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Un programa compartitUn programa compartitUn programa compartit
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Objectius prioritarisObjectius prioritaris

1 Contribuir a que els barris tinguin una oferta d’activitats   
educatives fora de l’horari escolar de qualitat i diversificadaeducatives fora de l horari escolar de qualitat i diversificada.

2 Promoure accions educatives en el temps de lleure que 
f i i  l’h it ió d l t   f íli  afavoreixin l’harmonització del temps en família. 

3 Reforçar el teixit associatiu i el treball en xarxa entre els 
agents locals.

4 Potenciar l’ús educatiu del temps fora de l’horari escolar p
mitjançant els patis escolars i d’altres equipaments públics.
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DIAGNOSI AGENTS EDUCATIUS I SOCIALS
Entrevistes individuals i grupalsg p

(novembre 2009 – febrer 2010)

DIAGNOSI FAMÍLIES D
ia

g
n
o
si

Debat familiar, qüestionaris
(desembre 2009)

PROCÉS PARTICIPATIUPROCÉS PARTICIPATIU
Retorn Diagnosi als agents i Debat de propostes

(maig 2010, 2 sessions)

PLA D’ACCIÓ
(inici: setembre de 2010)

AVALUACIÓ
(cada juny)
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El treball de campEl treball de camp

1) Agents entrevistats: 62

Centre educatiu 16

AMPA 9AMPA 9

Entitat d’educació en el lleure 11

Servei públic 13

Club o associació esportiva 5

Associació o col·lectiu cultural 8

Total 62Total 62
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El treball de camp

2) Debat Familiar (qüestionaris als alumnes de primària):

• 13 centres educatius (6 centres públics i 7 centres 
concertats).

• 1.610 alumnes.
• 45,5% de participació. 
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QUI? Les relacions entre els agents

Qui són?

• S’observen diferències entre el barri de Sant Antoni i l’Esquerra de• S observen diferències entre el barri de Sant Antoni i l Esquerra de
l’Eixample pel què fa a la densitat i el dinamisme del teixit associatiu i la
seva coordinació.

En els 3 barris existeix un elevat nombre d’entitats de lleure en• En els 3 barris, existeix un elevat nombre d’entitats de lleure en
comparació amb altres barris de la ciutat, les quals apleguen un gran
nombre d’infants i adolescents.

L AMPA if t t b b difi lt t i t t i li• Les AMPA manifesten trobar-se amb dificultats importants per implicar
les famílies en el dia a dia de l’entitat, exceptuant les activitats lúdiques
puntuals. El 75% de les famílies enquestades afirmen que hi participen
poc o mai, exceptuant les reunions convocades per la mateixa escola.
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QUI? Les relacions entre els agents

Com es coordinen?

• En general, i bàsicament a l’Esquerra de l’Eixample, hi ha poca coordinació i
coneixement mutu entre els diferents agents entrevistats i les activitats que generenconeixement mutu entre els diferents agents entrevistats i les activitats que generen.

• S’observa un dèficit de treball conjunt i coneixement mutu entre les AMPA dels tres
barris.

• Les direccions de les escoles públiques de primària sí que tenen un espai de coordinació
permanent. Però trobem dèficits d’espais de trobada entre la resta de centres escolars.

• Existeixen principalment 3 xarxes de coordinació i treball conjunt entre diversos agents
d l b l d d f l l d l’ l l’ ó í ldels barris: la Coordinadora infantil i juvenil de l’Eixample; l’Associació Camí Amic; i la
Xarxa Comunitària de Sant Antoni.

• El calendari festiu és gairebé l’únic moment de l’any en què les entitats es troben per
coordinar-se i organitzar activitats conjuntament Existeix però la voluntat de fer méscoordinar se i organitzar activitats conjuntament. Existeix, però, la voluntat de fer més
permanents aquests espais al llarg de l’any.
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QUÈ? L’oferta d’activitats

i i i í i d l' fDiversitat i característiques de l'oferta

• Les entitats entrevistades consideren que l’oferta d’activitats existent és nombrosa i de qualitat.

El t é ti it t ó l AMPA i l t l• Els agents que promouen més activitats són les AMPA i els centres escolars.

• Els infants entre 6 i 11 anys són els qui realitzen més activitats educatives en el temps de lleure.

• Predominen les activitats esportives seguides a força distància de les artístiques i de les• Predominen les activitats esportives, seguides, a força, distància de les artístiques, i de les
d’educació en el lleure.

• La major part de les activitats ocupen entre 2 i 6 hores setmanals i es concentren entre dilluns i
dijous, que són també els dies més demandats. També hi ha una forta demanda d’activitats els
caps de setmana sobretot dissabtes al matícaps de setmana, sobretot dissabtes al matí.

• El 76% dels infants i joves fan alguna activitat fora l’horari escolar. El 81% dels infants i joves
farien alguna activitat que actualment no fan, especialment artística, d’informàtica i d’idiomes.

• Tenint en compte l’extensió total dels 3 barris, es considera que actualment hi ha pocs
equipaments públics de tipus cultural, i per infants i joves.
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QUÈ? L’oferta d’activitats

Accessibilitat

• Els motius principals pels quals les famílies apunten els seus fills/es a les activitats
són: diversió, esport, coneixements, valors i relació amb d’altres infants i joves., p , , j

• La manca de recursos econòmics és el principal obstacle de les famílies a l’hora de
realitzar o no activitats extraescolars. Les famílies, però, també reclamen més
diversitat d’aquestes i major nombre d’espais públics lúdics.

Difusió

• Els agents entrevistats consideren que desconeixen la totalitat de l’oferta que es
promou al seu barripromou al seu barri.

• Només el 58,6% de les famílies diuen estar ben informades de les activitats que es
realitzen el barri fora de l’àmbit escolar.

• Algunes de les entitats culturals i de lleure entrevistades comenten que es troben amb
dificultats per tenir espais propis i per donar-se a conèixer i visibilitzar-se al barri.
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QUÈ? L’oferta d’activitats

Obertura d'activitats i optimització dels recursos existents

• El 64% de les famílies tindria una resposta positiva davant l’obertura de les 
escoles a tots els infants i joves del barri.

• Properament es posarà en funcionament un nou centre cívic, un espai 
infantil, una escola bressol i una biblioteca, els quals permetran donar 
servei als veïns/es de l’Esquerra de l’Eixample.
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Línies d’actuació: QUI? Relacions entre agents 
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Línies d’actuació: QUÈ? L’oferta d’activitats
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M lt  à i   l  M lt  à i   l  Moltes gràcies per la Moltes gràcies per la 
vostra atenció!vostra atenció!vostra atenció!vostra atenció!
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