PLA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE RUBÍ

PLA D’INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA DE RUBÍ
2018‐2021

1

PLA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE RUBÍ

Contingut
1. Introducció ................................................................................................................................ 3
2. Metodologia .............................................................................................................................. 4
3. Anàlisi demogràfic: la infància i la joventut a Rubí ................................................................... 6
4. Diagnosi ................................................................................................................................... 15
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA ............................................... 15
EDUCACIÓ................................................................................................................................ 23
TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL ................................................................................................... 31
SALUT ...................................................................................................................................... 33
CULTURA I LLEURE ................................................................................................................... 39
ESPORT .................................................................................................................................... 43
ESPAI PÚBLIC ........................................................................................................................... 44
PARTICIPACIÓ .......................................................................................................................... 48
5. Conclusions diagnosi ............................................................................................................... 52
6. PLA D’ACCIÓ PLIAR .................................................................................................................. 56
Cronograma d’accions 2017‐2021 .......................................................................................... 92
7. Impuls i seguiment Pla d’Infància de Rubí .............................................................................. 94
Annexos:
Annex I: Agenda econòmica 2018-2021.
Annex II: Infografia.

2

PLA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE RUBÍ

1. Introducció
L'any 2014, amb el lema Innovació per a l'Equitat, es va commemorar el 25è aniversari de la
Convenció sobre els Drets de l'Infant (ONU, 1989), apuntant així a la necessitat d'impulsar
noves vies per garantir els drets de la infància i l'adolescència i afrontar els problemes socials
que dificulten el seu desenvolupament. Aquest moment es concep com una excel·lent
oportunitat per promoure la recerca i l’adaptació de la resposta a nivell local. Però no només
per part de les administracions, sinó també amb l'activa participació dels diferents actors de la
comunitat. Amb l'elaboració del PLIA (Pla d'Infància i Adolescència) busquem doncs constituir
aliances per treballar junts, incorporant la participació dels infants i els adolescents en la
identificació i posada en pràctica de solucions als problemes que els afecten i els canvis que
poden contribuir a millorar el seu futur.
L’Ajuntament de Rubí, al Pla de Mandat 2015-2019, estableix la voluntat de realitzar un
Projecte Integral d’Infància i fer de Rubí una ciutat que faciliti l’aprenentatge i el reconeixement
dels drets dels infants, i que disposi d’una xarxa coordinada de recursos infantils de qualitat.
Des de l’inici d’aquest mandat l’Ajuntament ha situat la infància en el primer plànol de les
prioritats estratègiques de la ciutat.
A més a més Rubí és una de les ciutats signants de la Carta de Ciutats Educadores (1990),
signada en el marc del primer Congrés Internacional de Ciutats Educadores celebrat a
Barcelona l’any 1990.

L'objectiu del PLIA ha de ser l'instrument per ordenar i definir les actuacions
municipals en matèria d'infància i adolescència, i implicar els agents socials del
territori, els infants i els adolescents en una estratègia conjunta d'actuació.

En aquest context, el document que teniu a les mans i que representa en punt de partida per a
l'elaboració del PLIA ha de permetre conèixer, compartir i reflexionar sobre la situació actual de
la infància i l'adolescència en el municipi, per definir posteriorment un Pla d’Acció que
representi una mirada compartida i una estratègia comuna per als propers anys.
La cultura, l'educació, les necessitats socials, l'esport, etc., formen part de la vida dels infants i
els adolescents. La participació activa i la implicació de totes les regidories, departaments i
persones que tenen relació amb la infància i l'adolescència ha de ser un element imprescindible
per tenir un pla que permeti millorar les actuacions futures relacionades amb la infància i
l'adolescència.
Més enllà de la recollida de dades, la intenció ha de ser generar una reflexió sobre les
actuacions que actualment s'estan desenvolupant vinculades als nens i adolescents amb la
finalitat de realitzar millores tant en la promoció i la prevenció, com en l'atenció, la protecció i la
participació dels infants de Rubí.
El novembre del 2016, Rubí va ser reconeguda per UNICEF com a Ciutat Amiga de la Infància.
Aquest reconeixement s’atorga als municipis que fan una aposta clara per aplicar les polítiques,
normes i programes que promoguin l’aplicació de la Convenció del Drets dels infants. Amb el
segell UNICEF promou l’aplicació de plans d’infància municipals eficaços, la participació dels
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Infants i el treball en xarxa. Aquests objectiu coincideixen amb els objectius d’aquest Pla
d’Infància i amb les línies de treball que s’estan duent a terme a Rubí.

2. Metodologia
La metodologia d'elaboració del PLIA ha abordat la realitat de la infància i l'adolescència de
Rubí comptant amb la implicació dels agents que intervenen en la seva atenció i dels propis
protagonistes.
L'informe es concep com una eina i no com un objectiu en si mateix: la finalitat no és tenir un
document aprovat, sinó generar un instrument per establir una estratègia global en matèria
d'infància i adolescència i ajudar a impulsar i planificar les polítiques destinades a millorar les
seves condicions de vida. En aquest sentit, són tan importants els continguts finals del Pla com
el propi procés d'elaboració. Per tant, el procés de definició ha contemplat els elements
estratègics que facilitin el seu desenvolupament com, per exemple, implicar a tota l'organització
municipal, els agents socials i la pròpia infància i adolescència en la detecció dels elements
clau de la situació actual i en la identificació de possibles millores.
Per a l'elaboració d'aquest diagnòstic s'han utilitzat diferents metodologies en funció de la
informació que es volia recollir en cada moment. Durant tot el procés s'ha comptat amb el
suport d'un Grup de Seguiment encarregat de revisar el procés metodològic i els continguts que
s'anaven extraient de la diagnosi.
A continuació, presentem un diagrama amb les principals tècniques utilitzades i la informació
que de cadascuna d'elles hem pogut extreure:
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Una vegada elaborada una primera diagnosi sobre la situació de la infància i l’adolescència de
Rubí i recollida tota la informació relativa als recursos existents així com la seva avaluació, es
va desenvolupar el Pla d’Acció.
Aquest es va elaborar tenint en compte els resultats de la diagnosi i amb les aportacions i
consens de la Taula Local d’Infància. Aquest espai transversal està format pels principals
agents i professionals que desenvolupen la seva feina al municipi de Rubí i que poden
dependre de diferents àrees, departaments i administracions.
Per l’elaboració del Pla es van realitzar 4 sessions de treball on es van desenvolupar els
següents objectius:
•

Presentació i consens de la diagnosi relativa a l’estat de la infància i l’adolescència
de Rubí

•

Segons els principals eixos d’acció es van formular les següents preguntes:
o
Què cal continuar fent?
o
Què cal fer de diferent?
o
Què cal fer de nou?

•

Definició d’accions concretes a desenvolupar

•

Cronograma, organització i seguiment
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3. Anàlisi demogràfic: la infància i la
joventut a Rubí
Per a la redacció d'aquest apartat s'han utilitzat principalment les dades extretes del Padró
Municipal d'Habitants de Rubí a data 30 de març del 2016. De forma paral·lela i per establir
comparatives amb altres àmbits territorials i complementar la informació, també hem tingut en
compte dades del programa Hermes de la Diputació de Barcelona i l'Institut d'Estadística de
Catalunya . La perspectiva d'anàlisi contempla una panoràmica general del conjunt de la
població com a context de referència i posteriorment aprofundeix en les cohorts relatives al
nostre objecte d'anàlisi, la població infantil i juvenil de 0 a 18 anys.

Evolució de la població

Prenent com a referència la data de març del 2016, Rubí compta amb 75.870 persones
empadronades. Entre el 2001 i el 2009, la ciutat experimenta un fort creixement poblacional
amb una mitjana de 1.500 persones més a l'any. No obstant això, a partir del 2009 es produeix
una progressiva disminució del creixement que arriba a ser lleugerament negatiu per als anys
2012 i 2013. Tot i així, en l'últim any veiem una nova remuntada a nivells similars als dels anys
de major creixement demogràfic. Faltarà veure si es tracta d'una tendència aïllada o realment
significa un canvi de cicle. La situació general que acabem de descriure no resulta aïllada o
paradigmàtica per al municipi de Rubí, sinó que és similar per a la resta de la comarca i la
província.
Aquest comportament demogràfic no s'ha donat per igual en totes les franges d'edat. Són les
edats compreses entre els 20 i els 39 anys les que han experimentat un decreixement més
acusat. En part per l'entrada en edat adulta de les cohorts nascudes durant els anys 80’ i 90’,
6
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generacions molt més buides pel descens de la fecunditat durant aquestes dècades. Però
també, com veurem a continuació per la frenada dels fluxos migratoris en els darrers anys i que
solen estar protagonitzades per població d’aquestes franges d'edat.
Si ens fixem ara en les generacions compreses entre els 0 i els 18 anys, aquestes representen
poc més del 22% de la població total de Rubí. Presenten comportaments demogràfics diferents
segons la franja concreta d’edat. Si bé els nens de 0 a 4 anys mostren comportaments similars
als del conjunt de la població amb un estancament, i fins i tot disminució del nombre total, els
nens i joves de 5 a 19 anys continuen augmentant amb força intensitat.
Independentment dels canvis de tendència, les cohorts compreses entre els 35 i els 50 anys
segueixen sent les més nombroses posant en dubte les possibilitats de regeneració
demogràfica dels propers anys.
Pel que fa al sexe, els homes són lleugerament més nombrosos fins a la cohort dels 55 anys,
segurament com a efecte dels fluxos migratoris, amb una major presència d'homes que de
dones en nacionalitats com la marroquina, que d'altra banda és la més nombrosa a Rubí. No
obstant això, a partir d'aquesta edat passen a ser les dones les més nombroses augmentant la
diferència any rere any. Això té a veure amb la major esperança de vida entre les dones.

Gràfica de
evolució

Edat

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

De 0 a 4 anys

4.420

4.628

4.703

4.824

4.877

4.835

4.595

4.386

4.138

%

De 5 a 9 anys

3.606

3.803

4.003

4.135

4.237

4.415

4.605

4.680

4.780

6,4%

De 10 a 14 anys

3.331

3.441

3.489

3.572

3.692

3.776

3.886

4.006

4.075

5,5%

De 15 a 19 anys

3.593

3.551

3.597

3.552

3.509

3.476

3.541

3.547

3.592

4,8%

De 20 a 24 anys

4.458

4.345

4.263

4.081

3.914

3.907

3.722

3.688

3.675

4,9%

De 25 a 29 anys

6.727

6.469

6.189

5.748

5.313

4.897

4.643

4.308

4.122

5,5%

De 30 a 34 anys

7.545

7.839

7.843

7.784

7.431

7.073

6.538

6.068

5.629

7,6%

De 35 a 39 anys

6.314

6.511

6.751

7.096

7.408

7.554

7.671

7.575

7.470

10,0%

5,6%

De 40 a 44 anys

5.674

5.870

6.026

6.019

6.126

6.260

6.337

6.544

6.793

9,1%

De 45 a 49 anys

4.992

5.031

5.073

5.271

5.435

5.644

5.814

5.887

5.865

7,9%

De 50 a 54 anys

4.399

4.547

4.715

4.712

4.809

4.896

4.888

4.941

5.152

6,9%

De 55 a 59 anys

3.920

4.029

3.998

4.059

4.184

4.250

4.408

4.558

4.622

6,2%

De 60 a 64 anys

3.123

3.328

3.525

3.646

3.621

3.770

3.859

3.852

3.916

5,3%

De 65 a 69 anys

2.245

2.291

2.465

2.723

2.807

2.968

3.152

3.296

3.452

4,6%

de 70 a 74 anys

2.260

2.216

2.105

2.016

2.118

2.098

2.135

2.318

2.552

3,4%

De 75 a 79 anys

1.734

1.791

1.892

1.921

1.958

2.016

1.997

1.874

1.793

2,4%

De 80 a 84 anys

1.248

1.268

1.327

1.388

1.427

1.397

1.438

1.537

1.567

2,1%

De 85 anys i mé

905

969

1.023

1.044

1.113

1.252

1.239

1.288

1.343

1,8%

70.494

71.927

72.987

73.591

73.979

74.484

74.468

74.353

74.536

100,0%

Total

Si ens fixem de manera més específica en la infància i la joventut de Rubí, podem veure com la
franja d'edat de 0 a 3 anys ha disminuït en els darrers 5 anys. A nivell comparatiu Rubí té una
taxa de natalitat molt similar a la del conjunt de la província acompanyant la tendència general
de baixa natalitat. D'altra banda, l'índex de potencialitat ens indica que aquesta serà una
tendència que segurament s'accentuarà en el futur. No només perquè la taxa de natalitat està
baixant (menys nens per família) sinó també perquè el nombre de dones que entren en l'edat
potencialment fèrtil és cada vegada menor.

7

PLA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE RUBÍ

Indicadors
demogràfics
Índex de tendència

Rubí

Prov.
Barcelona

86,57%

91,27%

Càlcul dels indicadors demogràfics:
•
•

Índex de
potencialitat

68,22%

70,74%

Taxa de natalitat

9,90%

9,98%

•

Índex de tendència: (Població de 0 a 4
anys / Població de 5 a 9 anys)*100
Índex de potencialitat: (Població dones de
20 a 34 anys / Població dones de 35 a 49
anys) *100
Taxa de natalitat: Naixements en el
període / Milers d’Habitants a meitat del
període

La població infantil i juvenil no es distribueix de manera homogènia pel territori sent els barris
de Zona Nord, Centre i Ca n’Oriol els que tenen un major nombre de població d'aquestes edats.
Ara bé, això no vol dir que siguin els barris que proporcionalment al conjunt de la seva població
tinguin més població d'aquestes edats. De fet, en aquest cas es tracta de barris molt menys
importants pel que fa al nombre absolut. Parlem dels barris de Sant Jordi Parc, el Pinar i Sector
Z. Aquests serien els barris amb una major proporció de població infantil i juvenil.
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Barris on resideix un major nombre de
població infantil y juvenil
El Pinar
27,6%
Zona Nord
2550
Centre
2086

Sant Jordi
Parc 28,5%

Barris amb un major percentatge de població
infantil i juvenil

Ca n’Oriol
1660

Sector Z
25,1%

On hi ha més infants i joves?

•
•
•

Zona Nord
Centre
Ca n’Oriol

Quins són els barris més joves?

•
•
•

Sant Jordi
El Pinar
Sector Z

9
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població
% respecte
Distrito

1

2

3

4
5

6

Bárrio
ELS AVETS
CAN XIMELIS
CAN SERRAFOSSA ‐ LA PERLA
SAN T JORDI PARK
CAN FATJO
SAN T MU Ç
CAN BARCELO ‐ VALLESPARK
CAN SOLA
CASTELLN OU ‐ CAN MIR
LES TORRES
25 DE SETEMBRE
CAN VALLHON RAT
CA N 'ALZAMORA
PLAN A DEL CASTELL
CEN TRE
CAN ROSES
EL PIN AR
ZON A N ORD
CA N 'ORIOL
SECTOR Z
PLAN A CAN BERTRAN
MERCAT
PROGRES ‐ RU BI 2000

infantil i
al total de
juvenil
població
209
15,8%
90
2 1,2%
243
19 ,5%
576
2 8,5%
726
18 ,6%
326
19 ,3%
290
24 ,6%
218
2 4,5%
648
20 ,2%
778
18 ,0%
373
2 0,3%
90
1 4,2%
881
2 5,5%
148
22 ,9%
2.086
1 9,1%
212
20 ,7%
197
27 ,6%
2550
20 ,9%
1660
2 1,6%
408
25 ,1%
803
2 2,1%
1065
18 ,2%
1035
1 9,1%
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Factors que han influït en l’evolució demogràfica: fluxos migratoris

Hi ha dos fenòmens demogràfics que poden explicar l'evolució d'una població. Un és el saldo
migratori, és a dir, les persones que arriben menys les que se'n van. El segon és el saldo
natural, és a dir, els naixements menys les defuncions.
En el cas del conjunt de la població de Rubí, l'arribada de ciutadans procedents de municipis
propers ha estat sempre el principal factor de creixement. Aquests fluxos han baixat, però de
forma moderada. És a dir, actualment continua arribant força població dels municipis propers.
Concretament durant l'any 2015 van arribar més de 2.600 nous ciutadans. Val a dir que també
són molts els que marxen a aquests mateixos municipis del voltant. Quant a la població
procedent d'altres països, podríem dir que l'estancament d'aquests fluxos migratoris, amb més
sortides que entrades, seria el principal factor d'estancament poblacional. En conjunt, el còmput
final d’entrades menys sortides ha fet que el saldo migratori hagi experimentat una davallada
tant forta que fins tot arribés a nombres negatius (més sortides que entrades) durant els anys
2012, 2013 i 2014. Durant l’últim any però, es detecta una certa remuntada que caldrà veure en
els propers anys si es tracta d’un canvi de tendència o una fenomen més puntual. Finalment, el
nombre de naixements també ha experimentat un descens, encara que més moderat en
comparació amb el moviment poblacional. Les raons poden estar relacionades amb la crisis
econòmica i la precarietat de les famílies, però també l’efecte de la davallada dels fluxos
migratoris donat que aquests estan protagonitzats principalment per persones joves en edat
reproductiva. És a dir, es tracta de fenòmens ineludiblement relacionats.

Pel que fa a la població infantil i juvenil els factors d'evolució s'inverteixen, sent el saldo natural
el principal factor de creixement. És a dir, la majoria d’infants i joves de la ciutat han nascut ja a
Rubí. Quant als fluxos migratoris si bé la immigració interior s'ha mantingut força estable, la
immigració exterior ha baixat molt i ha augmentat especialment el nombre d’infants i joves que
emigren a l'estranger. La majoria retornen als països d'origen de les seves famílies. El saldo
migratori segueix essent positiu, tot i que en nombres absoluts molt baix.
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Població de nacionalitat estrangera a Rubí
Amb data març del 2016, el percentatge de població de nacionalitat estrangera a Rubí és de
l'11%. A nivell comparatiu, tenint en compte dades de gener del 2015, podríem dir que té un
percentatge inferior al que trobem en el conjunt de la província (12,42%). Si el que tenim en
compte és el país de naixement el percentatge és molt similar, tot i que inferior (9,8%). Aquesta
diferència té a veure amb el fet que els infants nascuts en territori espanyol adquireixen la
nacionalitat que tinguin els pares i no la del país de naixement. Passat un any poden tramitar la
nacionalitat sempre que la situació administrativa dels pares estigui regularitzada.
Ara bé, allò realment interessant té a veure amb les possibles dinàmiques de segregació que
es donen en alguns territoris atès que hi ha desigualtats bastant significatives. El Pinar, seria
amb diferència el barri amb un major percentatge de població estrangera (41,3%), seguit a
distància per Les Torres (25,6%), 25 de Setembre (18,4%) i Plana Can Bertran (17,2%).
Aquestes diferències tenen molt a veure amb les característiques del mercat immobiliari.
Aquests territoris es caracteritzen per comptar en major mesura amb habitatges de reduïdes
dimensions i preus més baixos el que propicia l'arribada de col·lectius amb menys recursos
econòmics. Així, trobem diferències molt significatives a nivell territorial en quant al percentatge
de població de nacionalitat estrangera, havent barris amb un 41,3% i d’altres amb percentatges
inferiors al 3% com Els Avets, Can Ximelis, Can Serrafosa, Sant Muç, Can Barceló, Castellnou
o Can Roses.
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% pob. Nacionalitat estrangera

% nascuts a l’estranger

En relació a les nacionalitats presents, la principal amb diferència és la nacionalitat marroquina
que representa el 33% de la població d'origen estranger. A distància estaria l'equatoriana
(10%), la xinesa (7%) i tot un conjunt de nacionalitats molt més minoritàries que no superen el
3%.

Suma resta
nacionalitats3
8%

Si el que tenim en compte és la població infantil i juvenil, els resultats són molt similars, encara
que si fem una agrupació per regions d'origen podem veure que la població infantil i juvenil
d'origen llatinoamericà és també molt nombrosa representant el 26,7% del conjunt de població
infantil i juvenil d'origen estranger. Recordem que entre aquests casos no només hi ha els
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nascuts a l'estranger que no han obtingut la nacionalitat, sinó també aquells que han nascut en
territori espanyol i que adquireixen la nacionalitat dels seus progenitors.

Principals nacionalitats
població infantil i juvenil
MAROC
EQUADOR
XINA
BOLÍVIA
PAKISTAN
Suma resta nacionalitats

nº

%
798
164
158
62
57
590
1829

43,6%
9,0%
8,6%
3,4%
3,1%
32,3%
100,0%
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4. Diagnosi
Per ordenar la informació obtinguda s'ha optat per identificar diferents àmbits d'intervenció en la
vida dels infants i adolescents, sense voluntat de caure en la segmentació institucional de la
intervenció i atenció de la infància i l'adolescència. Els àmbits d'anàlisi dels recursos i la situació
de la infància i l'adolescència que s'han identificat són:
• Protecció i promoció de la infància i l’adolescència
• Promoció de la salut
• Educació
• Cultura i lleure
• Esport
• Espai públic
• Participació i convivència

Per a la realització d'aquest apartat s'han tingut en compte els resultats de les entrevistes a
tècnics/es municipals i altres professionals del territori, les enquestes a entitats i l'enquesta a
alumnes de 1r d'ESO. A partir d'aquí es recullen les visions dels diferents agents implicats al
voltant de cada àmbit i segons dos eixos d'anàlisi:
•
•

Fortaleses i oportunitats del context i l'acció municipal
Principals necessitats i reptes detectats

PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
Fortaleses i oportunitats del context i l’acció municipal
•

L'àrea de Serveis Socials compta amb 6 unitats específiques per a l'atenció de la
infància i l'adolescència en risc (Servei d'Inclusió Social d'Infància i Adolescència SISIA). Això permet una atenció i seguiment més personalitzat i adaptat a les
necessitats concretes del col·lectiu. Els professionals amb què compta aquest servei
són:
5 equips territorials d’atenció a la infància integrat cadascú per:
o
o

1 Treballador/a Social
1 Educador/a Social

1 equip centralitzat d’atenció a la adolescència integrat per:
o
o

2 Educadors/es Socials
El treballador social de territori que es comparteix amb infància

En total el servei compta amb 12 professionals.
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Durant el 2015 es van atendre un total de 1.461 casos que correspondrien a 5.501
usuaris atesos 1 .
El Servei d'Inclusió Social d'Infància parteix d'un plantejament global d'atenció a la
infància, prioritàriament aquella en situació de dificultat, basat fonamentalment en el
reconeixement i en el respecte dels seus drets, necessaris per afavorir el seu
desenvolupament i creixement personals, i en tot allò que és obligatori segons el marc
jurídic, legislatiu i normatiu vigent.
•

Més enllà de la feina que directament desenvolupen els professionals d'aquests equips
s'ha establert, des de fa molts anys, una metodologia de treball en xarxa entre tots
els professionals que intervenen amb infància des dels diferents àmbits i
administracions.
Al municipi de Rubí ens referim a aquest conjunt de serveis, institucions i entitats com
la "Xarxa de responsabilitat pública d'atenció a la infància i l'adolescència a
Rubí". I els agrupem sota la denominació àmbit per a la seva distinció:

1

•

Cal esmentar la intervenció de l’educador social de l’EAIA al territori de Rubí.
L’EAIA del Vallès Occidental disposa de la figura professional de l’educador/a social. La
seva funció és la de donar a les famílies un suport educatiu que serveixi per a oferir
models educatius i estratègies d’interrelació entre pares i fills. El seu subjecte
d’intervenció són tots els membres de la família, incidint més amb uns o altres segons
els objectius i el seu espai d’actuació és, majoritàriament, els domicilis de les famílies.
Durant l’any 2016, a Rubí s’ha realitzat la intervenció de l’educador social amb un total
de 21 família i 31 menor d’edat, el que a nivell comarcal representa el 29,5% de les
famílies ateses a la Comarca per aquest figura professional.

