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La diagnosi
Quines actuacions hem fet?

On sóm?
El mapa sociodemogràfic

Què tenim?
El mapa de recursos

Què pensem?
Les enquestes a famílies, 

adolescents, infants i 

professorat

Diagnosi



Les enquestes

Diagnosi

Com hem fet les enquestes?

Qui

1.093 respostes: 

➢ Alumnat de 4rt i 6é de primària: 368

➢ Alumnat de 1r i 3r d’ESO: 323

➢ Famílies: 375

➢ Professorat: 40

Com?
Fira d’extraescolars

Enquesta on line

Quan?

Maig – Juny 2019

Què?
1. Us del temps

2. Activitats extraescolars

3. Temps de vacances

4. Temps de migdia

5. Èxit escolar

6. Temps de migdia

7. Áccés a la informació



Els resultats
Quins resultats hem obtingut?

La vil.la 

educa

Temps 
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Temps 

de migdia

Temps 

de vacances
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Escolarització a la petita infància

La vil.la educa

Infants de 0 a 3 anys a l’escola bressol

8%

52%

72%

46%

10%

41%

60%

37%

0% 20% 40% 60% 80%

 Menys d'1
any

 1 any

 2 anys

 Total 0-2
anys

Barcelona Castellar del Vallés

Percentatge d’infants menors de 2 anys escolaritzats. 
2015-16

Font: Programa Hermes Diputació de Barcelona i Idescat

46%

Menors de 2 anys escolaritzats
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Abandonament escolar 

La vil.la educa

Comparativa entre Espanya i Europa, en el marc de l’agenda 2020

Objectiu 

UE 2020

<10% 
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Abandonament escolar

La vil.la educa

La situació a Castellar del Vallès

Joves de 17 anys sense escolaritzar (2015-2016)

Castellar del Vallès Vallès Occidental Catalunya

12,5% 16,6 18,5

Font: Consell comarcal del Vallès Occidental. Desigualtat i pobresa al Vallès 
Occidental.

1%

6%

17%

23%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No, vull fer altres coses que no són ni
treballar ni estudiar

No, vull treballar el més aviat possible

Encara no sé què vull fer quan acabi
l'institut

Si, vull fer algun tipus de formació
professional

Si, vull fer batxillerat

Enquesta a instituts
Vols seguir estudiant quan acabis l'ESO?
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Resultats acadèmics

La vil.la educa

4Auto-valoració d’infants i adolescents

Be 65%

Regular 29%

Malament 6%

Com et va l'institut?

Be 86%

Regular 13%
Malament 1%

Com et va l'escola?



Motivació i interès

Presentation Title Here

Percepcions d’infants i adolescents

11%

11%

30%

31%

18%

0% 10% 20% 30% 40%

Gens

Poc

Regular

Força

Molt

T'agrada anar a l'escola?

3%

6%

22%

41%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Gens

Poc

Regular

Força

Molt

T'interessen les coses que aprens a 
l'escola?

16%

19%

39%

22%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Gens

Poc

Regular

Força

Molt

T'agrada anar a l'institut?

12%

16%

31%

31%

11%

0% 10% 20% 30% 40%

Gens

Poc

Regular

Força

Molt

T'interessen les coses que aprens a 
l'institut?
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Espais d’estudi

La vil.la educa

6Valoració i propostes d’infants i adolescents

82%

76%

83%

18%

24%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Estudiar

Fer treballs d'equip

Fer els deures

Creus que a Castellar hi ha suficients espais 
per...

Si No

79%

62%

81%

21%

38%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Estudiar

Fer treballs d'equip

Fer els deures

Creus que a Castellar hi ha suficients espais 
per...

Si No

▪ Ampliar la biblioteca, ampliar els horaris

▪ Espais d’estudi a l’aire lliure

▪ Més espais per estudiar, fer els deures i fer treballs en grup

▪ Connexió wifi

Propostes per millorar els espais d’estudi



Els resultats
Quins resultats hem obtingut?

