
un mínim de dues
tardes d’activitats
extraescolars
diverses,
accessibles, de
qualitat i proximitat
en barris educadors.

Una oferta mínima i coordinada de cada
barri educador, garantint la qualitat dels
aprenentatges i el seu valor educatiu.

Garantint la diversitat de tipus d’activitats:
esportives, artisticoculturals,
cientificotecnològiques, suport educatiu i
idiomes.
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5. Amb qui?

Equipaments
municipals
organitzadors
d’extraescolars

Entitats
socials

Equips
educatius
d’escoles i
instituts**

AJUNTAMENT
DE BARCELONA
(ho lidera)*
AFA/
AMPA i les
federacions

* Liderat per la Direcció d’Educació de l’Àrea de
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat en coordinació

Empreses de
lleure educatiu,
cultural i
esportiu

transversal amb diverses àrees de l’Ajuntament: ICUB,
Pla de barris i districtes, Esports i amb el Consorci

d’Educació i Drets Socials.
** En la funció prescriptora i de projecte educatiu
comunitari, promovent la coherència dels
aprenentatges de l’escola amb els dels temps i espais
no lectius.
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6. Com? Mesures destacades 2022-2023

1. Fent un mapa i impulsant un marc de treball
compartit de l’oferta educativa de tardes per
complementar i oferir activitats noves allà on hi
ha dèficits.

3. I com arribaran aquestes extraescolars als infants

que més ho necessiten?
• Figures connectores de tardes.

6,4 milions d’euros. Anys 22-23

• Creant la Taula de Tardes Educatives amb les
entitats de la ciutat

4. Qui s’encarregarà de fer aquesta gestió?

• Diagnosis territorials i escolars

• Es crearà una Oficina de Tardes.
600.000 euros. Anys 22-23

2. Obrint noves activitats extraescolars impulsades
per l’Ajuntament de Barcelona complementant
els àmbits o territoris amb menys oferta.
Començarem per:
• Programa “Menjallibres”. 1,1 milions d’euros, anys 2123
• Programa “Som artistes”. 500.000 euros, anys 22-23
• Reforçant el suport a les AFA. 160.000 euros, anys 22-23
• Beques amb activitats homologades. 250.000 euros.
2023
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7. Desplegament de les accions de l’Estratègia de ciutat cap a una política de

tardes en barris educadors


• Creació d’una Taula de Tardes
Educatives de ciutat.
• Identificació de l’oferta
extraescolar dels barris i
dels espais d’articulació.
• Creació d’una Oficina de
Coordinació de Tardes.

• Homologació de les activitats.
• Ampliació del sistema
d’homologació per acreditar i
reconèixer la qualitat de les
activitats.
• Disseny universal de les activitats per
avançar en l’educació inclusiva a les
tardes.
• Suport a les AFA/AMPA/APA per
potenciar la seva funció de selecció,
coordinació i provisió
d’extraescolars.
• Acompanyament als equipaments per
vincular el seu projecte d’equipament a
una programació d’extraescolars de
tardes.
• Oferta pública d’extraescolars en
els barris amb menys teixit social i
menys oferta de tardes.
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• Plataforma d’informació, inscripció
i atorgament de beques.
• Beques per a la pràctica
extraescolar d’activitats
artístiques, culturals, científiques i
tecnològiques.

• Estratègia comunicativa i
orientadora per al foment i la
diversificació de la pràctica
extraescolar.
• Funció dinamitzadora i
connectora del personal social i
educatiu dels barris.
• Facilitats als centres educatius per
desenvolupar un projecte educatiu
comunitari.

• Dinamització de taules de barri
per facilitar la col·laboració entre
agents impulsors.

8. Pressupost estimat

Globalment, la promoció de l’accés amb equitat a oportunitats de
tardes educatives amb extraescolars per a infants i adolescents a
la ciutat suposa un pressupost de 22,7 milions € entre els anys
2022 i 2023 des de diverses àrees de l’Ajuntament:

9,2 milions d’euros de l’Estratègia cap a una política de tardes en barris educadors (2022-2023).
A més a més, cal sumar-hi el pressupost anual dedicat als principals programes vinculats a
activitats extraescolars promoguts i finançats per l’Ajuntament de Barcelona, que s’estima que
sumaran un total de 13,5 milions d’euros entre els anys 22-23:
• 3 milions d’euros/any de beques de pràctica esportiva fora d’horari escolar que actualment arriba a més
de 13.300 infants (6-16 anys) a través de l’Institut Barcelona Esports.
• 1,5 milions d’euros/any en programes de suport educatiu a través del Consorci d’Educació com són els
programes Èxit, Speak-up (Èxit d’anglès) i Tangram que actualment arriben a 92 escoles i instituts i a 2.560
alumnes (6-16 anys).
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Gràcies!
@BCNeducadora
ajuntament.barcelona.cat/educacio
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