•

Des de l’EAIA del Vallès Occidental es té present la realitat sociodemogràfica de Rubí i
això també requereix una intervenció professional més nombrosa, dels 18 tècnics que
treballen directament amb les famílies i llurs infants a l’EAIA fent atenció als 21
municipis de la Comarca, 3 tècnics estan dedicant exclusivament tota la seva
intervenció al municipi de Rubí i 3 tècnics més, que dediquen quasi el 90% de la seva

Es comptabilitzen a tots els membres de la unitat familiar.
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jornada a Rubí. Per tant, es podria dir que 6 tècnics dels 18 en total treballen
exclusivament per la infància i adolescència i llurs famílies en situació de risc de
desemparament o en desemparament al municipi de Rubí i això representa un 33,3%
dels professionals.
•

El municipi de Rubí té tot un programa d'ajuts i serveis per atendre les necessitats
de lleure i suport educatiu de la infància i l'adolescència de Rubí. A continuació,
presentem les dades per tipus d'activitat:
Tipus d’activitat
Casal diari 25 de setembre
Casal diari Teresa Alet
Taller estudi dirigit (Creu Roja)
Casal de vacances 25 de setembre
Casal de vacances Teresa Altet
Casal d’Estiu
Esplais
Campus Poliesportiu
Centre Compartir
Extraescolars
Total

nº de’ajuts
62
78
19
62
84
172
1
40
92
22
632

% respecte al
total d’ajuts
9,8%
12,3%
3,0%
9,8%
13,3%
27,2%
0,2%
6,3%
14,6%
3,5%
100,0%

En total es van donar durant el 2015 632 ajuts per realitzar activitats de lleure repartides en tres
grans categories: casals d'estiu (50%), activitats de suport educatiu (25%) i activitats de lleure
durant el curs escolar (25%).
A més a més, la ciutat compta amb un gran nombre d'entitats i recursos que cobreixen les
necessitats educatives durant l'època estival. Els esplais i casals d'estiu organitzats per les
AMPAs reben el suport de l'Ajuntament qui aporta una subvenció per reduir el cost de l'activitat.
El municipi compta també amb altres recursos als quals s'ha derivat població infantil al llarg de
l'any. A continuació, fem una breu descripció d'aquells que considerem tenen un valor important
per a la infància i l'adolescència de Rubí:
•

2 Serveis Socioeducatius-Casals Diaris de l’Ajuntament de Rubí. Aquest servei té
com a finalitat oferir recursos d’educació en el lleure i de suport escolar dels nens i
nenes de 3 a 12 anys fora de l’horari escolar. Així mateix pretén donar suport i
estimular el desenvolupament de la personalitat, la socialització i l’adquisició dels
aprenentatges bàsics dels infants. Un altre objectiu és el treball amb la família per
millorar les seves competències parentals i amb els nens i les famílies per millorar la
seva vinculació amb l’entorn social i familiar. S’ofereix de dilluns a divendres en horari
extraescolar fins a les 19h. El Servei Sòcioeducatiu- Casal Diari, ofereix un servei a
totes les famílies que tinguin dificultats per conciliar la vida familiar i laboral, però també
suposa un recurs pel treball de prevenció educativa davant possible situacions de
dificultats en la infància. 130 de les 147 places ofertades per l’any 2015 van ser
derivacions de Serveis Socials (88%). En data gener del 2017 el nombre de places per
centre és de:
o
o

Teresa Altet: 53 infants.
25 de setembre: 68 infants
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•

1 Centre Obert . Recurs enfocat a la infància i adolescència en risc que basa la seva
intervenció, des de l’educació social i compensatòria, en l’atenció personalitzada
mitjançant el treball tutorial individual, el grupal, la família, el treball en xarxa i la
comunitat. És un recurs diürn que fora de l’horari escolar dels infants realitza una
intervenció a l’entorn proper a aquest, en aquest cas al barri del Pinar. En l’actualitat
atén a 93 casos aproximadament. El servei concretament ofereix:
o
o
o

Facilitar l’adaptació dels infants i adolescents a les pautes i normes dels
diferents àmbits de socialització: escola, família i cultura.
Facilitar l’adquisició d’autonomia personal i social.
Fer un treball educatiu amb les famílies per al compliment de les seves
responsabilitats.

•

Casalet: servei maternoinfantil adreçat a donar suport a famílies, prioritàriament
monomarentals, derivades des de Serveis Socials o Càritas, tant en la seva tasca com
a mares, com possibilitant la seva formació i/o inserció laboral mitjançant:
o una correcta atenció als infants mentre les seves famílies es formen i/o
treballen.
o elements formatius que s’aporta a les famílies per tal de reforçar la seva funció
materna.
Les edats dels nens estan compreses entre els 4 i els 9 mesos a l’inici del projecte.
Durant el curs 2015-2016 van participar un total de 12 mares.

•

Punt de trobada: servei que té la funció de promoure la prevenció de situacions de risc
en què es troben molts menors a conseqüència majoritàriament dels processos de
separació dels seus pares. Aquest punt ofereix un servei de visites supervisades en el
propi centre. També es poden fer lliuraments i recollides dels menors que poden fer les
visites amb el seu pare o mare de manera no supervisada utilitzant l'espai únicament
per evitar els conflictes que s'originen en el lliurament i recollida del menor. Aquest any
s'han derivat des de Serveis Socials un total de 6 casos.

•

Casa d’infants (Terrassa i Sabadell): s’emmarca dins del Programa de suport a les
famílies amb infants i adolescents en situació o en risc de desemparament que duu a
terme la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
Aquest programa és un dels eixos del desplegament de la Llei 14/2010, del 27 de maig,
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
És un projecte experimental que pretén donar a les famílies el suport necessari que
eviti la separació dels fills i les filles, o que en tot cas possibiliti el retorn a casa dels
infants institucionalitzats al més aviat possible.
Actualment les Cases més properes al municipi de Rubí estan ubicades a Terrassa i
Sabadell.

•

Durant el curs escolar les beques de menjador permeten cobrir les necessitats
alimentàries dels infants de primària amb més necessitat. Serveis Socials ha
tramitat les sol·licituds de beques de menjador escolar que són convocades pel Consell
Comarcal. S'han concedit 1.054 beques (de 1.527 sol·licitades) d'aquesta categoria. A
més, Serveis Socials destina una partida important a complementar aquests ajuts de
menjador, concretament 1.178 ajudes. En alguns casos complementa el cost més enllà
del que concedeix el Consell Comarcal, que mai cobreix el 100% del cost del menjador,
i en d’altres permet ajudar a famílies que no entren en el barem del Consell Comarcal,
però tenen dificultats. Amb tot això podem afirmar que es garanteix la cobertura de
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les necessitats de menjador de la majoria de la població infantil amb dificultats
econòmiques i socials.
•

Com a acció destacada per atendre les necessitats de la infància més vulnerable,
durant el mes d'agost es manté un casal d'estiu que ofereix activitats lúdiques d’estiu i
menjador al qual van un total de 172 infants. Aquesta iniciativa pretén donar continuïtat
als serveis de menjador dels centres educatius i els esplais d'estiu garantint així la
cobertura de necessitats alimentàries durant tot l'any.

•

Servei de menjador en centres de secundària. Amb la implantació de jornada
reduïda en els centres públics d'ensenyament secundari es va perdre la possibilitat de
garantir el menjador escolar a partir dels 12 anys. No obstant això, a Rubí, a partir d'un
conveni amb Creu Roja, s'ha pogut mantenir aquest servei en un centre educatiu
garantint així la cobertura de les necessitats alimentàries de 24 alumnes procedent de
diferents centres. Tot i que encara no s’ha pogut desplegar, es planteja la necessitat de
estendre aquest servei a un altre centre de secundària del municipi.

•

Existència d'un protocol d'absentisme en el qual estan involucrats agents com:
centres educatius, policia local, treballadors socials, Equip d'Atenció Psicopedagògica i
fiscalia de menors. Aquest protocol permet una millor detecció de casos, seguiment i
intervenció.

•

En municipi de Rubí no posa dificultats en l'empadronament de menors residents
al municipi. Problemàtiques com la falta de contractes de lloguer, el relloguer
d'habitacions, la sobreocupació o l'ocupació irregular d'habitatges es treballen des
d'altres instàncies evitant que el padró sigui un instrument de control i permetent que
compleixi la seva funció de registre administratiu. Aquesta pràctica evita posteriorment
dificultats com que alguns menors es puguin veure privats de drets com la sanitat,
l'educació o les ajudes socials.

•

Existència d’un espai de treball en xarxa que es concreta a la Taula d'Infància i
Adolescència amb representació de diferents agents del territori. Aquest espai de
treball està en funcionament des de fa diversos anys i ha anat canviant de nom, tot i
que sempre ha estat enfocat a la mateixa franja d'edat: primer EREIA, després Xarxa
per a la prevenció de la violència i, finalment, Taula d'Infància i Adolescència. Es
reuneix un cop al mes i serà l'encarregada del desplegament del Pla d'Infància i
Adolescència.

•

Treball en xarxa impulsat durant els últims anys pel Pla Educatiu d’Entorn.
L’Ajuntament de Rubí i el Departament d’Ensenyament van signar un conveni de
col·laboració pel desplegament del Pla Educatiu Entorn. Els Plans educatius entorn
suposen una resposta integrada per donar respostes a les necessitats educatives dels
alumnes construint xarxa a la comunitat. A Rubí es porten a terme diferents actuacions
sota el marc d’aquest programa, que tot i que suposa una aportació econòmica
reduïda, permet un marc de coordinació estable entre l’Ajuntament i el Departament
d’Ensenyament. Entre aquestes actuacions estan:
o
o
o
o

Tallers d’estudi assistit CROMA a primària i Unix a la ESO
Tallers d’estudi assistit dels Casals Diaris
Tallers de Comprensió lectora LECXIT de la Biblioteca Mestre Martí Tauler
Xarxa de Biblioteques Escolars
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o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
•

Llegim i recomanem als aparadors de Rubí que es realitza en col·laboració
amb l’Associació de Comerciants de Rubí
Les activitats esportives que es duen a terme als Jocs Esportius Escolars fora
de l’horari lectiu
Compartim Converses “parelles lingüístiques” que es duen a terme dins de
l’horari lectiu entre alumnat de secundària i alumnes de l’aula d’acollida
Taller extraescolar de llengua àrab i llengua marroquina que es duu a terme
fora de l’horari lectiu adreçat a alumnes de primària i secundària per facilitar-los
l’accés a la llengua d’origen als alumnes de famílies àrabs
Servei comunitari que s’està implantant a alguns centres
Actuacions per a famílies de l’escola de pares
Seminari de mestres de música
Dictat popular solidari que organitza el Servei Local de Català amb les entitats
solidàries del municipi
Col·laboració en la lectura popular que s’organitza per Sant Jordi
Participació a campanyes participatives que porta a terme el Servei Local de
Català
Ballada que es porta a terme pel Dia Internacional de la Dansa.

En termes generals, l'enquesta realitzada a alumnes de 1r d'ESO de les escoles de
Rubí dóna comptes de que el clima de convivència del seu entorn és força positiu. Més
concretament quan preguntem als nens sobre el clima de convivència dins de les seves
llars, més del 90% afirmen que la convivència és més aviat bona. L'àmbit familiar
destaca com l'espai on la convivència es valora més positivament, per sobre d'altres
espais com el barri (87%) o la classe a l'institut (77%). Només un 7% considera que la
convivència dins de la seva llar és dolenta. És un percentatge baix, que cal valorar
positivament, però tot i això cal tenir en compte aquest percentatge com a especialment
vulnerable.

Principals necessitats i reptes detectats
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•

Nombre elevat d’infants i adolescents en situació de desemparament i alt risc. Els
casos més greus de desemparament o alt risc social són derivats a l'Equip d'Atenció a
la Infància i l'Adolescència (EAIA) que depèn de la Generalitat de Catalunya. Durant
l’any 2016 s’han atès un total de 815 casos a l’EAIA del Vallès Occidental, sent 219 de
Rubí. Això representa el 26’8% del casos totals de l’EAIA del Vallès Occidental. Des
dels equips de Serveis Socials bàsics s’han realitzat un total de 43 derivacions per
estudi. Els professionals de seguiments que realitzen la seva tasca professional a Rubí,
han atès un total de 176 infants i adolescents.

•

Augment dels casos de risc i vulnerabilitat relacionats amb la crisi econòmica.
Segons l'informe d'inclusió, les famílies amb infants són un dels principals col·lectius
amb més risc d'exclusió. Estem parlant de famílies joves amb nens petits, o famílies
amb el cap de família masculí a l'atur, amb hipoteca o crèdits que no poden fer front.
És aquest el col·lectiu de població possiblement més directament afectat per la crisi
econòmica, visualitzant persones i famílies que mai havien estat en els serveis públics
amb problemàtiques de sobreendeutament, alta crispació i ansietat per la pèrdua de la
feina.
La següent gràfica mostra com, tot i la disminució dels tres últims anys, Rubí segueix
tenint una taxa d'atur registrada molt elevada (17,67%), 3 punts percentuals per
sobre de la mitjana provincial. En nombres absoluts estem parlant de 5.901 persones
registrades com a aturades 2 .

D'altra banda, podríem fer esment al baix nivell de cobertura de les prestacions que ha
empitjorat al llarg dels anys i que és més baixa en comparació amb el conjunt de la
província. Prenent com a referència el mes de maig de l'any 2016, s'estima que més del 50%
de les persones en situació d'atur no rep cap tipus de prestació per part del Servei d’Ocupació
de Catalunya. Les persones que no reben un mínim d’ingressos 3 poden rebre una renda
mínima d'inserció per part del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de

2

Aquesta és una dada que segurament es troba per sota de la realitat atès que aquí només es
contemplen aquelles persones registrades, però no aquelles que o bé per la seva situació administrativa
o bé perquè han deixat de buscar feina, ja no estan apuntades a les oficines del Servei d'Ocupació de
Catalunya.
3
Les raons poden ser diverses: perquè no ha contribuït el temps suficient; perquè ha esgotat les
prestacions a què ha tingut dret anteriorment; perquè no compleix els requisits per accedir o renovar
una prestació; o perquè la prestació està en procés de tràmit.
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Catalunya 4 . Tot això dibuixa un panorama on ha augmentat el nombre de persones amb
recursos molt limitats o directament sense recursos, prop de 2.900 persones.
Un altre fenomen el qual els professionals de Serveis Socials han volgut fer un esment especial
és el dels i les treballador/es pobres. És a dir, persones que reben rendes per treball però
que amb aquestes no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Aquest fenomen té
molt a veure amb dinàmiques de temporalitat, jornades parcials o empitjorament de les
condicions laborals en general durant els anys de crisi.

•

Manca de recursos per a l'atenció de la infància i l’adolescència que no es troba
en risc però que també té dificultats per cobrir necessitats. Molt relacionat amb el
punt anterior, hi ha tot un conjunt de famílies que tenen dificultats per costejar activitats
com les extraescolars, sortides, colònies, o recursos de suport educatiu. Els Serveis
Socials compta amb recursos per a aquest tipus d'activitats. Malauradament, aquests
només permeten cobrir els casos més greus i de risc amb problemàtiques com: greus
dificultats de conciliació, atenció no adequada, greus mancances econòmiques o
situacions de sobreocupació de l'habitatge. Queden així per cobrir moltes altres
situacions amb necessitat on no es pot oferir un nivell de seguiment adequat ni es
garanteix el dret d'accés a recursos que complementen el desenvolupament global del
infant o jove.
En relació a les beques de menjador, les escoles es queixen de que en l’últim curs ha
hagut una reducció de les beques i que encara queden fora famílies que, tot i no
complir amb els barems establerts pel Consell Comarcal també tenen dificultats
per cobrir aquesta necessitat.

•

Tot i que les escoles de primària asseguren tenir una bona coordinació amb Serveis
Socials per la detecció i seguiment de casos, sí es detecten algunes disfuncions

4

A finals de l'any 2015 hi havia un total de 134 famílies a Rubí amb menors a càrrec que rebien la Renda
mínima d'inserció.
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quan es tracta de casos de sectors diferents al seu de referencia. Cada escola té
un equip referent fixat que forma part de les Comissions Socials. No obstant, els infants
poden pertànyer a sectors diferents. En aquests casos, la professional de referència ha
de transmetre la informació als altres sectors i fer de pont amb l’escola. Algunes
escoles es queixen per les dificultats que això comporta i la poca agilitat en la resposta.
•

Dificultat de gestió en aquelles escoles on es concentren més casos de
necessitats socials. La dedicació que comporta l’atenció d’infants amb necessitats
educatives provocades per temes econòmics i socials fa que aquelles escoles que
concentren un major nombre de casos es trobin saturades en alguns moments de l’any
deixant d’atendre necessitats pròpies de la gestió diària dels centres. En aquest sentit,
algunes d’aquestes escoles es queixen de la manca de suport professional sent
necessàries figures com la de l’integrador social al centre. Aquesta seria una figura
complementària a la resta d’agents escolars, socials, d’educació, salut, etc. que tenen
l’encàrrec de corresponsabilització en la intervenció.

•

Disfuncions en la coordinació entre agents que no permet tenir una visió global de
quines són les directrius a seguir en termes generals en l'atenció de la infància i
l'adolescència. Actualment cada servei fa les seves pròpies propostes a partir de la
detecció parcial de necessitats i posteriorment desplega aquells serveis o programes
que considera oportuns. Falta, per tant, una visió global que permeti la
complementarietat entre els recursos.

•

Tot i que hi ha a la ciutat diversos projectes d'atenció a la infància i l'adolescència que
també té en compte la família, la sensació és que cal un major èmfasi en el
desenvolupament de la funció parental com una forma d'evitar que determinats
casos es facin crònics o s'institucionalitzin. Com veurem en els següents capítols, Rubí
té un nivell educatiu molt baix entre la població adulta. Aquest fet té una repercussió
directa en l'acompanyament que aquesta pugui fer durant l'etapa educativa dels
menors.

•

Manca de comissions socials a les escoles concertades. Malgrat l’existència de
coordinació amb centres educatius concertats tant de primària com de secundària, la
manca de comissions socials fa més difícil la detecció, seguiment i coordinació entre
els diferents agents per a l'atenció adequada dels casos.

EDUCACIÓ
Fortaleses i oportunitats del context i l’acció municipal
•

Hi ha tres escoles de 0 a 3 anys municipals. Des del curs 2013-2014 s'aplica un
sistema de preus públics de tarifació social segons el qual les famílies paguen el
servei escolar en funció de la seva renda econòmica. Existeixen a més unes
bonificacions per a les famílies més desfavorides a nivell socioeconòmic o per a les
famílies nombroses. Durant l'any 2015 es van atorgar 67 bonificacions.

•

Existeix una bona coordinació entre les escoles bressol municipals, DAPSI i EAP
per la detecció i seguiment dels casos amb necessitats educatives especials. En el
cas de necessitats socials també es fa coordinació amb serveis socials pel seguiment
dels casos i treball amb les famílies. En aquests casos les educadores poden donar
pautes a les famílies sobre la cura i educació dels infants.

•

Existeix la Xarxa 0-6 des del 2005 que convoca als professionals de les escoles
bressol públiques i privades, i també estan convocades les escoles de primària
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públiques i concertades, ara bé en els darrers anys aquestes últimes no assisteixen.
Aquesta xarxa permet la coordinació entre professionals per facilitar la transició de
l’escola bressol a l’etapa d’educació infantil de les escoles de primària. Aquest espai
també compta amb formació a mida per a les professionals que hi participen segons les
demandes que puguin formular. La majoria dels centres educatius hi formen part i fan
una valoració molt positiva.
•

Diàleg fluid amb els centres educatius del municipi i amb la resta de
professionals d'altres instàncies administratives. Aquesta forma de relació permet
un treball fluid per a la detecció precoç de necessitats i l'adaptació de recursos. Cal
destacar l'existència de les comissions socials i la Taula de la Infància i l'Adolescència.

•

Des del Servei d'Educació s'ofereix tot un conjunt d'activitats complementàries que
es dirigeix als diferents cicles educatius (des de P3 fins a 2n de Batxillerat) i que
queden recollides en una Guia d'Activitats i Serveis Educatius. El seu principal objectiu
ha estat que l'Ajuntament col·labori en la millora de la funció educativa d'aquests
centres.
El programa d'activitats s'ha repartit bàsicament en els següents eixos temàtics: acció
cultural, coneguem Rubí, educació per a la diversitat, mediambiental, intergeneracional,
per a la salut, cultura de la pau, rumors, xarxes socials i educació viària. És de destacar
com, si bé l’escola és la principal transmissora de competències relacionades amb el
saber aprendre i saber fer, aquestes activitats estan més relacionades amb el saber
viure junts. Així permeten complementar millor les competències bàsiques que els
infants i joves necessitaran desplegar en el futur.

Es realitzen reunions a principi i final de curs amb els centres educatius per valorar les
activitats realitzades i ajustar així l'oferta a la demanda i necessitats de la infància i la
joventut de Rubí. En alguns casos, és el propi centre educatiu el que proposa l'activitat,
i encara que aquesta no estigui recollida a la Guia es financen amb l'aportació del
centre educatiu i l'Ajuntament.
•

Des de fa dos cursos el servei de mediació també s'ofereix als centres educatius
per facilitar la resolució de possibles conflictes que puguin donar-se’n.

•

S'ofereixen formacions a mida per a les Associacions de Mares i Pares que
busquen la capacitació dels seus membres per a l'exercici de les seves funcions. En
les reunions que es realitzen trimestralment amb les entitats es recullen les seves
inquietuds i es realitza una oferta formativa conjunta per a elles.

•

Al llarg de l'any s'ofereix un cicle de xerrades i tallers destinats a la formació de
pares i mares. Aquesta es reparteix en sis sessions que s'agrupen per edats dels
menors: 0-3, 3-12, i preadolescents i adolescents. En el curs 2015-2016 van participar
un total de 115 famílies que, a través d'enquestes de satisfacció, van realitzar una
valoració molt positiva. A la següent imatge podem veure la relació de xerrades que
s'han realitzat per al curs 2015-2016.
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Les sessions tenen un format didàctic i dialèctic, en el sentit que, tot i existir un fil
conductor, són les mateixes persones assistents qui expressen les seves inquietuds i
van compartint les possibles estratègies.
•

L'espai "Crexença" està dirigit a infants no escolaritzats i les seves famílies. Es
presenta com un espai de relació i socialització on, amb el suport d'una
psicopedagoga, les famílies poden realitzar activitats de manualitats i psicomotricitat
amb els menors. Durant el curs 2015-16 han participat 40 famílies i la seva valoració,
recollida a partir d'enquestes de satisfacció, ha estat molt positiva. Aquestes
consideren que els aporta elements útils per a la criança i els ofereix un espai
d'intercanvi per compartir experiències.

•

Hi ha un gran nombre de recursos de reforç escolar per als cicles de primària i
secundària:

Recurs/promotor
Tallers CROMA (dins el programa de Tallers d’Estudi
Assistit que es realitza amb la col·laboració de la
Universitat Autònoma de Barcelona)
Tallers UNIX (dins el programa de Tallers d’Estudi
Assistit que es realitza amb la col·laboració de la
Universitat Autònoma de Barcelona)
Aula Jove (Ajuntament/ Càritas)
Creu Roja
Associació de veïns de Can Oriol
Associació de Veïns Les Torres
Espai fem deures de Torre Bassas
Taller d’estudi assistit Casals Diaris

Places primària

Places
secundària

75

67

24

25
24

30

11

•

Els Tallers d'Estudi Assistit han estat molt ben valorats pels centres educatius. Es
detecten importants millores en els/les alumnes assistents i la coordinació amb l'equip
docent és estreta i continuada.

•

El municipi de Rubí compta també amb una escola d’art i una escola de música.
Totes dues de titularitat municipal. Totes dues escoles aporten un valor educatiu molt
important al municipi complementant les competències artístiques i musicals dels
infants i joves del municipi.
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•

L’escola d’art organitza activitats artístiques regulars fora de l’horari lectiu i compta
actualment amb una vuitantena d’alumnes. Més enllà de desenvolupament de
competències creatives i artístiques dels seus alumnes, aquest any han introduït
continguts relacionats també amb la robòtica i realitzen algunes de les classes en
anglès. A l’espera d’una avaluació dels resultats sí que la iniciativa es pot considerar
com a molt positiva en el sentit que prepara als infants i joves en competències
tecnològiques i lingüístiques, considerades essencials en la societat del futur.

