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A Barcelona, l’esport en edat escolar fora d’horari lectiu ha fet un llarg camí des de la dècada dels 
anys vuitanta, quan es va començar a fer un avenç important amb la nova proposta d’ideologia i 
metodologia esportiva que va representar les escoles d’iniciació esportiva de districte, i també des 
de la creació del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona per a l’organització de la competició en 
edat escolar no federada. 

L’oferta per a la població en edat escolar ha evolucionat durant aquestes dues primeres dècades del 
segle XXI, s’han afegit nous agents organitzadors i les estructures tradicionals de l’esport federat 
també han millorat l’atenció i la dedicació a les primeres etapes de l’aprenentatge esportiu. 

El resultat ha estat un creixement de la pràctica esportiva fora de l’horari lectiu, com així ho indica 
el 76,1% de pràctica regular que es constatava en la darrera enquesta dels hàbits de la població 
barcelonina en edat escolar. 

En aquest procés de creixement, i de millora de la qualitat, també hi ha participat l’Ajuntament 
de Barcelona. Mitjançant el Pla de l’Esport en Edat Escolar, impulsat des del 2014 per l’Institut 
Barcelona Esports, s’han proporcionat recursos, eines pedagògiques i accions formatives a les 
entitats organitzadores que mitjançant un procés d’homologació participen en aquest Pla. Una 
d’aquestes accions ha estat l’elaboració d’un marc curricular per a les activitats esportives fora 
d’horari lectiu.

Aquesta acció de suport als agents organitzadors ha fet possible que actualment se’n beneficiïn 310 
entitats, i que puguin gaudir, a més a més, de suport a la difusió de les seves activitats. 

Un altre dels beneficis per a les entitats homologades, i amb l’objectiu de garantir el dret universal 
d’accés a la pràctica esportiva, és el programa d’ajudes econòmiques que gestiona l’Institut 
Barcelona Esports per famílies en situació de risc d’exclusió per raons econòmiques. Per facilitar 
l’accés a la pràctica de l’activitat física i esportiva fora de l’horari lectiu dels infants i joves de la 
ciutat d’entre 6 i 17 anys, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un sistema d’ajuts que s’adjudiquen 
en funció del nivell de renda disponible per membre de la unitat familiar.

El Consell Municipal de l’Esport de Barcelona, al començament del curs 2019-2020, veient l’impacte 
que la Covid-19 estava tenint en l’inici del curs o de la temporada esportiva, va considerar interes-
sant fer un exercici de revisió del model de l’esport en edat escolar i fer-ho mitjançant la creació 
d’un grup de treball que, amb la finalitat d’analitzar la situació actual, permetés recollir conside-
racions i reflexions sobre la mateixa, conscients dels diferents agents, tipologies organitzatives i 
activitats que s’ofereixen.  

0. 
PREÀMBUL
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El grup creat ha estat format per persones expertes en el món universitari, per dirigents d’entitats, 
d’escoles, d’AFA, així com representants del CEEB i de diverses federacions esportives, amb l’ob-
jectiu de crear un espai de treball amb persones expertes en aquest camp, i representatives de les 
diferents tipologies que participen de l’esport en edat escolar fora d’horari lectiu.   

L’objectiu ha estat elaborar un informe que permetés identificar les qüestions que són susceptibles 
de millora, a partir de l’aplicació d’una metodologia de caire qualitatiu basat en el recull de les apor-
tacions de les persones membres del grup de treball constituït, així com també de consultes com-
plementàries fetes amb les persones participants en diferents grups focus integrats: nois i noies 
menors de 18 anys, nois i noies més grans de 18 anys, pares i mares, tècnics i tècniques i monitors i 
monitores esportives esportius i professionals de la gestió d’activitats.

La finalitat d’aquest informe amb la voluntat de contribuir a la millora contínua de les activitats 
esportives en edat escolar ha estat, doncs, la de poder disposar d’una anàlisi qualitativa a partir de 
les opinions, els suggeriments i les propostes d’experts, agents organitzatius i nois i noies actors de 
l’esport en edat escolar fora de l’horari lectiu. 

Aquest informe ens ha permès identificar qüestions, problemàtiques i elements susceptibles de 
millora. Prenem el compromís d’aprofundir-hi i d’estudiar la viabilitat de l’execució de les propostes 
que es puguin posar en marxa des del Govern municipal.

