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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Presentació del projecte. Objectius

Aquest document recull alguns dels principals resultats de la diagnosi realitzada entre els mesos
d’abril i juny del 2008 als barris de La Marina de Port i la Marina del Prat Vermell.

La diagnosi s’emmarca en el projecte Temps de barri, temps educatiu compartit, promogut per la
Regidora d’Usos del Temps, l’Institut d’Educació i els Districtes de l’Ajuntament de Barcelona i la
Fundació Jaume Bofill. Aquest projecte té com a objectius dissenyar i aplicar accions per construir
usos dels temps i espais educatius per als infants que contribueixin a l’harmonització laboral i
familiar de les famílies, amb actuacions que comptin amb la implicació dels diferents agents que
intervenen en l’àmbit educatiu i social (centres educatius, famílies, serveis, entitats...). En concret,
es proposa:

Afavorir l’harmonització dels temps de vida de les famílies.

Promoure l’ús educatiu del temps dels infants fora de l’horari escolar amb la implicació dels
agents educatius i socials (família, escola, entitats...).

Potenciar l’ús dels equipaments escolars fora de l’horari escolar.

Reforçar les activitats educatives de qualitat que fan els nois i noies fora de l’horari escolar
al mateix barri i adequar les actuacions a les necessitats locals.

1.2. Com es desplega: fases i metodologia

Temps de barri, temps educatiu compartit és un projecte d’investigació-acció participativa. Aquesta
metodologia facilita que el programa esdevingui un projecte col·lectiu, ja que des del moment de
la diagnosi implica les persones que hi participen i les predisposa al desenvolupament de les accions
futures.

Tot seguit es descriuen les fases en què es desenvolupa el projecte en cadascun dels territoris:

1. Diagnosi dels agents1. Realització d’una primera aproximació a la realitat de l’educació en el
temps de lleure als barris on es desenvolupa el projecte.

2. Diagnòstic dels infants, adolescents i famílies. Consulta als infants i a les seves famílies,
mitjançant una metodologia basada en el debat familiar, on es convida a reflexionar en el nucli
familiar sobre l’educació en el temps de lleure i els usos socials i educatius del temps.

–––––––––––––––––––––––––

1 Entenem per «agents educatius i socials» aquelles figures i organitzacions que generen algun tipus d’efecte en l’àmbit de l’educació
fora de l’horari escolar, sigui a través del disseny i execució d’activitats específiques per a infants i joves (agent directe), sigui simplement
a través d’una tasca de suport extern logístic, material, tècnic, etc. (agent indirecte).
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3. Procés participatiu. Definició les propostes d’intervenció a partir de les fases de diagnosi i a
través d’un procés participatiu amb tots els agents educatius i socials.

4. Disseny i implementació d’accions. Planificació de propostes en funció dels resultats de les
fases prèvies de diagnosi i elaboració de propostes consensuades entre els agents educatius  i
socials.

L’informe que teniu a les mans respon a les dues primeres fases del projecte: la diagnosi dels
agents i dels infants i famílies, i es divideix en dues seccions molt diferenciades: Què duien els

agents educatius i socials?, elaborada a partir de la realització d’entrevistes amb els diversos agents
educatius i socials del territori (centres educatius, AMPA, entitats, serveis, etc.), i Què diuen les

famílies?, elaborada a partir dels resultats del Debat familiar.

Diagnosi dels agents: què diuen els agents educatius i socials?

Per a la diagnosi dels agents es van fer un total de 31 entrevistes amb els agents educatius i socials
de cadascun dels territoris (centres educatius, AMPA, entitats, serveis, etc.), distribuïdes de la
manera següent:

Taula 1. Entrevistes realitzades

Tipus d’agent Nombre d’entrevistes

Centres educatius 9

AMPA 6

Entitats d’educació en el lleure 1

Serveis públics 6

Club o associació esportiva 1

Associació o col·lectiu cultural 11

La intencionalitat d’aquestes entrevistes era, d’una banda, tenir una primera presa de contacte amb
els diferents agents educatius i socials dels barris de La Marina de Port i la Marina del Prat
Vermell, comprendre’n la relació amb l’àmbit de l’educació en el temps de lleure i recollir les seves
principals preocupacions, demandes i necessitats sobre el tema.2

És a dir, la diagnosi no només se centra en dades estadístiques i sociològiques, sinó que, a més a
més, té en compte l’opinió subjectiva i la valoració de persones que tenen o poden tenir un paper
en el desenvolupament del programa.

Les entrevistes contenien una part de preguntes tancades, en què es preguntava principalment
sobre aspectes relatius a les característiques de l’oferta d’activitats fora de l’horari escolar i sobre
el perfil dels seus participants, i d’una part de preguntes obertes, segons un guió preestablert.

Per validar tots aquests continguts, definir línies d’actuació i prioritzar-les, a la propera tardor se
celebraran unes sessions participatives amb el conjunt dels agents col·laboradors. Aquesta és una
condició necessària per garantir la implicació dels agents educatius i socials al llarg del procés.

–––––––––––––––––––––––––

2 La delimitació de l’objecte d’observació ve donada per les activitats que, amb una intencionalitat educativa (activitats extraescolars,
esportives, d’educació en el lleure, d’ensenyaments no reglats, etc.), estan adreçades als infants i joves d’edats compreses entre els 3
i els 16 anys durant el temps no lectiu (fora de l’horari estrictament escolar).
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Diagnosi dels infants, adolescents i famílies: els Debats familiars

La informació de la diagnosi dels agents es complementava amb l’opinió de les famílies per tal de
conèixer les seves opinions i demandes sobre els temps educatius més enllà de l’horari escolar i
les seves necessitats pel que fa als usos del temps. Aquesta opinió es va recollir mitjançant els
Debats familiars.

El Debat familiar és una tècnica utilitzada en metodologies
participatives, que pretén extreure dades mesurables de les opinions
dels ciutadans envers el tema plantejat. La recollida d’opinions,
en el cas de ser representatives, pot esdevenir una base sòlida
per fer inferències sobre una població més àmplia.

La distribució dels qüestionaris a les famílies es va dur a terme
durant els mesos de maig i juny gràcies a la implicació dels diferents
centres educatius participants.

Dels 2.129 alumnes matriculats als centres escolars participants,
904 han retornat el qüestionari contestat. Això representa una
participació del 42,5 %, xifra molt significativa si es tenen en
compte altres experiències similars.

1.3. Característiques del territori

El districte de Sants-Montjuïc
és el més extens de Barcelona,
amb una superfície de 2.090
hectàrees, que representa
gairebé la cinquena part del
terme municipal. Aquesta
heterogeneïtat del territori es
tradueix en una gran diversitat
social i humana. L’extensió real
del districte és molt inferior si
se n’exclouen les zones no
habitades, com ara el port de
Barcelona, el polígon industrial
de la Zona Franca i bona part
de la muntanya de Montjuïc.

Just al mig d’aquests espais, al llarg dels propers anys es crearà un barri de prop de 30.000 habitants,
que ja s’inclou al nou mapa amb el nom de la Marina del Prat Vermell. Aquesta denominació es
relaciona amb el barri veí, ara anomenat la Marina de Port, de manera que la referència a la Zona
Franca és substituïda per aquest espai, a l’hora que es recupera un topònim històric. Aquest darrer
barri agrupa diferents veïnats, com ara Nostra Senyora del Port, Can Clos i el Polvorí. A la part més
poblada del districte, per sobre de la Gran Via, hi destaca el nucli històric de Sants.
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a) La Marina de Port

El territori organitzat entorn de l’actual passeig
de la Zona Franca havia estat un espai
predominantment agrícola, que rebia la
denominació de la Marina de Sants. La
inauguració, l’any 1819, del canal de la Infanta
va significar la substitució dels conreus de secà
pels de regadiu i la concentració de la majoria
de terres en mans de grans societats. A finals
del segle xviii s’hi havien iniciat les activitats
industrials amb l’aparició dels primers prats
d’indianes, atrets per les grans extensions de
terreny i la disponibilitat d’aigua que oferia la
zona. Posteriorment, la prohibició, l’any 1846,
d’instal·lar fàbriques a l’interior de la ciutat va
afavorir que s’implantessin en terrenys perifèrics,
com els de La Marina.

Així, a principis del segle xx, les hortes, els
camps, les masies i el barri de pescadors de
Can Tunis van anar deixant pas al port, a la
indústria i als diferents nuclis urbans. El passeig
de la Zona Franca és avui la via principal del
barri, i relliga tot un mosaic de barriades, la
majoria d’elles molt petites, nascudes en
diferents èpoques i circumstàncies (Port, Can
Clos, Polvorí, Ferrocarrils Catalans, Sant
Cristòfol, Estrelles Altes, La Vinya, Plus Ultra...).
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b) La Marina del Prat Vermell

El Prat Vermell era el nom que rebien els camps
d’aquest sector baix de la Marina de Sants, on
durant anys hi hagué instal·lada una fàbrica
d’indianes. El barri de La Marina del Prat Vermell
serà en la seva major part de nova planta i es
desenvoluparà en l’espai intermedi entre el barri
veí de La Marina de Port, que es configura
entorn de la part alta del passeig de la Zona
Franca, i el polígon industrial del mateix nom.

El nou barri tindrà uns 30.000 habitants i ocuparà
unes 80 hectàrees de terrenys que avui són
industrials, excepte els que corresponen als
habitatges que han substituït l’antic grup de
cases barates Eduardo Aunós. Les noves
edificacions es disposaran entorn d’aquest nucli
habitat actual, buscant una combinació
equilibrada entre l’ús residencial (75 % del
sostre) i la localització d’activitats econòmiques
(el 25 % restant), a més d’una important dotació
d’equipaments i espais públics. L’accessibilitat
quedarà garantida mitjançant la nova línia 9 del
metro. La relació amb La Marina de Port
s’establirà principalment pel passeig de la Zona
Franca, que serà reurbanitzat per potenciar-ne
el caràcter de via cívica.
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Població infantil per edats (de 0 a 14 anys)

Barri Total %* 0-4 5-9 10-14
Total %** Total %** Total %**

El Poble Sec 4.197 20,7 1.591 37,9 1.345 32,0 1.261 30,0

La Marina del Prat Vermell 142 0,7 48 33,8 45 31,7 49 34,5

La Marina de Port 4.191 20,7 1.447 34,5 1.362 32,5 1.382 33,0

La Font de la Guatlla 1.061 5,2 379 35,7 352 33,2 330 31,1

Hostafrancs 1.651 8,1 637 38,6 479 29,0 535 32,4

La Bordeta 2.138 10,5 744 34,8 671 31,4 723 33,8

Sants-Badal 2.535 12,5 925 36,5 767 30,3 843 33,3

Sants 4.356 21,5 1.541 35,4 1.422 32,6 1.393 32,0

Total Sants-Montjuïc 20.271 100,0 7.312 36,1 6.443 31,8 6.516 32,1

Font: dades del padró del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona (juny 2007).

*Percentatge sobre el total de la població infantil de Les Corts

**Percentatge sobre la població total infantil per barri

Total d’habitants per barri

Font: dades del padró del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona (juny 2007).

*Percentatge de la població de Sants-Montjuïc sobre el total de la població de Barcelona.