La vil.la 
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37%

14%

11%

8%

7%

6%

5%

0% 10% 20% 30% 40%

Navegar per internet i xarxes socials

Joc lliure (pintar, dibuixar, jugar)

Jugar a jocs d’ordenador i videojocs

Fer esport pel meu compte

Estudiar

Llegir (per plaer, no per deures)

Mirar la tele

Activitats a les que els adolescents dediquen més 
de 3 hores al dia 

19%

17%

14%

14%

12%

6%

5%

0% 5% 10% 15% 20%

Joc lliure (pintar, dibuixar, jugar)

Fer esport pel meu compte

Mirar la tele

Navegar per internet i xarxes…

Jugar a jocs d’ordenador i …

Estudiar

Llegir (per plaer, no per deures)

Activitats a les que els infants dediquen més de 
3 hores al dia 

A què dediquen el temps infants i adolescents? 

Temps for a escola

Comparativa de l’us del temps d’infants i adolescents

2 de cada 10 infants dediquen 3 hores al dia o més a jugar
4 de cada 10 adolescents dediquen 3 hores al dia o 

més a navegar per internet i xarxes
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Per què són importants les activitats extraescolars?

Temps for a escola

Impacte de les activitats extraescolars 8



Quants infants i adolescents fan extraescolars?

Temps fora escola

Nivell de participació i motius per no participar

Motius per no fer activitats extraescolars:

➢ No trobo cap que m’interessi: 53%

➢ Motius economics: 11%

Motius per no fer activitats extraescolars:

➢ No trobo cap que m’interessi: 36%

➢ No tinc temps: 21%

➢ Motius economics: 20%

90% 76%

Infants AdolescentsFamílies

3%

11%

11%

14%

28%

0% 10% 20% 30%

Problemes de desplaçament

Manca d'oferta

Manca de temps

Horaris inadequats

Motius econòmics

Fan extraescolars Fan extraescolarsMotius per no fer activitats
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Qui tria les activitats extraescolars?

Temps fora escola

10Relació entre tria d’activitats i satisfacció

Entre els infants, les activitats que més agraden 
són les que han estat triades conjuntament 
amb les famílies o pels infants tots sols, en 
canvi, quan les famílies trien les activitats la 

satisfacció tendeix a baixar.

En el cas dels i les adolescents, la valoració és 
molt més elevada quan són ells i elles qui fan la 

tria i menys quan les famílies participen en la 
decisió o la prenen tots sols.

4%

44%

52%

29%

21%

50%

0% 50% 100% 150%

La família tria les
activitats

Trio jo les activitats

Entre jo i la família

Enquesta a escoles

Molt o força Regular

3%

38%

60%

36%

55%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La família tria les activitats

Entre jo i la família

Trio jo les activitats

Enquesta a instituts

Molt o força Regular



Quines activitats voldrien fer infants i adolescents?

Temps fora escola

Descripció de les activitats extraescolars

Quines activitats voldrien fer els infants i adolescents de Castellar?
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Enquesta a escoles

Faig aquesta activitat M'agradaria fer-la

0
100
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Enquesta a instituts

Faig aquesta activitat M'agradaria fer-la
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Hi ha diferències per motiu de gènere?

Temps fora escola

Comparativa entre el que fan i el que voldrien fer infants i adolescents

1. Esports (futbol, futbol sala)
2. Idiomes (anglés)

1. Música i art (música, dansa)
2. Esports (natació, futbol sala, 

patinatge)
3. Idiomes (anglès)

1. Esports (tennis, futbol, basquet)
2. Ciència i tecnologia (programació de videojocs, 

robòtica, informàtica)
3. Idiomes (altres))

1. Esports (atletisme, futbol sala, escalada, volei)
2. Activitats artístiques (dibuix, teatre, treballs manuals)
3. Idiomes (altres)
4. Ciència i tecnologia (fotografia)

El que fan El que voldrien fer
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Propostes de millora

Temps fora escola

13Propostes dels infants, adolescents i famílies

Propostes dels infants i adolescents

▪ Més oferta i més variada

▪ Revisar els horaris, per que les activitats no acabin tan tard

▪ Ampliar les instal.lacions per fer esport, espais de trobada 

▪ Horaris adaptats a les necessitats dels infants i adolescents, i de les famílies: que no 

s’acabin tan tard, que facilitin la conciliació i que es respecti el temps en família 

▪ Baixar els preus, ampliar els ajuts a les famílies nombroses i a les que no poden accedir a 

les activitats

▪ Millorar les instal.lacions

▪ Organitzar activitats conjuntes per a infants i famílies

Propostes de les famílies
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Quants infants i adolescents dinen a l’escola?