David Escudé Rodríguez
Regidor d’Esports i President del Consell 
Municipal de l’Esport de Barcelona

ÍNDEX



5

El model esportiu de la ciutat de Barcelona és un model de referència internacional per a moltes 
ciutats del món, però els temps evolucionen i les necessitats de les persones també. 

Aquest informe recull el treball realitzat a partir de la preocupació del Consell Municipal de l’Esport 
de Barcelona en revisar el model actual d’esport en edat escolar a la ciutat. 

Analitzar en profunditat quins aspectes són millorables i en quin sentit, identificar els punts forts 
per tal de reforçar-los, estudiar noves oportunitats o necessitats de les persones que el practiquen 
i de les seves famílies des d’una perspectiva multilateral i donar veu a les entitats, als experts, als 
tècnics, als gestors i als mateixos nens i nenes practicants o no, en edat escolar, ens aporta una 
informació que, sens dubte, pot ser detonant de canvis en l’orientació i en l’estructura d’aquest 
model.

Aquest estudi assumeix del plantejament de tres axiomes:

1) Constatació d’un ampli espectre. 
S’hi inclou tot allò que la població en edat escolar pot dur a terme com a activitat esportiva: 
extraescolars, competició escolar, competició federada, lleure esportiu, etc.

2) Reconeixement del fet que no podem parlar d’un model uniforme. 
Sembla necessari revisar-ne el funcionament i explorar les possibles connexions o i 
opcions de millora organitzativa (si calen) dels diferents models existents que l’integren.

3) Implementació del procés d’homologació. 
L’Ajuntament de Barcelona, amb el Pla de l’Esport en Edat Escolar i amb la voluntat de 
contribuir a millorar la qualitat de les activitats, va posar en marxa el procés d’homologació 
d’entitats o agents organitzadors d’activitats esportives per a la població en edat escolar.

En aquest sentit, el treball que es desplega per a l’elaboració d’aquest informe neix amb dues 
grans intencions:

1) Millorar la qualitat de l’oferta.

2) Incrementar l’adherència a la pràctica fisicoesportiva més enllà de l’edat escolar.

1. 
INTRODUCCIÓ I
ANTECEDENTS

ÍNDEX
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Dr. Enric M. Sebastiani Obrador

• Vicepresident europeu de la Fédération Internationale d’Education Physique (FIEP).
• Professor del Grau en ciències de l’activitat física i l’esport i secretari acadèmic de la Facultat 

de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.
• Professor del Grau en pedagogia de la dansa al Conservatori Superior de Dansa (CSD) de 

l’Institut de Teatre (Barcelona).
• Autor de nombroses publicacions sobre l’ensenyament de l’educació física i de l’esport basat 

en competències i conferenciant en congressos i esdeveniments nacionals i internacionals.

Dr. Josep Campos-Rius

• Professor dels graus en ciències de l’activitat física i l’esport i en gestió esportiva a la Facultat 
de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.

• Coordinador general i de l’especialitat d’educació física del Màster universitari en formació del 
professorat d’ESO i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes a la Facultat de 
Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.

Dra. Sara Suárez Pubill

• Professora d’educació física de secundària i batxillerat pel Departament d’Educació en un 
centre públic.

• Presidenta d’una entitat esportiva de la ciutat de Barcelona per a persones amb discapacitat.
• Professora de cicles formatius a l’Escola Catalana de l’Esport del Consell Català de l’Esport.
• Professora del Màster universitari en formació del professorat d’ESO i batxillerat, formació 

professional i ensenyament d’idiomes a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna.

2. 
EQUIP RELATOR

ÍNDEX

3. 
OBJECTIU I PLA DE TREBALL

Objecte
• Disposar d’un espai de trobada on poder 

analitzar i reflexionar sobre el model 
actual de l’oferta d’activitat esportiva 
que té la ciutat per a nens i nenes en edat 
escolar

Pla de treball
• Anàlisi de la situació actual
• Valoració dels aspectes susceptibles de millora
• Possibles escenaris de futur. Prospecció
• Estimació i formulació de propostes de millora

Objectiu
• Elaborar un informe final de revisió del 

model de l’esport en edat escolar a la 
ciutat de Barcelona
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Aquest informe es planteja fonamentalment des d’un vessant d’obtenció d’informació qualitativa 
mitjançant la interlocució amb diferents agents implicats en la gestió, l’organització i la participació 
en activitats esportives en edat escolar.