•

L’escola de música per la seva banda té matriculats al voltant de 600 infants i joves.
Val a dir que entre els seus alumnes no només estan els que van directament a l’escola
a realitzar les activitats sinó també els alumnes de les escoles que realitzen activitats
extraescolars als propis centres (can coral).

•

Totes dues escoles compten amb una subvenció general que permeten oferir preus
públics pel conjunts dels alumnes i preus reduïts per les famílies amb més dificultat
(famílies monoparentals, nombroses i amb dificultats econòmiques)

Principals necessitats i reptes detectats
•

Cal destacar el baix nivell educatiu de la població de Rubí. El 37% de la població no
compta amb estudis 5 mentre que aquest percentatge és lleugerament superior al 10%
en el cas de Catalunya. És a dir, a Rubí més d'un terç de la població no té estudis,
gairebé 4 vegades més que la resta de Catalunya. Això suposa una situació de
desavantatge molt important i pot tenir efecte en les possibilitats d'inserció d'aquesta
població, així com en l'èxit escolar de les següents generacions 6 . La diferència inversa,
encara que no tan acusada existeix entre la població amb estudis superiors, si a Rubí
aquests representen el 13%, a la resta de Catalunya arriben fins al 20,3%.

•

Pel que fa a la distribució territorial, cal destacar diferències molt acusades entre
barris. El Pinar, és el barri amb diferència amb un major percentatge de població sense
estudis (63%) i on només el 3% de la població té estudis superiors. Recordem també
que és el barri amb un major percentatge de població de nacionalitat estrangera. El
segueix a més distància, encara que amb un percentatge també molt important, el 25
de Setembre. A l'altre extrem tenim Sant Jordi Park amb un 19% de població sense
estudis. Val a dir que, tot i ser el barri amb un menor percentatge, aquest segueix
estant molt per sobre de la mitjana catalana.

•

Quant al nombre de persones sense estudis hi ha un cert biaix de sexe. El 52% són
dones i el 48% són homes. Aquest biaix, però en sentit invers, també es dóna entre les
titulacions superiors on el 57% també són dones segurament efecte de les generacions
més joves que han augmentat el nivell educatiu de les dones. Ara bé, sense dades
quantitatives al respecte, és probable que les diferències de gènere es donin de forma
més accentuada segons titulacions sent molt menys nombroses les dones en les
especialitats més tècniques.

5

En aquesta categoria s'han inclòs les persones sense estudis, aquelles que tenen dificultats per llegir i
escriure, i aquelles que tenen estudis primaris però incomplets i sense titulació.
6
Un estudi publicat per la Fundació Jaume Bofill ha demostrat que els principals factors explicatius de
les desigualtats de resultat de les proves PISA són: el nivell socioeconòmic, el nivell educatiu dels pares o
la llengua vehicular a casa. Veure: Ferrer, Ferrant (2011): PISA 2009: Avaluació de les desigualtats
educatives a Catalunya. Col∙lecció Polítiques, núm. 74. Fundació Jaume Bofill.
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BARRIO
EL PINAR
25 DE SETEMBRE
CAN VALLHONRAT
CAN FATJO
ZONA NORD
SANT MUÇ
PLANA CAN BERTRAN
MERCAT
LES TORRES
ELS AVETS
PROGRES - RUBI 2000
CA N'ORIOL
CAN SERRAFOSSA - LA PERLA
CASTELLNOU - CAN MIR
CENTRE
CAN XIMELIS
CAN BARCELO - VALLESPARK
PLANA DEL CASTELL
CAN SOLA
CAN ROSES
SECTOR Z
CA N'ALZAMORA
SANT JORDI PARK
Total población mayor de 17 años

•

Población
mayor 17 años
522
1467
548
3194
9694
1365
2846
4809
3570
1120
4415
6046
1004
2570
8841
335
895
499
679
813
1218
2580
1452
60482

Estudios
superiores
16
94
52
324
1044
135
415
570
364
127
521
709
127
267
1486
42
85
85
77
156
321
582
353
7952

Estudios
secundarios
25
127
75
515
1468
217
355
627
360
175
596
1023
167
488
1241
53
193
86
135
145
222
486
312
9091

Estudios
primarios
Sin estudios
154
327
476
770
192
229
1047
1308
3300
3882
470
543
949
1127
1712
1900
1445
1401
391
427
1621
1677
2047
2267
334
376
919
896
3087
3026
135
105
354
263
188
140
292
175
310
202
399
276
928
584
511
276
21261
22177

% Población con
estudios
% población sin
estudios
superiores
3%
63%
6%
52%
9%
42%
10%
41%
11%
40%
10%
40%
15%
40%
12%
40%
10%
39%
11%
38%
12%
38%
12%
37%
13%
37%
10%
35%
17%
34%
13%
31%
9%
29%
17%
28%
11%
26%
19%
25%
26%
23%
23%
23%
24%
19%
13%
37%

La coordinació entre els centres educatius i els serveis especialitzats presenta algunes
deficiències:
o

DAPSI: la valoració del servei per part dels centres educatius és molt positiva
tot i que s’acusa una saturació que fa difícil el seguiment personalitzat que
alguns casos requereixen.

o

EAP: alguns centres manifesten dificultats per la manca de d’hores de
dedicació que poden rebre per part dels professionals de l’EAP. El que indica
que possiblement serien necessaris més professionals a l’EAP per un municipi
amb les necessitats de Rubí.

o

CSMIJ: alguns centres manifesten dificultats pel que fa a la coordinació i
seguiment dels casos que es visiten des del CSMIJ. La protecció de dades és
una dificultat, però hi ha altres factors. Es considera que l’atenció que reben els
infants visitats al CSMIJ en alguns casos és insuficient. La majoria de
professionals considera que serien necessaris més espais de coordinació amb
els professionals del CSMIJ.

•

Tot i que les activitats que s'ofereixen des de la Guia d'Activitats i Serveis Educatius
estan molt ben valorades, els tècnics referents del programa consideren que aquestes
no s'acaben d'adaptar-se a les necessitats dels centres educatius. Així mateix, les
escoles fan una bona valoració del catàleg en general però consideren que s’haurien
d’incloure noves activitats i d’altres s’haurien d’actualitzar. Cal renovar, ampliar i
diversificar el ventall d'activitats que s'ofereix i orientar més l'elecció dels centres
a partir d'una bona anàlisi de necessitats.

•

Rubí compta amb tres escoles de 0 a 3 anys públiques i set privades. En total
l'oferta és de 910 places per a tota la població infantil d'aquesta franja d'edat que
recordem és de més de 2.500 nadons. En aquest sentit podem afirmar que hi ha una
baixa cobertura de necessitats en aquest àmbit atès que les places existents
només cobreixen el 36,4% de la demanda potencial. Tot i així és important
mencionar que no existeix llista d’espera. Les raons poden ser diverses, des de temes
econòmics a temes més de línia pedagògica

•

Des de les escoles bressol públiques es detecten els següents perfils o casos amb
dificultats:
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7

o

Augment d’infants amb trastorns de l’espectre autista a les escoles. Si bé
anys enrere podien tenir 1 cas cada dos o tres anys, actualment afirmen tenir
entre 2 o 3 casos cada any. Així fa necessària una major coordinació amb
serveis especialitzats.

o

Augment de famílies amb major risc social: monoparentals, amb recursos
econòmics molt precaris o mares adolescents.

o

Augment de pautes sobreprotectores a les famílies amb una mancança de
límits i estimulació de l’autonomia per als infants.

•

Si bé l’escola ofereix tertulies amb les educadores cada 15 dies, són molt poques
les famílies que hi decideixen anar i, les que ho fan, no són les que més ho
necessiten. És destacable la manca d’AMPAs en aquesta etapa.

•

Manca representació de les escoles concertades de primària del municipi a la
xarxa de professionals 0-6. També s’hauria d’explorar la possibilitat de comptar amb
la participació del Casalet que gestiona Càritas donat que pot donar serveis a infants
menors de 18 mesos.

•

S’ha detectat una davallada dels infants que han passat per l’escola bressol abans
d’arribar a l’educació infantil de primària. Les escoles bressol municipal han notat
una disminució de les llistes d’espera i els professionals de les escoles de primària
també han notat aquesta diferència. La precarietat econòmica de les famílies fa que
algunes decideixin no escolaritzar a l’infant fins arribar als 3 anys quan l’educació és
universal i gratuïta. Ara bé, tot i que la família és lliure de decidir educar al seu fill o filla
a casa durant els primers anys i que això no té per què suposar un risc per l’infant, els
professionals acostumen a notar diferències en quant a autonomia i comportament
entre aquells que han estat o no escolaritzats en aquesta primera etapa. En aquest
sentit, és important conscienciar sobre el valor educatiu de les escoles bressol per
trencar imaginaris que el vinculen només a un servei de conciliació familiar i laboral.

•

Des de les escoles i les Associacions de Mares i Pares es recull la inquietud de la
manca de personal suficient per atendre la infància i la joventut amb necessitats
educatives especials. No comptem amb dades concretes relatives a aquests casos,
però sí que podem saber que el nombre de menors amb diagnòstic reconegut de
dependència segons la Llei de dependència (39/2006 o LAPAD) és de 55 casos 7 .

•

La informació sobre l'escola de pares i mares es distribueix a través dels centres
educatius i les xarxes socials. També s'informa als Serveis Socials perquè puguin
derivar aquells casos que considerin prioritaris. Així i tot, els tècnics referents
expressen la preocupació que aquelles famílies que més poden necessitar aquest
recurs com un reforç de la funció parental no són les que assisteixen a la
formació. Encara que la valoració per part dels assistents és bona i que asseguren
extreure consells útils, les famílies que assisteixen són aquelles que ja compten amb
bons coneixements i recursos.

•

Es desconeixen les dades relatives al fracàs escolar de Rubí o als resultats de les
competències bàsiques del municipi de Rubí. Actualment aquesta informació està
en possessió del Departament d'Educació de la Generalitat. A tall d'exemple, el
municipi compta amb cinc unitats d'autisme per a primària i dues per a secundària.

•

En els últims anys s’ha millorat molt la coordinació entre primària i secundària
pel que fa a la transició dels infants (unificant criteris i deures durant l’estiu),

Dades facilitades per Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí.
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establint coordinacions entre tutors de primària i psicopedagogs de secundària.
Alguns professionals consideren que caldria complementar aquesta coordinació
amb visites dels infants als centres de secundària. La majoria de centres de
secundària disposen de programes d’acollida per la incorporació dels joves que entren
a 1er de la ESO. Cal garantir un bon seguiment i acompanyament en aquesta etapa.
•

L'absentisme escolar és un problema educatiu i social. Rubí compta amb un protocol
d’absentisme entre Serveis Socials i l’EAP. Alguns professionals consideren que
s’hauria de garantir que tots els professionals de la Xarxa tinguessin coneixement
d’aquest protocol. Sense comptar amb dades objectives, entre els professionals no es
considera que actualment aquest sigui un dels principals problemes de la ciutat.

•

Hi ha un desconeixement sobre quins són els recursos existents al voltant del
reforç escolar a nivell de ciutat. Això dificulta una visió general de recurs a nivell de
ciutat que permeti comprovar el grau de cobertura. Així i tot, la sensació de les
tècniques referents és que aquests són insuficients per cobrir les necessitats del
territori. Recentment s’està treballant per ordenar aquesta informació i valorar les
necessitats existents. Així i tot, la sensació dels professionals és que aquests són
insuficients per cobrir les necessitats del territori.

•

En aquest sentit, les escoles tenen poc coneixement de l’oferta d’activitats que es
realitza fora de l’escola, no només de reforç escolar 8 sinó també d’altres activitats
que poden ajudar a complementar el currículum educatiu de l’alumnat. Aquest
coneixement permetria fer una millor orientació i treballar de manera integral les
necessitats de l’infant.

•

El municipi no compta amb una coordinadora d'entitats de lleure que ajudi a
coordinar tota l'oferta educativa no formal existent especialment durant l'etapa de
vacances. Així mateix, les entitats organitzadores expressen la necessitat de comptar
amb locals més amplis i millor adaptats als grups que atenen.

•

En els darrers anys s'ha detectat un risc creixent en la utilització de les xarxes
socials, assetjament cibernètic, sexting i difusió d'imatges personals per internet.
Els darrers anys, els diferents serveis de l’Ajuntament ofereixen xerrades sobre el tema
a joves entre 12 i 13 anys. Tot i així, el risc que suposa aquest tipus de dinàmiques, no
només per a la integritat física i psíquica de l'alumne, sinó també per les dinàmiques de
relació entre ells, fa necessari intensificar aquest tipus d'activitats i plantejar-se alguns
canvis:

•

8

o

Major capacitació de docents i famílies ja que són els que estan diàriament en
contacte amb el col·lectiu i poden ser agents de detecció i reconducció de
determinats comportaments de risc.

o

Grups classe més reduïts que permeti realitzar dinàmiques més participatives i
establir un bon espai de reflexió comú.

o

Els professionals podrien coordinar-se i compartir experiències per millorar la
intervenció i adaptar els continguts.

De l'enquesta realitzada a alumnes de 1r d’ESO, hem de destacar que fins a un 58%
dels enquestats diuen que l'institut els agrada regular, poc o gens. Es pot considerar un
percentatge elevat, tenint en compte que és el primer curs d'aquest alumnat en l'institut
i que la desafecció escolar augmenta generalment amb l'adolescència.

Exceptuant centre obert, calsal diari i croma amb el que existeix també una coordinació.
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Aquest resultat pot estar relacionat amb el fet que gairebé un 30% de l'alumnat se sent
regular, poc o gens valorat pels seus professors. Possiblement, aquesta desvinculació
afectiva entre una part important de l'alumnat i el professorat és un aspecte a millorar,
en tant que incideix en la desafecció general de l'alumnat al sistema educatiu.
•

El pas de primària a secundària ha representat dificultats importants per a un 15%
dels alumnes de 1r d’ESO i dificultats més petites per al 43%. Un 42% considera que el
seu pas a secundària ha estat fàcil.

Una dada més objectiva que l'anterior, en relació a les dificultats de la transició escolar,
és el nombre d'assignatures suspeses en la segona avaluació (l'última en el moment de
l'enquesta). Un 50% no han suspès cap assignatura, un 14% ha suspès una
assignatura i, finalment, un 36% ha suspès dos o més.

•

És important destacar que la majoria de l'alumnat que ha suspès dues o més
assignatures no rep cap reforç escolar fora de l'horari d'institut, aspecte que
segurament fa augmentar el seu risc al fracàs educatiu durant la secundària.
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Estas rebent algun tipus de refoç
Cap o una assignatura suspesa a la Dos o més asignatures suspeses a la
escolar fora de l'horari de l'escola? segona avaluació de 1er de ESO
segona avaluació de 1º de ESO
Sí, cada setmana
9,1%
12,2%
Sí, alguna vegada
6,6%
3,0%
No
48,2%
20,8%

•

A l’inici de secundària, un 47% de l'alumnat té intenció de fer batxillerat. S'entén que
són alumnes que es veuen capaços de superar amb èxit la secundària obligatòria.
Seria interessant contrastar aquesta dada amb el percentatge final d'alumnat de 4t
d'ESO que acaba passant a batxillerat. L'opció de posar-se a treballar com més aviat
millor, sense seguir estudiant res després de 4t d'ESO és minoritària (6%). Aquesta
opció, juntament amb la de no saber què fer després de 4t d'ESO (23%), es concentra
en l'alumnat que ja ha començat la secundària suspenent assignatures. Aquesta dada
podria indicar que cal reforçar l'orientació personal i professional entre aquest grup
d'alumnes, per evitar que acabin sense cap tipus de qualificació professional.

TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL
Fortaleses i oportunitats del context y l’acció municipal
•

El Servei d'Impuls a l'Ocupació (SIO) està orientat a persones entre 16 i 65 anys en
situació d'atur. Durant la primera meitat del 2016 s'ha atès un total de 166 joves
entre 16 i 18 anys en serveis relacionats amb: informació i orientació
professional, suport a la inserció o formació.

•

Més enllà dels serveis més generalistes, hi ha dos programes específics orientats a
la població juvenil per als que no hi ha llista d'espera:
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•

El programa Joves per l’Ocupació 9 . És un programa innovador de suport a
l'experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions
d'orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició
d'experiència professional en empreses. Amb una doble finalitat: facilitar la inserció
laboral i fomentar el retorn al sistema educatiu. Durant el 2015 es van realitzar
diferents activitats formatives i pràctiques professionals amb un total de 60
alumnes 10 . La meitat d'ells, després de passar pel programa, van tornar al
sistema educatiu i 41 van trobar treball.

•

Programa de Garantia Juvenil. És una iniciativa europea d'ocupació per reduir
l'atur juvenil (de 16 a 30 anys). Garanteix oportunitats per als joves i ofereix
ajustaments per a les empreses, basant-se en: programes de formació per
desenvolupar competències professionals i inserció en el mercat laboral a partir de
pràctiques o contractes laborals; emprenedoria i autoocupació; orientació laboral.
Durant el 2015 es van atendre un total de 48 joves 11 .

•

Els instituts contacten amb el SIO per sol·licitar informació destinada a aquells alumnes
que bé no acabaran l'ESO, bé no volen continuar estudiant en finalitzar l'etapa.

•

L'any 2013 es va constituir el Consell de Formació Professional encarregat d'ajustar
l'oferta de formació professional a les necessitats de les empreses de Rubí. Aquest
Consell està format per: Servei d'Ocupació i Formació de l'Ajuntament de Rubí, Servei
d'Educació, centres que imparteixen formació professional públics i privats, Diputació
de Barcelona, Generalitat de Catalunya, UGT i CCOO.

Principals necessitats i reptes detectats
•

El nivell formatiu de la població que arriba al SIO és molt baix. Alguns dels joves
que sol·liciten informació no poden accedir als programes específics existents perquè
se'ls demana haver superat l'ESO.

•

De forma majoritària, els joves, que o bé no acaben l'ESO o bé no volen continuar
estudiant després d'acabar-la, desconeixen l'existència del SIO i presenten moltes
dificultats per trobar feina pel seu compte. El SIO, dins del Taller de Recerca,
compta amb monogràfics formatius centrats en les eines i els coneixements necessaris
per trobar feina. No obstant això, aquests són serveis molt poc coneguts pels joves
amb més dificultats d'inserció. La sensació dels tècnics és que en moltes ocasions
acaben arribant al servei després de diversos anys d'inactivitat.

•

En ocasions els instituts sol·liciten presentacions del SIO per donar a conèixer el servei
als alumnes que acaben 4t de l'ESO, així com els programes existents de Garantia
Juvenil. Tot i així, depèn en gran mesura de la voluntat i dinamisme dels docents. Falta
per tant fer arribar la informació a tots els centres de secundària ja que els
alumnes no sempre estan ben orientats sobre els requisits i itineraris per poder
formar part d'aquests programes.

•

No hi ha cap programa pre-laboral que permeti entrar a treballar amb aquells alumnes
que tinguin més dificultats per superar l'ESO.

9

Finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i emmarcat dins el Programa Operatiu d'Ocupació
Juvenil (POEJ) cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014‐
2020.
10
No es compta amb les dades relatives a quants d'aquests alumnes tenien entre 16 i 18 anys.
11
No es compta amb les dades relatives a quants d'ells tenien entre 16 i 18 anys.
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SALUT
Fortaleses i oportunitats del context i l’acció
municipal
El Servei de Salut Pública té com a objectius generals: propiciar la millora de la qualitat de vida
de totes les persones, afavorint l'accés a les millors condicions de salut possibles (promoció de
la salut); i controlar i eliminar els riscos socials i ambientals que poden tenir més impacte sobre
la salut (protecció de la salut).
Fins al 2016 aquest servei va realitzar un gran nombre d’activitats relacionades amb la
promoció de la salut:
•

Les valoracions dels tallers que fan anualment docents, professionals i alumnes
són molt positives. Els tallers on han participat més alumnes són els que fan
referència a la prevenció de les addiccions a les escoles, seguits de l'educació afectiu
sexual i de promoció de la cura del cos. A nivell de cicles educatius, els alumnes de
secundària són els que reben més tallers i aquests solen anar relacionats amb la
prevenció del consum de drogues i les relacions afectives-sexuals. En canvi, els
alumnes de primària solen fer més tallers relacionats amb la prevenció del consum de
tabac i alcohol, la cura del cos i la salut bucodental.

•

Fins al moment, totes les activitats sol·licitades pels centres educatius s'han
pogut cobrir, bé amb els tallers i les exposicions que ja es contemplen en el catàleg
d'activitats educatives que té l'Ajuntament, bé contractant una empresa especialitzada
per fer una acció a mida.

•

Tots els centres educatius del municipi, públics i concertats, han fet com a mínim
una de les activitats ofertes pel servei de salut pública. Pel que la cobertura del
territori és àmplia.
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•

Més enllà de les activitats realitzades directament en els centres educatius, el Servei de
Salut municipal també realitza altres activitats de sensibilització adreçades al
conjunt de la població que també poden tenir una repercussió en la infància i
l'adolescència del municipi.

•

Els Equips dels CAP’s realitzen tota una sèrie de programes d’atenció, educació i
prevenció: Programa Salut Escolar, Programa de Salut Bucodental, Programa
d'Atenció a la Dona, Servei de Ginecologia i Consulta d'Adolescència.

•

És de destacar el Programa Salut i Escola que es desenvolupa des dels CAPs des
de on es treballa conjuntament amb els instituts per oferir també xerrades de
sensibilització entorn a conductes de risc dels joves. També compten amb una
consulta oberta als centres eductius i als ambulatoris. Les professionals del servei
realitzen una detecció inicial de necessitats per adaptar les accions a cada centre i es
coordinen amb els mestres per oferir orientacions en la detecció i treball dels casos
més greus.

•

Hi ha una bona predisposició per a la col·laboració entre els diferents
professionals que poden tenir una incidència en la promoció de la salut de la
infància i l'adolescència del municipi.
No hi ha reunions regulars amb el departament de salut de l’Ajuntament però les
demandes del servei per coordinar-se amb altres solen tenir bona acollida.
Les professionals dels ambulatoris de
pediatria realitzen reunions periòdiques
entre elles per unificar criteris i tenen una
bona coordinació amb serveis com DAPSI i
CSMIJ per la detecció i derivació de casos.
Les professionals dels ambulatoris tenen
una coordinació directa amb Serveis
Socials per la detecció i seguiment dels
infants de famílies amb necessitats:
malnutrició,
negligència,
carències
afectives i maltractaments, entre d’altres.
Les professionals asseguren que coordinació és bona i que el municipi compta amb
recursos suficients com pel tractament i seguiment d’aquests casos.

•

L’objectiu del Servei d’Atenció Precoç és detectar i atendre, el més aviat possible, als
infants que presenten dificultats o trastorns en el desenvolupament i prevenir les
situacions que els poden provocar. Les accions assistencials i preventives per l’atenció
dels casos atesos es realitzen en tres àmbits diferents:
Tant important és el treball amb l’infant com amb la seva família. L’equip de
professionals treballa per a que la pròpia família de l’infant tingui les eines adequades
per estimular i tractar al seu fill/a. En aquest sentit, DAPSI també treballa amb famílies
amb risc social a partir de l’espai Materno gestionat per Càritas per tal de prevenir
situacions i casos que podrien derivar en l’atenció directa dels intents.
Així mateix, cal treball amb tot l’entorn (pediatria, escoles i serveis socials) per la
detecció precoç dels casos i pel seguiment dels mateixos. DAPSI manté reunions
periòdiques amb tots aquest agents transmeten coneixement, establint pautes i reben
informació per al seguiment dels casos. Tots els agents entrevistats han expressat la
bona coordinació i entesa amb aquest servei.
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Principals necessitats i reptes detectats
•

Si bé es fan enquestes de satisfacció als docents i alumnes, fins al moment no s'ha
trobat la fórmula per mesurar l'impacte de les activitats realitzades en aquest
àmbit. Es tracta d'un sector que presenta de per si dificultats per poder mesurar aquest
impacte atès que, per exemple, les variacions que es puguin donar en el consum
d'alcohol, tabac o drogues difícilment es podrien atribuir únicament a l'acció realitzada.
Molts altres factors ambientals o socials podrien tenir forta influència. Per poder fer una
valoració encertada de l'impacte caldria realitzar estudis utilitzant grups de control en
municipis amb característiques similars a les de Rubí o en centres educatius del mateix
municipi, però sense cap intervenció des de les administracions públiques.