Barris

El Poble Sec

La Marina del Prat Vermell

La Marina de Port

La Font de la Guatlla

Hostafrancs

La Bordeta

Sants - Badal

Sants

Total Sants - Montjuïc

Habitants

39.579

1.005

29.327

10.064

15.771

18.592

24.085

40.272

178.695

% total de Sants-Montjuïc*

22,1

0,6

16,4

5,6

8,8

10,4

13,5

22,5

11,1*

1.3.1. Característiques de la població de Sants-Montjuïc

Distribució de la població de Sants-Montjuïc per barris

22,1%

0,6%

16,4%

5,6%
8,8%

10,4%

13,5%

22,5% El Poble Sec

La Marina del Prat Vermell

La Marina de Port

La Font de la Guatlla

Hostafrancs

La Bordeta

Sants - Badal

Sants
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Població infantil per nacionalitat

Barri Espanyola Estrangera
Total %* Total %*

El Poble Sec 3.009 71,7% 1.188 28,3%

La Marina del Prat Vermell 131 92,3% 11 7,7%

La Marina de Port 3.592 85,7% 598 14,3%

La Font de la Guatlla 880 82,9% 181 17,1%

Hostafrancs 1.318 79,8% 333 20,2%

La Bordeta 1.807 84,5% 331 15,5%

Sants - Badal 2.041 80,5% 494 19,5%

Sants 3.636 83,5% 720 16,5%

Total Sants - Montjuïc 16.414 81,0% 3.856 19,0%

Distribució de la població infantil a Sants-Montjuïc per barris

Font: dades del padró del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona (juny 2007).

*Percentatge sobre la població total infantil per barri.

Distribució de la població infantil estrangera per barris a Sants-Montjuïc

20,7%

0,70%

20,7%

5,2%8,1%
10,5%

12,5%

21,5%

El Poble Sec

La Marina del Prat Vermell

La Marina de Port

La Font de la Guatlla

Hostafrancs

La Bordeta

Sants - Badal

Sants

28,3%

7,7%

14,3%

17,1%20,2%

15,5%

19,5%

16,5%

El Poble Sec

La Marina del Prat Vermell

La Marina de Port

La Font de la Guatlla

Hostafrancs

La Bordeta

Sants - Badal

Sants
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2. QUÈ DIUEN ELS AGENTS EDUCATIUS
I SOCIALS?

2.1. Característiques dels agents educatius i socials del territori

2.1.1. Quins són els agents educatius i socials del territori?

Transformació del barri i creixement de la població

Els barris de La Marina de Port i La Marina del Prat Vermell es caracteritzen per la millora progressiva
dels últims anys, gràcies, sobretot, a l’ampliació urbanística i d’equipaments i serveis.

Fragmentació de la identitat del territori

La Marina va néixer com un barri industrial amb sectors d’habitatges separats per fàbriques, fet
que va provocar que es generessin diversos nuclis de població força aïllats entre ells, els quals van
esdevenir petits barris de la zona. Aquesta situació va generar la creació de diverses associacions
de veïns i la identitat de barri es va anar construint de forma espontània a partir d’aquests nuclis
de població.

Recentment s’han construït habitatges nous amb la finalitat, entre altres motius, d’intentar cohesionar
el barri. Encara que no s’han solucionat tots els problemes com ara la limitació de la mobilitat dels
veïns i veïnes que comporta el passeig de la Zona Franca s’ha avançat força.

Elevada densitat i cohesió del teixit associatiu

Existència d’entitats culturals i sobretot veïnals sorgides davant la necessitat de dinamitzar el territori
a causa de la poca oferta, tant pública com privada, que hi havia al barri. Aquestes entitats són els
agents que generen més oferta d’activitats educatives fora de l’horari escolar. En la majoria dels
casos, però, aquestes activitats no són la principal raó de ser de les entitats. El teixit associatiu del
barri està molt implicat en la seva dinamització, i es mostra actiu en el foment de noves propostes
o iniciatives. La Unió d’Entitats s’encarrega de coordinar i agrupar un gran nombre d’aquestes
entitats, fet que permet un treball en xarxa que facilita la cohesió d’aquest agents.
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Molts agents, poca promoció d’activitats infantils i juvenils

Els barris de La Marina de Port i La Marina del Prat Vermell es caracteritzen per disposar d’un teixit
associatiu ampli i dinàmic, que promou una oferta d’activitats educatives en el temps de lleure, però
que no acaba de satisfer les necessitats dels infants i les seves famílies. Segons l’opinió dels agents
entrevistats, cal que en aquests barris s’ampliïn els serveis dirigits a infants i joves que desenvolupin
activitats lúdiques i culturals. També consideren que alguns dels factors determinants són la
insuficiència d’equipaments del territori per a l’ús dels agents i el poc suport a l’àmbit de l’educació
en el temps de lleure per part de les administracions.

Importància de les AMPA com a agents educatius i socials al territori, però diferències
significatives entre elles i en la dinamització dels centres

Les AMPA presenten realitats força diverses respecte al grau d’implicació de les famílies en la seva
dinamització. Existeixen centres sense AMPA, centres amb AMPA febles i centres on les AMPA
s’impliquen en el funcionament de l’escola i en la seva oferta educativa. En el cas dels centres amb
AMPA molt febles, l’oferta d’educació en el temps de lleure de l’escola o institut és inexistent. Les
causes de la manca d’implicació de les famílies podria ser la falta de temps d’aquestes o el fet que
la tasca dels seus membres sigui completament voluntària.

Pel que fa als centres escolars amb AMPA actives, cal destacar la implicació dels seus membres
en la gestió i organització d’activitats d’educació en el temps de lleure.

Aquestes diferències entre les AMPA, i el fet que les activitats d’una escola no siguin obertes a
infants o joves d’altres centres, provoquen que només una part de la població tingui la possibilitat
d’accedir a les activitats extraescolars que s’organitzen des de les escoles.
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Quadre 1. Punts forts i febles dels agents educatius i socials dels barris de La Marina de Port
i La Marina del Prat Vermell

Punts forts

– Algunes AMPA satisfan la demanda dels
alumnes del centre.

– Oferta durant els períodes de vacances
(organització dels casals d’estiu).

– Participació en festes i actes puntuals que
s’organitzen a escala del territori.

– En la majoria dels casos, bona relació amb
l’equip directiu dels centres pertinents.
L’escola s’entén com una unitat.

– Alguns centres fomenten l’accessibilitat de
les famílies nombroses a les activitats.

– Es fan activitats puntuals per fomentar la
participació de les famílies.

– Nexe entre l’IES i les famílies.
– Coordinació entre els IES i els CEIP per traspàs

d’alumnat.
– Costos reduïts de les activitats extraescolars

que funcionen.

– Existència d’una AMPA al centre escolar.
– Relació adequada amb l’equip directiu del centre

pertinent.
– Paper gestor de l’AMPA.
– Reunió mensual per treballar en el funcionament

del centre.

– Treball amb perfil d’usuaris de risc social.
– Obertura de l’entitat i de l’oferta al barri.
– Oferta educativa que posa l’èmfasi en el treball

en valors.
– Bona vinculació amb el territori.
– Acompanyament i assessorament individualitzat

amb les famílies.

– Funcionament diari.
– Espai de relació i participació, foment del lleure

familiar. 
– Organització de visites escolars per donar a

conèixer l’espai.
– Equip d’educadors consolidat.
– Foment de l’accessibilitat dels usuaris.
– Infraestructura adequada per al

desenvolupament de l’activitat.
– Espai de relació i participació, foment del lleure

familiar. 

Tipus d’agent

4 AMPA CEIP

2 AMPA IES

1 AMPA escola
concertada

1 Entitat d’educació
en el lleure

1 Ludoteca

Punts febles

– Existència d’algunes AMPA
constituïdes amb escassa activitat
i implicació desigual en la generació
d’ofertes d’educació en el temps de
lleure.

– Dimensió reduïda de la majoria
d’AMPA, fet que provoca el desgast
dels seus membres.

– Diferències de participació o implicació
entre les diferents AMPA, en alguns
casos col·laboracions puntuals.

– Existència de CEIP sense oferta
d’educació en el temps de lleure.

– Existència de CEIP sense AMPA.
– Absència de relació entre les diferents

AMPA, inexistència de coordinació en
l’organització d’activitats.

– Inexistència d’obertura d’activitats
al barri.

– En algun centre, activitats que depenen
de la implicació de l’equip directiu.

– Demanda escassa.
– Poca estabilitat de l’AMPA com a

conseqüència de la baixa implicació
de les famílies.

– Paper més secundari de les AMPA als
centres de secundària.

– Poca oferta d’activitats extraescolars.
– Poca capacitat de mobilització dels

joves.

– Poca implicació de les famílies de
forma continuada.

– Poca oferta en proporció a les
dimensions i famílies del territori.

– Saturació de l’entitat.
– Dèficit infraestructural.
– Manca de recursos econòmics

i humans.

– La nova ubicació a l’altra banda del
passeig de la Zona Franca ha fet
disminuir el nombre d’usuaris.
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Punts forts

– Implicació en la dinamització sociocultural del
territori.

– Elevat grau d’implicació dels socis i voluntaris
en les activitats que es porten a terme.

– Quotes accessibles.
– Activitats obertes al barri.
– Existència d’espais de coordinació entre entitats.
– En alguns casos, relacions puntuals amb els

centres escolars.

– Atenció personalitzada als alumnes.
– Oferta centrada en l’ensenyament musical.
– Obertura de les activitats al barri.
– Quotes accessibles.
– Qualitat de l’oferta.
– Difusió de l’activitat mitjançant una revista

pròpia.

– Generen una oferta esportiva al barri.
– Activitat reconeguda per la població.
– Coordinacions per a la cessió d’espais escolars.
– Club en fase de creixement.

– Ofereixen un espai de trobada per als ciutadans.
– Oferta centrada en activitats lúdiques o culturals.
– Activitats obertes al barri i al districte.
– Relacions puntuals amb els centres escolars

per a la utilització d’espais.

– Suport del Consorci de Biblioteques en la
realització d’activitats infantils.

– Obertura de les activitats al barri.
– Oferta puntual d’activitats familiars de 0 a 3

anys.
– Visites escolars per fomentar l’hàbit lector.
– Existència d’espais de coordinació puntual entre

equipaments.
– Creació d’un club de lectura per part del públic

adult.

Tipus d’agent

11 Associació o col·lectiu
cultural

1 Associació
d’ensenyament no reglat

1 Associació esportiva

3 Equipaments públics
culturals

1 Biblioteca

Punts febles

– Manca de local propi.
– Disposen d’espais cedits pel districte,

en molts casos als centres cívics.
– Manca d’implicació de les famílies en

les associacions.
– Dèficit de recursos econòmics i

humans que condicionen el nivell de
l’activitat.

– Espais cedits que no s’adapten a les
necessitats infraestructurals de
l’activitat.

– Manca de local propi.

– Manca d’equipaments esportius al
territori.

– Poca diversitat de l’oferta esportiva
(bàsquet).

– Dèficit de recursos humans i
infraestructurals.

– En general, poca oferta infantil.
– Poca implicació de l’usuari en la

participació als centres.
– Saturació infraestructural dels seus

espais a causa de la cessió que fan a
les entitats del barri.

– Dèficit de demanda d’activitats.

– Oferta reduïda d’activitats familiars.
– Baixa participació del públic adult, per

la qual cosa els infants utilitzin la
biblioteca sense assessorament i, per
tant, en fan un mal ús.

– Poca utilització del recurs per part dels
joves.

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.