Sense haver fet una diagnosi quantitativa actualitzada de la pràctica esportiva en edat escolar fora 
de l’horari lectiu, s’ha disposat d’informació proporcionada per l’Institut Barcelona Esports per po-
der situar conceptualment l’informe que calia elaborar,  en concret, la situació actual de partida.

La relació dels documents proporcionats es troba al final d’aquest informe.

A partir d’aquí es va prendre com a base la selecció de persones expertes de diferents entitats vin-
culades amb l’esport en edat escolar de la ciutat de Barcelona, que, a través de diverses reunions 
de treball de caire participatiu, va permetre detectar quines eren les àrees que calia abordar per a 
l’anàlisi del model.

Durant la primera sessió de treball es va abordar el concepte d’adherència a la pràctica de l’activitat 
física i l’esport i la qualitat en l’esport en edat escolar.

Les diferents sessions es van enregistrar i se’n van extreure les idees principals per tractar en els 
grups focals.

Una vegada seleccionades les variables per analitzar en relació amb les reflexions de la taula de 
les persones expertes, es van cercar representants dels diferents col·lectius implicats en l’esport 
en edat escolar, com ara: nens i nenes en edat escolar, nois i noies més grans de 18 anys, famílies 
d’esportistes, tècniques i tècnics esportius/ives i gestors/es esportius/ives.

Amb cada col·lectiu es va organitzar un grup focal per debatre qüestions relacionades amb el mo-
del esportiu en edat escolar. Els grups focals en van enregistrar i es va fer una anàlisi de contingut 
agrupant les reflexions i aportacions de cada col·lectiu.

4. 
METODOLOGIA

ÍNDEX
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Agents implicats en el disseny inicial dels grups focals

17.03.2021
Nens i
nenes 

en edat 
escolar

17.03.2021 
Nois i
noies 

més grans 
de 18 anys

24.04.2021 
Famílies

29.04.2021
Tècnics/ques 
esportius/ves

24.04.2021 
Gestors/es 

esportius/ves

Dinàmica emprada en els grups focals

Identificació 
categories

Anàlisi de 
contingut

Enregistrament

8-12 
participants

Temes focals

Conversa 
semiestructurada

Construcció
 discurs

Contrast 
amb expert

Plantejament 
de propostes

   març - abril 2021       abril - maig 2021       maig 2021

ÍNDEX
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Composició del grup de persones expertes i 
relació d’entitats participants

COORDINADORES

Mercè Jofre (Promoció Esportiva IBE)

Martí Niubò (Consell Municipal de l’Esport)
Rocío Gregorio (Consell Municipal de l’Esport)

EXPERTES

Laura Mateo .........................
Tate Bonany .........................
Miguel Angel Parra ...............
Hugo Fernández ...................
Gerard Barrera .....................
Víctor Garcia ........................
Ana Caso ..............................
Víctor Richarte .....................
Borja Sánchez ......................
J. V. Madolell ........................
Teresa Lleixà ........................
Rodrigo Pinto .......................
Jofre Roura ..........................
Xavi Valls ..............................
Blanca Roman ......................
Anna Pérez ...........................
Antonio Guerrero ..................

Rosa Junyent .......................
Aleix Ballester ......................
Francesc Fayol .....................
Inés Vizcarro ........................
Jordi Capella ........................
Xavier Bayer .........................

Xavier Codina .......................
Albert Daví ...........................
Manel Alfaro ........................
Alfred Porcar  .......................
Santi Lombarte ....................
Ariadna Benet ......................
Enric Duarte .........................
Sergi Campos .......................

ENTITATS

Associació Esportiva les Corts UBAE
JOCVIU Associació
Pla Català d’Esport a l’Escola
Barcelona Universitari Club
Barcelona Universitari Club
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona
Fundació CET10
Fundació CET10
Fundació CET10
Grup Municipal Barcelona en Comú
Universitat de Barcelona
Associació Esportiva Ciutat Vella
Associació Esportiva Ciutat Vella
Associació Esportiva Ciutat Vella
Fundació Blanquerna
Agència de Salut Pública de Barcelona
Confederació Cristiana d’Associacions de 
Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya
Club Natació Kallipolis
Federació Catalana de Vela
Federació Catalana de Vela
Federació Catalana de Vela
Federació Catalana de Vela
Col·legi Oficial de Professionals de l’Activitat 
Física i de l’Esport de Catalunya
Esport &Ciutadania
IES Jaume Balmes 
AFA Poble-sec
FC Martinenc
Programes Municipals de Promoció Esportiva
Programes Municipals de Promoció Esportiva
Escola Pia Sarrià
Federació Catalana de Basquetbol