•

Tot i no tenir un observatori de salut en el municipi a nivell tècnic es considera que
l'augment de les desigualtats socials que s'ha produït arran de la crisi econòmica
estan tenint i tindran un fort impacte en la salut dels menors del municipi. Durant
el 2015, 341 famílies amb menors al càrrec van ser derivades als bancs d'aliments per
no tenir cobertes les necessitats bàsiques d'alimentació. Així mateix s'han concedit
1.054 beques de menjador i 1.178 ajudes per a complementar aquestes beques o
ampliar-les. El que aquestes dades reflecteixen és que hi ha un important nombre de
menors les famílies dels quals tenen dificultats per proporcionar una alimentació
equilibrada i saludable que podria tenir repercussions en el desenvolupament futur
d'aquestes generacions.

•

Es detecten hàbits alimentaris no adequats entre la població dels centres
educatius de Rubí. Concretament en l'enquesta realitzada a alumnes de 1r d’ESO en
relació a l'alimentació matinal podem destacar diverses coses:
o

Un 30,8% de l'alumnat NO esmorza regularment abans d'anar a l'institut: ho fa
només de vegades, rarament o mai. Entre els que esmorzen al matí, un 64%
menja i beu alguna cosa, mentre que la resta fa un esmorzar incomplet
(generalment, només beuen alguna cosa).

o

L'esmorzar durant l'horari d'institut es respecta en major mesura, de manera
que el 87,1% mengen alguna cosa durant l'horari d'institut.

o

La combinació de les dues variables (esmorzar abans i durant l'horari d'institut)
ens mostra que un 37% dels enquestats no té un bon hàbit d'alimentació
matinal en el sentit de no menjar res abans d'anar a l'institut o bé a l’hora de
l'esbarjo o en cap de les dues ocasions. Aquest últim cas, el més extrem,
representa el 7% de l'alumnat i es dóna en major mesura entre les nenes que
entre els nens.

o

La fruita és un aliment que, tot i ser una part fonamental en l'alimentació
matinal, molt rarament es consumeix.

Esmorzes abans de venir a l’institut?
Sempre
A vegades
Mai
Total general

No
3,8%
2,2%
2,5%
1,6%
2,7%
12,9%

Un cop a l’institut, esmorzes alguna cosa a l’hora del pati?
Sí
Total general
49,2%
53,0%
14,0%
16,2%
12,1%
14,6%
6,0%
7,7%
5,8%
8,5%
87,1%
100,0%
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Des dels ambulatoris també es detecten més casos de joves que no esmorzen res
durant tot el matí. Si bé són casos molt puntuals en els infants, poden ser més
nombrosos quan són joves, etapa on es relaxa el control parental en quant a hàbits
alimentaris. També s’ha detectar un augment de casos d’obesitat infantil provocada per
mals hàbits alimentaris. Segons l’opinió de les professionals i resultats d’altres estudis,
aquestes dinàmiques no són únicament pròpies de Rubí, sinó que es tracta de
problemàtiques esteses a tot el país. No obstant, això no significa que no es puguin
treballar a nivell municipal.
•

Els hàbits de son tenen un efecte molt directe en el rendiment escolar i l'estat
anímic de les persones. Tenint en compte els horaris d'inici dels instituts (al voltant de
les 8h del matí) es considera necessari no anar a dormir després de les 24h de la nit.
Segons l'enquesta, la gran majoria dels alumnes de 1r d'ESO sol dormir un mínim de 7
hores (al voltant de el 79% de l'alumnat, se'n va a dormir abans de les 12 de la nit). Hi
ha un 12% que es va a dormir a la mitjanit o després i que per tant tindria un dèficit
d'hores de son continuades durant la nit.
Segons les professionals entrevistades, l’hora d’inducció a la son durant l’adolescència
és més tardana, és a dir, als joves els hi costa més dormir-se abans de les 22h cosa
que no passa amb els infants. Tot i així, poden haver elements que encara facin més
difícil l’inducció a la son, com és la utilització de mòbils, tablets, ordinadors o televisors.
Aquest aparells dificulten la segregació de melatonina necessària per la inducció a la
son. Per altra banda, el sistema educatiu no està ben adaptat al bioritme dels infants i
joves sent més aviat l’hora d’entrada a l’institut que a l’escola.
Cal destacar que els mals hàbits d'alimentació al matí van relacionats amb els mals
hàbits de son. És a dir, qui té mals hàbits en un aspecte té moltes més probabilitats de
tenir mals hàbits en l'altre.

•

Poca consciència de perillositat de determinades substàncies additives. Una de
les principals preocupacions dins el col·lectiu jove és el consum d'alcohol i drogues, ja
que és habitual iniciar-se en el consum durant aquesta etapa de la vida. En aquest
sentit, en l'enquesta realitzada a alumnes de 1r d’ESO, s'ha considerat important
proposar una pregunta en referència a la perillositat de les substàncies, atès que és
primordial conèixer fins a quin punt els adolescents tenen consciència dels riscos que
aquest consum comporta.

Tal com mostra el gràfic, gairebé un 60% dels joves no és conscient de la perillositat
que pot comportar el consum d'alcohol. En el cas del tabac el percentatge baixa al 36%
però continua sent un percentatge elevat. Pel que fa a la resta de drogues, els
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percentatges són considerablement més baixos. Tot i així, és important seguir
treballant en aquesta etapa de conscienciació.

La gran majoria dels adolescents assegura no haver provat mai cap de les substàncies
que es consideren perilloses, sobretot si es consumeixen en aquestes edats
primerenques. Veiem com al 87% no ha provat mai el tabac, amb un percentatge
encara més alt tampoc amb provat les drogues, ja sigui haixix o marihuana un 95%, i
altres drogues un 98%. No obstant això, cal destacar que en aquestes edats la
substància que abans proven és l'alcohol, un 28% de joves ja l'han provat alguna
vegada.
És important tenir en compte que, tot i que l'enquesta és anònima, els alumnes no
sempre són sincers en aquest tipus de preguntes. Per aquesta raó és interessant
reflectir els resultats relatius al consum dins del seu cercle d'amistats on ara sí, els
percentatges de consum de totes les substàncies són bastant més elevats.
Algun dels teus companys o amics pren aquestes substàncies?
Algun dels teus companys o amics pren aquestes substàncies?

Dit això, cal continuar amb una intervenció preventiva que pugui oferir als joves una
comprensió de la perillositat de totes aquestes substàncies, amb la idea que se'ls
ofereixi la possibilitat de veure el risc que comporta el seu consum habitual.
•

Des del Programa Salut i Escola es detecta un augment de les conductes de risc
entorn a les relacions afectivo-sexuals i el consum de drogues. No només pel
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nombre de joves afectats sinó perquè aquestes es donen cada vegada més en edats
més primerenques. Si bé és cert que es tracta de tendències que es donen a tot el
país, aquestes són més acusades en famílies amb major precarietat econòmica.
•

El programa detecta també dificultats per treballar a les escoles concertades menys
receptives a la possibilitat d’establir consultes als propis centres o de mantenir
l’anonimat dels casos treballats.

•

Des del programa es considera primordial treballar de forma preventiva tant les
conductes de risc com la utilització de xarxes socials. Si bé hi ha diversos professionals
que hi treballen (àrea de salut de l’Ajuntament, policia local, escola de pares 12 i
Programa Salut i Escola) manca una millor coordinació. No parlem únicament de
no solapar continguts, sinó també de treballar conjuntament metodologies,
criteris i formes d’abordar aquestes problemàtiques.

•

Des del Servei de DAPSI es detecta un augment de trastorns en infants. Les
professionals apunten que poden haver dos raons fonamentals:
•

Per una banda la major detecció i diagnosi de casos que anys enrere podien
quedar més ocults durant la infantesa o que rebien altres etiquetes. Així mateix,
des de DAPSI també es treballa més la prevenció de forma que actualment
s’estan treballant casos que caurien en la normalitat però que presenten riscos
biològics, psicològics o socials.

•

Per altra banda, l’augment de situacions de risc provocades per la situació
socioeconòmica. En aquest cas no només parlem d’un factor econòmic sinó també
la degradació de les condicions laborals que ha fet augmentar la precarietat i
inestabilitat de les famílies que tenen cada vegada més dificultats per conciliar la
vida familiar i laboral. Els canvis constants d’horaris, rutines i persones referents
poden influir en el desenvolupament dels infants així com l’estrès que motles
famílies, treballadores o no, pateixen per la manca d’ingressos suficients per fer
front a les despeses quotidianes.

•

Des de DAPSI també és posa l’accent en la manca de serveis i programes públics
que permetin una bona atenció dels infants amb dificultats a partir dels 6 anys.
Especialment aquells casos que al no patir cap trastorn mental no poden ser derivats
als CSMIJ.

•

Des de DAPSI també es planteja la necessitat d’intensificar la prevenció amb infants
i famílies.

•

Des del CSMIJ es vol posar l’accent en la gravetat dels casos de Bullying i
Ciberbullying. Segons la seva opinió, caldria intensificar les accions per prevenir
aquests casos per la gravetat de les seves conseqüències. Per desgracia, aquests
casos els pateixen els joves més vulnerables, aquells que poden fins i tot tenir una
major predisposició psicològica a partir algun trastorn. L’estrès i l’angoixa que pot
provocar, juntament amb la vulnerabilitat emocional de l’etapa adolescent, pot fer
desenvolupar trastorns que de no donar-se la situació no es manifestarien 13 .

12

És destacable el fet que la professional del programa salut i escola desconeixia l’existència de l’escola
de pares. Fins i tot, des del programa s’han realitzat algunes xerrades a pares i mares sense saber que hi
ha un recurs actualment on es treballen aquests temes. Per altre banda, considera que seria important
que alhora d’establir el programa es comptes amb una professional experta en conductes de risc.
13
Des del CSMIJ es posa com a exemple el programa “Friends por life” per combatre aquest tipus de
situacions.
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CULTURA I LLEURE
Fortaleses i oportunitats del context i l’acció municipal
•

Al llarg de l'any s'han programat des de l'equipament cultural l'Ateneu un total de 35
activitats familiars a les quals han
assistit un total de 313 infants
acompanyats per les seves famílies. Es
tracta d'activitats gratuïtes ofertes per al
conjunt de la població que suposen una
oportunitat per accedir a la cultura i
complementar així l'educació dels
menors.

•

L'àmplia participació en aquests tallers
cobrint el 82% de les places disponibles
denota un interès general per les activitats
programades.

•

La majoria de les activitats s'han programat per a infants compresos en la franja de 3 a
12 anys, tot i que també hi ha hagut activitats específiques per a nadons de 0 a 3 anys
com tallers de música clàssica que també han tingut una gran acceptació. Així,
quedaria coberta la franja de 0 a 12 anys.

•

A la programació d'activitats que es realitza es busca complir amb criteris de diversitat,
creativitat, innovació i interacció.

•

El Servei de Cultura compta amb una programació estable de teatre infantil que es
fa cada primer diumenge de mes. Al llarg de l'any es realitzen un total de 10
representacions teatrals dirigides al públic infantil entre 0 i 12 anys

•

Finalment, en la multitud de festes que s'organitzen al llarg de l'any (Festa Major,
Sant Jordi, Festa de Sant Roc, Nadal, Carnestoltes, etc.), el Servei de Cultura organitza
activitats culturals per a la població infantil i juvenil de 0 a 16 anys. Totes elles són
activitats gratuïtes que es dirigeixen al conjunt de la població.

•

En el cas concret del barri del Pinar i en col·laboració amb el Pla Comunitari i el Centre
Cívic, s'organitzen activitats per a la infància i la joventut. La situació perifèrica del
barri i la concentració de famílies amb importants necessitats fa necessari
organitzar una programació específica.

•

La Biblioteca municipal compta també amb activitats per als més petits com "l'hora del
conte" en català i en anglès; cinema infantil; tallers familiars de manualitats, tecnologies
i competències lingüístiques.
La Biblioteca també ofereix l’espai a d’altres projectes em Lèxit amb la Fundació Jaume
Bofill 14 o un projecte de suport escolar organitzat per l’Ateneu i Torre Basses. Tots dos

14

Durant el curs 2015‐2016 van participar un total de 31 infants. Els més grans, entre 14 i 15 anys, fan
de mentorns dels més petits entre 7 i 8 anys, en el suport a la lectura. Les escoles que participen del
programa són Mossèn Jacint Verdaguer i Pau Casals.
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projectes treballen temes de reforç a la lectura, capacitació digital o l’aprenentatge
d’idiomes.
El públic juvenil de la biblioteca utilitza
l'espai com a sala d'estudi o per a la
connexió a internet. A més, també existeix
el club de lectura juvenil per joves entre 11 i
13 anys, el projecte biópolis per usuaris
entre 7 i 25 anys i un concurs de punts de
llibre i relats en línia.
En total, durant el 2015 van participar un
total de 3.000 persones en les 80 activitats
organitzades per la biblioteca.
A més, la biblioteca també ofereix visites
guiades a les escoles de primària i
secundària, tant públiques i concertades
per apropar l’equipament i fomentar el seu ús.
•

L'Espai Jove Torre Bassas ofereix un ampli ventall d'activitats lúdiques per a la
població juvenil del municipi: des de tallers o formacions fins a serveis permanents de
trobada, connexió a internet o assessorament per a la constitució d'associacions.
L'espai compta amb tres dinamitzadors juvenils i una tècnica municipal que
s'encarreguen de dinamitzar permanentment l’espai i oferir serveis i activitats als joves
de la ciutat. En aquest sentit, no només es treballa per fer front a les necessitats dels
joves de forma individual, sinó que també s'ofereixen recursos per a la construcció de
dinàmiques i sinergies que afavoreixin el desenvolupament col·lectiu, és a dir, la presa
de consciència del jove a la societat en la qual participa: espai d'identificació i
participació comuna. Durant l'any 2015 van participar en el conjunt d'activitats un total
de 1.135 joves aproximadament 15 .

•

El programa PIDCES (Punts d'Informació i Dinamització als Centres d'Educació
Secundària) és un espai d'atenció presencial estable a l'institut que posa a l'abast dels
joves recursos informatius d'interès i accions i estratègies que promouen experiències
de participació tant en el propi centre com en el seu entorn més proper, el barri i el
municipi. L'atenció presencial es concreta en un dia a la setmana durant l'hora del pati.

•

La ciutat compta amb un gran nombre d'entitats i recursos que cobreixen les
necessitats educatives durant l'època estival. Els esplais i casals d'estiu organitzats per
les AMPAs reben el suport de l'Ajuntament qui aporta una subvenció per reduir el cost
de l'activitat.

•

Quant al tema de les activitats extraescolars, i segons l'enquesta realitzada a alumnes
de 1r d’ESO, observem que hi ha un 67% de joves que realitzen alguna activitat
extraescolar. El fet que els joves adolescents realitzin activitats fora de l'horari escolar
comporta per a ells una motivació i que tinguin altres inquietuds, a més de conèixer
ambients diferents al del centre educatiu habitual. Així mateix, contribueix a completar
el currículum escolar i pot tenir una incidència directa en l’èxit educatiu. Cal recordar
que Serveis Socials compta amb ajuts econòmics per a la realització d'aquestes
activitats.

15

Aquesta és només una aproximació ja que hi ha joves que han participat en més d'una activitat. No
podem fer una extrapolació del percentatge de joves de la ciutat de 12 a 18 anys perquè en aquesta
dada es contemplen joves fins a 35 anys.
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Pel que fa al tipus d'activitat extraescolar que fan els nois i noies, la més habitual sol
ser l'esport (48%) seguides a més distància dels idiomes (18%) i el reforç escolar
(13%).

•

Cada any se celebra a Rubí la Fira del Joc i l'Esport al carrer. Es tracta d'una jornada
d'activitats adreçada a la infància i la joventut, així com a les seves famílies. Des de la
perspectiva lúdica i esportiva es promou l'activitat del joc i el valor de la convivència als
carrers de la ciutat, recuperant les tradicions de lleure i intercanvi lúdic entre persones
de diferents edats, cultures i capacitats. En totes les seves edicions, la Fira ha comptat
amb un nombre elevat de participants en totes les activitats realitzades. A més, compta
també amb la participació de l’escola d’art i de l’escola de música que realitzen
activitats lúdiques i culturals al carrer, dinamitzant l’acte i donant a conèixer també les
dues escoles.
Aquesta jornada és, per al Servei d'Esports, l'activitat de Cloenda dels Jocs Escolars i
la Jornada de portes obertes de Diputació de Barcelona. Per al Servei de Governança i
Ciutadania, la Fira és l'activitat de Cloenda del projecte Els Drets dels Infants i els
Joves.

•

El 20 de novembre se celebra cada any a Rubí el Dia Internacional dels Drets de la
Infància. Entre els objectius d'aquesta celebració destaquen:
o

Donar a conèixer els Drets de la Infància al conjunt de la ciutadania de Rubí,
independentment de la seva edat, però amb especial èmfasi en els infants.

o

Reivindicar el compliment d'aquests drets considerant als infants com a
ciutadans/es de primera amb legitimitat per exercir els seus drets.

o

Donar veu i visibilitat al Consell de la Infància.

Principals necessitats i reptes detectats
•

La majoria de famílies que assisteixen als tallers que s'organitzen des de l'Ateneu
corresponen a famílies del centre i barris adjacents. Hi ha, per tant, una menor
presència d'aquelles famílies que viuen en barris més perifèrics. La sensació és
que són les famílies més sensibilitzades amb la cultura i amb un major nivell
educatiu les que més aprofiten aquests recursos. Queden per tant excloses les
famílies amb més necessitat.
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•

No hi ha una metodologia concreta per a la detecció de necessitats en l’àmbit
cultural i educatiu. En ocasions la resta d'àrees transmet als tècnics de cultura
algunes impressions i idees per a l'organització d'activitats, però aquesta forma de
treballar no està sistematitzada.

•

L'avaluació que es realitza es basa només en el nivell d'assistència, però no es recull
l'opinió dels participants als tallers o activitats.

•

En ocasions les activitats que es realitzen des de cultura es solapen amb altres
organitzades per altres serveis i entitats. Hi ha un desconeixement sobre tota l'oferta
d'activitats existent entre els propis organitzadors que afavoreix que es puguin
donar solapaments i disfuncions.

•

Anys enrere les escoles bressol municipals havien participat de la Fira del Joc i
l’Esport. No obstant, fa anys que ja no es manté aquesta col·laboració. Des de les
escoles bressol municipals es considera que mantenir aquesta col·laboració afavoriria
apropar la festa als més petits i adaptar algunes de les seves activitats a la franja
d’edat 0-3.

•

La ubicació i les característiques del propi edifici on es troba l'Espai Jove Torre
Bassas no es considera el més idoni atès que presenta dificultats d'accessibilitat
(pendents, escales, amplitud dels espais comuns, etc.). D'altra banda, tot i donar servei
a tota la població juvenil del municipi, el seu públic habitual té unes característiques
molt concretes: entre 12 i 16 anys, amb situacions socioeconòmiques i culturals
precàries, d'origen magribí i residents a la zona nord. Aquest fet condiciona en gran
mesura les dinàmiques de funcionament del centre, on les educadores han d'exercir un
paper més de suport socioeducatiu i de contacte amb les famílies. La sensació per part
dels tècnics referents és que s'està deixant d'atendre a la resta de població juvenil del
municipi més normalitzat i s'està convertint en un recurs més orientat a joventut en risc.
Tot i aquesta imatge està canviant el perfil de joves que hi participa i cada vegada és
més divers.

•

Tot i l’àmplia oferta d’activitats organitzades i el valor educatiu de les mateixes, la
ubicació de la Biblioteca no afavoreix el coneixent i participació de tots els infants i
joves de la ciutat. Són aquells que viuen a les rodalies de l’equipament els que més ús
en fan. També es detecta un mal ús de l’equipament per part d’algunes famílies que
permeten que els infants estiguin sense supervisió d’un adult i que provoca disfuncions
en l’espai. Així mateix es detecta una infrautilització de l’espai per part dels joves en
general que nomes visualitzen l’equipament com un lloc per anar a estudiar i fer
deures. Tot i que s’ha intentat desenvolupar activitats especialment adreçades a
aquesta franja d’edat, falta adaptar l’espai per oferir formes d’us diferents a les ja
establertes, amb dinàmiques d’autogestió que permetin als joves fer seu l’espai i
dissenyar activitats que realment despertin el seu interès.

•

Com hem comentat anteriorment, la biblioteca pública ofereix visites guiades als
centres educatius del municipis. No obstant, són poques les que finalment fan ús
d’aquest servei i les que ho fan centren l’activitat pel cicle infantil i primer cicle.
Pensem que es tracta d’una activitat molt interessant pels alumnes de secundària
donat que s’explica les fonts de recerca que es poden fer servir i com extreure el
màxim profit sense plagiar continguts. Aquests són coneixement especialment
rellevants en el context actual de societat de la informació que caldria potenciar per al
futur. Tot i que l’activitat es publicita a tots els centres educatius, públics i concertats, i a
totes les edats, potser caldria explicar amb més deteniment els continguts que es
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treballaran per despertar l’interès entre el personal docent i explorar quines
possibilitats existeixen per afavorir el desplaçament.

ESPORT
Fortaleses i oportunitats del context i l’acció municipal
•

Des del Servei d'Esport, i concretament dins el Programa de Jocs Esportius,
s'organitzen multitud d'activitats per a la infància i la joventut amb l'objectiu que
la població infantil i juvenil incorpori la pràctica esportiva més enllà de l'educació
física que es realitza en els centres educatius. Aquestes activitats busquen prevenir
l'obesitat, el sedentarisme i promoure una ciutadania activa i saludable. Dins el
programa es diferencien jocs escolars per a primària i lligues esportives per a
secundària.

•

En funció del promotor de les activitats podem diferenciar entre:
o

Activitats puntuals que es realitzen al llarg de l'any i que organitza el
mateix Ajuntament: el Cros Escolar de Rubí, gimnàstica esportiva, hip-hop,
dansa esportiva, taekwondo.

o

Activitats extraescolars que organitzen les AMPA i altres entitats (sense
ser federades) i que solen tenir una continuïtat al llarg de l'any amb lligues de
competició els caps de setmana. En funció dels equips inscrits s'organitza el
calendari de competició consensuat amb la resta de municipis que formen el
Consell Esportiu del Vallès Occidental.

Entre els dos tipus d'activitats la participació és d'uns 1.800 infants i joves, el que
representaria prop del 15% de la població infantil i juvenil de municipi.
•

D'altra banda, hi ha la infància i la joventut que practica algun tipus d'esport a
través d'entitats esportives amb equips federats. S'estima que la població que
practica aquestes activitats estaria entorn al 20% de la població infantil i juvenil
(2.000 participants).

•

A nivell territorial, hi ha una bona cobertura d'equipaments esportius en tota la
ciutat. Can Rosés, situat a la Zona Nord, és el més important perquè compta amb
un major nombre d'equipaments.

•

Serveis socials compta amb ajudes concretes per a la pràctica d'activitats
esportives dins el programa o mitjançant entitats. Per a campus esportius es van
donar un total de 40 beques i 22 per a activitats extraescolars entre les quals també
hi ha les activitats esportives.

Principals necessitats i reptes detectats
•

Es detecta una disminució de la pràctica esportiva a mesura que augmenta l'edat dels i
les participants. Si bé a primària la participació és molt elevada, aquesta disminueix
substancialment quan passem a secundària.
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•

En els darrers anys han disminuït les desigualtats de sexe pel que fa a la pràctica
esportiva que actualment està pràcticament equiparada. No obstant això, se segueixen
detectat diferències, no tant pel nombre, com pel tipus d'esport.

•

Les activitats que s'organitzen des de les escoles depenen en gran mesura del
dinamisme de les AMPA. Les més sensibilitzades i actives són també les que més
equips aporten a les competicions per escoles.

•

Manca de formació reglada entre els monitors que realitzen activitats esportives per
a infància i joventut. És important que aquests monitors tinguin una bona preparació no
només pel que fa a la pràctica esportiva en si, sinó també en la transmissió de valors
que l'esport pot arribar a transmetre.

•

Les entitats esportives demanen un major nombre d'espais i equipaments
esportius. Fins al moment s'han utilitzat els patis de les escoles, però aquests no
sempre estan preparats per a l'activitat esportiva.