15

2.1.2. Com es relacionen els agents educatius i socials?

Els agents analitzats anteriorment es relacionen entre ells amb diferents nivells d’intensitat i freqüència
en funció de la disponibilitat de recursos. La relació es dóna per diferents motius: ús d’equipaments,
transferència d’usuaris, organització d’activitats conjuntes o participació en plataformes de coordinació.
A continuació es concreten les característiques de les relacions entre els agents educatius.

Coordinació puntual entre els sectors de l’educació escolar i les entitats d’educació en el
lleure

Cal destacar les coordinacions per gestionar espais escolars en horari no escolar, derivar-ne els
usuaris a equipaments públics (mitjançant visites escolars) o bé a entitats d’educació en el temps
de lleure que són conegudes pels centres. Més enllà de les relacions establertes per a l’ús d’espai
escolar o per a la transferència d’usuaris, no hi ha coordinacions que promoguin activitats compartides
entre els sectors d’educació escolar i en el temps de lleure, amb l’excepció de la comissió de Can
Clos. Aquesta comissió té la finalitat d’elaborar un projecte compartit i desenvolupar accions
consensuades i coordinades entre els agents que hi intervenen; un dels objectius principals consisteix
a generar interrelacions entre l’escola i el territori.

Bona coordinació entre centres públics, però dèficit de coordinació entre els centres públics
i concertats

Existeixen xarxes de coordinació dels equips directius dels centres de titularitat pública, bé per
coordinar aspectes que afecten el funcionament dels centres escolars o per garantir el traspàs de
l’alumnat dels CEIP als IES. No és així en el cas de les escoles concertades, les quals no s’han
dotat d’espais de coordinació amb altres centres escolars del territori.

Com a bona pràctica destaca l’experiència d’un centre escolar públic que organitza activitats
conjuntes concretament, l’assignatura de plàstica amb un centre d’educació especial.

Aïllament relacional de les AMPA

Cal destacar l’aïllament relacional que pateixen les AMPA, ja que la coordinació entre elles o amb
altres agents és pràcticament inexistent (tret de la relació que estableixen amb empreses de serveis
educatius a l’hora d’organitzar activitats extraescolars). Els factors principals que produeixen aquest
aïllament són la poca disponibilitat de temps dels membres de l’AMPA i la seva rotació freqüent.
Aquesta situació genera que les AMPA no es puguin beneficiar dels avantatges d’una possible
coordinació, com ara la gestió compartida d’activitats extraescolars, l’organització d’activitats
puntuals compartides, compartir recursos i demandes, etc.
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El lideratge de la Unió d’Entitats de La Marina (UEM)

Els barris de La Marina de Port i La Marina del Prat Vermell es caracteritzen pel gruix del seu teixit
associatiu. Per agrupar i coordinar la majoria d’aquestes entitats, es va crear La UEM, que representa
el principal espai de coordinació associativa de la zona. La seva estructura ofereix serveis a les
entitats, actua com a agent integrador amb bona part de les associacions o entitats que desenvolupen
activitats al barri, organitza actes de dinamització social i cultural del territori, fomenta el treball en
xarxa entre alguns agents locals, i participa en l’organització d’activitats puntuals, com ara festes
de barri, festivals, etc.

La UEM participa en projectes en l’àmbit educatiu, com ara la potenciació de la pràctica de l’esport
al barri de La Marina, dinamitzant l’activitat de bàsquet en un parell de centres escolars.

No obstant això, la UEM presenta un dèficit: l’adhesió de la majoria dels agents educatius i socials
no es tradueix en una coordinació continuada en el temps. La coordinació només es fa present en
l’organització d’actes puntuals, fet que deriva en un major contacte entre entitats d’un mateix sector.

Existència de relacions per a l’ús compartit d’espais

Els agents d’educació en el temps de lleure no disposen de locals propis. Això genera una
sobreocupació dels equipaments existents (normalment escolars i en alguns casos d’equipaments
culturals). Tot seguit s’indiquen les mesures que s’han pres fins ara per fer front a aquest dèficit:

– Club Esportiu La Marina: s’ha arribat a acords amb els centres escolars per a la utilització de les
seves instal·lacions esportives, ja que calia satisfer la demanda de la població a causa de la
manca d’infraestructures esportives.

– Entitats d’ensenyament no reglat: les cessions d’espais escolars faciliten el desenvolupament
de la seva activitat, malgrat que es troben amb un espai que no pot ser personalitzat i que de
vegades la infraestructura no s’adapta a la tipologia d’activitat.

Tot això afecta la qualitat de les activitats que s’ofereixen. Cal destacar la bona predisposició d’alguns
CEIP del barri a obrir-se al territori, sempre que es mantingui el respecte vers l’espai cedit.
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Quadre 2. Característiques de les xarxes educatives del territori

Agents

CEIP

Presidència
Vicepresidència
Secretaria
Representants de grups municipals
Administració educativa
Directors de les escoles públiques
Titulars de les escoles concertades
Professorat
Alumnat
AMPA
Sindicats
Entitats

Escoles bressol
CEIP
IES
Escola concertada

6 CEIP, 2 IES

Districte de Sants-Montjuïc
Entitats i associacions esportives

Districte de Sants-Montjuïc, Unió
d’Entitats La Marina, CEIP Can Clos,
Parròquia, AVV Can Clos, EE Bellmunt,
Associació Juvenil Cultural de Can Clos,
EAP, El Submarí- Reforç Educatiu

CDIAC, espai familiar La Casa dels
Colors, EAIA, EB Bellmunt, EB Collserola,
EB Niu d’Infants, Districte de Sants-
Montjuïc

Diverses entitats del barri

Diables de Port, Gegants de La Marina,
Esbart Bàrkeno, AVV La Vinya

Xarxa

Reunions de directors
de diversos CEIP

Consell Escolar de
Districte

Pla de Formació de Zona
(PFZ) del Centre de
Recursos Pedagògics
(CRP)

Coordinació entre
CEIP i IES

Consell d’Esports

Comissió Can Clos

Xarxa 0-3

Unió d’Entitats

Plataforma Territorial
Joves de la Marina

Característiques

Xarxa promoguda pels directors/es dels diferents
centres públics d’educació primària del districte,
per tal de fomentar l’anàlisi i millora dels aspectes
que afecten el funcionament dels centres escolars.
La xarxa actua mitjançant reunions conjuntes
mensuals.

El Consell Escolar Municipal, de conformitat amb
la LODE, és l’organisme de consulta i participació
dels sectors afectats en la programació de
l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.
Atesa la singularitat de Barcelona, actuen com a
consells escolars municipals els consells escolars
municipals de districte, que duen a terme la seva
tasca en l’àmbit del seu territori.

Xarxa liderada i promoguda pel CRP. La xarxa
s’encarrega de definir els objectius específics i la
planificació de les activitats formatives que conté
el pla, a partir d’una detecció prèvia de necessitats
entre el professorat i els centres docents de la
zona.

Xarxa de treball entre centres, l’objectiu de la qual
és aconseguir que el pas de primària a secundària
per part de l’alumnat sigui cada cop més satisfactori.

Xarxa formada per les entitats o associacions
esportives, i liderada pel districte. Es fa un
seguiment de les activitats esportives del barri. Es
recullen les necessitats i propostes dels agents
que en formen part.

Xarxa liderada pel districte; té com a objectius
elaborar un projecte compartit desenvolupant
actuacions consensuades i coordinades que
cobreixin les mancances i els interessos detectats,
enfortir els processos de treball en xarxa entre
agents, interaccionar l’escola amb el territori i oferir
activitats per als infants i joves del barri.

Xarxa que s’encarrega de conèixer el funcionament
de cada servei i que pretén establir unes bases de
relació dels diferent serveis del barri destinats als
infants de 0 a 3 anys, oferint a les famílies xerrades
sobre temes d’educació i salut dels seus fills i filles.

Xarxa en què diverses entitats es coordinen
puntualment per a l’organització d’activitats
concretes vinculades al territori.

Xarxa en què es treballa per oferir activitats puntuals
vinculades al territori (actualment inactiva).

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.
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2.2. L’oferta d’activitats fora de l’horari escolar

L’oferta d’activitats educatives que es desenvolupen fora de l’horari escolar als barris estudiats es
caracteritza per la poca diversificació. A continuació s’exposen alguns dels factors que ajuden a
comprendre la configuració d’aquesta oferta.

Concentració d’oferta i de demanda a les AMPA dels CEIP

Els agents participants en la diagnosi que ofereixen activitats en l’àmbit de l’educació en el temps
de lleure són: d’una banda, les AMPA dels CEIP, de l’escola concertada i dels IES (tots tres tipus
d’agents ofereixen activitats als alumnes del seu propi centre); de l’altra, les associacions d’ensenyament
no reglat i esportives, ludoteques, entitat del lleure i altres entitats (associacions de veïns, equipaments
i associacions culturals). Pel que fa a aquest segon bloc, les activitats que ofereixen són obertes i
accessibles a la resta d’infants i joves dels barris.

Entre els agents entrevistats per a la diagnosi del territori s’han comptabilitzat un total de 53 activitats,
les quals han donat lloc a 1.259 places ocupades (que representen aproximadament el 50 % de
la població escolar del territori).3

En general, quasi la major part d’activitats són ofertes en el si dels centres escolars (66 %). Convé
destacar també que la meitat de l’oferta la promouen les AMPA dels CEIP (49,1 %). En una proporció
molt menor (i poc significativa) es troben les AMPA dels IES (9,4 %) i de les escoles concertades
(7,5 %).

Pel que fa a la resta d’activitats, el 33 % les ofereixen agents no vinculats als centres educatius
(ludoteca, entitat del lleure, associacions esportives i d’ensenyament no reglat). D’acord amb aquest
percentatge, cal destacar que les activitats ofertes per les AMPA només es dirigeixen a l’alumnat
de cada centre: per tant, actualment l’accés a una activitat és força restringit.

Segons els agents entrevistats, alguns factors que poden influir en l’accessibilitat a les activitats
són: una poca tradició participativa, un cost econòmic elevat, la divisió o fragmentació simbòlica
del territori i la poca diversitat de l’oferta.

L’ocupació de places en activitats de l’àmbit educatiu en el temps de lleure es concentra en la
major part en els centres educatius (68,8 %), i molt especialment en les AMPA dels CEIP (54,2 %),
dels IES (11 %) i en menor grau en les AMPA de les escoles concertades (3,6 %). La resta de places
ocupades (31,2 %) són gestionades per entitats no vinculades a l’àmbit escolar. Aquests resultats
podrien indicar que tan sols una tercera part de l’oferta i de la demanda d’activitats és oberta al

barri.

–––––––––––––––––––––––––

3 La població infantil i juvenil resident al territori analitzat és superior a la que hi ha escolaritzada.
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Poca diversificació de l’oferta i la demanda: concentració en l’activitat esportiva i artística

L’oferta analitzada se centra principalment en la pràctica esportiva (45,3 %), la qual concentra la
major part de la demanda d’activitats educatives en el temps de lleure (56,6 %). També cal remarcar
l’oferta artística (26,4 %), que es correspon de manera similar amb la proporció de places ocupades
(23,9 %). Finalment, cal destacar que el 17 % de les activitats que s’ofereixen són de tipus acadèmic
i/o instructiu, que en menor grau representen l’11 % del total de places ocupades. És significativa
la poca oferta i demanda de les activitats ofertes per les entitats d’educació en el lleure (7,5 % i
7,1 %, respectivament) i les de tipus social/comunitari (3,8 % i 1,4 %, respectivament).