ÍNDEX
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5. 
CALENDARI I 

SESSIONS DE TREBALL
SESSIÓ 1
Dimecres

17/02/2021

SESSIÓ 2
Dimecres

03/03/2021

SESSIÓ 3
Dimecres

17/03/2021

SESSIÓ 4
Dijous

22/04/2021

SESSIÓ 5
Dijous

29/04/2021

SESSIÓ 6
Dimecres

19/05/2021

SESSIÓ 7
Dijous

10/06/2021

SESSIÓ 8
Dimecres

07/07/2021

SESSIÓ 9
Dimecres

06/10/2021

SESSIÓ 10
Dimecres

20/10/2021

Presentació i propòsits clau 
(Grup expert)

Identificació dels aspectes clau, categories d’anàlisi i situacions prototípiques 
(Grup expert)

Focus group 1 (Nens i nenes en edat escolar) 
Focus group 2 (Joves més grans de 18 anys)

Focus group 3 (Famílies)
Focus group 4 (Gestors/es d’entitats esportives)

Focus group 5 
(Tècnics/ques esportius/ves)

Presentació preliminar de l’anàlisi dels resultats 
(Gerència IBE)

Presentació preliminar de l’anàlisi dels resultats 
(Grup expert)

Preparació de l’informe 
(Consell Municipal de l’Esport)

Preparació de l’informe 
(Consell Municipal de l’Esport)

Presentació de la primera versió de l’informe final 
(Grup expert)

ÍNDEX
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6. 
ANÀLISI DELS RESULTATS

Diagnosi inicial del grup expert
A les sessions de treball amb les persones expertes es van detectar i seleccionar les variables 
d’anàlisi per tractar durant els grups focals amb els diferents col·lectius. 

• Selecció de temes d’interès que demanaven abordar sobre qualitat i l’adherència en l’esport 
en edat escolar:

• Identificació de punts forts del model esportiu en edat escolar actual a Barcelona:

Respostes

Diversitat
Beques

Oferta esportiva CEEB
Accessibilitat

Xarxa esportiva
Educatiu

Adaptat i inclusiu
Espais de pràctica

Volum població
Qualitat tècnica

Organització
Participatiu

App
Competició escolar

Concepte unificat
Evolutiu

Necessari per a famílies
Professionalitat

Proper
Resposta durant la pandèmia

Tradició
Universalitat

Vertebrar barris
Voluntariat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ÍNDEX
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• Identificació dels punts de millora del model esportiu en edat escolar actual a Barcelona:

Respostes

Qualitat i gestió de les instal·lacions
Increment d’espais

Difusió
Esport inclusiu i adaptat

Formació i qualitat dels tècnics/ques
Horaris

Esport federat i escolar
Esport mixt

Restriccions covid
Retribució tècnics

Burocràcia
Diversitat

Pressupost
Subvencions

Adaptar-se als interessos
Adolescència

Ampliar franja edat
Ampliar oferta (esports alternatius) 

Compartir espais
Comunicació clubs

Continuïtat
Cooperar entre entitats

Equitat de gènere
Estabilitat entorn

Fidelització
Fiscalitzador

Garantia de qualitat
Generalista
Inseguretat

Intrusió laboral
Lideratge entorn

Noves tecnologies
Oferta

Participació
Politització

Promoció escoles
Relacions laborals

Rotació professionals
Transparència

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

• Categorització proposada per l’equip redactor:

Oferta
Activitat ludicoesportiva

Competició

Esports minoritaris

Habilitats motrius

Interessos

Interessos no competitius

Joc

Noves activitats i esports

Coeducació

Esport femení

Esport mixt

Referents femenins

Tècniques

Accessibilitat

Espai públic

Espais disponibles

Inclusió

Necessitats educatives

Diversitat cultural

Adherència

 Hàbit

Itineraris esportius 

Itineraris esportius - 
Continuïtat

 Gènere  Instal·lacions  Diversitat  Itinerari

ÍNDEX
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• Valoració de la importància (1-10) dels punts forts del model:

Diversitat
Beques

Oferta esportiva CEEB
Accessibilitat

Xarxa esportiva
Educatiu

Adaptat i inclusiu
Espais de pràctica

Volum població
Qualitat tècnica

Organització
Participatiu

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

• Valoració de la importància (1-10) dels aspectes per millorar del model:

Qualitat i gestió de les instal·lacions
Increment d’espais

Difusió
Esport inclusiu i adaptat

Formació i qualitat dels tècnics/ques
Horaris

Esport federat i escolar
Esport mixt

Restriccions covid
Retribució tècnics

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

• Valoració de la importància (1-10)  de les deu primeres propostes d’anàlisi del model:

Oferta
Gènere

Diversitat
Formació

Instal·lacions
Itinerari

Adolescència
Pressupost - Subvencions formació

Tècnics - Motivació del tècnic/a
Xarxa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ÍNDEX
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Resultats grups focals
En aquest apartat es detallen els resultats dels grups focals després de l’anàlisi de contingut de 
l’enregistrament. S’agrupen per cada col·lectiu.

Nens i nenes en edat escolar

- Acostumen a triar lliurement una pràctica esportiva perquè els agrada i perquè els permet 
estar amb els seus amics i amigues. 

- Valoren positivament la competició malgrat que no sempre hi troben una igualtat 
compensada.

- Consideren que l’oferta de pràctica esportiva que tenen al seu voltant és suficient, variada 
i adequada.

- Valoren correctament les instal·lacions esportives, malgrat que reconeixen que no sempre 
estan en les millors condicions.

- Valoren els tècnics i tècniques de manera positiva, alhora que consideren que és un 
element fonamental per a la seva motivació i continuïtat en l’esport.

- Consideren que la conciliació amb els seus estudis pot ser causa d’abandonament.

Cal destacar l’interès per la pràctica des dels vessants social i lúdic, posant l’accent en la 
importància de les persones que els formen.

ÍNDEX
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Nois i noies més grans de 18 anys

- Consideren la necessitat de cercar noves propostes d’activitats fugint dels esports 
tradicionals, o complementant-los.

- Destaquen la part social i relacional vinculada a la pràctica, més que el rendiment i la 
competició en si.

- Valoren la importància del rol del tècnic/a esportiu/iva en la formació i l’acompanyament 

dels infants i joves que practiquen esport.

Cal destacar la reflexió sobre la necessitat de cercar noves propostes que complementin l’oferta 
actual.

Posen en relleu el model competitiu, poc adaptat a les seves necessitats i inquietuds, i destaquen 
el rol important dels formadors/es.

Famílies

- Valoren que l’oferta esportiva és molt limitada, condicionada per la proximitat i que recau 
sempre sobre els mateixos esports, fet més accentuat en el cas de les persones amb 
alguna discapacitat. 

- Destaquen la diferència entre el model d’esport federat i altres models més educatius i 
de lleure (com el cas del Consell Esportiu) i la importància de fomentar models mixtos i 
inclusius.

- Exposen que caldria pensar en alternatives en cas de no voler seguir en models competitius 
i que revisin el temps de pràctica o altres rols per continuar vinculats al món de l’esport. 

- Posen de manifest que els tècnics i tècniques esportius/ives són persones joves, 
vocacionals i implicades però mal remunerades, i a qui caldria reforçar la seva formació en 
aspectes pedagògics i de conducció de grups.

Cal destacar la crítica a l’oferta esportiva, per limitada i depenent de l’entorn proper.

Reflexionen sobre els dos models que conviuen i polaritzen: el federat i l’educatiu o de lleure.

Abunden sobre el perfil de les persones formadores, que són joves i mancades de formació i 
experiència.

ÍNDEX
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Tècnics i tècniques esportius/ives

- Destaquen la falta de promoció esportiva per part de les administracions que ofereixi 
igualtat d’oportunitats als esports minoritaris, l’esport femení, l’esport per persones amb 
discapacitat, etcètera.

- Valoren que les instal·lacions són insuficients per al volum de persones que practiquen 
esport a la ciutat de Barcelona i algunes estan en mal estat i no adaptades.

- Destaquen una gran diferència entre el model d’esport federat (més competitiu) i el model 
de Consell Esportiu o de lleure (més educatiu o socialitzador).

- Atorguen a la figura dels tècnics i tècniques esportius/ives un paper fonamental i 
consideren que no estan prou valorats ni remunerats.

Cal destacar la crítica a la manca de promoció d’ofertes que fomentin la igualtat d’oportunitats, la 
mancança d’instal·lacions i la poca accesibilitat d’aquestes.