•

Els canvis normatius han obligat les entitats a fer canvis organitzatius que no sempre
estan preparades per assumir. Per exemple, és obligatori la contractació del personal
de monitoratge quan fins al moment gran part era personal voluntari. Això ha suposat
per a les entitats un augment de costos que podria fer perillar la seva solvència en un
futur i, per tant, la possibilitat de seguir oferint aquestes activitats atès que
l'administració pública no compta amb recursos suficients com per fer-se’n càrrec.

ESPAI PÚBLIC
Fortaleses i oportunitats del context i l’acció municipal
•

Rubí compta amb una àmplia xarxa de transport públic urbà (7 línies d'autobusos) i
interurbà (una estació de RENFE, dues de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i
4 línies d'autobusos). Aquesta xarxa de transport facilita la mobilitat pel territori al
connectar amb els municipis dels voltants i els barris entre si.

•

Rubí compta amb potencialitats tant en la trama urbana com en l'espai periurbà:
o

La zona del centre del municipi és de prioritat per al vianant establint així un
perímetre ampli i segur per transitar.

o

Rubí compta amb una àmplia xarxa d'espais de joc per a infants distribuïts
per tot el territori. A continuació, exposem una taula resum per zones, així
com un mapa de la zona centre del municipi a manera d'exemple amb la
distribució dels espais de joc:

o

Zones

Parcs, places i espais verds amb ocs infantils

Can Oriol
Mercat
Zona Nord
25 de Setembre
Torres
Urbanitzacions
Total

13
10
13
11
10
24
81
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o

Amb el pas dels anys, els jocs infantils han esdevingut una prioritat en la
planificació de l'espai públic. S'ha apostat per diversificar les temàtiques i edats
per als quals van dirigits. A continuació, exposem alguns exemples de jocs
infantils situats a les places i les zones verdes.

o

Rubí està envoltada d'espai verd i boscós que
aporta moltes oportunitats de gaudi i lleure:
senderisme, ruta en bici, esport a l'aire lliure,
etc.
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•

L'Ajuntament de Rubí està desenvolupant des de l'any 2013 el projecte camins
escolars segurs. Aquest projecte té el propòsit de consensuar i habilitar una sèrie
d'itineraris escolars que promoguin i facilitin que els infants en edat escolar que
quotidianament es desplacen als centres educatius puguin fer-ho preferentment a peu,
de manera autònoma i segura, sense la companyia d’adults.
En concret, segons els carrers de l'entorn de les escoles, s'estableixen punts
estratègics de la ciutat on els infants poden trobar-se per continuar junts diferents
camins cap a l'escola, i on els pares i mares els puguin recollir tenint aquests espais
com a punts de referència infantil a la ciutat.
Fins al moment s'han desenvolupat itineraris per a les següents escoles de primària
públiques i concertades: Balmes, Pau Casals, Nostre Senyora de Montserrat,
Montessori, 25 de setembre, Ca n'Alzamora, Torre de la Llebre, Ribes i Maristes.
El projecte contempla algunes actuacions urbanístiques per millorar l'accessibilitat i la
seguretat dels itineraris "vianants" així com propostes de caràcter educatiu que es
poden desenvolupar des de les escoles. Alguns exemples: la planificació de trajectes
pedestres curts; la limitació de la velocitat a un màxim de 30 km/h; la supressió del
trànsit innecessari i la seva eliminació a certes hores; i l'adaptació de les
infraestructures i de les vies urbanes a l'entorn més immediat a la mida dels infants.
Per a la definició del projecte, s'ha comptat amb la participació dels infants de la
ciutat. Primer, a partir de diverses sessions de treball amb el Consell de la Infància a
l'any 2014. En aquestes sessions es va treballar la imatge i logotip del projecte que
permet als menors de la ciutat identificar de forma clara els itineraris més segurs per
transitar. D'altra banda, durant l'any 2015 es van realitzar enquestes a 2 centres
educatius del municipi. Aquest estudi va permetre estudiar els hàbits de mobilitat de les
famílies, els itineraris més freqüents i la predisposició a introduir canvis. Així mateix,
contemplava les mesures a prendre per a la implantació de camins escolars segurs.

•

Els equipaments esportius de la ciutat són un espai de trobada i convivència no només
per a les persones que estan realitzant activitats esportives, sinó també per a les
famílies que els acompanyen.

46

PLA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE RUBÍ

•

Hi ha dos espais de treball que permeten recollir transversalment la mirada
d'altres departaments i tenir-la en compte en la planificació urbana de l'espai públic: la
Taula d'Accessibilitat i la Taula d'Espais Urbans.

Principals necessitats i reptes detectats
•

Cal seguir treballant per millorar l'autonomia dels nens adaptant itineraris segurs
destinats a pacificar el trànsit al voltant de les escoles, els equipaments esportius, els
espais de lleure i els centres de salut. Les mesures que es poden implantar no tenen
perquè implicar costos molt elevats, sinó modificació de conductes per part dels
conductors. En aquest sentit, esmentar també que encara no s'ha pogut finalitzar el
projecte de Camins Escolars Segurs, quedant més vulnerables les zones de Ca n'Oriol,
la Serreta, Can Rosés i les urbanitzacions.

•

La utilització intensiva de l'espai públic i els diferents usos que se li pugui donar
no sempre es reconeix com a positiva, fins i tot pot provocar conflictes d'usos
aparentment incompatibles. Això provoca que alguns ciutadans formulin queixes
guiades per l'interès individual de tranquil·litat i no per l'interès col·lectiu d'un espai
públic de qualitat que fomenti el seu ús i la bona convivència entre ciutadans.
En aquest sentit, l'ordenança de civisme que hi ha a Rubí sanciona el joc de pilota en
parcs i places de la ciutat que no estan destinades a això. Això suposa un problema per
a la policia local que en ocasions ha de desplaçar-se a aquests punts per solucionar
conflictes i queixes ciutadanes per aquest motiu. Així mateix, la ciutat no sempre
compta amb espais lliures per a aquesta activitat no dirigida.
D'altra banda, es detecten prejudicis
sobre la cultura adolescent que encenen
alarmes infundades quan es detecten
grups de joves en espais púbics. Els
joves no sempre tenen espais propis a la
ciutat, això fa que ocupin espais que
s'han creat amb altres fins i això crea
alarma entre la resta de ciutadans. En
aquest sentit, es detecta la necessitat d'un espai més adaptat per a la població juvenil
de Rubí. El municipi compta amb una pista de skatepark a la zona de Can Sant Joan,
però es considera un espai massa reduït i que no té en compte les necessitats de tot el
col·lectiu de joves.
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•

La trama irregular, els pendents i l'estretor d'alguns carrers, herència de l'època en què
van ser construïts, fa difícil l'adaptació de tota la ciutat a les normatives actuals
d'accessibilitat (Ordre VIV / 561/2010). Les accions que haurien d'implantar per
solucionar aquests problemes impliquen la retirada de zones d'aparcament, mesura
que d'altra banda pot provocar les queixes d'altres veïns, per les dificultats
d'estacionament que també té el municipi.

•

Tot i que s'hagi estudiat en diverses ocasions, els patis de les escoles no estan
oberts els caps de setmana o en moments en què no s'estan desenvolupant
activitats extraescolars. No existeix un consens entre els tècnics municipals sobre si
els costos que implicaria l'obertura d'aquests espais realment aportaria un valor afegit
equiparable. No obstant això, cal contemplar aquesta possibilitat per diverses raons:
perquè l'experiència d'altres municipis ha estat molt positiva i s'han buscat solucions
imaginatives per disminuir els costos; perquè, com mostren les queixes recollides, cal
comptar amb més espais de lleure on es pugui jugar a pilota; i perquè aquests espais ja
estan actualment en ús, ens referim a joves del municipi que salten la tanca per entrar i
que pot suposar un problema de seguretat.

•

Caldria explorar també la possibilitat de comptar amb l’opinió d’educadors/es
referents per diferents etapes en el disseny dels espais a l’aire lliure i parcs
infantils. En aquest sentit, alguna de les persones entrevistades apuntava a la
necessitat de comptar amb més sorrals per als més petits o amb elements de joc que
estimulin les seves habilitats psicomotrius.

PARTICIPACIÓ
Fortaleses i oportunitats del context i l’acció municipal
•

16

El Consell de la Infància de Rubí és l'espai de participació per excel·lència amb
què compta aquest col·lectiu 16 . En funcionament des de l'any 2001 està format
actualment per 55 participants en edats compreses entre els 9 i els 14 anys
representants de 18 escoles i instituts públics i concertats de Rubí. La seva participació
en el Consell suposa un aprenentatge democràtic i participatiu, on aprenen a expressar
les seves idees i opinions alhora que escolten als altres, promovent el diàleg, la
comunicació i el consens.

Veure memòria específica sobre el Consell de la Infància.
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Al llarg d'aquests anys s'han treballat multitud de temes i aspectes importants per a la
transformació i millora de Rubí: consultes d'opinió a petició de diferents regidories de
l'Ajuntament sobre temes d'urbanisme, convivència o cooperació; participació directa
en actes com la Fira del Joc i l'Esport, la Festa de la Diversitat o Dia Internacional dels
Drets dels Infants; la realització de tallers intergeneracionals; accions de participació
directa en les activitats de la Xarxa de Participació Infantil de la Diputació de Barcelona;
o el desenvolupament concret de projectes com els camins escolars segurs entre
d'altres.
Tot aquest treball s'organitza a partir de sessions ordinàries que es convoquen un cop
al mes i comissions de treball específiques amb una periodicitat variable en funció del
tema.
Fins al moment la valoració tant dels propis consellers/es, com dels centres educatius i
l’Ajuntament ha estat molt positiva. No només pels resultats que de les sessions de
treball s'hagin pogut extreure per a la millora contínua del municipi, sinó també per la
funció pedagògica que aquest espai suposa per als i les participants. Així mateix,
escoltar la veu dels infants de la ciutat és sens dubte un aprenentatge que també han
pogut extreure aquells professionals que directament o indirectament han estat en
contacte amb el Consell.
•

L'Àrea de Joventut va constituir el mes de desembre del 2015 la Taula de Lleure i
Cultura Juvenil, oberta a la participació de tots els joves del municipi i de la qual
formen part el regidor de cultura i la regidora de joventut, a més de tècnics de
cadascuna d'aquestes àrees. Hi participen uns trenta joves en cada reunió, alguns en
representació d'associacions juvenils i altres a títol individual. A la Taula es recullen
opinions i propostes sobre activitats de lleure per a joves i sobre equipaments. Es
reuneix trimestralment.

•

Més enllà del Consell de la Infància i de la Taula de Lleure i Cultura Juvenil, en la
redacció de diferents plans estratègics de la ciutat també s'ha comptat amb la
participació de la infància i l'adolescència de Rubí. Aquest seria el cas del Pla
Municipal de Salut o del Pla de Joventut on es van realitzar tallers participatius i
enquestes als centres educatius.

•

En aquesta línia, els professionals consultats per aquest estudi han mostrat una bona
predisposició per comptar amb la participació directa d'aquest col·lectiu. Són
sensibles en mirar les seves necessitats específiques i es mostren respectuosos per
les seves opinions considerant-les valuoses per al disseny i la implementació de
polítiques públiques.

•

A través d'una enquesta realitzada a entitats hem detectat que 60 afirmen que donen
atenció o tenen socis/membres que són infants i/o adolescents. Cal destacar
l'important nombre d’infants i adolescents que tenen contacte directe amb aquestes
entitats. Entre les 56 entitats que han facilitat dades, s'atenen aproximadament a
Rubí: 6400 infants (0-11 anys) i 4560 adolescents (12-17 anys).
La gran majoria atén població del conjunt de la ciutat d'edats compreses entre els 0 i
els 18 anys i només un 10% només a persones d'un mateix barri o districte. El ventall
d'activitats que realitzen és molt ampli augmentant així l'oferta que promou l'Ajuntament
de Rubí i presentant un panorama molt més ric del que s'ha exposat fins al moment.
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La majoria d'entitats tenen places lliures en els serveis i/o activitats per a infants i
adolescents, però hi ha 6 entitats que manifesten que tenen llista d'espera.
Aquestes 6 entitats ofereixen activitats principalment a adolescents i infants entre 6 i 10
anys: dues entitats ofereixen serveis d'acollida i atenció social, 2 són esportives, 1
cultural i 1 d'educació en el lleure.
D'altra banda, tot i les places lliures, durant els dos últims anys, en el 50% de les
entitats ha augmentat la demanda d'aquests serveis i activitats dirigits a infants i
adolescents.

Principals necessitats i reptes detectats
•

Malgrat les valoracions relatives al Consell de la Infància són molt positives, també es
plantegen tot un seguit de reptes a superar en els propers anys::
o

Incorporació d’infants i adolescents derivats d'altres recursos de la ciutat.
Fins al moment la coordinació per a la formació del Consell de la Infància s'ha
promogut a partir de les escoles (en els grups-classe corresponents). Seria
interessant plantejar-se que alguns membres procedissin d'altres institucions
que treballen de forma continuada amb nens i adolescents de les edats
corresponents, com esplais, centres d'escortes, residències de menors, etc.
Algunes d'aquestes institucions, de vegades, poden estar més disposades a
col·laborar amb projectes d'aquest tipus i val la pena aprofitar aquesta
predisposició.

o

Promoure la participació de població infantil que, per diversos factors,
generalment no participen d'iniciatives d'aquest tipus –minories, amb
diversitat funcional, col·lectius vulnerables, etc.–. Òbviament no es tractaria
d'establir una representativitat específica d'aquests sectors, ja que això
suposaria una manera d'etiquetatge doblement discriminatòria, sinó procurar
que efectivament el Consell de la infància sigui un òrgan representatiu de la
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població infantil i juvenil del municipi. En aquest sentit, caldrà explorar diferents
vies en l'elecció dels consellers/es per millorar la representativitat real.
o

Implicar la població infantil més enllà dels consellers/es. És important
involucrar els grups classe representats pels participants del Consell. Per això,
en un futur s'haurà de treballar la devolució dels resultats i establir dinàmiques
de treball que permetin aportar al Consell les opinions de la resta dels infants
de la ciutat. En aquest sentit, les escoles demanen una major informació dels
temes que es treballen al Consell per treballar-ho amb el grup classe.

o

Traspassar la filosofia dels Drets de la Infància a la resta d'àrees i
departaments de l'Ajuntament. La participació d'aquest col·lectiu ha de ser
entès no només com una forma d'enriquir la política pública municipal, sinó
també com un dret inalienable dels infants de Rubí. La millor manera de
transmetre aquest principi és involucrar directament als professionals en el
funcionament del Consell, no només transmetent les seves demandes i
peticions, sinó fent-los partícips de les seves dinàmiques i funcionament.

•

Es detecten algunes deficiències pel que fa a la coordinació amb i entre les entitats. De
fet, gairebé la meitat de les entitats enquestades no té cap tipus de coordinació ni
amb l'administració ni amb cap altra entitat.

•

Quant a altres necessitats expressades per les entitats, les més nombroses fan
referència als problemes de finançament de les activitats i dels equips humans
que les sostenen. Així mateix, també hi ha una queixa bastant recurrent pel que fa
als espais amb què compten per desenvolupar la seva activitat.
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5. Conclusions diagnosi
En aquestes conclusions presentem un quadre resum amb les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) detectades al llarg de la
diagnosi realitzada. Així, en l'anàlisi diferenciem factors interns a l'organització municipal i factors externs de context o situació. Posteriorment, detallem les
línies d'acció i objectius que guiaran el Pla d'Acció.

DEBILITATS
•

•

•

En general, els recursos existents es destinen
a la població en situació més precària o en
risc. No obstant això, hi ha una altra població
infantil i adolescent que també necessitaria un
seguiment i un desplegament de recursos
amb els quals no sempre es compta. Això pot
tenir una repercussió en l’èxit educatiu i en el
benestar en general de la infància i
l’adolescència de Rubí.
Fort fragmentació de les diferents àrees de l’Ajuntament que han fet
intervencions i projectes en matèria d’infància fins ara. Dificultats en la
coordinació entre agents per la falta de directrius comunes que marquin
les prioritats i la forma d’atenció de la infància i l’adolescència a Rubí.
Falten projectes i programes que posin l’accent en el desenvolupament
de la funció parental per evitar la institucionalització de determinats
casos.

•

Tot i la bona coordinació amb els centres educatius en general, la
manca de comissions socials a les escoles concertades dificulta la
detecció la detecció i seguiment dels casos en risc.

•

Manca d’intensitat en les polítiques destinades a l’èxit educatiu: anàlisi
de les causes; desigualtats per centre en gran part pel desconeixement

AMENACES
•

Estancament demogràfic a partir del 2009. En l’últim any es detecta una
remuntada, però faltarà veure si es tracta d’una tendència aïllada o un
canvi de tendència.

•

La baixa natalitat i nombre cada vegada menor de dones que entren en
l’edat potencialment fèrtil. Això posa en dubte les possibilitats de
regeneració demogràfica.

•

Estancament dels fluxos migratoris. En alguns anys el nombre de
sortides és superior al nombre d’entrades. Especialment pel que fa a
migracions cap a l’estranger d’infants i joves.

•

Segregació territorial de la població de nacionalitat estrangera. Mentre
hi ha barris al voltant del 41,3% de població de nacionalitat estrangera,
altres tot just supera l’1%.

•

Nombre elevat de menors en situació de desemparament i alt risc.

•

Augment dels casos de risc i vulnerabilitat relacionats amb la crisi
econòmica: taxa d’atur molt elevada, major nombre de famílies en
situació de desprotecció, sense ajuts de prestacions públiques,
emergència dels/de les “aturats/des pobres”.

•

Augment de les desigualtats i detecció d’hàbits alimentaris i de descans
no adequats que pot tenir una repercussió en la salut, el benestar i l’èxit
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de la situació; més cobertura i coordinació dels recursos de reforç
escolar; programes prelaborals i transició al mercat laboral; millora de la
coordinació entre els centres educatius de secundària i formació
professional, etc.
•

Manca de recursos per atendre els casos de necessitats educatives
especials de la infància i adolescència que està en els centres
educatius.

•

Manca ampliar el projecte de camins escolars segurs a tots els centres
educatius i territoris de la ciutat.

•

Existència de conflictes per la utilització de l’espai públic: patis escolars
que s’utilitzen malgrat estan tancats; jocs de pilota que entren en
contradicció amb les normatives cíviques de la ciutat i generen queixes
per les dues parts; manca d’espais de lleure més adaptats als
interessos i necessitats de la població jove del municipi; problemes
d’accessibilitat que podrien solucionar-se en detriment de places
d’aparcament.

•

El Consell d’Infants presenta algunes debilitats: falta de representació
real de la diversitat existent pel que fa a la població infantil i juvenil de
Rubí, cal promoure la participació real més enllà dels consellers/es i
falta sensibilitzar a la resta d’àrees i departaments sobre la filosofia dels
drets de la infància en general i el dret a la participació en particular.

•

És necessari potenciar la coordinació entre les entitats i amb
l’administració pública per coordinar millor l’oferta de la ciutat a nivell
global.

•

Desaprofitament dels recursos que ofereix d’entorn. Com afavorir el seu
aprofitament. Dinamitzadora d’entorn: donar a conèixer els recursos,
vincular amb competències i projecte educatiu i afavorir la connexió:
escola a temps complert. Torre Basses perquè no fa us de la biblioteca
per orbanitzar altres activitats no estigmatitzades.

educatiu de la infància i l’adolescència de Rubí.
•

Poca consciència de perillositat de determinades
substàncies additives.

•

Baix nivell educatiu de la població de Rubí en
general i de determinats territoris en particular.
Això genera unes desigualtats entre les famílies
que poden influir en el suport que puguin aportar
a l’èxit educatiu dels menors o en el profit que puguin extreure de les
oportunitats que ofereix el territori.

•

Estigmatització de determinants centres educatius que pot estar
afavorint la concentració de casos de necessitats educatives especials
de tipus socioeducatiu.

•

Risc creixent en la utilització inadequada de xarxes socials, assetjament
cibernètic, sexting i difusió d’imatges personals per internet.

•

Augment de la desafecció escolar que pot estar molt relacionat amb la
sensació de no sentir-se valorats pel personal docent.

•

Manca de coneixement de la ciutadania dels Drets de la Infància i de la
coresponsabilitat de les administracions i dels propis ciutadans per fer
que es compleixin.

•

Les entitats presenten dificultats que dificulten l’activitat que realitzen i
que és fonamental per mantenir l’oferta rica i diversa amb la qual
compta la ciutat: canvis de normativa i burocràcia, problemes de
finançament, manca d’espais adequats, etc.
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FORTALESES
•

•

Partim d’una clara voluntat política per
treballar de forma decidida l’atenció de la
infància
i
l’adolescència
de
forma
transversal.
Existència d’una Taula d’Infància i
Adolescència
amb
representació
de
diferents agents del territori per a la
implantació i el seguiment del PLIA.

•

Existència de professionals especialitzats i unitats específiques per a
l’atenció de la població infantil i juvenil en risc.

•

Metodologia de treball en xarxa per a l’atenció de la infància en risc des
dels diferents àmbits i administracions.

•

Programa d’ajuts i serveis per atendre les necessitats de lleure i suport
educatiu.

•

Existència de recursos i programes específics per a l’atenció de la
infància en risc: 2 casals diaris, 1 centre obert, servei maternoinfantil
Casalet, Punt de trobada, casal d’agost amb menjador, servei de
menjador en centres de secundària i protocol d’absentisme.

•

Oferta àmplia i variada de tallers, xerrades i activitats en totes les
escoles sobre: promoció de la salut, educació per a la diversitat, cultura

OPORTUNITATS
•

La majoria dels infants de Rubí compta amb un
clima de convivència a casa bastant positiu.

•

Nova legislació en matèria d’infància que
afavoreix el treball des de l’òptica que planteja el
Pla d’Infància i que potencia la participació.

•

Nou model d’intervenció socioeducatiu promogut per la DGAIA i que
s’incorporarà a la cartera de Serveis Socials. Aquest model estableix les
bases per a la creació d’un recurs educatiu que treballi des del territori
per millorar la situació de risc que pateixen alguns infants.

•

El territori de Rubí presenta moltes oportunitats: àmplia xarxa de
transport públic; perímetre ampli i segur per transitar pel centre;
extensa, diversa i rica xarxa d’espais de joc repartits per tota la ciutat;
espai natural que envolta la ciutat.

•

Gran nombre d’entitats del municipi que donen atenció o tenen socis
que són infants i/o adolescents. A partir d’un ampli ventall d’activitats
lúdiques, culturals, esportives i educatives, aquestes entitats actualment
atenen aproximadament 6.400 infants i 4.560 adolescents.
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de pau, prevenció i protecció en la utilització de xarxes socials,
educació viària, suport a la lectura, educació mediambiental i de
coneixement de Rubí. En general, totes aquestes activitats solen tenir
una valoració molt positiva.
•

Existència d’altres programes de suport als centres educatius, alumnes i
famílies: servei de mediació; formació a les AMPA, escoles de 0 a 3
anys i pares i mares; espai Creixença; reforç escolar.

•

Àmplia oferta d’activitats lúdiques, culturals i esportives adreçades a
totes les edats, territoris, èpoques de l’any i situacions
socioeconòmiques.

•

Existència de programes específics que afavoreixen la transició al món
laboral dels joves.

•

Projectes com el de camins escolars segurs afavoreixen l’autonomia i
ofereixen una ciutat més segura i propera a la infància. Així mateix, els
esforços per ampliar i fer accessibles els espais de lleure i joc denoten
una major sensibilitat cap a les seves necessitats.