Pel que fa a la pràctica esportiva, la Unió d’Entitats va detectar que l’alumnat que no pertanyia a
cap centre escolar en què es fan activitats esportives havia de realitzar l’activitat fora del barri. Per
tal de posar-hi remei, va impulsar el Club Esportiu La Marina, que intenta oferir activitats esportives
a alguns centres escolars.

Feblesa de l’oferta en l’educació en el lleure

Segons l’opinió dels agents entrevistats, el territori de La Marina es caracteritza per la manca
d’entitats dedicades a l’educació en el lleure. Existeix, no obstant, una entitat que combina el reforç
escolar i els valors que es promouen des d’aquestes entitats mitjançant el joc i la convivència.
L’entitat, però, no pot absorbir el gruix de població que sol·licita aquesta activitat.

Taula 2. Tipus d’activitats existents i places ocupades

Tipus d’activitat % d’activitats ofertes % de places ocupades

Esportiva 45,3 56,6

Artística 26,4 23,9

Acadèmica instructiva 17,0 11,0

Educació en el lleure 7,5 7,1

Social/comunitària 3,8 1,4

Total 100,0 100,0

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.

Taula 1. Activitats existents i places ocupades segons el tipus d’agent

Tipus d’agent Nombre Nombre de places % d’activitats % de places
d’activitats ocupades ofertes ocupades

CEIP - AMPA 26 683 49,1 54,2

Concertada - AMPA 4 45 7,5 3,6

IES - AMPA 5 139 9,4 11,0

Associació d’ensenyament no reglat 3 50 5,7 4,0

Associació esportiva 1 20 1,9 1,6

Ludoteca 1 20 1,9 1,6

Entitat del lleure 1 30 1,9 2,4

ALTRES 12 272 22,6 21,6

Total 53 1.259 100 100

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.



Tot seguit es defineixen les característiques principals de cada tipus d’activitat oferta al territori:

– Activitats esportives: promogudes principalment per entitats vinculades amb l’àmbit escolar
(AMPA); el futbol és la més practicada.

– Activitats artístiques: centrades en la pràctica de disciplines artístiques; constitueix, bàsicament,
 l’expressió corporal més practicada.

– Activitats acadèmiques instructives: centrades en la instrucció en àmbits concrets del coneixement,
fonamentalment anglès i informàtica.

– Activitats d’educació en el lleure: centrades en l’educació en valors.
– Activitats comunitàries: centrades en l’oferta cultural puntual.

Concentració de l’oferta entre setmana i per les tardes

Al matí es realitzen el 10,4 % de les activitats, i al migdia el 4,3 %. Per tant, la majoria de les activitats
es fan de dilluns a divendres, però l’horari predominant és per les tardes, especialment de 16.00 a
18.00 hores (el 47,9 %) i de 18.00 a 20.00 hores (el 33,1 %).

En termes relatius, l’oferta d’activitats en temps periescolar és escassa.

Oferta quasi nul·la els caps de setmana

Únicament l’1,8 % de les activitats es desenvolupen durant el dissabte i el diumenge, sobretot en
la franja horària matinal, de 8.00 a 13.00 hores. Aquesta situació pot venir donada, d’una banda,
per la poca oferta d’activitats de les entitats del lleure, que concentren la seva activitat el dissabte
per la tarda, i, de l’altra, pels horaris d’algunes entitats que desenvolupen la seva activitat el dissabte
pel matí, com per exemple els Diables de Port i els Gegants de La Marina.
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Taula 3. Percentatge d’activitats per franja horària

Franja horària

08.00-13.00 h

13.00-16.00 h

16.00-18.00 h

18.00-20.00 h

20.00-22.00 h

% activitats

10,4

4,3

47,9

33,1

4,3

Taula 4. Percentatge d’activitats per dies de la setmana

Dia de la setmana % activitats

Dilluns 19,0

Dimarts 17,8

Dimecres 20,2

Dijous 21,5

Divendres 19,6

Dissabte 1,2

Diumenge 0,6 Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.
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2.3. El grau d’ocupació de places a les activitats educatives ofertes
fora de l’horari escolar

Quant al grau d’ocupació de les activitats, podem indicar alguns elements que condicionen, en
certa mesura, l’oferta. Segons els agents entrevistats, aquests elements o factors, bàsicament
socials, són fonamentals per entendre com es configura l’ocupació de places en aquests territoris.

Poc hàbit de participació

Un dels factors que podria explicar la poca oferta existent es el dèficit de tradició participativa de
la població dels barris estudiats. En aquest sentit, costa que les famílies s’impliquin, tant en el
funcionament dels centres escolars, com en el d’altres entitats que promouen activitats d’educació
en el lleure.

Disparitat dels preus de les activitats

Un altre factor que incideix en l’accessibilitat de les ofertes d’educació en el temps de lleure guarda
relació amb el cost econòmic que representa per a les famílies. Les desigualtats existents en el
nivell econòmic de les famílies del territori explica les diferències que podem observar en el cost
de les activitats.

Una cinquena part de les activitats són gratuïtes

La cinquena part de les activitats ofertes als dos barris de La Marina són gratuïtes (20,8 %). Ara
bé, cal remarcar que es tracta d’entitats i equipament culturals i comunitaris que ofereixen activitats
puntuals, o senzillament espais de relació i associació, tot i que també podem trobar alguna entitat
que ofereix activitats de forma continuada. Pel que fa a aquest grup d’agents cal destacar un CEIP
i un IES que ofereixen algunes activitats esportives.

Més de la meitat de l’oferta té un cost que oscil·la entre els 10 i els 30 euros al mes

Més de la meitat de les activitats costen entre 10 i 30 euros al mes (55 %), i representen el 62,7 %
de l’ocupació total de places. També cal destacar que el 13,2 % de les activitats ofertes tenen un
cost d’entre 30 i 40 euros mensuals, i representen una ocupació del 10,2 %.

Cost de les activitats segons el tipus d’agent i d’activitat

S’observa una tendència cap a la disminució del cost de l’activitat quan l’agent promotor és una
entitat o associació, com ara les associacions de veïns, la ludoteca i altres serveis culturals.



Taula 6. Places ocupades segons la franja d’edat

Edat Places ocupades

De 3 a 6 anys 30,2

De 6 a 11 anys 38,3

De 11 a 13 anys 18,0

De 14 a 18 anys 13,6

Total 100,0

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.

Poca oferta adreçada als infants i joves d’entre 12 i 15 anys més enllà de les activitats que
s’organitzen als centres escolars i a les entitats esportives

El territori compta amb l’oferta que es genera des dels instituts i des d’una de les seves AMPA. No
hi ha continuïtat de l’oferta que es genera en l’etapa de primària, per la qual cosa el ventall a l’hora
de triar activitats és molt reduït. Això fa que molts joves no realitzin cap activitat educativa en el
temps de lleure.
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Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.

Taula 5. Cost econòmic de les activitats

Cost mensual Nombre Nombre % d’activitats % de places
d’activitats de places ocupades

ocupades

Gratuït 11 217 20,8 17,2

0 a 10 euros/mes 4 76 7,5 6,0

10 a 20 euros/mes 12 329 22,6 26,1

20 a 30 euros/mes 17 61 32,1 36,6

30 a 40 euros/mes 7 128 13,2 10,2

40 a 50 euros/mes 1 29 1,9 2,3

Més de 50 euros 1 19 1,9 1,5

Total 53 1.259 100,0 100,0

La màxima concentració d’oferta amb un cost d’entre 10 i 30 euros mensuals es distribueix
principalment en activitats esportives i culturals (es tracta d’activitats ofertes per diferents CEIP i
IES). Finalment, les activitats amb un cost superior als 30 euros mensuals les ofereixen escoles
concertades i associacions d’ensenyament no reglat, i es tracta, per regla general, d’activitats
musicals i esportives.

Màxima ocupació de places entre els infants de primària i decreixement de la demanda entre
els adolescents

L’ocupació de places en activitats d’educació en el temps de lleure es concentra sobretot en la
franja dels 6 als 11 anys (38,3 %) i, en menor proporció, entre els 3 i els 6 anys (30,2 %). A partir
dels 11 anys (18 %) i fins als 18 anys (13,6 %), l’ocupació decreix. En aquest sentit, l’ocupació de
places per part dels diferents grups d’edat és menor a mesura que ens situem en els extrems (infants
més petits o joves més grans).
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Major participació en activitats artístiques per part de les noies i major participació en activitats
esportives per part dels nois

La distribució de les places ocupades segons el gènere indica una proporció de noies lleugerament
inferior en comparació amb els nois en la pràctica esportiva (43,5 %). S’observa, doncs, una
tendència cap a la masculinització de les activitats esportives.

Taula 7. Edat dels participants segons el tipus d’activitat

Tipus d’activitat

Esportiva

Artística

Acadèmica instructiva

Educació en el lleure

Social/comunitària

Total

3 a 6 anys

63,5

20,5

7,5

8,5

0,0

100

6 a 11 anys

50,9

35,4

10,6

3,1

0,0

100

11 a 13 anys

65,1

17,6

9,5

7,8

0,0

100

 14 a 18 anys

44,7

41,2

14,1

0,0

0,0

100

0 a 3 anys

56,2

13,6

14,7

10,8

4,7

100

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.

Taula 8. Ocupació de les activitats segons el sexe

Tipus d’activitat

Esportiva

Artística

Acadèmica instructiva

Educació en el lleure

Total

% d’homes

63,1

26,2

47,4

61,7

52,6

% de dones

36,9

73,8

52,6

38,3

47,4

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.

Taula 9. Percentatge d’infants i joves d’origen immigrant que realitzen activitats
educatives fora de l’horari escolar segons el tipus d’activitats

Tipus d’activitat

Esportiva

Artística

Acadèmica instructiva

Educació en el lleure

Social/comunitària

Total

Distribució
origen estranger

31,3

33,3

27,1

8,3

0

100,0

% origen estranger respecte
el total de places ocupades

4,2

10,6

18,7

9,0

0

7,6

% de places
ocupades

56,6

23,9

11,0

7,1

1,4

100,0

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.

Concentració de la població immigrant entre els 11 i els 13 anys

El percentatge d’ocupació de places amb relació a la població de nacionalitat estrangera és significatiu
en la franja d’edat compresa entre els 11 i els 13 anys, ja que representa el 35 % del total de places
ocupades. Convé valorar aquesta dada amb cautela, ja que indica una tendència i no es pot prendre
com a reflex fidedigne de la realitat.



2.4. Equipaments i recursos als barris

Les diferències relatives als recursos infraestructurals, materials, humans i econòmics, així com el
grau d’implicació de les famílies en els espais de participació d’escoles i entitats, poden condicionar
també la qualitat de l’oferta educativa. Tot seguit es descriuen els elements que més destaquen.

2.4.1. Quins equipaments hi ha al territori?

Saturació en l’ús dels equipaments culturals

Segons els agents entrevistats, la mancança d’infraestructures fa que moltes entitats no disposin
d’un espai propi i que, per tant, hagin de compartir els equipaments públics existents amb altres
associacions. Això genera una sobreocupació d’aquests equipaments, i afecta la qualitat de les
activitats que aquestes entitats desenvolupen. Les infraestructures dels barris, i sobretot els centres
cívics, registren un elevat grau d’ús de les seves instal·lacions per part de diverses entitats de caire
cultural. La sobreocupació dels centres cívics de la zona dóna com a resultat una centralització
excessiva de l’oferta educativa en el temps de lleure en determinats equipaments, fet que influeix
negativament en la seva accessibilitat. Les associacions de veïns disposen d’espais cedits pel
districte, situats al barri al qual pertanyen.