Temps de migdia

Us del menjador escolar i motius per no menjar a l’escola

Infants

27,1%

24,3%

4,3%

2,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

No m'agrada el menjar que fan a
l'escola

Dino a casa amb els meus pares o amb
algú de la família

Als meus pares no els agrada el servei
que donen a l'escola

La meva família no s'ho pot permetre
econòmicament

Per quins motius no dines a l'escola?

A casa
49%

A l’escola
31%

A casa o a l’escola
20%

Infants que no dinen a 
l’escola

49%
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Quants adolescents dinen a l’institut?

Temps de migdia

15Us del menjador escolar i motius per no menjar a l’institut

Adolescents

Amb familiars o amistats 
18%

On dines normalment?

A l’institut
5%

A casa
78%

A l’hora de dinar, hi ha alguna 
persona adulta amb tu?

Sempre
46%

De vegades
39%

Mai
15%



Satisfacció amb el servei de menjador

Temps de migdia

Nivell de satisfacció i motius

49%

Infants als qui no els agrada dinar a 
l’escola

47%

28%

25%

23%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

No m'agrada el menjar que hi ha a
l'escola

No m'agraden els monitors de menjadors

Hi ha molts conflictes

Hi ha molt soroll

No m'agrada com està organitzat el
menjador escolar

Per què no t'agrada dinar a l'escola?
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Propostes de millora

Temps de migdia

17Propostes dels infants, adolescents i famílies

Propostes dels infants i adolescents

▪ Menjar més bo i més variat

▪ Escoltar les propostes dels infants i més possibilitat d’escollir el que es menja

▪ Cuina pròpia a l’escola

▪ Canvis en el servei de monitoratge (més paciència, que no renyin, més amables...)

▪ Que es pugui menjar a l’institut (servei de menjador o espai amb carmanyola)

▪ Alimentació de qualitat, més saludable i de proximitat

▪ Eliminar càterings i oferir cuina pròpia

▪ Possibilitat de portar el menjar de casa amb carmanyola

▪ Més formació per als monitors i monitores

▪ Temps de migdia com temps educatiu

▪ Abaratir el preu del menjador

Propostes de les famílies
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Quants infants i adolescents fan activitats?

Temps de vacances

Nivell de participació i motius per no participar

Motius per no fer activitats a les vacances:

➢ No trobo res que m’interessi: 43%

➢ Motius economics: 7%

Motius per no fer activitats extraescolars:

➢ No trobo res que m’interessi: 64%

➢ Motius economics: 10%

71% 47%

Infants AdolescentsFamílies

Fan activitts a les vacances Fan activitats a les vacancesMotius per no fer activitats

1%

12%

16%

31%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

No té temps perquè ha d'estudiar

Les activitats que es fan no ens
interessa

Altres (*)

Motius econòmics

No necessitem el servei

Per quins motius el teu infant no fa activitats 
durant les vacances?
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Quines activitats fan els infants i els adolescents?

Presentation Title Here

19Tipus d’activitat i lloc

31%

20%

19%

17%

8%

4%

0% 10% 20% 30% 40%

Casal d'estiu

Estades esportives

Colònies

Rutes excursionistes

Campaments

Altres

Quines d'aquestes activitats has fet 
durant el darrer any? 

A Castellar 
39%

A fora de 
Castellar

19%

Algunes a 
Castellar i 

d'altres a fora
42%

On es feien les activitats de vacances en 
què has participat?

29%

25%

20%

13%

9%

4%

0% 10% 20% 30% 40%

Estades esportives

Casal d'estiu

Colònies

Rutes excursionistes

Campaments

Altres (*)

Quines d'aquestes activitats has fet  el 
darrer any? 

A Castellar 
33%

A fora de 
Castellar

40%

Algunes a 
Castellar i 

d'altres a fora
27%

On es feien les activitats de vacances?



Propostes de millora

Temps de vacances

Propostes dels infants, adolescents i famílies

Propostes d’infants i adolescents
▪ Més temps lliure per poder jugar, estar a casa i sortir amb els amics

▪ Espais de trobada per fer activitats no dirigides

▪ Una piscina municipal més gran, amb més serveis i a preu asequible

▪ Abaratir els preus i ampliar ajuts i descomptes

▪ Ampliar l’abast (nadal, setmana santa, agost) i els horaris, incloent servei de 
menjador

▪ Ampliar l’oferta d’activitats per als i les adolescents 

Propostes de les famílies
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Jornades Infància, adolescència i educació: 
projectes actuals i reptes de futur 

Gràcies!
Ens hi posem?