•

Existència del Consell dels Infants com a espai de participació infantil i
adolescent consolidat a la ciutat.
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6. PLA D’ACCIÓ PLIAR
El Pla d’Acció que proposa el PLIAR pretén ordenar totes les línies de treball vinculades a la
infància i l’adolescència de Rubí en un marc comú. Aquest parteix de les mancances
detectades a la diagnosi prèvia i identifica possibles millores a implementar durant els propers
anys. El Pla està impulsat per l’Ajuntament de Rubí, però necessita el suport i implicació dels
diferents agents que treballen al territori i que formen part de diferents administracions. Sense
el bagatge acumulat i la coresponsabilitat de tots aquests agents el Pla perd força i eficàcia.
A l’hora de definir el pla d’actuació del PLIAR, s’ha tingut molt en compte el marc normatiu que
estableix la Llei 14/2010, de 27 de maig de 2010, de drets i oportunitats en la infància i
adolescència. Aquesta llei estableix un seguit de canvis i requeriments que afecten a les
responsabilitats de l’àmbit local, especialment pel que fa a aspectes vinculats a les situacions
de risc dels infants, els espais de coordinació que s’han de constituir, la Taula d’Infància i la
participació activa dels infants en els aspectes que els hi afecten directament.
El Pla d’Acció s’ha fonamentat en els resultats de la diagnosi realitzada durant l’any 2016 i en
diverses sessions de treball realitzades amb la Taula d’Infància de Rubí durant l’any 2017.
Aquest Pla s’ha dimensionat d’acord amb els recursos que disposa Rubí, per optimitzar-los al
màxim. Així, per cadascun dels eixos de treball que aquí s’exposaran, s’ha volgut diferenciar
entre:

L’infant o l’adolescent és una persona, és a dir, és un subjecte independent i, com a tal, l’hem
de concebre. Tot i així , el PLIA no ha de perdre de vista altres programes i plans municipals
que també contemplen la infantesa com una etapa sobre la qual treballar i amb els que caldrà
establir ponts i coordinació per evitar solapaments i aprofitar sinèrgies (Pla Educatiu d’Entorn,
Pla Local de Joventut, Pla d’Acollida, Pla de Diversitat Funcional)
La voluntat de l’Ajuntament de Rubí és que aquest Pla es desenvolupi entre els anys 20172020 i estructura els seus continguts en funció de 5 grans eixos amb línies i accions adreçades
tant a infants i adolescents, com a les seves famílies i l’entorn.
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EIX 1: PROMOCIÓ D’HÀBITS I ESTILS DE VIDA SALUDABLES, EQUILIBRATS I
CONSTRUCTIUS
Se centra en el concepte de promoció, que defensa la Llei 14/2010, de 27 de maig de 2010: és
el conjunt d’actuacions socials que es desenvolupen ‘‘encara que res vagi evidentment
malament’’, perquè obeeixen a objectius de millora social i responen a aspiracions o anhels
col·lectius, particularment als d’un benestar personal i social més gran.
Línies de treball:
¾

Promoure hàbits saludables, tant dels infants com de les seves famílies, en
l’alimentació, el descans i la salut en general per evitar conductes de risc.

¾

Educació en valors.

EIX 2: FOMENTAR LA IGUALTAT D’ACCÉS A L’EDUCACIÓ, L’ESPORT, LA CULTURA I
EL LLEURE
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Se centra en la promoció de la igualtat en l’accés i oportunitats en relació a diversos àmbits de
la vida dels infants considerats bàsics per al seu funcionament, com són l’educació, la cultura,
l’esport i el lleure.
Línies de treball:
¾

Garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu.

¾

Igualtat d’accés en l’esport, la cultura i el lleure.

EIX 3: TREBALLAR PER UN ENTORN SEGUR EN L’ÀMBIT SOCIAL, EDUCATIU I
FAMILIAR
El tercer eix dóna resposta a tres altres conceptes claus establerts per la Llei esmentada:
prevenció, atenció i protecció. En aquest cas, es tracta de promoure un entorn segur per als
infants.
Línies de treball:
¾

Millorar la detecció i la prevenció de situacions d’infància i adolescència en risc.

¾

Donar cobertura a les necessitats bàsiques de tots els infants i adolescents.

¾

Empoderar a les famílies per acomplir amb la seva funció i evitar la transmissió de la
pobresa.

¾

Aconseguir un entorn i un espai públic segur i amable amb la infància.

EIX 4: POTENCIAR LA PARTICIPACIÓ ACTIVA A LA COMUNITAT
Centrat en el cinquè concepte clau definit per la Llei: la participació. A diferència dels tres eixos
estratègics anteriors, que defineixen àmbits d’intervenció, tant aquest eix com el següent,
defineixen estratègies d’intervenció. És a dir, els tres primers eixos se centren més en quins
àmbits intervenir i els dos darrers proposen com intervenir en aquests àmbits.
Línies de treball:
¾

Facilitar espais i mecanismes que possibilitin la participació activa dels infants i
adolescents en la vida del municipi.

¾

Informar, divulgar i sensibilitzar sobre els drets de la infància.

EIX5: REFORÇAR I CONSOLIDAR EL TREBALL EN XARXA
Millorar els mecanismes i processos de treball per augmentar l’efectivitat, l’eficiència, la
transversalitat i la coherència de la intervenció dels diversos agents en la infància i
l’adolescència.
Línies de treball:
¾

Generar i compartir els coneixements entorn a la població infantil de Rubí
(característiques demogràfiques, recursos existents, impacte i resultat dels recursos).

¾

Potenciar la coordinació interdepartamental i interinstitucional dels projectes i
actuacions adreçades a la població de 0 a 18 anys.

A continuació, presentem el desenvolupament de les diferents accions que inclou el pla
endreçades per eixos d’acció. Val a dir que algunes d’elles no s’inscriuen únicament en un dels
eixos, sinó que alhora treballen i desenvolupen objectius propis de més d’un.
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EIX D’ACCIÓ
1

Millorar la difusió i fomentar línies de continuïtat entre el Casalet,
l’Espai Creixença i l’Espai Quitxalla
Rubí ja compta amb diversos recursos adreçats a la petita infància de 0 a 3
anys que no assisteix a escoles bressol: Casalet, Espai Creixença i Espai
Quitxalla (Centre Obert).
El que es pretén amb aquesta acció és generar més continuïtat entre els
recursos (per exemple entre les famílies que acaben el Casalet, quant
l’infant té com a màxim 18 mesos i la resta de serveis), i diversificar el perfil
de famílies que assisteixen a algun d’aquests recursos.
Així, l’acció consistiria en editar una informació concreta d’aquests tres
recursos y distribuir-la entre els professionals que treballen amb famílies
amb infants en aquestes edats. Si bé l’entrada al Casalet es fa per derivació
de Serveis Socials i Càritas, l’Espai Creixença i Quitxalla estan adreçats al
conjunt de famílies tot i que el perfil que hi assisteix és molt diferent.

Descripció

Per tant, no es tractaria únicament de distribuir la informació, sinó de fer
unes bones indicacions als professionals per tal de que fessin un
acompanyament més personalitzat a les famílies per tal de que puguin
aprofitar millor els recursos que es troben al seu abast. Seria el cas de
famílies que acaben el Casalet i que potser els hi costa entrar a serveis més
normalitzats com l’Espai Creixença, o famílies més normalitzades que
desconeixen l’existència de serveis com l’Espai Quitxalla o pensen que està
adreçat únicament a famílies ateses pel Centre Obert.
Alhora, els diferents recursos podrien estar més coordinats per tal de millorar
l’acollida d’aquestes famílies. Es pot plantejar també la possibilitat de
contractar un reforç algunes hores setmanals per facilitar aquesta
incorporació i ser un suport per aquelles famílies que tenen necessitats més
bàsiques en quant a vincle familiar.
La comissió de treball encarregada de desenvolupar aquesta acció hauria
d’estar estretament vinculada amb la Xarxa 0-6 fins a punt de valorar en el
seu moment la fusió de tots dos espais de treball.

Objectius

Destinataris

•

Ampliar la difusió de l’existència dels recursos del Casalet, l’Espai
Creixença i la Llar d’Infants Quitxalla.

•

Establir vincles, coordinació i línies de continuïtat entre els tres recursos.

•

Facilitar als professionals la tasca de derivació de famílies perquè sigui
més acompanyada.

•

Facilitar la interrelació de famílies de 0 a 3 anys amb diversitat de perfils.

Famílies amb nadons de 0 a 3 anys

Professionals dels tres recursos
Agents
implicats

Serveis Socials
Xarxa 0-6
Altres professionals que treballen amb famílies amb infants de 0 a 3 anys
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Educació
Referents de
l’acció

Grup de treball petita infància

•

Educador/a de suport per l’espai Creixença. Dos dies a la setmana matí i
tarda. (624€ mensuals. Inclou sou i despeses de Seguretat Social)

•

Recursos tècnics per coordinar el grup de treball encarregat de l’acció i
treballar els materials que es generin

•

Material de difusió per professionals i famílies (400€ entre disseny i
impressió de 1.000 còpies)

•

Recursos tècnics per establir contactes amb professionals que treballen
amb famílies amb nadons i explicar el recurs ( per exemple: ambulatoris,
escoles bressol i serveis socials)

•

Dedicació dels professionals que treballen en els tres espais objecte de
l’actuació per establir contingut de la informació i protocols de derivació

•

Nombre de famílies que assisteixen al Casalet i que després continuen
anant a l’Espai Creixença o Quitxalla (diferenciar per recurs)

•

% de famílies de l’Espai Creixença o Espai Quitxalla que han estat
derivats per algun professional del municipi que hagi estat informat del
protocol

•

Grau de diversitat de les famílies que assisteixen a l’Espai Creixença o
Espai Quitxalla

•

Valoració dels i les professionals que han fet servir els materials i
protocol sobre la seva efectivitat

Recursos

Indicadors
de resultat

60

PLA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE RUBÍ

EIX D’ACCIÓ
1

Revisar l’oferta dels tallers i activitats pedagògiques i preventives per a
escoles
Actualment els centres educatius reben una oferta important de tallers i
activitats pedagògiques que poden realitzar amb els infants i joves per
complementar la tasca pedagògica que fan. Malauradament no es compta
amb una visió global (perquè arriba des de diferents canals i ofertada per
diversos agents), ni estratègica (no sempre casa amb les necessitats que
poden detectar i està molt fragmentada).
Aquesta acció pretén encetar una feina de revisió d’aquesta oferta per tal de
detectar absències i apropar-se més a les necessitats de les escoles.
Caldria doncs:

Descripció

•

Fer un treball de reflexió sobre quines són les necessitats que troben
les escoles i que es podrien treballar amb aquest tipus d’activitats

•

Revisar quina és l’oferta que els hi arriba per avaluar quina seria la
més idònia.

•

Detectar les absències sobre temes o metodologies per derivar-les
posteriorment als departaments responsables.

Aquesta reflexió podria permetre adaptar millor la Guia d'Activitats i Serveis
Educatius que ofereix actualment l’Ajuntament de Rubí per futures edicions.
En aquest procés de reflexió es podrien implicar professionals especialitzats
com ara el CAP, DAPSI, EAIA, EAP o CSMIJ. Això permetria un treball més
transversal i preventiu així com assegurar una millor qualitat i adaptació de
les activitats.
Aquesta és una acció que s’ha començat a desenvolupar de forma paral·lela
a la redacció d’aquest Pla amb una reunió individual amb cada centre
educatiu per valorar les accions i avocar necessitats. A més, totes les àrees
municipals que tenien activitats referenciades a la Guia d’Activitats i Serveis
han fet una revisió de les mateixes per tal d’adaptar-les a les necessitats de
les escoles. Finalment, a l’inici de curs es realitzarà una reunió de
presentació a totes les escoles amb el resultat final. La idea és que aquesta
sigui una acció cíclica que permeti fer un seguiment continu d’aquesta eina.
Per altra banda, aquesta acció es podria ampliar amb l’aportació d’altres
professionals del territori, no només Ajuntament, en l’organització d’activitats
pedagògiques i preventives. Per exemple, els ambulatoris.
El Grup de treball encarregat d’aquesta acció no només pot fer una revisió
de les activitats, sinó que també pot plantejar la metodologia a desenvolupar
per recollir l’opinió i aportacions dels centres educatius.

Objectius

Destinataris

Agents
implicats

•

Crear un espai de treball per a la revisió de la programació de tallers i
activitats pedagògiques que s’ofereix a les escoles.

•

Revisar tota la programació d’aquests tallers i activitats.

•

Detectar absències en l’oferta.

Centres educatius de primària i secundària.
Infants i joves que assisteixen als centres educatius de Rubí
Servei d’Educació.
Representació centres educatius (coordinador/a pedagògica).
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CAP; DAPSI; EAIA, EAP; CSMIJ.
Referents de
l’acció

Educació
Grup de treball tallers i activitats pedagògiques
•

Recursos tècnics per coordinar el grup de treball encarregat de l’acció i
treballar els materials que es generin.

•

Dedicació dels professionals que formarien part del grup de treball.

•

Nombre de demandes concretes derivades a les persones responsables
de la Guia d'Activitats i Serveis Educatius per la seva millor adaptació

•

Canvis en les activitats que s’ofereixen des de la Guia d'Activitats i
Serveis Educatius

•

Noves activitats que s’ofereixen des de la Guia d'Activitats i Serveis
Educatius

•

Millores en les valoracions de tallers i activitats pedagògiques que
s’ofereixen des de la Guia d'Activitats i Serveis Educatius

Recursos

Indicadors
de resultat
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EIXOS
D’ACCIÓ 1 i
2

Tallers sobre la utilització de xarxes socials a primària i secundària
Davant l’augment de preocupació sobre les xarxes socials en els últims anys
pels conflictes que s’originen en infants i adolescents, l’Ajuntament de Rubí
ofereix tota una sèrie de tallers als instituts centrats en el bon ús d’aquestes
eines.
Aquesta acció consistiria en la millora d’aquesta iniciativa en diferents
aspectes:

Descripció

•

Treball conjunt entre diferents agents que puguin aportar coneixement i
experiència en la temàtica (Policia Local, Programa Salut i Escola,
Mediació, Joventut i CSMIJ).

•

Adaptació i aplicació dels tallers que s’estan fent actualment per als
últims cursos de primària on es detecta que està l’inici de la utilització
d’aquestes eines.

•

Adaptació i aplicació dels tallers per oferir-los també a famílies i
professionals. Es pot plantejar la possibilitat de fer grups mixtos com a
forma de compartir inquietuds i formes de fer.

L’acció s’iniciaria amb dos sessions de treball, una amb centres de primària i
l’altre amb centres de secundària i serveis especialitzats com CSMIJ i Salut i
Escola. Aquestes sessions permetrien delimitar bé la problemàtica per després
deixar pas a la feina de treball conjunt i coordinació entre els professionals que
podrien impartir les sessions.

Objectius

Destinataris

•

Fomentar un bon ús de les xarxes socials.

•

Afontar els conflictes que sovint es donen entre infants i joves.

•

Millorar el clima de convivència a les aules.

Alumnes de primària i secundària.
Famílies i professionals de l’educació.
Servei de Joventut
Policia Local

Agents
implicats

Mosos d’esquadra
Programa Salut i Escola
Mediació
CSMIJ

Referents
de l’acció

Educació i Ciutadania
•

Recursos tècnics per coordinar el grup de treball encarregat de l’acció i
treballar els materials que es generin.

•

Dedicació dels professionals que formarien part del grup de treball.

•

Canvis en els tallers que s’estan realitzant actualment a partir de les
aportacions del grup de treball.

•

Nombre de tallers i infants assistents per cursos.

•

Nombre de tallers realitzats a famílies i professionals i assistents als
mateixos.

Recursos

Indicadors
de resultat
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EIX
D’ACCIÓ 1,
2, 3

Implicació de les famílies
Recerca d’estratègies i consells que afavoreixin la implicació de les famílies
en la criança i educació dels seus fills i filles.
Caldria en un primer moment fer una reflexió sobre quins són els principals
motius d’aquesta falta d’ implicació per, posteriorment generar materials amb
consells i estratègies o dissenyar accions més concretes per aconseguir-ho.
En aquest eix de treball del Pla, s’agrupen diverses accions adreçades a
millorar les habilitats parentals i la implicació de les famílies. Aquesta es
planteja com la primera de les accions a desenvolupar entenent que pot
permetre extreure reflexions que serveixin per millorar l’efectivitat de les
posteriors.

Descripció

Objectius

L’acció es concretaria en la realització de diversos grups focals amb famílies
de diferents perfils per explorar les dificultats que presenten en aquesta
implicació. Les famílies participants podrien ser usuaris de serveis com,
escoles bressol, serveis socials, casals diaris o l’escola de pares (caldria
realitzar grups focals per les tres etapes educatives (0-3, primària i
secundària). Els resultats es podrien abocar a un grup de treball amb
professionals de cara a traduir els resultats en orientacions pràctiques per
futures accions o accions existents.

•

Afavorir una major implicació de les famílies en la criança i educació dels
seus fills i filles.

•

Aconseguir una major èxit de programes, projectes o serveis que
requereixen de la implicació de les famílies dels infants i joves.

Famílies amb infants i joves.
Destinataris

Professionals que treballen amb infants i joves.

Professionals referents de la Xarxa 0-6.
Serveis Socials.
Agents
implicats

EAIA.
Centres educatius de primària i secundària
DAPSI
Casal Diari

Referents
de l’acció
Recursos

Infància
Grup de treball Implicació Familiar.
•

Recursos tècnics per coordinar el grup de treball encarregat de l’acció i
treballar els materials que es generin.
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Indicadors
de resultat

•

Dedicació dels professionals que formarien part del grup de treball.

•

En cas de dissenyar altres programes o accions concretes es podrien
derivar costos addicionals.

•

Nombre de professionals que formen part de la base de dades i a que
s’ha distribuït la informació.

•

Nombre de professionals que, sense formar part de la xarxa 0-6, han
assistit a les formacions.
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EIX D’ACCIÓ
1

Protocol consensuat per a l’aplicació de la carta de compromís amb les
famílies
La carta de compromís que s’entrega des dels centres educatius a les
famílies no sempre té l’impacte esperat. El llenguatge en el que està escrit
és poc accessible per famílies amb un menor nivell educatiu i no sempre
s’explica amb la claredat i dedicació que caldria. El resultat és que, tot i que
el compromís que es demana en aquest document és cabdal per fomentar la
coresponsabilitat entre totes dues parts i l’èxit educatiu d’infants i joves,
l’eina en sí, resulta poc efectiva per aconseguir-ho.
L’acció consistiria en dos elements principals:

Descripció

•

Revisió de la carta per fer-la més entenedora per tot tipus de famílies
destacant especialment els elements que es consideren clau.

•

Crear un material complementari per a les famílies (que acompanyi
la carta de compromís) sobre bons hàbits, seguiment escolar, etc.,
que sigui clarificador i visual, i en diferents idiomes per arribar a un
perfil més variat.

•

Establiment d’un protocol per la seva aplicació: com, quan i què
s’explica.

•

Establir mecanismes de seguiment per reforçar l’efectivitat

Aquesta és una acció més extensiva, en el sentit que arribaria a totes les
famílies de Rubí, que complementa a d’altres més intensives, que arriben a
menys famílies però de forma més intensa, que s’explicaran tot seguit.

Objectius

•

Millorar la relació i coresponsabilitat entre famílies i centres educatius.

•

Millorar l’efectivitat de la carta de compromís que s’entrega des dels
centres educatius a les famílies.

•

Afavorir l’èxit educatiu entre infants i joves de Rubí.

Professionals dels centres educatius de Rubí.
Destinataris

Famílies amb fills en edat escolar obligatòria.
Infants i joves de Rubí en edat escolar obligatòria.

Agents
implicats
Referents de
l’acció

Recursos

Centres educatius i escoles bressol
Infància i Educació
Grup de treball Carta de Compromís.
•

Recursos tècnics per coordinar el grup de treball encarregat de l’acció i
treballar els materials que es generin.

•

Dedicació dels professionals que formarien part del grup de treball.

•

Material de difusió per professionals i famílies (1.000€ entre disseny i
impressió de 15.000 còpies. En cas de que el material es decidís no
imprimir i enviar en format electrònic a les escoles, els costos es
reduirien a 500€ només per al disseny).

•

Traducció del material en anglès, francès, àrab i xinés (800€).
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Indicadors
de resultat

•

Nombre de materials de suport entregats a les famílies.

•

Valoració dels professionals sobre el material i la seva efectivitat.

•

Valoració de les famílies sobre el material.
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EIXOS
D’ACCIÓ 1,
2i3

Programa de reforç de les habilitats per la criança
El programa pretén agrupar tots els recursos destinats al treball d’habilitats
parentals per coordinar i donar coherència als serveis i activitats que
s’ofereixen entre tots els recursos.
Aquesta acció es concretaria en:
o

0-3: Café Tertúlia i espais familiars
Reforçar l’espai Cafè Tertúlia de les Escoles Bressol i obrir-lo a
famílies amb fills no escolaritzats i amb més dificultats. Per tant,
caldria ampliar la difusió a tots els professionals que treballen amb
infants en aquestes edats i a famílies en general. En el cas de
famílies que estiguin en seguiment per part de Serveis Socials,
caldria un acompanyament més personalitzat per part de les
educadores de referència. Aquestes professionals també podrien
participar de l’espai des de la seva àrea de coneixement. A
diferència del cafè tertúlia que ja s’està realitzant a les escoles
bressol actualment, aquest es realitzaria fora de l’horari lectiu i
tindria un contingut més semblant al que es treballa a l’escola de
pares.
Crear un nou espai familiar per a la petita infància on les famílies
puguin compartir les seves inquietuds i reforçar les seves habilitats
parentals. Aquest espai es podria realitzar amb els recursos tècnics
dels CAPs donant continuïtat a grups de treball que s’inicien amb
l’alletament però que s’han de dissoldre per manca d’espai. Així, les
escoles bressol podrien ser l’espai on realitzar aquesta activitat
donat que en horari de tarda romanen tancades. Quan el projecte
estigui més avançat es pot plantejar la possibilitat de crear un espai
més específic per les famílies amb un baix coneixement de la llegua.
Això sí, aquest espai hauria de ser de transició per fusionar-lo
finalment amb l’espai més normalitzat. Aquesta acció caldria que
s’acabés de definir amb el grup de treball comunitari dels
ambulatoris.

Descripció

o

Formació de pares i mares
Apropar la formació per a pares i mares que s’ofereix des de
l’Ajuntament, a les famílies que més ho poden necessitar. Establir
una coordinació amb el Centre Obert, els Casals Diaris i Serveis
Socials per fer un acompanyament més personalitzat a les famílies
que ho poden necessitar. Més enllà de l’obertura de la sessions
també es poden implementar altres canvis com ubicar alguna de les
sessions als Casals Diaris o la dinamització de sessions on pares,
mares i fills assisteixen i participen a la vegada.
Revisar la programació de xerrades que s’ofereixen per pares i
mares per part d’altres professionals especialitzats com SISIA,
CAPs, DAPSI o CSMIJ per si creuen necessari ampliar o adaptar
algun tema o metodologia. No fa falta incloure aquests professionals
en el grup de treball que organitzaria aquesta acció. Es podria
simplement enviar la informació sobre l’oferta formativa realitzada
l’any anterior i recollir les seves aportacions a una de les sessions
de la Taula d’Infància. Així es podrien tenir en compte les seves
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aportacions per al disseny de continguts de l’any següent.

o

Talles de capacitació parental
Obrir tallers de capacitació parental com a espais de suport mutu on
posar sobre la taula les principals dificultats en la criança i l’educació
dels infants. Més que transmissió de coneixements o xerrades sobre
el tema, aquests espais poden permetre que les famílies s’expressin
amb llibertat i s’acompanyin mútuament. Així, és important que dins
d’aquests grups hi hagi famílies amb més recursos parentals per a
que puguin exercir un paper de tutores d’altres. Es podrien crear dos
perfils de tallers:
o

Famílies usuàries de Serveis Socials

o

Famílies amb infants amb diversitat funcional i/o malaltia
mental

En aquest últim cas, l’objectiu final podria ser aconseguir que
aquests espais siguin l’embrió d’una organització més estable i
autònoma. Potser a partir de la creació d’entitats.
Nota: Diputació de Barcelona ofereix formació per la dinamització
d’aquest espais. En aquesta formació, més enllà de la capacitació
dels professionals, també s’ofereix seguiment i supervisió del
projecte.
o

Espais familiars als Casals Diaris
Treballar les habilitats de les famílies dels infants que assisteixen als
Casals Diaris entenent que l’atenció dels casos requereix del
compromís i treball conjunt entre professionals i famílies.

Objectius

•

Millorar les habilitats parentals de les famílies.

•

Millor aprofitament dels recursos existents especialment per part de les
famílies que més ho necessiten.