Manca d’equipaments esportius

El territori compta amb l’espai de la muntanya de Montjuïc i amb diversos camps de futbol distribuïts
als diferents barris, però no disposa d’un complex esportiu. Actualment, el Complex Esportiu La
Bàscula està en fase de remodelació per tal de poder satisfer la demanda. Ara bé, no hi ha cap
dubte que el fet de no poder disposar d’una infraestructura esportiva limita directament la capacitat
del barri a l’hora d’oferir activitats d’aquest tipus (més enllà de l’oferta de les AMPA). Aquesta situació
pot provocar que determinats usuaris potencials s’hagin de desplaçar a fora del barri per poder
accedir a aquest tipus d’oferta.

Condicionants en l’obertura dels patis escolars

La majoria de les direccions dels centres educatius manifesten estar obertes a la cessió de les seves
instal·lacions de manera ordenada i clara, tot i que demanen aclariments quant a la definició de les
responsabilitats i el manteniment de les infraestructures utilitzades. No obstant això, alguns infants
i joves poden accedir als patis quan aquests romanen tancats sense que se’n faci un bon ús
(normalment durant el cap de setmana o quan han acabat les activitats realitzades per l’AMPA).
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Quadre 3. Punts forts i punts febles identificats dels equipaments del territori

Punts forts

– Bons recursos infraestructurals.
– Preus de les activitats accessibles

i assequibles.
– En la majoria dels casos, instal·lacions

esportives grans.
– Alguns centres ja cedeixen espais.

– Escola amb dèficit de tipus
infraestructural.

– Grans instal·lacions dels camps de futbol
municipals.

– Cedeixen espais a agents externs.
– Preus públics accessibles.
– Espai de trobada per als ciutadans.

– Existència d’un espai infantil.

– Preus públics.
– Infraestructura adequada per al

desenvolupament de l’activitat.

Tipus d’equipament

CEIP, IES
8

Escola concertada
1

Equipaments esportius
4

Centres cívics
3

Biblioteca
1

Ludoteca
1

Punts febles

– Dificultats en la coordinació dels horaris de
les pistes esportives.

– En alguns casos, manca de control o vigilància
quan es cedeixen espais.

– Dificultats en el manteniment de les
instal·lacions esportives fora de l’horari escolar.

– Les instal·lacions esportives són insuficients.
– Pati al terrat.
– No disposen d’espais per cedir.

– No s’adapten a les necessitats del territori.
– Manca de més diversitat en infraestructures

esportives.

– Saturació d’alguns dels seus espais.
– Antiguitat de les seves instal·lacions.

– Manca d’espai adequat a les activitats
concretes; dificultat per compatibilitzar espais.

– El canvi de lloc ha fet disminuir el nombre
d’usuaris.

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.

2.4.2. Valoració d’altres recursos educatius

Diferències entre diverses AMPA amb relació a la capacitat de gestió

La realitat de les AMPA és diversa: mentre que algunes són dinamitzades per un equip actiu, encara
que poc nombrós, d’altres compten únicament amb una sola persona. Aquestes diferències
provoquen que algunes escoles tinguin una AMPA que dinamitza totes les activitats educatives en
el temps de lleure, mentre que d’altres no.

Dificultat del relleu dels responsables de les AMPA

La majoria de les AMPA entrevistades han expressat que tenen dificultats per trobar persones que
s’impliquin en l’entitat i, sobretot, per garantir el relleu dels principals responsables (president/a,
secretari/a, etc.). Sovint hi ha una o dues persones que assumeixen la màxima responsabilitat durant
tres o quatre anys, i després és difícil trobar pares i mares que en vulguin prendre el relleu. Aquestes
situacions poden generar conflictes de monopolització per part d’aquestes persones i d’immobilisme
de la resta de pares i mares.

A més de les AMPA, altres entitats entrevistades han manifestat també dificultats a l’hora de trobar
nous membres que s’encarreguin de continuar la tasca que desenvolupa l’entitat.
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2.5. Idees clau de la diagnosi

En aquest apartat volem mencionar algunes consideracions que caldria tenir en compte a l’hora
d’estructurar un projecte d’actuació que pretengui optimitzar l’educació fora de l’horari escolar en
el territori analitzat.

Com són els agents educatius i socials del territori? Quines relacions estableixen entre si?

– Els barris de La Marina de Port i La Marina del Prat Vermell es caracteritzen per disposar d’un
teixit associatiu ampli i dinàmic que promou una oferta d’activitats educatives en el temps de
lleure, però que no acaba de satisfer les necessitats dels infants i de les seves famílies. Segons
l’opinió dels agents entrevistats, en aquests barris es detecta la necessitat d’ampliar serveis
dirigits a infants i joves que desenvolupin activitats lúdiques i culturals.

– Els barris de La Marina de Port i La Marina del Prat Vermell es caracteritzen pel gruix del seu
teixit associatiu. Per agrupar i coordinar la majoria d’aquestes entitats, es va crear la Unió d’Entitats
de La Marina, que representa el principal espai de coordinació associativa de la zona.

– Cal destacar l’aïllament relacional que pateixen les AMPA: la coordinació entre elles o amb altres
agents és pràcticament inexistent. Els factors que donen lloc a aquesta situació són la poca
disponibilitat de temps dels membres de l’AMPA i la seva rotació freqüent.

Què determina l’oferta d’activitats? I l’ocupació?

– L’oferta d’activitats educatives que es desenvolupen en aquests barris fora de l’horari escolar
no és gaire diversa. Les activitats esportives destaquen per sobre de la resta: representen el
45,3 % del total de les activitats i concentren el 56 % de les places ocupades. També cal destacar
l’oferta d’activitats artístiques (26,4 %), que correspon al 23,9 % de les places ocupades. El 17 %
de les activitats ofertes corresponen a les acadèmiques i/o instructives (11 % de les places
ocupades). És significativa la poca oferta i la baixa ocupació de les places de les activitats ofertes
per les entitats d’educació en el lleure (7,5 % i 7,1 %, respectivament).

– El temps en què es desenvolupen més activitats educatives és un cop finalitza l’horari escolar:
de 16.00 a 18.00 h (el 47,9 %) i de 18.00 a 20.00 h (el 33,1 %), de dilluns a divendres. Únicament
l’1,8 % de les activitats es desenvolupen durant el dissabte i el diumenge.

– La representació dels diferents grups d’edat en les activitats educatives durant l’horari no escolar
s’afebleix a mesura que ens situem en els extrems (els més petits o els joves més grans).
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En quina situació es troba l’ús dels equipaments del territori?

– Segons els agents entrevistats, la mancança d’infraestructures provoca que moltes entitats no
disposin d’un espai propi i que, per tant, hagin de compartir els equipaments públics existents
amb altres associacions.

– La majoria de les direccions dels centres educatius manifesten estar obertes a la cessió de les
seves instal·lacions de manera ordenada i clara, tot i que demanen aclariments quant a la definició
de les responsabilitats i el manteniment de les infraestructures utilitzades.

–  El territori compta amb l’espai de la muntanya de Montjuïc i amb diversos camps de futbol
distribuïts als diferents barris, però no disposa d’un complex esportiu. Actualment, el Complex
Esportiu La Bàscula està en fase de remodelació per tal de poder satisfer la demanda, però,
mentrestant, aquesta situació pot provocar que determinats usuaris potencials s’hagin de
desplaçar a fora del barri per poder accedir a aquest tipus d’oferta.
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3. QUÈ DIUEN LES FAMÍLIES?

3.1. La participació en el Debat familiar

En total, 8 centres escolars del barri de La Marina de Port han participat en l’experiència i han
distribuït els qüestionaris entre els seus alumnes. Dels 8 centres participants, 7 són de titularitat
pública i 1 és concertat.

Dels 2.129 alumnes matriculats als centres escolars participants, 904 han retornat el qüestionari
contestat. Això representa una participació del 42,5 %, xifra molt significativa si es tenen en compte
altres experiències similars.

D’altra banda, els alumnes participants són principalment d’educació primària i, en menor grau,
d’infantil i secundària. Això fa que les activitats realitzades i demanades, així com els horaris, estiguin
clarament condicionats pel seu perfil.

3.2. Característiques dels infants i adolescents i de les seves famílies,
el temps de lleure i les activitats preferides

El conjunt d’infants i adolescents que han respost al qüestionari està format per una proporció força
equitativa de noies i nois, amb un percentatge lleugerament més alt de noies (53,3 %) que de nois
(46,7 %). La majoria té entre 6 i 11 anys (58,7 %), el 15 % té entre 3 i 5 anys i el 26,2 % té entre
12 i 18 anys. D’acord amb l’edat, una mica més de tres quartes parts dels infants i adolescents
estan cursant infantil o primària i un 23,4 % són alumnes d’educació secundària.

Pel que fa al tipus de llar on viuen, en termes generals s’observa que les famílies participants són
poc nombroses, ja que el 52 % estan formades per quatre membres i el 22,1 %, per un total de tres
persones. Aquestes dades expliquen que el 60 % dels infants i adolescents tinguin només un germà
o germana, i que el 21,9 % sigui fill/a únic/ca.

L’organització familiar i l’acompanyament als centres educatius

El 77,4 % dels infants i adolescents necessiten que alguna persona els vagi a recollir a la sortida
de l’escola i els acompanyi a casa. En termes generals, l’acompanyament s’organitza majoritàriament
entre els membres de la mateixa família. Amb tot, aquesta tasca recau principalment en les mares,
i és força menys habitual que la facin els pares o altres familiars.
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Gràfic 10. Acompanyament dels fills/es a casa
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L’edat és determinant en la necessitat d’acompanyament, sobretot per als infants de 3 a 11 anys,
i encara que, una vegada més, la mare és qui més realitza aquesta tasca en totes les franges d’edat,
destaca el paper que els avis o altres familiars tenen, sobretot pel que fa als infants més petits, però
també vers als que tenen fins a 11 anys. En canvi, les famílies quasi no recorren a altres mares i
pares de l’escola ni a amics de la família per a l’acompanyament dels infants menors de 6 anys, ja
que aquestes opcions només representen el 2,8 % i el 1,8 %, respectivament.

El nombre total de persones a la llar també és un factor important: la necessitat d’acompanyament
és menor a les llars més nombroses i major a les llars de tres o quatre membres. En les situacions
de més necessitat, són la mare i, amb menys freqüència, el pare els qui més recullen els fills/es a
l’escola, però, una vegada més, destaca també el paper dels avis o d’altres familiars.

En resum, es pot afirmar que la mare es manté com la figura de la llar que més adapta el seu horari
personal i laboral al familiar, seguida del pare. Tanmateix, s’observa que en les situacions amb més
dificultats de conciliació horària dels progenitors, adquireixen importància els avis o altres familiars
i, en menor freqüència, la figura d’un cangur o persona remunerada, molt més que no pas altres
pares o mares de l’escola i amics de la família.

