
 

 

 

  

Document de retorn de les Jornades d’Infància, Adolescència i Educació  

11 i 12 de desembre de 2020 

 



PROGRAMA: 

Divendres 11 de desembre, de 10 a 12.30 h 

• De 10.00 a 10.15 h: Benvinguda i presentació 

• De 10.15 a 11 h: COVID-19 i drets de la infància, a càrrec de Laia Curcoll, 
periodista, comunicadora i responsable de comunicació de  l’Institut d’Infància i 
Adolescència de Barcelona 

• D’11.00 a 11.45 h: L’impacte de les activitats extraescolars en 
l’aprenentatge, a càrrec de Sheila González, Doctora en Polítiques Públiques i 
Transformació Social per la UAB i investigadora postdoctoral al Departament de 
Sociologia de la UAB 

• D’11.45 a 12.30 h: La prescripció social per a la infància i l'adolescència 

Presentació del projecte i treball en grups 

Dissabte 12 de desembre, de 10.00 a 12.00 h 

• De 10.00 a 10.15 h: Benvinguda, presentació de les jornades i resum de les 
conclusions del dia anterior 

• De 10.15 a 11.15 h: Quins elements ha de tenir una activitat 
extraescolar per ajudar a generar oportunitats educatives?, a càrrec 
de Fathia Benhammou, mestra especialitzada en educació infantil per la UAB, 
màster en exclusió social diversitat cultural i intervenció socioeducativa a la 
Universitat de Girona (UdG) i actual directora de l’Aliança 360 

• D'11.15 a 12.00 h: El catàleg d’activitats extraescolars 

 

Divendres 11 de desembre 

COVID-19 I DRETS DE LA INFÀNCIA 

En la gestió de la crisi oberta per la COVID 19 no s’ha tingut prou en compte la 
perspectiva dels drets de la infància. Veurem com ha influenciat la vida dels nens 
i nenes en termes de pobresa, desigualtats educatives i temps de lleure. 

“Les respostes a la pandèmia han posat entre les cordes els drets de la infància. 
Hi ha hagut una mirada adultocèntrica, etnocentrista, classista i sanitarista” 

“Cal escoltar i tenir en compte l’opinió dels infants i adolescents i no oblidar-se 
d’incorporar aquestes opinions. Les administracions tenen la responsabilitat de 
fer polítiques per garantir aquests drets, no relega-ho només a l’àmbit privat de 
cada família” 

 

L’IMPACTE DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EN L’APRENENTATGE 

El lleure educatiu ha estat identificat com un element d’impacte en el 
desenvolupament cognitiu i social de la infància i l’adolescència, especialment en 
aquells d’entorns més desafavorits. L’heterogeneïtat de les activitats 
extraescolars i la diversitat de proveïdors d’aquests serveis són elevades, fet que 
provoca una important variabilitat en la qualitat i en els seus impactes. Ens 
preguntarem fins a quin punt les activitats extraescolars esdevenen instruments 
d’increment del rendiment acadèmic i de les habilitats psicosocials. 



“El temps educatiu de fora de l’escola nodreix els infants i adolescents i pot ser 

un factor reductor de desigualtats” 

“Les activitats en el temps de lleure ajuden a la millora dels resultats acadèmics. 

I també comporten millores socioemocionals en la confiança, autoestima o 

participació comunitària” 

Enllaços recomanats per les ponents: 

Ajuntament de Barcelona- Projecte Vincular X educar 

Projecte Vincular X educar | Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 
(barcelona.cat) 

Institut infància i Adolescència de Barcelona- Agenda dels infants, propostes per 
millorar el nostre benestar 

Agenda dels infants, propostes per millorar el nostre benestar - Institut infància i 
adolescència (institutinfancia.cat) 

Institut Infància i Adolescència de Barcelona- Covid-19 i infància a barcelona- 
projectes 

Covid-19 i infància a Barcelona - Institut infància i adolescència 
(institutinfancia.cat) 

Educa.Barcelona- Entrevista a Maria José Larios, adjunta per la defensa dels 
drets dels infants i adolescents del Síndic de Greuges. 

“La pandèmia fa perillar els drets dels infants, inclús aquells que ja teníem més o 
menys assolits” - educabarcelona » educabarcelona 

Universitat Autònoma de Barcelona- El blog de l’educació local (27/05/2020) 
Educació, món local i confinament 

El blog de l’educació local (27/05/2020) Educació, món local i confinament | 
Desigualtats d'Aprenentatge en Confinament (uab.cat) 

 

LA PRESCRIPCIÓ SOCIAL PER A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 

ANTECEDENTS: 

Des del 2016 està funcionant la prescripció social per a persones adultes. S’han 
fet més de 400 receptes, s’han generat activitats i s’ha comptat amb la 
col·laboració de diverses entitats del municipi. Ara el projecte es vol ampliar a la 
franja d’edat dels 0 als 18 anys. 

QUÈ ÉS? 

És el mecanisme pel qual les persones professionals de l’àmbit sociosanitari i de 
l’àmbit educatiu donen a conèixer, guien i incentiven a pacients i usuaris/es a fer 
ús dels recursos comunitaris existents per millorar els seu benestar psicològic, 
físic i personal. 

OBJECTIU: 

Objectius generals: 



- Aconseguir una millora del benestar personal a través de la participació a 
les activitats extraescolars 

- Potenciar la vida comunitària 
- Compensar les desigualtats de partida de determinats col·lectius oferint-

los orientació i acompanyament per a la participació a les activitats 
extraescolars    

- Vetllar per evitar els factors de desigualtats l’accés a les activitats 
extraescolars 

- Donar a conèixer l’oferta d’activitats extraescolars del municipi 
- Detectar necessitats o mancances d’activitats per àmbits, per franges 

d’edat, per època de l’any... 
- Incorporar la mirada de l’Educació 360 

 
PER A QUI? 