•

Oferir un espai d’intercanvi i suport mutu entre famílies.

Famílies amb infants i adolescents de Rubí.
Destinataris

Empoderar a les famílies amb més necessitats per aconseguir una major
implicació en l’educació dels seus infants.
Dinamitzar el teixit associatiu de famílies amb infants amb diversitat
funcional i malalties mentals.
Servei d’Educació.
Infància
SISIA.
Escoles Bressol.

Agents
implicats

CAPs.
DAPSI.
CSMIJ.
EAIA (tenen experiència en tallers de capacitació parental).
Escola d’educació especial

Referents de
l’acció

Infància, Educació, Serveis Socials i Diversitat funcional
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Grup de treball habilitats parentals.

Recursos

Indicadors
de resultat

•

Recursos tècnics per coordinar el grup de treball encarregat de l’acció i
treballar els materials que es generin.

•

Dedicació dels professionals que formarien part del grup de treball.

•

Material de difusió de les activitats: Café Tertúlia i Espai Familiar.

•

Despeses de manteniment per l’obertura de l’Escola Bressol en horari
de tarda.

•

Recursos econòmics per la contractació del o la experta/dinamitzadora
que portarà els tallers de capacitació parental (600€ X grup. Sis
sessions/ una al mes).

•

Nombre de famílies amb infants no escolaritzats que han assistit al Café
Tertúlia que ofereixen les EB.

•

Nombre de famílies derivades des serveis com el Centre Obert, els
Casals Diaris i Serveis Socials que han assistit a la formació de pares i
mares.

•

Aportacions d’altres serveis als cicles de xerrades que s’ofereixen des
de la formació per a pares i mares.

•

Nombre de famílies que assisteixen al nou espai familiar i nombre de
sessions realitzades.

•

Assistents als tallers per perfil.

•

Grau de satisfacció dels assistents als tallers.

•

Valoració dels professionals que condueixen l’activitat.

•

Creació d’entitat de famílies amb infants amb diversitat funcional.
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EIX
D’ACCIÓ 2

Millorar la difusió de les activitats infantils i familiars i l’acompanyament
a famílies més necessitades
Rubí compta amb una oferta important d’activitats culturals i d’oci. Aquestes
activitats estan ofertes per: l‘Ateneu, la Biblioteca, el Teatre La Sala i El
Celler.
Tot i que són activitats que ja tenen una fluència important, amb aquesta
acció es pretén millorar la difusió. No tant per arribar a més famílies, sinó per
apropar famílies que difícilment s’aproparien per sí soles. Parlem de famílies
que o bé viuen a barris més allunyats d’aquests llocs, o bé no li atorguen el
valor cultural que poden tenir aquestes activitats.

Descripció

La difusió estarà orientada no directament a les famílies, sinó als
professionals que treballen amb elles. La difusió pot contenir informació
rellevant com la programació, horaris, ubicació, etc. També anirà
acompanyada d’algunes directrius relatives a com explicar la informació a les
famílies i com afavorir el seu aprofitament.
Les principals tasques per desenvolupar aquesta acció són:
Recull de la informació relativa a la programació d’aquests serveis.

•

Directrius clares i senzilles sobre com transmetre la informació a les
famílies.

•

Contacte amb professionals de recursos com SISIA per transmetre la
informació (es poden aprofitar les reunions que tinguin a nivell de
servei).

•

Millorar la difusió de les activitats infantils i familiars entre els
professionals perquè puguin conèixer tota l’oferta del municipi.

•

Fer arribar aquestes activitats a famílies amb més dificultats i necessitats.

Objectius

Destinataris

•

Professionals.
Famílies amb necessitats socioeducatives.

Agents
implicats

Àrea de Cultura

Referents
de l’acció

Cultura

Recursos
Indicadors
resultat

SISIA

Grup de treball activitats educatives i culturals.
Recursos tècnics per la recollida d’informació i la transmissió de la mateixa
als equips SISIA.
•

Nombre de famílies informades sobre els recursos.

•

Nombre aproximat de famílies que finalment han aprofitat el recurs.
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Programa d’entitats acollidores
La integració dels infants amb diversitat funcional i les seves famílies en
espais normalitzats de la ciutat és en sí mateix un indicador de ciutat
inclusiva.
Les entitats culturals del municipi podrien ser un d’aquests espais inclusius.
Ara bé, identificar-los com a tals no és garantia de que l’acollida d’aquestes
famílies es produeixi.
L’acció que aquí proposem és l’articulació d’un programa que afavoreixi la
integració real d’infants amb diversitat funcional a les entitats culturals del
municipi a partir de l’acompanyament a les mateixes.
Aquesta acció es concretaria en:
•

Identificació d’entitats que podrien acomplir amb aquesta funció: bé
per les activitats que fan, bé per la predisposició que puguin mostrar
els seus integrants, bé pels interessos de les famílies que es
derivarien. El programa s’iniciaria buscant la col·laboració de 3 o 4
entitats.

•

Identificació de les famílies que podrien ser derivades. Aquesta feina
s’hauria de realitzar amb el suport de serveis especialitzats com
podria ser DAPSI.

•

Sessió de treball amb les entitats que realitzaran aquesta tasca per
explicar bé l’objectiu del projecte i algunes directrius per acollir
correctament a les famílies.

•

Derivació i seguiment dels casos. És convenient que siguin els
professionals especialitzats que fan el seguiment dels infants els que
valorin l’impacte que pot tenir el programa en els infants i les seves
famílies. Paral·lelament els responsables de l’acció poden posar-se
en contacte amb les entitats per recollir també la seva satisfacció i
necessitats.

•

Es pot valorar la possibilitat de fer un reconeixement públic de la
tasca realitzada per les entitats.

Descripció

•

Afavorir una ciutat més inclusiva.

•

Afavorir la integració d’infants amb diversitat funcional a les entitats del
municipi.

•

Coordinar i donar suport a les entitats per acollir a famílies i infants amb
diversitat funcional i/o altres dificultats.

Objectius

Destinataris

Infants amb diversitat funcional i/o altres dificultats.
Entitats educatives, esportives, culturals i del lleure.
DAPSI.

Agents
implicats

Diversitat funcional
Serveis de Cultura i Esports.

Referents de
l’acció

Diversitat funcional i DAPSI
Grup de treball entitats acollidores. Diversitat funcional
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Recursos

Indicadors
de resultats

•

Recursos tècnics per la coordinació amb els serveis de Cultura i Esports
per la detecció de les entitats que podrien tenir més predisposició a
formar part del programa (inicialment 3 o 4).

•

Recursos tècnics per la coordinació amb DAPSI en la detecció dels
infants i famílies susceptibles de formar part del programa.

•

Recursos tècnics per l’organització de la jornada de treball amb les
entitats.

•

Recursos tècnics per al seguiment del programa i avaluació de resultats.

•

Grau de satisfacció de les famílies que formin part del programa.

•

Grau de satisfacció de les entitats que formin part del programa.

•

Valoració per part dels professionals que atenen a aquests infants sobre
l’impacte aconseguit per l’acció.
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Ampliació i bon aprofitament dels recursos de reforç escolar
Rubí compta ja amb diversos recursos que estan realitzant tasques de
suport escolar. Aquesta guia pretén recollir la informació clau de tots aquests
recursos per agrupar-los i dotar a la ciutat d’una oferta global i coherent.
La guia serà editable i compartida per a la seva difusió, sobretot entre els
professionals per facilitar les derivacions.
A nivell de tasques concretes caldrà:
•

Identificació i selecció d’aquells recursos dels quals es pot garantir
un mínim de qualitat.

•

Recollida d’informació clau sobre els recursos: dades de contacte,
perfil del públic destinatari, àrees de treball i metodologia.

•

Edició d’una guia amb tota la informació rellevant que sigui fàcil
d’actualitzar i no tingui grans costos d’impressió.

•

Difusió entre professionals i centres educatius que treballen amb
infants i joves.

De forma addicional es pot explorar la possibilitat d’ampliar aquests
recursos.

Descripció

Des de la Taula d’Infància, en el moment de redacció d’aquest Pla, es va
demanar la possibilitat d’ampliar els recursos de suport escolar per la franja
de 12 a 16 anys recuperant la metodologia de Tallers d’Estudi Assistit.
Aquests tallers es realitzaven antigament a instituts de secundària però
caldria revisar les ràtios per millorar la seva efectivitat.
Si fos així caldria desenvolupar les següents tasques:

Objectius

•

Identificació de quants joves d’aquestes edats podrien necessitar
aquest recurs a partir del contacte amb els centres educatius.

•

Contacte amb joves (preferiblement antics alumnes dels mateixos
centres) per la realització dels tallers i formalització del contracte.

•

Sessió de formació –a càrrec de la tècnica de l’ajuntament i l’ALICper a dóna’ls-hi les primeres orientacions generals i pautes sobre
l’activitat.

•

Acompanyament dels monitors/es als centres a fer la presentació i la
primera coordinació, habitualment amb la cap d’estudis i la CLIC. En
aquesta coordinació, cada centre explica els criteris que ha seguit
per fer la selecció d’alumnes, el tipus de reforç escolar que
necessiten, i l’organització de les sessions.

•

Abans d’iniciar-se l’activitat, les direccions han de fer una reunió
informativa amb els pares i mares dels alumnes seleccionats i han
de demanar una autorització i compromís per escrit.

•

A partir d’aquest moment, l’organització inicial es dóna per
finalitzada i s’inicia l’activitat seguint el calendari previst.

•

El seguiment de l’activitat al llarg del curs serà a càrrec de l’ALIC.

•

Afavorir l’èxit educatiu d’infants i joves.

•

Millorar el coneixement sobre els recursos de suport escolar del
municipi.
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Destinataris

•

Dotar de coherència a tota l’oferta de suport escolar existent al municipi.

•

Ampliar i reforçar els recursos de reforç escolar per a adolescents de 1216 anys perquè tenen menys oferta que altres franges d’edat.

•

Professionals que treballin amb infants i adolescents.

•

Famílies amb infants i adolescents que necessiten suport educatiu.

Assessora LIC.
Agents
implicats

Tècnic municipal.
Serveis que ofereixen suport escolar.

Referents de
l’acció

Educació
Comissió de reforç escolar
•

Recursos

Indicadors
de resultats

Recursos tècnics per la identificació dels recursos, l’edició de
materials i la difusió posterior.

En cas de que s’ampliï la oferta amb tallers d’estudi assistit:
•

Recursos econòmics per la contractació dels monitors (400€ per
monitor i mes de contractació).

•

Recursos tècnics per la coordinació del servei (Ajuntament i ALIC).

•

Nombre d’infants derivats als recursos de suport educatiu.

•

Nombre d’infants que reben suport educatiu a través els tallers d’estudi
assistit.

•

Valoració dels professionals sobre l’impacte del recurs.
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Patis Oberts. Revisió i adaptació
El projecte de Patis Oberts té com a objectiu optimitzar els usos dels patis
dels centres educatius posant-los a disposició de la ciutadania fora de
l’horari escolar, tot convertint-los en nous espais de lleure de proximitat i
segurs on es promou el civisme i l’esport.

Descripció

Des de principis del 2017 es va posar en marxa aquest projecte com a prova
pilot al pati de l’Escola Pau Casals els dissabtes i diumenges en horari de
tarda i matí.
Aquesta acció contempla la revisió del primer any de funcionament i
l’adaptació d’horaris i espais per aconseguir un millor aprofitament del
recurs. Per exemple, es planteja la possibilitat de que en alguna franja
horària també es pugui obrir el pati d’una de les escoles bressol.
•

Optimitzar l'ús dels centres escolars potenciant la seva vessant
educativa i social, fent possible un ús del pati entre els col·lectius i/o
activitats que es puguin realitzar sense interferències tot potenciant la
seva interrelació.

•

Donar una alternativa de lleure als infants i joves i a les seves famílies
que s'exerceix de forma autònoma en un context segur i de proximitat.

Objectius

Destinataris

Infants i adolescents.
Centres educatius que accedeixin a obrir els patis.

Agents
implicats

Servei d’Educació.
Servei de manteniment.

Referents de
l’acció
Recursos

Infància
Comprovar el cost de l’acció a l’escola Pau Casals.
Nombre d’infants, joves i famílies que han fet servir aquests espais.

Indicadors
de resultat

Grau d’utilització per franges d’edat.
Grau d’utilització per franges horàries i dies.

76

PLA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE RUBÍ

EIXOS
D’ACCIÓ 2 i
3

Foment de les activitats extraescolars
Les activitats extraescolars poden ser un bon recurs per complementar la
tasca educativa que desenvolupen les famílies i els centres educatius des
d’un punt de vista més ampli, pluridisciplinar i afavoridor de les intel·ligències
múltiples. La present acció és un projecte que pretén reforçar, millorar i fer
més accessible l’oferta existent a la ciutat.
Aquest projecte pot contemplar les següents accions:

Descripció

Objectius

Destinataris

•

Continuar treballant per Eliminar les barreres econòmiques que
impedeixen a una part dels infants i adolescents de la ciutat accedir a
activitats extraescolars: els sistemes de beques, la col·laboració amb
clubs, la cerca de fórmules alternatives per fer el pagament de quotes...
són exemples de vies per evitar que cap infant o adolescent quedi
exclòs de les oportunitats de lleure que ofereix la ciutat.

•

Ajudar a les AMPA a planificar i generar una oferta d’activitats
extraescolars de qualitat, arrelada en el projecte educatiu de l’escola i en
les necessitats de l’entorn del barri. El suport podria consistir en
confeccionar una proposta d’activitats extraescolars que es podria
desenvolupar a les escoles. Així les AMPAs podries escollir aquelles
activitats que millor s’adeqüen al projecte educatiu del centre. No es
tracta d’una subvenció de les activitats, sinó d’un suport en la confecció
de l’oferta.

•

Programes de capacitació dels monitors/es de les entitats que treballen
amb infants i joves per poder fer front a la diversitat de la ciutat i
fomentar el valor educatiu i convivencial de les activitats de lleure.
Aquesta formació podria estar adreçada a tots els monitors de lleure,
però especialment a aquells que treballen les activitats esportives.

•

Millorar la qualitat i l’oferta de les activitats extraescolars per extreure el
màxim profit per part dels infants i joves de Rubí.

•

Oferir activitats que permetin el desenvolupament d’intel·ligències
múltiples i afavorir així l’èxit educatiu.

•

Afavorir l’accés a tots els infants i adolescents que tenen dificultats
econòmiques o de conciliació.

•

Infants i adolescents en general.

•

Infants i adolescents amb dificultats d’accés a les activitats extraescolars
per dificultats econòmiques o de conciliació.

Servei d’Educació.
Agents
implicats

Professionals i docents.
AMPAs.
Entitats que realitzen activitats extraescolars.

Referents de
l’acció
Recursos

Educació i infància
Grup de treball Activitats Extraescolars
•

Recursos econòmics per la formació de monitors (70€ la hora de
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formació).

Indicadors
de resultat

•

Recursos tècnics per la coordinació de tot el projecte

•

Augment en el nombre d’infants que realitzen activitats extraescolars
respecte a l’any anterior de la implantació del projecte.

•

Nombre d’infants i joves que s’han vist beneficiats d’alguna beca o ajut.

•

Valoració dels professionals que han participat en el projecte.
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Ampliar el programa de Camins Escolars Segurs
L'Ajuntament de Rubí està desenvolupant des de l'any 2013 el projecte
camins escolars segurs. Aquest projecte té el propòsit de consensuar i
habilitar una sèrie d'itineraris escolars que promoguin i facilitin que els
infants en edat escolar que quotidianament es desplacen als centres
educatius puguin fer-ho preferentment a peu, de manera autònoma i segura,
sense la companyia d’adults.

Descripció

Fins al moment s'han desenvolupat itineraris per a les següents escoles de
primària públiques i concertades: Balmes, Pau Casals, Nostre Senyora de
Montserrat, Montessori, 25 de setembre, Ca n'Alzamora, Torre de la Llebre,
Ribes i Maristes.
Segons la diagnosi realitzada, les zones que són més necessàries són les
de de Ca n'Oriol, la Serreta, Can Rosés i les urbanitzacions. Per tant, caldria
continuar el projecte als voltants dels centres educatius ubicats en aquestes
zones.
Aquest projecte, igual que en anteriors fases podria desenvolupar-se amb el
suport del Consell dels Infants.

Objectius

Destinataris

•

Fomentar l'activitat física de la població.

•

Fomentar l'autonomia personal dels infants.

•

Disminuir l'ús del vehicle privat i la contaminació associada.

Famílies i infants que assisteixen als centres educatius de les zones de Ca
n'Oriol, la Serreta, Can Rosés i les urbanitzacions.
Urbanisme.

Agents
implicats

Centres educatius.
Consell dels Infants.

Referents de
l’acció
Recursos

Indicadors
de resultat

Urbanisme i educacio
31.115€ (despesa anterior fase).

•

% d’infants que es trasllada al centre educatiu caminant.

•

% d’infants que es trasllada al centre educatiu sol o sola.

•

Disminució en el percentatge d’obesitat infantil després de 5 anys de la
implantació dels camins escolars.
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Prevenció i reforç de l’atenció en l’àmbit de salut mental
Alguns processos que es produeixen en la vida dels infants poden ser un
factor d'estrès important. En alguns casos, això pot derivar en trastorns
psicològics o dificultar el procés evolutiu dels infants.
S’estan oferint un conjunt d’atencions especialitzades adreçades als
menors i als seus familiars per tal de tractar de manera especialitzada
alguns d’aquests processos. Aquests serveis són:
-

Servei d’atenció i recuperació terapèutica per infants i adolescents.
Aquest Servei està emmarcat dins la xarxa municipal de Serveis
Socials Bàsics. Concretament, es tracta d’un servei específic lligat
al Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que té com a
finalitat protegir la infància i l’adolescència davant la vulneració dels
seus drets i contra qualsevol forma de violència, abús i explotació.

-

Espai d’atenció psicoterapeútica i social especialitzada per infants i
famílies gestionat per Ventijol. Aquest servei s’ofereix a les famílies
ateses a la xarxa de serveis socials bàsics i especialitzats.
Espai d’atenció psicoterapèutica. Es tracta d’un Servei adreçat a
atendre a nivell psicològic- relacional els membres de la família en
procés de separació i divorci i s’ofereix a infants fills de dones
ateses al Servei d’Atenció a la Dona de Rubí.

‐
Descripció

Proposem consolidar els espais existents i trobar espais de treball que
complementin els programes que ja existeixen i permetin un reforç en la
prevenció dels trastorns de salut mental.
Es podrien oferir les següents activitats:

Objectius

Destinataris

•

Suport social: informació, assessorament i coordinació amb altres
recursos, serveis i ajudes relacionats.

•

Suport de creació i desenvolupament de grups, plataformes, etc.

•

Orientació a professionals (advocats, mestres, etc).

•

Activitats formatives.

•

Suport telefònic.

•

Préstec de bibliografia especialitzada.

•

Informar, orientar i assessorar envers les dificultats que poden
presentar els fills en el procés de separacions i pèrdues.

•

Contenir als diferents components familiars en situació de
desbordament emocional.

•

Potenciar la resolució positiva dels conflictes.

Menors amb dificultats derivades de processos de ruptura i crisis familiar.
Progenitors amb dificultat en el procés de reestructuració familiar.
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Agents
implicats
Referents de
l’acció

Equip de mediació, Serveis Socials, EAP, Salut

Recursos

Indicadors de
resultat

•

Nombre de casos atesos pel servei per tipologia i característiques dels
infants.

•

Valoració dels professionals que porten el servei i d’altres que han
derivat els casos.

•

Grau de satisfacció de les famílies ateses.
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Promoció dels Drets dels Infants
En la línia de les accions que ja s’estan realitzant per la promoció dels drets
dels infants, aquesta acció pretén donar continuïtat a algunes de les
accions i ampliar i generar-ne d’altres:

Descripció

•

Celebració del Dia Internacional dels Drets dels Infants, programa
d’actes i divulgació social.

•

Edició d’un material de caràcter divulgatiu sobre els drets dels
infants que posteriorment pugui ser traslladat a altres àmbits o
professionals. També es pot adaptar a Rubí algun dels materials
existents i proporcionats pel CAI.

•

Visites als claustres de les escoles per informar sobre els drets dels
infants.

•

Visites a diferents àrees i departaments municipals per informar
sobre els drets dels infants.

•

Introducció al catàleg d’activitats pedagògiques de tallers
relacionats amb el coneixement i defensa dels drets dels infants.

Per aquestes dues últimes accions el material divulgatiu que es creï pot
servir com a suport en l’explicació i posteriorment dissenyar una breu
dinàmica per fer reflexionar sobre com, des del nostre àmbit de treball
podem afavorir la garantia d’aquests drets. El resultat de la dinàmica es pot
traslladar a un document visual que pugui ser recollit pels professionals
amb els que treballem i serveixi per recordar el tema treballat.
Com apunt final, es considera especialment oportú tractar el tema de la
diversitat en tots els sentits (sexual, funcional, cultural, de gènere, etc.). El
reconeixement i el tracte des de la equitat com un dels drets dels infants.

Objectius

•

Donar a conèixer els Drets de la Infància al conjunt de la ciutadania de
Rubí, independentment de la seva edat, però amb especial èmfasi als
infants.

•

Reivindicar el compliment d'aquests drets considerant als infants com a
ciutadans/es de primera amb legitimitat per exercir els seus drets.

•

Fomentar la implicació de diferents professionals en la defensa i
garantia dels drets de la infància.

Població en general.
Destinataris

Claustres dels centres educatius.
Professionals de diferents àrees o departaments.

Agents
implicats

Indicadors de
resultat

Servei d’Infància.
•

Nombre d’actes celebrats en motiu del Dia Internacional dels Drets dels
Infants.

•

Infants participants a les activitats del Dia Internacional dels Drets dels
Infants.

•

Visites a claustres i documents resultants.
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•

Visites a diferents àrees i departaments municipals i documents
resultants.
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Introducció de canvis i millores en el funcionament del Consell
d’Infants
Per donar un pas més en enllà en el funcionament del Consell d’Infants
aquesta acció proposa incorporar els següents canvis i millores:
•

Incorporació d’infants i adolescents derivats d'altres recursos de la
ciutat. Fins al moment la coordinació per a la formació del Consell
de la Infància s'ha promogut a partir de les escoles (en els grupsclasse corresponents). Seria interessant plantejar-se que alguns
membres procedissin d'altres institucions que treballen de forma
continuada amb nens i adolescents de les edats corresponents,
com esplais, centres d'escoltes, etc.

•

Promoure la participació de la població infantil que, per diversos
factors, generalment no participen d'iniciatives d'aquest tipus –
minories, amb diversitat funcional, col·lectius vulnerables, etc.–.
Òbviament no es tractaria d'establir una representativitat específica
d'aquests sectors, ja que això suposaria una manera d'etiquetatge
doblement discriminatòria, sinó procurar que efectivament el
Consell de la infància sigui un òrgan representatiu de la població
infantil i juvenil del municipi. En aquest sentit, caldrà explorar
diferents vies en l'elecció dels consellers/es per millorar la
representativitat real.

•

Implicar la població infantil més enllà dels consellers/es. És
important involucrar els grups classe representats pels participants
del Consell. Per això, en un futur s'haurà de treballar la devolució
dels resultats i establir dinàmiques de treball que permetin aportar
al Consell les opinions de la resta dels infants de la ciutat.

•

Donar a conèixer el Consell dels Infants entre diferents àrees o
departaments
municipals
per
tal
d’extreure
possibles
col·laboracions futures (aquesta part de l’acció es podria també
incloure en l’acció anterior sobre promoció dels drets dels infants).

Descripció

Objectius

Destinataris

•

Potenciar i dinamitzar la participació representativa dels infants.

•

Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que
participatiu fent possible que els infants siguin subjectes actius de la
nostra societat.

•

Estrènyer els lligams entre les escoles i l'ajuntament potenciant una
col·laboració més pròxima entre aquestes institucions.

•

Donar a conèixer als adults i professionals el punt de vista dels infants
no només en temes estrictament infantils sinó tots els aspectes
relacionats amb la ciutat, desenvolupant així, una major sensibilitat cap
a la relació entre ciutat i infant.