L’assumpció per part de les mares de la recollida dels fills i filles de l’escola té a veure amb el tipus
de jornada laboral. Efectivament, els pares dediquen més hores al treball remunerat que les mares.
Mentre que el 27,3 % de les mares afirma que no treballa, només el 5,9 % dels pares afirma el
mateix. Per contra, el 55,6 % dels pares té una jornada laboral superior a les 40 hores setmanals,
jornada que en les mares només arriba al 17,3 %. En concordança amb aquesta informació, el
15,7 % de les mares té reducció horària pel fet de tenir fills/es, xifra que supera als pares en el
7,6 %.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.
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Gràfic 12. Activitats de lleure preferides (resposta múltiple)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

0

10

20

30

40

50

60

70

Taula 11. Hores setmanals de treball remunerat dels pares i mares

Hores

No treballa

Fins a 20 hores

Entre 20 i 30 hores

Entre 30 i 40 hores

Més de 40 hores

Total

Pares

5,9

2,9

3,1

32,5

55,6

100

Mares

27,3

9,3

11,9

34,1

17,3

100

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Les activitats de lleure preferides

Les dues activitats de lleure preferides pels infants i adolescents són jugar al parc o al carrer (69,4 %)
i mirar la televisió (69,3 %). Després vénen jugar amb l’ordinador o la videoconsola (64,9 %) i jugar
a casa (59,9 %). Fer esport (57,6 %) és una mica menys freqüent, però es manté com una activitat
important del lleure dels infants i els adolescents. Les activitats que menys prefereixen són anar al
cinema o al teatre (29,8 %), llegir (34,2 %) i estudiar o fer deures (40,9 %).

29,8
34,2

40,9
45,9

57,659,9
64,9

69,369,4

Gènere
Les activitats preferides pels nois són: jugar amb l’ordinador o la videoconsola, jugar al parc o al
carrer, fer esport i mirar la televisió. Les noies prefereixen mirar la televisió, jugar (a casa o al carrer),
jugar amb l’ordinador o la videoconsola i fer treballs manuals o música.

Edat
Les activitats de lleure preferides canvien amb l’edat. Així, a mesura que els infants creixen, el joc,
els treballs manuals i la música deixen de ser tant preferents per a ells. Per contra, pren més
rellevància anar al cinema o al teatre i jugar amb l’ordinador o la videoconsola. La lectura i l’estudi
presenten una dinàmica diferent en funció de l’edat, i són més preferents dels 6 als 11 anys que a
la resta d’edats.
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Activitats

Jugar a casa

Jugar al parc o al carrer

Estudiar o fer deures

Fer esport

Treballs manuals/música

Anar al cinema/teatre

Llegir

Mirar la televisió

Jugar amb l’ordinador/videoconsola

Fins a 4 hores

51,3

51,2

57,8

62,1

69,4

81,3

68,4

46,9

61,2

De 4 a 6 hores

19,5

28,3

21,5

22,4

22,3

13,1

19,9

27,5

21,4

Més de 6 hores

29,2

20,5

20,7

15,5

8,3

5,6

11,7

25,6

17,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

El temps de dedicació a les activitats de lleure

El temps de dedicació a les diferents activitats de lleure és molt variat, malgrat que en totes elles
el més habitual és destinar-hi fins a 4 hores setmanals. Les activitats que ocupen més temps són:
jugar a casa, mirar la televisió i estudiar o fer els deures. Per contra, les que n’ocupen menys són:
anar al cinema o al teatre, realitzar treballs manuals o fer música i llegir.

Taula 13. Temps de dedicació a les activitats de lleure (hores/setmana)

Gènere
S’observa que els nois dediquen més hores a aquelles activitats que, en termes generals, són més
preferides per ells que per les noies: jugar, fer esport i jugar amb l’ordinador i la videoconsola. Les
noies que han assenyalat aquestes activitats com a preferides, hi dediquen menys hores que els
nois. Així, per exemple, només el 7,3 % de les noies que tenen fer esport com una de les seves
activitats preferides hi dedica més de 6 hores setmanals. Per contra, en el cas dels nois, aquest
percentatge és més del doble: el 21,6 %. De la mateixa manera, les noies dediquen més hores a
algunes activitats que també són més preferides per elles que no pas pels nois, com ara estudiar
o fer els deures i mirar la televisió.

Edat
Hi ha una relació entre l’edat i la realització de les diferents activitats. Amb els anys es destinen més
hores setmanals a fer els deures, a l’esport, a llegir, a mirar la televisió i a jugar amb l’ordinador o
la videoconsola. Per contra, hi ha una clara disminució del temps dedicat a jugar a casa.
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3.3. La participació en activitats fora de l’horari escolar

Participació en activitats fora de l’horari escolar

El 62,4 % dels infants i adolescents participen en alguna activitat fora de l’horari escolar. S’observa
que la participació per part dels nois (66,5 %) és superior a la de les noies (58,7 %).

Edat
La participació en activitats extraescolars depèn de diversos factors, com ara l’edat i el nombre de
fills/es, l’horari laboral dels progenitors i el seu nivell d’estudis.

La realització d’activitats educatives en el temps de lleure és inferior en els infants menors de 6 anys,
però també s’observa una lleugera disminució de la participació a partir dels 11 anys (quan s’inicia
l’educació secundària).

Família
També s’observa una participació menor en les famílies nombroses, de tres fills o més. Els motius
poden ser tant econòmics (més dificultats per assumir el cost de les activitats extraescolars de tots
els fills), com d’organització familiar (davant les possibles dificultats afegides que suposa l’harmonització
horària).

Taula 14. Participació en activitats extraescolars segons el nombre de germans i l’edat

Participació

Sí

No

Total

Conjunt

del territori

62,4

37,6

100

Nombre de germans

Cap 1 2 3 o +

60,2 67,5 48,9 50,0

39,8 32,5 51,1 50,0

100 100 100 100

Edat

< 6 anys 6 - 11 anys >11 anys

50,4 68,8 56,7

49,6 31,2 43,3

100 100 100

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Progenitors i progenitores
Amb relació a les característiques dels pares i mares, queda palès que els fills/es dels pares i mares
amb estudis superiors tenen una participació superior en activitats extraescolars. D’altra banda,
la participació és menor quan el pare o la mare no treballen.

Els tipus d’activitats i el lloc de realització

Les activitats es realitzen amb major freqüència fora de l’escola: mentre que el 34,5 % dels infants
i adolescents realitzen activitats al mateix centre escolar, el 48,8 % ho fan a fora.

L’activitat més realitzada és l’esportiva (23,6 % a l’escola i 30,6 % a fora d’aquesta), seguida de
les disciplines artístiques (13,7 % i 12,7 %, respectivament) i la informàtica i els idiomes (7,9 % i
5,8 %).
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Taula 15. Tipus d’activitat i espai de realització

Activitats

En fa alguna

Esportiva

Artística (música, arts plàstiques, teatre, dansa)

Informàtica, idiomes

Reforç escolar

Educació en el lleure

Cultural (castellers, banda de música, coral)

A l’escola

34,5

23,6

13,7

7,9

5,1

3,7

2,4

Fora de l’escola

48,8

30,6

12,7

5,8

6,2

6,0

3,1

Taula 16. Tipus d’activitat i espai de realització segons el sexe

Activitat

En fa alguna

Esportiva

Artística (música, arts plàstiques, teatre, dansa)

Informàtica, idiomes

Reforç escolar

Educació en el lleure

Cultural (castellers, banda de música, coral)

A l’escola

Nois Noies

36,1 32,7

28,0 19,1

8,4 18,4

7,2 8,4

5,5 4,8

3,6 3,4

2,4 2,3

Fora de l’escola

Nois Noies

52,2 45,7

41,9 20,8

5,5 19,1

4,8 6,5

5,3 6,9

4,8 6,9

2,9 2,9

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Gènere
Existeixen diferències importants en el tipus d’activitat realitzada per nois i noies. Les dades són
el reflex d’uns hàbits que reprodueixen uns estereotips de gènere tradicionals: les noies són menys
presents que els nois en l’oferta esportiva, mentre que, per contra, predominen en les activitats de
caràcter artístic i instructiu.

D’acord amb això, el lloc on es fan les activitats també és diferent per als nois i per a les noies. Si
bé, en general, tots ells realitzen més activitats fora de l’àmbit escolar, això és especialment
destacable amb relació a les activitats esportives dels nois. Per contra, les noies realitzen les activitats
artístiques, d’informàtica i idiomes més a fora del centre escolar que no pas els nois.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Edat
El grup de 6 a 11 anys és el que fa més activitats de tot tipus, excepte les de caràcter més formatiu,
com el reforç escolar, més freqüent en el grup d’adolescents.

Malgrat que a tots els grups d’edat predomina l’esport, a mesura que els infants es fan grans es
diversifica el tipus d’activitat que realitzen. En conseqüència, amb l’edat, augmenta la realització
d’activitats fora de l’escola. Aquesta pauta es produeix sobretot amb les activitats esportives,
d’informàtica i idiomes i de reforç escolar.

Una conclusió rellevant és que, en general, la cerca d’activitats fora de l’escola augmenta amb
l’edat, sobretot a causa de la concentració de l’oferta als centres escolars d’activitats de tipus
esportiu i artístic.
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Dies

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte i diumenge

Conjunt del territori

38,7

59,2

42,3

51,9

34,7

23,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

El temps dedicat a les activitats fora de l’horari escolar

Gairebé la meitat dels infants i adolescents que realitzen alguna activitat fora de l’horari escolar en
fan únicament una. Amb tot, la mitjana se situa en la realització d’1,93 activitats extraescolars.

De mitjana es fan activitats extraescolars entre dos i tres dies a la setmana, però el nombre de dies
que s’hi dedica augmenta amb l’edat. Així, si entre els infants de menys de 6 anys la mitjana de
dies dedicats és de 1,96, els de 6 a 11 anys hi dediquen una mitjana de 2,56 i els de més d’11 anys
de 2,58.

Els dies que es fan més activitats són de dilluns a dijous i, d’entre aquests, el dilluns és el dia que
se’n fa amb menys freqüència. Tot i així, el divendres és el dia de la setmana en què se’n fan menys
(34,7 %). Amb tot, durant el cap de setmana també hi ha un volum important d’activitats (23,5 %).

Taula 17. Dies de la setmana de les activitats

Edat
La realització d’activitats en divendres i cap de setmana augmenta amb l’edat, ja que passen de
representar el 16,9 % i el 14,1 %, respectivament, en els infants menors de 6 anys, al 37,7 % i el
28,8 % en els adolescents. Pel que fa al temps de dedicació és, majoritàriament, d’entre 2 i 6 hores
setmanals.

A mesura que els infants creixen, augmenta el temps que destinen a les activitats extraescolars.
Així, la dedicació de menys de dues hores passa del 44,1 % en els menors de 6 anys al 18,9 % en
els adolescents. Per contra, només el 1,5 % dels infants menors de 6 anys hi dedica entre 6 i 10
hores setmanals, mentre que en els adolescents aquesta dedicació arriba al 13,5 %.

Gràfic 18. Temps dedicat a les activitats extraescolars

1,7

9,3

65,3

23,7
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En definitiva, es pot afirmar que tot i que la participació en activitats extraescolars disminueix
lleugerament a partir dels 11 anys, els adolescents que en continuen fent realitzen més activitats i
hi dediquen més temps a la setmana.

Les activitats i la participació de les famílies

La relació de les famílies amb l’escola i el seu grau d’implicació amb la dinamització del centre
esdevé un element fonamental per explicar la participació dels seus fills i filles en l’oferta d’activitats
fora de l’horari escolar. La participació dels pares i mares en les AMPA és relativament baixa, atès
que el 70,7 % de les famílies declara que hi participa poc o mai. Això es dóna en un context general
de baixa participació en activitats associatives, ja que el 89,8 % de les famílies pràcticament no
participa mai en associacions culturals, veïnals ni solidàries.

La participació dels progenitors i progenitores també varia en funció del seu nivell educatiu. Així,
els pares i mares amb estudis superiors mostren una major participació en les activitats i reunions
de l’AMPA.