Posen el focus, també, en la dualitat dels dos models esportius i del rol important de les persones 
formadores, que estan poc valorades.

Gestors/es esportius/ives

- Consideren que cal reflexionar sobre l’oferta esportiva que, malgrat que és variada, es 
construeix en funció de la demanda.

- Observen un tractament diferenciat en plantejaments educatius i competitius i alhora 
consideren que cal prioritzar el vessant educatiu i la continuïtat en la pràctica.

- Creuen que cal esmerçar esforços per a la igualtat d’oportunitats i la promoció de l’esport femení.

- Un mal enfocament de la pràctica esportiva i una excessiva pressió poden ser causes 
d’abandonament.

- Les instal·lacions es consideren insuficients per donar cabuda a tota la demanda.

- Valoren els tècnics i tècniques com un element fonamental i consideren imprescindible la seva 
formació i les seves competències educatives i de tracte als esportistes.

- Demanen a l’Administració un rol de lideratge, de facilitador de la formació i un esforç en el 
suport econòmic a les entitats, als tècnics i a les famílies.

Posen de manifest una reflexió sobre l’oferta esportiva i els models esportius (competitiu i 
recreatiu), el dèficit en la igualtat d’oportunitats, sobretot, en l’esport femení, la pressió de 
l’entorn i l’abandonament, la manca d’instal·lacions esportives, el paper central de les persones 
formadores i la necessitat de més lideratge per part de l’Administració en més àmbits de l’esport 
en edat escolar.

ÍNDEX
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Infografies resum

ESPORT ESCOLAR A LA CIUTAT DE BARCELONA

MOTIU DE PRÀCTICA

Els infants i adolescents de Barcelona acostumen a triar lliurement una pràctica esportiva 
perquè els agrada i perquè els permet estar amb els seus amics i amigues. Destaquen la 

part social i relacional vinculada a la pràctica, més que el rendiment i la competició en si.

OFERTA ESPORTIVA

Es destaca la necessitat de cercar noves propostes d’activitats fugint dels esports 
tradicionals, o complementant-los. Cal més promoció esportiva per part de les 

administracions que ofereixi igualtat d’oportunitats als esports minoritaris, l’esport femení, 
l’esport per a persones amb discapacitat, etcètera.

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Les instal·lacions esportives de la ciutat de Barcelona són insuficients per al volum de 
persones que practiquen esport a la ciutat i algunes estan en mal estat o no estan adaptades.

TÈCNICS I TÈCNIQUES

Els tècnics i tècniques són l’element que més es destaca de manera positiva, com a element 
fonamental per a la formació integral d’infants i joves i que també influeix en la motivació 

i continuïtat en la pràctica. També es destaca que no estan prou valorats ni remunerats. 
Normalment són persones joves i amb molta vocació i molta implicació i als quals aniria bé 

estar més formats en aspectes pedagògics i de conducció de grups.

MODEL ESPORTIU

Hi ha una gran diferència entre el model d’esport federat (més competitiu) i el model de 
Consell Esportiu o de lleure (més educatiu o socialitzador). Cal prioritzar en ambdós casos 
el vessant educatiu i fomentar la continuïtat en la pràctica. Caldria pensar en alternatives 

que oferissin un canvi de paradigma en aquestes edats (especialment en l’adolescència) per 
tenir una altra opció en cas de no voler seguir amb models més competitius i que impliquin 
més temps de pràctica o altres camins relacionats amb continuar vinculats amb el món de 

l’esport des d’un altre rol.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Cal esmerçar esforços per a la igualtat d’oportunitats i la promoció de l’esport femení i 
l’esport inclusiu.

ABANDONAMENT DE LA PRÀCTICA

Un mal enfocament de la pràctica esportiva i una excessiva pressió poden ser causes 
d’abandonament. La difícil conciliació de l’esport amb els seus estudis també en pot ser 

una causa. Cal un treball des de les entitats per prevenir l’abandonament esportiu en joves i 
adolescents.

ROL DE L’ADMINISTRACIÓ

És necessari que l’Administració exerceixi un rol de lideratge, de facilitador de la formació i 
un esforç en el suport econòmic a les entitats, als tècnics i tècniques i a les famílies.

ÍNDEX
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7. 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ (43)

Un cop mostrada la informació recollida en els diferents focus groups, al grup d’experts es recullen 
les propostes d’actuació a través de dues dinàmiques: 

• Recollida en directe de les aportacions orals realitzades durant la reunió virtual (19.05.2021) a 
partir dels resultats mostrats sobre els focus groups.