Alumnes de centres educatius de Rubí que estiguin cursant 5é i 6é de
primària.
Infants membres de esplais o grups escoltes, que estiguin cursant 5é i 6é
de primària.
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Agents
implicats
Referents de
l’acció
Recursos

Indicadors de
resultat

Servei d’infància.
Servei d’infància.
Recursos tècnics per la dinamització de les sessions.
Recursos econòmics: 2.352€ anuals (segons memòria CAI).
•

Infants derivats d’altres recursos de la ciutat que no siguin escoles de
primària.

•

Grau de diversitat dels infants consellers .

•

Materials generats pels grups classe que posteriorment s’han portat al
Consell.

•

Sessions de treball del Consell amb implicació d’altres àrees o
departaments.
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EIX D’ACCIÓ
5

Consolidar i revisar les comissions socials a les escoles
Les comissions socials de les escoles són un espai de treball transversal
molt important per al seguiment dels casos amb més vulnerabilitat o risc.
Aquests espais permeten la detecció, seguiment i coordinació entre els
diferents agents per a l'atenció adequada dels casos.
En aquest sentit, aquesta acció proposa millorar aquests espais de treball
en dos sentits:

Descripció

Objectius
Destinataris
Agents
implicats
Referents de
l’acció
Recursos

Indicadors de
resultat

•

•

Instaurar comissions socials a les escoles concertades. Actualment,
tot i que la coordinació pot ser en alguns casos força bona, es
considera oportú crear aquest espai de treball pròpiament dit.

•

Ampliació a altres professionals. Parlem més concretament
d’aquelles escoles que tenen una major diversitat d’infants
residents a diferents territoris. En aquests casos, es podria valorar
la possibilitat que les referents de serveis socials no fossin
únicament d’una zona, sinó de més d’una.

Millora en l’atenció integral dels infants i joves dels centres educatius de
Rubí, tant públics com concertats.

Infants i joves escolaritzats als centres educatius de Rubí.
Professionals que formen part de les comissions socials a les escoles.
Serveis Socials.
•

Dedicació tècnica dels professionals que formen part de les comissions
socials.

•

% de centres concertat on s’han implantat les comissions socials.

•

Nombre de comissions socials on s’ha ampliat el nombre de
professionals que en formen part.
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EIX D’ACCIÓ
5

Revisar i recollir els protocols i circuits de coordinació en l’atenció a
la infància
Crear un grup de treball específic per revisar i recollir tots els protocols i
circuits de derivació actuals per a que siguin coneguts i més eficaços.

Descripció

•

CSMIJ -DAPSI

•

EAP-EAIA-FAMILA

•

SS.SS.

•

Pediatria CAPs (detecció de casos)

Aquests mateix grup de treball pot crear altres protocols no existents com el
que fa referència al tractament de la diversitat sexual a les aules, el
ciberassetjament o les addiccions a xarxes socials.

Objectius

Destinataris

•

Estudiar i analitzar els serveis i circuits de coordinació i derivació
existents.

•

Detectar les deficiències dels protocols i circuits de coordinació i
derivació.

•

Crear nous protocols pel tractament de situacions risc o vulnerabilitat.

Professionals dels diferents serveis i recursos d’atenció a la infància i
l’adolescència.
CSMIJ
EAP

Agents
implicats

DAPSI
CAPs
Serveis Socials...

Referents de
l’acció

Grup de treball protocols.
•

Recursos tècnics per la dinamització del grup de treball i generació de
materials.

•

Recursos tècnics de les persones que formaran part del grup de treball.

•

Nombre de protocols revisats.

•

Canvis en els protocols revisats.

•

Nous protocols creats.

Recursos

Indicadors de
resultat
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EIX D’ACCIÓ
5

Revisió del protocol contra l’absentisme escolar
Crear un grup o pla de treball específic per treballar el tema de l’absentisme
escolar.
Aquesta acció és concretaria en:

Descripció

Objectius

Destinataris

•

Revisar i millorar el protocol d’absentisme escolar.

•

Treballar l’absentisme escolar i els seus factors des de diferents
àmbits: prevenció, social, educatiu, familiar, etc.

•

Implicar als professionals i serveis necessaris que poden
assessorar i treballar el tema de l’absentisme.

•

Garantir a tots els infants i joves en edat d’escolarització obligatòria el
dret a l’educació, posant a l’abast les estratègies i els recursos
necessaris per a prevenir i reduir les situacions d’absentisme escolar.

•

Identificar els factors i causes pels quals els nenes i nenes no
assisteixen amb regularitat a l’escola.

•

Dissenyar un pla de treball conjunt per a tots els professionals que hi
intervenen. Coordinar les intervencions i els sistemes de treball dels
diferents agents i professionals i optimitzar els recursos existents.

Infants i adolescents de primària i secundària.
Inspecció (Departament d’Ensenyament) .
Servei d’Educació.

Agents
implicats

Serveis Socials.
Policia Local.
Altres serveis i professionals implicats.

Referents de
l’acció

Grup de treball Absentisme
•

Recursos tècnics per la dinamització del grup de treball i generació de
materials.

•

Recursos tècnics de les persones que formaran part del grup de treball.

•

Disminució en els casos d’absentisme escolar.

•

Disminució del fracàs escolar.

Recursos

Indicadors de
resultat
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EIX D’ACCIÓ 5

Reforç Xarxa 0-6
La Xarxa 0-6 de Rubí ofereix formació a mida per a les
professionals que hi participen segons les demandes que
puguin formular. Aquesta es valora de forma molt positiva i
permet el reciclatge constant dels professionals que treballen
amb aquesta franja d’edat.
L’acció consisteix en obrir aquestes sessions formatives a
altres professionals que també treballen amb aqueta franja
d’edat (actualment només en fan ús escoles bressol i escoles
de primària pública i concertada).
L’acció es concretaria en:
•

Elaboració d’una base de dades exhaustiva de tots
els professionals que treballen amb aquesta franja
d’edat amb dades de contacte: persona referent a
qui passar la informació, mail per la distribució i
telèfon. Aquesta base de dades pot iniciar-se amb
els contactes que puguin aportar els membres de la
xarxa 0-6 i anar-se ampliant a partir de la “bola de
neu”.

•

Distribució de la informació relativa als cursos de
formació que s’impulsin des de la Xarxa 0-6.

•

Seguiment de les inscripcions.

Descripció

A partir de l’assistència a aquestes formacions, també es pot
plantejar la possibilitat d’incorporar a aquests professionals a
altres reunions i activitats de la Xarxa.

Objectius

Destinataris

Agents implicats

Referents de l’acció

Recursos

Indicadors de resultat

•

Oferir formació formal i no formal accessible a tots els
professionals que atenen infants de 0 a 6 anys.

•

Ampliar la formació de tots aquests professionals per
compartir una mirada conjunta de les necessitats dels
infants i de la seva atenció.

Professionals que treballin amb infants de 0 a 6 anys.

Professionals referents de la Xarxa 0-6.

Educació

•

Recursos tècnics per l’elaboració d’una base de dades i
distribució de la informació.

•

Nombre de professionals que formen part de la base de
dades i a que s’ha distribuït la informació.

•

Nombre de professionals que, sense formar part de la
xarxa 0-6, han assistit a les formacions.
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EIX D’ACCIÓ
5

Transversalitzar el treball comunitari dels ambulatoris
Cada vegada més, els ambulatoris desenvolupen projectes comunitaris
destinats a prevenir i tractar malalties o riscos relacionats amb la salut de la
població.

Descripció

Aquesta acció pretén generar un grup de treball transversal que permeti als
ambulatoris desenvolupar els seus projectes comunitaris amb les
complicitats d’altres professionals del territori que treballin amb infants i
joves.
Aquest grup podria, per una banda, detectar les principals necessitats que
els projectes comunitaris podrien treballar i, per altra banda, ajudar a una
implementació més eficient i coordinada dels programes.
Aquesta és una acció que estaria relacionada amb la revisió de tallers i
activitats pedagògiques i preventives per centres educatius. Caldrà doncs,
buscar vasos comunicants entre tots dos grups de treball.
•

Millorar l’efectivitat dels projectes comunitaris que es desenvolupen des
dels ambulatoris .

•

Millorar la salut en general dels infants i joves de Rubí.

Objectius

Destinataris

Infants i joves de Rubí.
Ambulatoris.
CDIAP.

Agents
implicats

Centres educatius de primària, secundària i escoles bressol.
Servei d’Educació (pel que fa referència a la formació de pares i mares i la
guia d’activitats pedagògiques).
SISIA.

Referents de
l’acció

Grup de treball acció comunitària ambulatoris
•

Recursos tècnics per la dinamització del grup de treball i generació de
materials.

•

Recursos tècnics de les persones que formaran part del grup de treball.

•

Document resultant amb les principals necessitats detectades per
franges d’edat.

•

Coordinació efectives entre ambulatori i altres professionals per la
implementació d’alguna acció resultant.

Recursos

Indicadors de
resultat
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EIX D’ACCIÓ
5

Crear una comissió d’espais de joc
Amb el pas dels anys, els jocs infantils han esdevingut una prioritat en la
planificació de l'espai públic de Rubí. S'ha apostat per diversificar les
temàtiques i edats per als quals van dirigits. Tot i així, els professionals
detecten algunes necessitats.

Descripció

Creació d’un grup de treball format per professionals que estan en contacte
directe amb els infants i joves de Rubí (educadors/es, entitats de lleure,
professionals que treballen amb infants amb discapacitat, etc.). Aquesta
comissió tindria la funció de donar suport al servei d’urbanisme en el disseny
dels espais de joc de la ciutat.
En el disseny de nous espais de joc caldria tenir en compte elements com:

Objectius
Destinataris

•

Afavorir la col·locació d’espais de joc més inclusius per infants amb
discapacitat

•

Afavorir el desenvolupament d’espais de joc més sostenibles amb el
medi ambient

•

Afavorir la participació dels propis infants en el disseny dels espais
de joc.

Tenir a la ciutat uns espais de joc més adaptats a les necessitats dels infants
i joves de totes les edats i per a tots els territoris del municipi.
Infants i joves de la ciutat.
Servei d’urbanisme.

Agents
implicats

Educadors d’escoles bressol, primària i secundària.
Entitats de lleure.

Referents de
l’acció

Servei d’urbanisme, infància i diversitat funcional.

Recursos

Recursos tècnics per l’organització de les trobades.

Indicadors
de
realització

Nombre de professionals assistents a les trobades.
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Cronograma d’accions 2017‐2021
Eixos
1
1
1‐2
1‐2‐3
1
1‐2‐3

Accions 2017‐2021
Millorar la difusió i fomentar línies de continuïtat entre el Casalet, l’Espai
Creixença i l’Espai Quitxalla
Revisar l’oferta dels tallers i activitats pedagògiques i preventives per a
escoles
Tallers sobre la utilització de xarxes socials a primària i secundària
Implicació de les famílies
Protocol consensuat per a l’aplicació de la carta de compromís amb les
famílies
Programa de reforç de les habilitats parentals

2a
1/2
2017

1a
1/2
2018

2a
1/2
2018

1a
1/2
2019

2a
1/2
2019

1a
1/2
2020

2a
1/2
2020

Referents

Educació
Educació
Educació i Ciutadania
Infància
Infància i Educació
Infància, Educació, Serveis Socials
i Diversitat funcional

2

Millorar la difusió de les activitats infantils i familiars i l’acompanyament a
famílies més necessitades

Cultura

2

Programa d’entitats acollidores

Diversitat funcional i DAPSI

2‐3

Ampliació i bon aprofitament dels recursos de reforç escolar.

2‐3

Patis Oberts. Revisió i ajustos

Educació
Infància

2‐3
3

Foment de les activitats extraescolars
Ampliar el programa de Camins Escolars Segurs

3

Prevenció i reforç de l’atenció en l’àmbit de salut mental

4
4
5

Promoció dels Drets dels Infants
Introducció de canvis i millores en el funcionament del Consell d’Infants
Consolidar i revisar les comissions socials a les escoles

5

Revisar els protocols i circuits de coordinació en l’atenció a la infància

5
5
5

Lluita contra l’absentisme escolar
Reforç Xarxa 0‐6
Transversalitzar el treball comunitari dels ambulatoris

Educació
Urbanisme i infància
Mediació, Serveis Socials, EAP i
Salut
Infància.
Infància.
Serveis Socials
Infància, Serveis Socials i
Educació
Educació, Serveis Socials i EAP
Educació
Ambulatoris
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Eixos
5

Accions 2017‐2021
Crear una comissió d’espais de joc

2a
1/2
2017

1a
1/2
2018

2a
1/2
2018

1a
1/2
2019

2a
1/2
2019

1a
1/2
2020

2a
1/2
2020

Referents

Urbanisme i infància
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7. Impuls i seguiment Pla d’Infància de
Rubí
El compromís i treball en xarxa entre els/les professionals que desenvolupen la seva feina al municipi
de Rubí serà clau per al desenvolupament i consolidació de totes les accions que apareixen al PLIA
de Rubí. Es preveu l’existència de tres espais de treball diferenciats segons les seves funcions i
composicions:

•

GRUP MOTOR: és l’òrgan de decisió i deliberació creat per impulsar el Pla d’Acció del PLIA.
Està format per les principals àrees i professionals municipals referents de les accions:
Infància, educació, serveis socials i ciutadania. Puntualment, segons el tema a tractar o
l’acció a impulsar, poden ser convidats altres professionals relacionats com: esports, salut o
urbanisme. No té una periodicitat de reunions fixa, sinó que aquesta depèn del ritme i
necessitats de projecte establint un mínim de 3 reunions l’any.

•

TAULA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA: és un espai de treball en xarxa que reuneix
els diferents professionals de tots els serveis que treballen amb infància al municipi de
diferents administracions i entitats. L’objectiu de la Taula és millorar la coordinació pel que fa
a la prevenció, la detecció i l’atenció a la infància, especialment aquella que es troba en
situacions de dificultat socioeducativa.
La Taula Local d’Infància i Adolescència té els seus inicis, com a espai de treball transversal,
en els anys 90’ i es va consolidar com a Taula a l’any 2015. Ha tingut un paper clau en el
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disseny del PLIA i el mantindrà també en el seu seguiment avaluant els resultats de cada
acció i prenent les decisions relatives a possibles reorientacions en cas de ser necessari.
La Taula Local d’Infància té el seu desenvolupament i funcionament propi més enllà del PLIA.
Tot i així, s’estableix un mínim de 1 reunió per trimestre per al seguiment del mateix.
•

GRUPS DE TREBALL: espai de treball més operatiu format pels agents directament implicats
en cada acció. Aquest serà l’espai de definició última de les accions i posterior implementació
de les mateixes. Així mateix serà l’encarregat de recollir totes les informacions rellevants per
a la seva posterior avaluació. Els grups de treball seran creats segons el cronograma de
desplegament del PLIA i la periodicitat de les reunions vindrà marcada per les necessitats de
cada projecte.
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Annex I – Agenda econòmica 2018‐2021

Agenda econòmica 2018‐2021
Eixos

Accions 2018‐2021

2018

2019

2020

2021

1

Millorar la difusió i fomentar línies de continuïtat entre el Casalet, l’Espai Creixença i l’Espai Quitxalla

40.000

40.000

40.000

40.000

1

Revisar l’oferta dels tallers i activitats pedagògiques i preventives per a escoles

50.000

58.000

60.000

60.000

Tallers sobre la utilització de xarxes socials a primària i secundària

2.500

3.000

3.000

3.000

Implicació de les famílies

3.000

4.000

4.000

4.000

0

0

0

0

100.000

150.000

150.000

150.000

1.637.577

1.700.000

1.705.000

1.708.000

0

4000

4000

4000

124.000

124.000

124.000

130.000

18.000

20.000

20.000

20.000

160.000

160.000

160.000

160.000

0

6.000

10.000

10.000

30.000

30.000

30.000

30.000

5.000

6.000

6.000

8.000

18.000

18.000

18.000

18.000

1‐2
1‐2‐3
1
1‐2‐3

Protocol consensuat per a l’aplicació de la carta de compromís amb les famílies
Programa de reforç de les habilitats parentals

2

Millorar la difusió de les activitats infantils i familiars i l’acompanyament a famílies més necessitades

2

Programa d’entitats acollidores

2‐3

Ampliació i bon aprofitament dels recursos de reforç escolar

2‐3

Patis Oberts

2‐3

Foment de les activitats extraescolars

3

Ampliar el programa de Camins Escolars Segurs

3

Prevenció i reforç de l’atenció en l’àmbit de salut mental

4

Promoció dels Drets dels Infants

4

Introducció de canvis i millores en el funcionament del Consell d’Infants

5

Consolidar i revisar les comissions socials a les escoles

0

0

0

0

5

Revisar els protocols i circuits de coordinació en l’atenció a la infància

0

0

0

0

5

Lluita contra l’absentisme escolar

20.000

20.000

20.000

20.000

5

Reforç Xarxa 0‐6

1.254.490

1.254.490

1.260.000

1.263.000

5

Transversalitzar el treball comunitari dels ambulatoris

10.000

12.000

12.000

12.000

5

Crear una comissió d’espais de joc

81.115

100.000

100.000

100.000
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Annex II ‐ Infografia

Síntesis diagnosis sobre la
situació de la infància a Rubí

PROMOCIÓ
PREVENCIÓ

ATENCIÓ

ENTORN

FAMÍLIA

INFANT

• Baixada natalitat

EIXOS D’ACCIÓ
Pla Infància
Rubí

PROTECCIÓ

• Cal cuidar el clima de
• Reptes del
convivència a les aules
consell d’infants

• Dificultats per
accedir al lleure
• Augment conductes
• Desafecció
de risc
• Poca consciència
escolar
• Dificultats per accedir als
• Augment de casos de
perillositat
recursos de reforç
• Estres en el pas de
risc relacionats amb la
substàncies
primària a secundaria.
crisis econòmica
additives
• Augment
Seguretat afectiva
trastorns infants
• Conflictes familiars que
afecten a l’estabilitat de
• Manca d’un entorn familiar
• Dificultat per
• Infants no
l’infant
• Alt nombre d’infants en
i hàbits que afavoreixin
treballar amb les
diagnosticats però
situació de
l’èxit educatiu dels joves
famílies que més
amb
dificultats
• Disfuncions en la
desemparament i alt
ho necessiten
funció parental
risc
• Necessitat de
programes
preventius
• Baix nivell educatiu • L’oferta d’activitats
de trastorns
de la població en
depèn del dinamisme de
• Dificultat de gestió
general
les AMPAS
als centres amb
• Dificultats de coordinació
• Falta treball
més concentració
amb i entre serveis que
individualitzat amb
de necessitats
atenen infants amb
• Desconeixement i
• Desconeixement
alumne i família
trastorn
desaprofitament
de les dades per • Adaptació
dels recursos
la detecció de
d’alguns
• Falta de treball
necessitats
recursos
conjunt en alguns
• Segregació
recursos
• Manca visió
• Entorn urbà no
territorial
RECURSOS, PROGRAMES,
compartida de la
sempre amable
problemàtica i
PROFESSIONALS I ENITATS
amb la infància
de les línies de
treball

Pla Local de
Joventut

Pla de
Diversitat
Funcional

Pla Educatiu
d’Entorn

Pla
d’Acollida

L'objectiu del PLIA ha de ser l'instrument per
ordenar i definir les actuacions municipals per
afavorir la qualitat de vida de la infància i
adolescència de Rubí, i implicar els agents
socials del territori, els infants i els
adolescents en una estratègia conjunta
d'actuació.
L’infant és una persona, és a dir és un
subjecte independent i, com a tal, l’hem de
concebre. Tot i així, el PLIA no ha de perdre
de vista altres programes i plans municipals
que també contemplen la infantesa com una
etapa sobre la qual treballar i amb els que
caldrà establir ponts de coordinació per
evitar solapaments i aprofitar sinèrgies.
El PLIA abasta objectius per a infants de 0 a
16 anys, fent especial èmfasi en el tram 0-12

PROMOCIÓ
D’HÀBITS I
ESTILS DE VIDA
SALUDABLES,
EQUILIBRATS I
CONSTRUCTIUS

EIX 5
EIX 4
EIX 3
EIX 2
EIX 1

FOMENTAR LA IGUALTAT
D’ACCÉS A L’EDUCACIÓ,
ESPORT, CULTURA I LLEURE
PREVENCIÓ D’UN ENTORN
SEGUR EN L’ÀMBIT SOCIAL,
EDUCATIU I FAMILIAR
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓ
ACTIVA A LA COMUNITAT
REFORÇAR I CONSOLIDAR
EL TREBALL EN XARXA

.

Recursos existents que cal mantenir o
impulsar

.

.

.
.

Reformulacions de programes i Serveis
per adaptar a les necessitats

ESPAI DE SEGUIMENT I IMPULS

Funcionament en grups de treball amb seguiment
de la Taula d’Infància i Adolescència i Grup Motor

Nous programes o serveis

FOMENTAR LA IGUALTAT D’ACCÉS A
L’EDUCACIÓ, ESPORT, CULTURA I LLEURE

Recursos existents que cal
mantenir o impulsar

PROMOCIÓ D’HÀBITS I ESTILS DE VIDA
SALUDABLES, EQUILIBRATS I
CONSTRUCTIUS
FORMACIÓ
PROFESSIONALS 0‐6

SERVEI DE MEDIACIÓ
ALS CENTRES
EDUCATIUS

ESPAI CREIXENTÇA

ESCOLA MÚSICA

SISIA

TARIFICACIÓ SOCIAL
EB

ESCOLA D’ART

DAPSI

CASALS DE
VACANCES I ESPLAIS

AJUTS LLEURE

ENTITATS LLEURE

PROGRAMA JOCS
ESPORTIUS

PIDCES

ENTITATS
CULTURALS I
ESPORTIVES

FIRA DEL JOC I
L’ESPORT AL CARRER

PROGRAMA SALUT I ESCOLA
CASALS DIARIS

TORRE BASSAS

CASALS DIARIS

Nous programes o serveis

Reformulacions de programes i
Serveis per adaptar a les necessitats

CENTRES OBERTS

Major difusió de les activitats infantils i
familiar ateneu, biblioteca i teatre. Estratègies
d’acompanyament.

POTENCIAR LA PARTICIPACIÓ
ACTIVA A LA COMUNITAT

PROTOCOL
D’ABSENTISME

EAP
CSMIJ

XARXA DE
TRANSPORT PÚBLIC

REFORÇAR I
CONSOLIDAR EL
TREBALL EN XARXA
TAULA D’INFÀNCIA

PUNT DE TROBADA
EAIA

DIA INTERNACIONAL
DELS DRETS DE LA
INFÀNCIA

PLA EDUCATIU
D’ENTORN
COMISSIÓ DE
REFORÇ ESCOLAR

XARXA D’ESPAIS DE
JOC PER A INFANTS

CASALET
MENJADOR A
SECUNDÀRIA

BEQUES DE
MENJADOR
CASALS DIARIS

CENTRES OBERTS

Millor la difusió i fomentar continuïtat entre
CASALET , ESPAI CREIXENÇA I QUITXALLA.

PREVENCIÓ D’UN ENTORN SEGUR EN
L’ÀMBIT SOCIAL, EDUCATIU I
FAMILIAR

CENTRES OBERTS

Ampliació camins escolars segurs

Revisar oferta de tallers i activitats pedagògiques
i preventives per a escoles
Tallers sobre la utilització de xarxes socials a primària i secundària, per mestres, famílies, infants i
joves
Patis oberts: revisió i ajustos
Ampliació i bon aprofitament dels recursos de reforç escolar

Promoció dels drets als
infants

Consolidar i revisar les
comissions socials a
les escoles

Introducció de millores
al Consell dels Infants

Revisar i recollir els
protocols i circuits de
coordinació en
l’atenció a la infància
Revisar protocol
absentisme escolar
Reforçar la xarxa 0‐6

Programa de reforç de les habilitats per la criança
Transversalitzar el
treball comunitari als
ambulatoris

Implicació de les famílies. Espai de reflexió i propositiu
Protocol consensuat per l’aplicació de la carta
de compromís amb les famílies

Ampliació i bon aprofitament dels recursos de reforç escolar
Comissió espais de joc
Foment de les activitats extraescolars
Programa entitats acollidores
Prevenció i reforç de l’atenció en l’àmbit de
salut mental