La implicació dels pares i mares és superior quan es tracta de reunions convocades per l’escola:
l’assistència és del 77,3 %. Aquesta implicació, però, disminueix lleugerament quan augmenta l’edat
dels infants i adolescents. Amb relació als progenitors i progenitores, i en concordança amb el que
s’ha dit anteriorment, la implicació també és superior quan els pares i mares tenen estudis superiors.

La informació sobre les activitats

Quant al nivell d’informació de les famílies, el 85,5 % consideren que estan força ben informades
de les activitats extraescolars que es fan a les escoles. El nivell d’informació sobre les activitats
extraescolars de fora de l’àmbit escolar és menor: només el 61,6 % afirmen estar-ne ben informades.

Gràfic 19. S’està ben informat de les activitats extraescolars?

Totalment d’acord Bastant d’acord Poc d’acord Gens d’acord

Activitats de l’escola

Activitats de fora de l’escola

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.
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Esportiva Artística Informàtica /
Idiomes

Reforç
escolar

Educació
en el lleure

Cultural Lúdiques

Es fan a l’escola

Es fan fora de l’escola

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Gràfic 20. Les activitats que es fan i les que es voldrien fer

Es voldrien fer
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Gènere
Un percentatge més elevat de noies (84,3 %) que de nois (80,9 %) faria alguna activitat extraescolar
que no fa. Els nois sol·liciten més les activitats esportives (37,6 %), d’informàtica i idiomes (33,7 %)
i lúdiques (30,9 %). Les noies, en canvi, demanen més activitats artístiques (39,4 %), esportives
(31,9 %) i lúdiques (31,7 %). Així, tot i que per part dels nois es reprodueix una altra vegada el model
que els vincula amb les activitats tecnològiques, esportives i lúdiques, en les noies s’observa un
percentatge important que realitzaria activitats esportives i lúdiques (trencant amb el seu estereotip).

Edat
S’observa una relació entre l’edat dels infants i adolescents i la demanda d’activitats: aquesta
augmenta fins als 11 anys, i després disminueix. Aquesta dinàmica s’observa en totes les activitats,
tret de les artístiques i les lúdiques, que disminueixen amb l’edat. Així, per exemple, mentre que el
41,4 % dels menors de 6 anys farien activitats lúdiques, en els adolescents aquest percentatge
disminueix fins al 14,6 %.

Família
Amb tot, només el 64,4 % de les famílies afirmen tenir la intenció d’apuntar els fills i/o filles a alguna
activitat extraescolar fora de l’escola.

3.4. Necessitats i preferències de les famílies

Les activitats que es voldrien realitzar

El 82,6% dels infants i adolescents farien alguna activitat extraescolar que actualment no fan. En
aquest sentit, les activitats més demanades són les esportives (34,4 %), les artístiques i d’informàtica
i idiomes (32,7 % en ambdós casos), i les activitats lúdiques (31,3 %), algunes de les que més es
fan. Per contra, el reforç escolar és l’activitat menys sol·licitada (5,9 %).
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Activitats

Alguna

Esportiva

Artística

Informàtica, idiomes

Reforç escolar

Educació en el lleure

Cultural

Lúdica

Altres

Conjunt del territori

88,9

50,8

38,7

48,9

30,2

21,3

13,6

20,4

5,9

Motius

Estiguin atesos

S’eduquin en valors

Aprenguin coneixements

Coneguin altres infants

Es diverteixin

Facin esport

Altres

Conjunt del territori

29,3

51,0

55,6

31,5

67,2

58,5

2,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Necessitats d’informació

El 88,9 % de les famílies voldrien més informació d’alguna de les activitats. Les més sol·licitades
són les esportives, les d’informàtica i idiomes i les artístiques, coincidint també amb les activitats
amb més participació. Després vénen el reforç escolar, l’educació en el lleure, les activitats lúdiques
i, en darrer lloc, les culturals.

Taula 21. Activitats extraescolars sobre les quals es voldria tenir més informació

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Es constata una clara relació entre l’edat dels infants i adolescents i la demanda d’informació
d’activitats extraescolars. Així, la demanda augmenta a mesura que els infants creixen, però en les
activitats artístiques, lúdiques i d’educació en el lleure la demanda d’informació disminueix amb
l’edat.

La valoració de les activitats

La decisió d’apuntar els fills i/o filles a activitats extraescolars respon a motius molt diversos, però
la possibilitat de diversió és el més important (67,2 %). També es valora, però, que facin esport, així
com que es formin en valors, aprenguin coneixements i es relacionin amb altres infants. Aquestes
dades posen de manifest l’interès de les famílies per la dimensió educativa de les activitats que els
seus fills/filles realitzen fora de l’horari escolar.

El caràcter de cura és considerat com el motiu principal de la decisió en el 29,3 % de les famílies.

Taula 22. Motius per dur els fills/es a fer activitats extraescolars
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S’estableix una relació entre l’edat dels infants i adolescents i els motius per apuntar-los a activitats
extraescolars. El motiu de conciliació i fer esport té més importància en els infants de 6 a 11 anys,
i disminueix per als menors de 6 anys i per als adolescents. En canvi, la formació és un motiu més
rellevant en els adolescents.

De fet, es constata una clara relació entre les hores de treball de la mare i la importància de
l’harmonització horària com a motiu per apuntar els fills/es a activitats extraescolars. Aquesta relació
no s’estableix en la figura paterna, fet que confirma la feminització de la tasca de cura familiar, així
com també de l’harmonització horària.

Cost econòmic
Un altre aspecte valorat és el cost econòmic de les activitats fora de l’horari escolar. El 71,7 % de
les famílies opina que una activitat extraescolar de dues hores setmanals hauria de tenir algun cost
econòmic per a les famílies, mentre que el 28,3 % opina que hauria de ser gratuïta. El preu que es
considera més adequat oscil·la entre els 10 i els 30 euros al mes.

Taula 23. Opinió sobre el preu que s’hauria de pagar per una activitat extraescolar
de dues hores setmanals

Preu

Activitats gratuïtes

Fins a 10 euros/mes

De 10 a 20 euros/mes

De 20 a 30 euros/mes

De 30 a 40 euros/mes

A partir de 40 euros/mes

Total

Conjunt del territori

28,3

16,6

32,2

17,4

4,3

1,2

100,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Les preferències d’horaris de les activitats

Els dies preferents per a les activitats extraescolars són de dilluns a dijous, sense gaire diferència
entre ells i amb una disminució a partir del divendres. L’horari preferent per a les activitats de dilluns
a divendres és entre les 16.30 i les 18.00 hores, la qual cosa vol dir endarrerir l’hora de sortida de
l’escola. Aquesta preferència indica, indirectament, les dificultats de moltes famílies per conciliar
l’horari laboral amb el familiar. Tot i així, es demana també més oferta d’activitats durant el cap de
setmana, principalment pel matí i sobretot el dissabte.

La demanda de més activitats de dilluns a dijous coincideix amb els dies en què es fan més activitats
extraescolars. Això significa que l’oferta actual s’adequa a les preferències de les famílies, però se’n
demana més volum, sobretot el dilluns, ja que les que es fan actualment només representen el
38,7 % de les activitats, però el 61,6 % de les famílies el considera un dels dies preferent.

Edat
Es constata una demanda d’activitats per als infants menors de 6 anys superior a les que actualment
s’ofereixen. En general, la demanda disminueix lleugerament a partir dels 11 anys. Els horaris més
sol·licitats sí que varien en funció de l’edat: així, pel que fa als infants més petits, la franja més
sol·licitada és de 16.30 a 18.00 hores, mentre que pel que fa als més grans és de 18.00 a 20.00
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Horaris

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Edat (anys)

Menys de 6 De 6 a 11 Més d’11

62,9 68,4 46,2

71,4 59,9 49,0

60,0 65,4 59,5

72,4 61,6 48,6

40,0 56,1 42,9

36,2 33,1 42,9

17,1 12,5 19,5

Conjunt del territori

61,6

58,9

63,1

59,8

50,2

36,1

15,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Respostes

Totalment d’acord

Bastant d’acord

Poc d’acord

Gens d’acord

Total

Conjunt del territori

35,6

27,0

19,6

17,8

100,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

hores. Quant als cap de setmana, l’horari més sol·licitat és el matí, tant per als més petits com per
als més grans.

Taula 24. Dies de la setmana en què es voldria tenir més oferta d’activitats extraescolars
per als fills/es segons l’edat (resposta múltiple)

Horaris

Dissabte matí

Dissabte tarda

Diumenge matí

Diumenge tarda

Entre setmana, per la tarda

Edat (anys)

Menys de 6 De 6 a 11 Més d’11

43,8 40,3 39,6

24,8 20,0 24,8

26,7 25,5 25,7

12,4 7,0 10,9

56,2 47,7 38,1

Conjunt del territori

40,7

21,7

25,6

9,0

46,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Pel que fa a les activitats realitzades en família el cap de setmana, els horaris més sol·licitats són
entre setmana per la tarda i el dissabte pel matí. A mesura que els infants es fan grans, la demanda
d’activitats familiars en cap de setmana és menor

Taula 25. Horaris en què es voldria tenir més activitats familiars (resposta múltiple)

Compartir l’espai

El Debat familiar també pregunta als enquestats quin és el seu grau d’acord amb el fet que les
activitats extraescolars que ofereixen a l’escola siguin obertes als infants del barri.

Al barri de La Marina de Port, el 62,6 % de les famílies tindria una resposta positiva davant l’obertura
de les escoles a tots els infants del barri.

Taula 26. Les activitats de l’escola haurien de ser obertes als infants del barri?
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3.5. Idees clau de la diagnosi

Què en penseu de les activitats educatives en el temps de lleure que hi ha al vostre barri?

– Les famílies del barri de La Marina de Port fan una valoració positiva de les activitats educatives
del seu barri. L’oferta d’activitats i d’horaris actual coincideix força amb les preferències de
les famílies.

– La major part de les famílies considera que està ben informada de les activitats que es fan
fora de l’horari escolar. Tot i així, el grau de satisfacció és superior pel que fa a les activitats
que es fan a les escoles. A més, atès que el 88,9 % de les famílies han indicat que voldrien
tenir més informació d’algun tipus d’activitat, caldria reforçar la informació que es dóna de
les activitats de tot el barri, tant de les que es fan a les escoles com de les que no.

Quines necessitats teniu per conciliar els horaris familiars?

– Les demandes que es poden extreure per a una millor conciliació horària a les famílies van
en sintonia amb el manteniment d’un model social en què la dona, la mare, es manté com la
principal figura de cura, i per tant és el membre de la família que més adapta el seu horari a
les necessitats familiars.

– Tot i que només el 29,3 % de les famílies afirma que un dels motius principals d’apuntar els
fills i filles a activitats sigui la necessitat de conciliar els horaris, les preferències en els horaris
mostren indirectament les dificultats que tenen les famílies en aquest sentit. La preferència
es concentra en els dies feiners, de 16.30 a 18.00 hores; és a dir, demanen que s’allargui l’hora
de sortida de l’escola dels fills/es per tal de facilitar l’harmonització amb la jornada laboral
dels progenitors.

Us agradaria ampliar el ventall de possibilitats d’activitats extraescolars dels vostres fills
i filles?