• Recollida en diferit de les aportacions a través d’un formulari després, també, d’haver rebut el 
document dels resultats dels focus groups.

A partir d’una anàlisi inductiva de les propostes d’actuació s’identifiquen les dimensions següents:

• Propostes en relació amb l’oferta esportiva de la ciutat

• Propostes en relació amb l’orientació o l’enfocament d’aquesta oferta

• Propostes en relació amb els tècnics i tècniques esportius/ives

• Propostes en relació amb les instal·lacions i els espais de pràctica

En els apartats següents es mostren totes les propostes recollides.

Propostes de millora en relació amb l’oferta esportiva de la ciutat (9)

1. Buscar alternatives d’activitats físiques per als nois i noies més grans, més enllà dels esports     
tradicionals i en formats diversos (no competitius, mixtos…).

2. Promoure xarxes de col·laboració entre entitats (compartir franges d’edats, espais, 
activitats conjuntes…)

3. Unificar horaris d’acabament de l’activitat lectiva (facilitaria el fet que les activitats en alguns
casos acabessin abans, ja que permetria més franges horàries, espais més grans i acabament 
de les activitats més aviat). 

4. Implicar els departaments d’educació física de les escoles en la definició i tast de l’oferta
esportiva i oferir programes multiesport que assegurin l’adquisició d’habilitats motrius. 

5. Fer un mapatge real de l’oferta real i buscar noves vies d’informació, difusió i assessorament
perquè l’oferta arribi bé a totes les famílies.

6. Entre 4 i 9 anys, eliminar les proves d’accés i acceptar infants per ordre d’inscripció.

7.  Oferir activitat física/esport als acompanyants: simultàniament i/o conjunta a la dels fills/es.

8. Proposar millors horaris i quotes per als equips femenins. 

9. Visibilitzar la tasca de les entitats esportives sense ànim de lucre.
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Propostes de millora en relació amb l’orientació o enfocament de l’oferta (9)

1. Proposar activitats on el gaudi i la diversió de la pràctica esportiva sigui l’objectiu principal,
prioritzant la participació i la socialització, el sentit de pertinença, la promoció d’hàbits 
saludables, els valors, la inclusió i l’accessibilitat de tothom.

2. Prioritzar els plantejaments educatius, tant per a infants com per a joves, per sobre dels
competitius (sense deixar-los de banda).

3. Fer alguna campanya per recuperar els valors educatius de la pràctica esportiva extraescolar
i ajudar a fer aquest traspàs.

4. Promoure metodologies cooperatives.

5. Assegurar la formació adequada dels tècnics i tècniques i la seva professionalització.

6. D’acord amb federacions i consells, en les edats dels 4 als 9 anys, eliminar classificacions
generals (activitats de competicions sense suma classificatòria, ni golejadors/es o jugadors/
es destacats/ades…).

7. Les federacions i els consells podrien unificar franges d’edat i treballar en comú per 
facilitar-ne la continuat, si escau.

8. Limitar els marcadors. 

9. Dignificar el paper del Consell Esportiu i definir clarament les diferències d’enfocament entre
el seu model i el federatiu, convertint aquest doble model en un avantatge o valor afegit (i no 
en un debat continuat). 

Propostes de millora en relació als tècnics/tècniques esportius/ives (8)

1. Cercar formació adequada però facilitar la formació continuada.

2. Millorar el reconeixement econòmic (professionalització) o donar ajuts a la formació.

3. Crear un títol bàsic de monitor/a-tècnic/a esportiu/iva unificat/ada per qualsevol esport o
activitat esportiva (foment del joc, igualtat d’oportunitat, inclusió, control del possible
assetjament esportiu, fomentar vocabulari de gènere...). Obligatori i previ al federatiu.

4. Trobar noves fonts de finançament.

5.  Fer valer i millorar el prestigi dels tècnics/tècniques en edats primerenques. 

6. Promocionar els directors/es tècnics/tècniques amb perfil de formadors de formadors.

7. El voluntariat només com a complement dels tècnics/tècniques.

8. Millorar models de contractació (més simple per a les entitats i beneficiós per a entitat i
tècnics/tècniques).

ÍNDEX
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Propostes de millora en relació amb les instal·lacions i els espais de pràctica (9)

1. Utilitzar instal·lacions de les escoles i instituts en hores posteriors al tancament per a la
pràctica d’activitat fisicoesportiva.