Destinat a nens i nenes i nois i noies dels 0 als 18 anys o fins als 21 anys pels 
nois i noies amb NEE 

AMB QUI? 

Les persones prescriptores: 

- Pediatres i psicòloga infantil del CAP 
- Infermers/es de pediatria del CAP 
- Professionals de Serveis Socials 
- Professionals d’escoles bressol, infantil, primària, secundària i 

postobligatori 
- EAP 

Les entitats i empreses promotores d’activitats extraescolars donat que cal la 
seva implicació a l’hora d’oferir-se com a receptors/es d’infants i joves provinents 
de la prescripció social. 

CIRCUÏT: 

1. DONAR A CONÈIXER EL CATÀLEG D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
2. EN EL CAS QUE ES REQUEREIXI ACOMPANYAMENT / SEGUIMENT: 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONS DEL TREBALL EN GRUP 

Després del treball a les salen en petit grup es recullen les aportacions següents: 

Professionals de Serveis Socials 

El prescriptor/a omple formulari de derivació a 
l’entitat/empresa promotora d’activitats i fa el seguiment 

Professionals sanitaris/es,  
professionals dels centres 
educatius i EAP 

Omplen el formulari de derivació a la 
coordinadora del projecte que farà 
l’acompanyament i el seguiment 

Derivació quan calgui a Serveis 
Socials per motius socioeconòmics 



- Es proposa que el projecte de prescripció social comenci a poc a poc, 
acotant les persones que poden prescriure i potser també la franja d’edat 
que pot ser receptora de prescripció social. 

- Implicar a tots els tutors/es podria desbordar el projecte. L’Equip directiu 
podria recollir i centralitzar les demandes. 

- Cal que les persones prescriptores tinguin clares les seves funcions i 
creguin en el projecte. 

- Comptar amb els nens/es, nois/es a l’hora de decidir quines activitats els 
hi convenen, tenir en compte els seus interessos. 

- Es valora molt positivament l’eina que suposarà el catàleg d’activitats 
extraescolars. 

- Cal valorar bé els recursos econòmics que caldran per tirar endavant el 
projecte. Assignar partides. 

- Es valora la figura de coordinació i de seguiment com a figura clau del 
projecte. Enllaç entre famílies-entitats-administració. 

- Necessitat de plantejar formacions per als monitors/es d’activitats 
extraescolars per atendre a infants, especialment els que tenen NEE 

- Crear un suport a els famílies que ho necessitin a partir de la prescripció 
social. 
 

-  
QUINS ELEMENTS HA DE TENIR UNA ACTIVITAT EXTRAESCOLAR PER 
AJUDAR A GENERAR OPORTUNITATS EDUCATIVES? 

El valor de les activitats extraescolars és inqüestionable i suposa un benefici per 
les persones que hi participen i per la comunitat en general. Reflexionarem sobre 
els elements que ha de tenir una activitat per millorar les competències 
psicosocials, per esdevenir un recurs educatiu de qualitat, per compensar 
desigualtats educatives de partida d’alguns col·lectius i per aportar millores a la 
comunitat a través de la cohesió, la conciliació...  

La Fathia Benhammou proposa com a elements a tenir en compte: 

1. Estratègies per a reforçar l’equitat 

2. Treball en xarxa, aliances amb tothom 

3. Vincle amb centres educatius i accés a mentoria personalitzada  

4. Involucrar a les famílies 

5. Programació de qualitat, objectius clars i resultats previstos 

6. Accés i participació sostinguda als programes 

7. Combinació de programes 

8. Adaptades al seu context, interessos i motivacions 

9. Amb una plataforma digital 

10.Competències socials i relacionals 

 

 



CATÀLEG D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

 

Es proposa un catàleg d’activitats que estarà penjat de manera fixa a la pàgina 
web de l’Ajuntament i que, puntualment, es podria utilitzar per a publicar una 
edició en paper per un suplement de l’Actual (de cara a l’estiu o a l’inic de curs, 
per exemple) 

El catàleg ha de ser una eina útil per a la ciutadania, per a les entitats i 
empreses promotores d’activitats extraescolars i per l’Ajuntament, que podrà, 
entre d’altres coses, identificar les entitats que participen en projectes com el 
servei comunitari o la prescripció social. 

Està previst que el catàleg tingui diferents cercadors: 

- Per àmbit: activitats artístiques i tradicionals, reforç escolar i idiomes, 

activitats esportives, activitats de lleure, activitats tecnològiques. 

- Per franja d’edat: de 0-3, de 3-6, de 6 a 12, de 12 a 16, + 16 anys 

- Per època de l’any: curs escolar, vacances d’estiu, vacances de Nadal, 

vacances de Setmana Santa 

El catàleg també podrà serà útil per detectar necessitats i mancances. 

 

APORTACIONS DEL TREBALL EN GRUP 

Després del treball a les salen en petit grup es recullen les aportacions següents: 

- Es valora com a possible i interessant la possibilitat d’unificar les activitats 
de les AMPAS /AFA per ampliar i diversificar la oferta  

- Els procediments administratius són lents i impedeixen donar resposta 
ràpida a la ciutadania. Caldria buscar sistemes més fàcils, ràpis (tarfació 
social...) 



- Valorar la possibilitat d’incloure el suport educatiu dins el catàleg. 
- Preocupació per la bretxa digital. Garantir que tothom podrà accedir al 

catàleg online. Difusió a través de les escoles. 
- Es planteja com s’arribarà als joves. S’explica l’experiència d’Olesa on les 

entitats van fer demostracions als Instituts. 
 

 

 

 