– El grau de satisfacció amb les activitats que ja s’ofereixen és elevat, perquè  coincideixen amb
les més sol·licitades. Tanmateix, el 82,6 % dels infants i adolescents farien alguna activitat
que no fan. Això indica diverses consideracions possibles: una manca d’oferta de les activitats
que es voldrien fer; una manca de temps disponible (com a conseqüència, per exemple,
d’haver de dedicar més temps a estudiar); o una difícil accessibilitat a causa dels preus.

– S’observa una demanda de més volum d’activitats extraescolars de dilluns a dijous, preferentment
de 16.30 a 18.00 hores, sobretot el dilluns, com a conseqüència de la gran diferència entre
el volum d’activitats que es fan aquest dia i el nivell real de demanda de les famílies. A més,
es constata una major demanda d’activitats familiars entre setmana, per la tarda, i el dissabte
pel matí. Les activitats més sol·licitades són les esportives, les artístiques, les d’informàtica i
idiomes i les lúdiques.
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– S’intueix una falta d’oferta específica per als infants més petits, la qual pot relacionar-se amb:
la baixa participació dels més petits en activitats extraescolars, l’alta voluntat de fer alguna
activitat que actualment no fan i l’alta demanda d’informació.

– A mesura que augmenta l’edat es tendeix a realitzar la major part de les activitats extraescolars
fora de l’escola. Aquesta tendència pot estar relacionada amb una manca d’oferta a les escoles,
sobretot de tipus instructiu, que s’adapti a les necessitats d’aquesta franja d’edat.

– Finalment, s’observa la necessitat de dinamitzar la lectura com a activitat, no només educativa,
sinó també de lleure, atès que la major part dels infants i adolescents la continuen vinculant
únicament a les obligacions escolars.

Voleu fer activitats plegats al pati de l’escola?

– La major part de les famílies considera positiva la proposta d’obrir els patis de les escoles a
tots els infants i adolescents del barri.



4. FONTS D’INFORMACIÓ

4.1. Agents educatius i socials entrevistats
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1 club o associació esportiva:
Club Esportiu La Marina

6 equipaments públics:
3 centres cívics o culturals:

Centre Cívic Casa del Rellotge
Centre Cívic La Cadena
Centre Pepita Casanellas-La Sala

1 biblioteca:
Biblioteca Francesc Candel

1 ludoteca:
La Casa dels Colors

1 espai musical:
La Bàscula Espai Musical Espai Jove

8 centres educatius:
CEIP Municipal Bàrkeno
CEIP Can Clos
CEIP El Polvorí
CEIP Enric Granados
CEIP Ramon Casas
CEIP Seat
IES Lluís Domènech i Montaner
IES Montjuïc
Escola Garbiñe

 7  AMPA:
AMPA CEIP Municipal Bàrkeno
AMPA CEIP Can Clos
AMPA CEIP Ramon Casas
AMPA CEIP Seat
AMPA IES Lluís Domènech i Montaner
AMPA IES Montjuïc

1 entitat d’educació en el lleure:
El Submarí, reforç escolar i educatiu

12 associacions o col·lectius culturals:
Associació de Comerciants La Marina
Associació Cultural Leza
Associació d’Esbart Bàrkeno
Associació Promoció Mitjans Comunicació Local
Associació Toxos e Xestas
Associació de Veïns Estrellas Altas
Associació de Veïns Sant Cristòfol
Centre Cultural Estrellas Altas
Diables de Port
Gegants de La Marina
Unió d’Entitats La Marina
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4.2. Centres escolars participants en l’experiència del Debat familiar

CEIP Municipal Bàrkeno
CEIP El Polvorí
CEIP Enric Granados
CEIP Ramon Casas
CEIP Seat
IES Lluís Domènech i Montaner
IES Montjuïc
Escola Garbiñe
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4.3. Annex

Gràfic 27. Percentatge d’activitats existents segons l’horari i el dia de la setmana (2008)

Matí (8 - 13h)

Migdia (13 - 16h)

Tarda (16 - 18h)

Tarda (18 - 20h)

Vespre (20 - 22h)

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.
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Taula 28. Percentatge de nenes i noies que realitzen activitats educatives
fora de l’horari escolar per edat

Edat

De 3 a 6 anys

De 6 a 11 anys

D’11 a 13 anys

De 14 a 18 anys

Total

Demanda

380

482

226

171

1.259

% de dones

44,6

48,1

47,6

47,5

47,0

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.

Taula 29. Percentatge d’infants i joves d’origen immigrant que realitzen activitats educatives
fora de l’horari escolar per edat

Infants i joves

d’origen estranger (oferta)

Distribució per grups d’edat

% de població d’origen

estranger sobre el total

De 0 a

3 anys

0

0,0

0,0

De 6 a

11 anys

70

27,2

14,5

D’11 a

13 anys

79

30,7

35,0

De 14 a

18 anys

56

21,8

32,7

Total

257

100,0

20,4

NS/NC

22

De 3 a

6 anys

52

20,2

13,7

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels agents educatius i socials.

Taula 30. Sexe dels infants i adolescents

Sexe

Noi

Noia

Total

Barri La Marina de Port

46,7

53,3

100.0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.
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Taula 32. Nivell educatiu dels infants i adolescents

Cursos

Infantil i primària

Secundària

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Barri La Marina de Port

76,6

23,4

100,0

Taula 33. Quantitat de persones que viuen a la llar

Persones

Dues

Tres

Quatre

Cinc

Sis

Més de sis

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Barri La Marina de Port

2,7

22,1

52,0

16,2

4,8

2,3

100,0

Taula 32. Nombre de germans/es

Cap

Un

Dos

Tres i més

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Barri La Marina de Port

21,9

60,0

14,6

3,6

100,0

Taula 31. Edat

Edats

De 3 a 5

De 6 a 11

12 i més

Total

Barri La Marina de Port

15,0

58,7

26,2

100,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Acompanyant

No necessita ningú

Necessita algú

Total

Barri La Marina de Port

25,2

77,4

100,0

Edat dels fills/es (anys)

< 6 6 - 11 > 11

0,9 7,5 78,1

100 95,2 25,1

100,0 100,0 100,0

Taula 32. Acompanyament dels fills/es a casa segons el tipus de centre i l’edat

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.
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Acompanyant

Pare

Mare

Cangur o persona remunerada

Algun familiar (avis, etc.)

Altres pares o mares de l’escola

Amics de la família

Barri La Marina de Port

37,5

68,5

3,5

29,4

3,8

3,5

Edat dels fills/es (anys)

< 6 6 - 11 > 11

42,2 47,7 11,6

90,8 84,7 20,5

3,7 4,4 1,9

45,9 35,1 7,0

2,8 5,0 1,4

1,8 4,0 2,3

Taula 36. Acompanyament dels fills/es a casa segons l’edat

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Activitats

Jugar a casa

Jugar al parc o al carrer

Estudiar o fer deures de l’escola

Fer esport

Treballs manuals/música

Anar al cinema/teatre

Llegir

Mirar la televisió

Jugar amb l’ordinador/videoconsola

Barri

La Marina de Port

59,9

69,4

40,9

57,6

45,9

29,8

34,2

69,3

64,9

Edat (anys)

< 6 6 - 11 > 11

87,1 60,8 40,0

91,7 69,7 55,7

22,0 45,9 40,0

31,8 62,6 60,9

63,6 48,2 29,1

16,7 27,3 42,2

15,2 40,9 28,7

76,5 62,2 80,0

31,8 64,7 84,8

Taula 38. Activitats de lleure preferides

Sexe

Noi Noia

61,8 58,0

72,8 66,5

39,4 42,2

70,0 46,4

38,9 51,5

27,4 32,3

31,0 36,7

68,8 69,8

74,3 56,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Taula 37. Reducció horària dels pares i mares

Reducció

Sí

No

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Pares

7,6

92,4

100,0

Mares

15,7

84,3

100,0

Taula 39. Participació en activitats extraescolars segons el sexe

Participació

Sí

No

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Noi

66,5

33,5

100,0

Noia

58,7

41,3

100,0

Barri La Marina de Port

62,4

37,6

100,0

Sexe
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Activitats

En fa alguna

Esportiva

Artística (música, arts plàstiques, teatre, dansa)

Informàtica, idiomes

Reforç escolar

Educació en el lleure

Cultural (castellers, banda de música, coral)

Fora de l’escola (anys)

< 6 6 - 11 > 11

30,8 54,6 47,6

22,6 35,2 26,2

6,0 14,0 14,2

1,5 4,6 11,2

- 5,6 11,6

3,8 8,0 2,6

1,5 4,2 1,7

Taula 40. Tipus d’activitat i espai de realització segons l’edat

A l’escola (anys)

< 6 6 - 11 > 11

29,3 39,5 24,5

21,1 28,0 13,3

10,5 15,9 9,9

2,3 10,5 4,3

1,5 4,6 6,4

4,5 3,8 1,7

0,8 2,7 1,7

Taula 41. Nombre d’activitats

Nombre

Una

Dues

Tres

Quatre o més

Total

Mitjana

Percentatge

44,8

31,6

15,1

8,4

100,0

1,93

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Taula 42. Nombre de dies dedicats a les activitats

Nombre de dies

Un

Dos

Tres

Quatre o més

Total

Mitjana

Percentatge

20,7

36,6

23,7

19,0

100,0

2,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Dia

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte i diumenge

Edats (anys)

< 6 6 - 11 > 11

36,6 39,8 36,3

47,9 62,7 56,2

36,6 41,6 43,8

43,7 51,9 55,5

16,9 36,5 37,7

14,1 23,4 28,8

Taula 43. Dies de la setmana de les activitats segons l’edat

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.
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Activitats

Alguna

Esportiva

Artística (música, arts plàstiques, teatre, dansa)

Informàtica, idiomes

Reforç escolar

Educació en el lleure

Cultural (castellers, banda de música, coral)

Lúdica

Edat (anys)

< 6 6 - 11 > 11

78,9 86,2 77,3

32,3 34,9 34,8

37,6 34,1 27,0

21,8 37,0 29,6

5,3 6,3 4,7

15,8 15,9 9,4

5,3 11,5 4,7

41,4 36,8 14,6

Taula 44. Activitats extraescolars que es voldrien fer segons el sexe i l’edat

Sexe

Noi Noia

80,9 84,3

37,6 31,9

25,4 39,4

33,7 31,4

6,7 5,2

14,6 13,6

8,6 8,8

30,9 31,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Horaris

Dilluns

– De 16.30 a 18.00 h

– De 18.00 a 20.00 h

Dimarts

– De 16.30 a 18.00 h

– De 18.00 a 20.00 h

Dimecres

– De 16.30 a 18.00 h

– De 18.00 a 20.00h

Dijous

– De 16.30 a 18.00 h

– De 18 a 20.00 h

Divendres

– De 16.30 a 18.00 h

– De 18.00 a 20.00 h

Dissabte

– Matí

– Tarda

Diumenge

– Matí

– Tarda

Edat (anys)

Taula 45. Horaris en què es voldria tenir més oferta d’activitats extraescolars per als fills/es

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Debat familiar.

Barri La Marina de Port

42,6

21,9

39,6

22,0

44,0

21,3

39,8

23,1

35,6

15,9

29,8

8,5

11,8

4,8

< 6

45,7

21,0

53,3

20,0

42,9

20,0

53,3

23,8

31,4

10,5

29,5

9,5

15,2

2,9

> 11

25,2

23,8

24,8

28,6

41,0

21,0

23,8

29,5

27,1

17,1

34,3

11,0

14,8

6,2

6 - 11

49,9

21,2

42,3

20,0

45,2

22,1

43,1

20,6

40,1

17,0

27,6

7,4

9,6

4,5