2. Utilitzar espais públics per fer activitats.

3. Fer un estudi d’usos d’espais perquè pogués plantejar-se una redistribució de la pràctica de
l’activitat física i esportiva en edat escolar.

4. Compartir xarxa i espais entre entitats.

5. Necessitat d’espais polivalents i versàtils. Espais verticalitzats.

6. Necessitat d’espais amb visió de gènere.

7. Necessitat d’espais accessibles.

8. Millora del manteniment. 

9. En la creació o reconversió d’espais i d’instal·lacions, tenir en compte les propostes i millores
dels usuaris i dels gestors. 

Altres propostes de millora (8)

1. Unificar o aproximar la base normativa  tant del Consell com de les federacions.

2. Conscienciar les famílies del seu rol de promotors de l’activitat a la família (facilitar que es
puguin aparcar bicicletes, patinets, patins, etcètera a les instal·lacions on es fa la pràctica 
d’activitat física, crear rutes segures per desplaçar-se a peu, camins verds).

3. Mantenir ben informats els equips directius dels centres educatius de totes les accions que
es realitzen en relació amb l’esport escolar.

4. Incorporar els projectes esportius en els projectes educatius de centre.

5. Continuar amb la diversitat de propostes en l’oferta esportiva municipal, ja que facilita la
participació.

6. Potenciar i tenir com a referents grans esportistes.

7. Aproximar les entitats esportives a les escoles acollint grups escolars per provar-ne i
descobrir-ne l’oferta.

8. Destacar, al web de l’Ajuntament i del Consell Esportiu, els ajuts que s’ofereixen a les famílies
que vulguin que els seus fills/es facin esport.
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8. 
EN RESUM

Als diferents agents analitzats els preocupen aspectes com: 

el motiu de la pràctica esportiva, 

l’oferta esportiva, 

les instal·lacions públiques, 

la figura dels tècnics i les tècniques, 

el model esportiu que s’aplica, 

la igualtat d’oportunitats, 

l’abandonament de la pràctica i 

el rol de l’Administració. 

En tots aquests aspectes, l’informe detalla quins són els punts que cal millorar i 
fa propostes tant de la millora com de línies d’actuació futures.
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9. DOCUMENTS CRONOLÒGICS CONSULTATS

- Enquesta sobre activitats esportives per a menors de 18 anys. Octubre del 2018. Ajuntament de 
Barcelona.

- Enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona 2018. 
https://ajuntament.barcelona.cat/esports/sites/default/files/2021-05/informe_presentacio_
resultats_enq_habits_esp_escolars_2018_rp_2018_11_12_2.pdf. Novembre del 2018. 
Ajuntament de Barcelona.

- Anàlisi de la situació actual del sistema esportiu de la ciutat de Barcelona. L’esport en l’àmbit 
educatiu i associatiu: la pràctica organitzada i lliure. Febrer del 2019. Ajuntament de Barcelona.

- Propostes per millorar el sistema esportiu de la ciutat de Barcelona. L’esport en l’àmbit educatiu 
i associatiu: la pràctica organitzada i lliure. Febrer del 2019. Ajuntament de Barcelona.

- Informe de trobada presencial. Procés participatiu del Programa d’actuació municipal 2020-
2023 (PAM ) i dels pressupostos participatius. Febrer del 2020. Ajuntament de Barcelona.

- Documentació de suport per la sessió extraordinària del Consell Municipal 
de l’Esport. PAM ESPORTS 2020-2023. Febrer del 2020. Ajuntament de 
Barcelona. https://www.decidim.barcelona/processes/PAM2020/f/3734/
meetings/3027?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_
id%5D%5B%5D=706&filter%5Bdate%5D%5B%5D=past&filter%5Bscope_
id%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_
text%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=in_person

- Anunci de l’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre que fomentin l’activitat 
física i l’esport de manera directa i continuada a la ciutat de Barcelona arran de la crisi 
ocasionada per la Covid-19 i les seves conseqüències.
Desembre del 2020.
https://bop.diba.cat/anunci/515614/aprovacio-inicial-del-llistat-de-subvencions-atorgades-
a-entitats-sense-anim-de-lucre-que-fomenten-l-activitat-fisica-i-l-esport-arrel-de-la-cris-
i-ocasionada-per-la-covid-19-ajuntament-de-barcelona-institut-barcelona-esports
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