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PRESENTACIÓ: 

 

 
Aquesta memòria pretén ser un recull de dades objectiu de tots els serveis de l’àrea d’atenció a 
les persones que s’han dut a terme, durant l’any 2018, a la Comarca del Pla d’Urgell.  
Aquest recull ens permet, a l’hora, poder avaluar la feina feta per tal de poder validar o 
replantejar les diferents accions dutes a terme. 
 
Un dels objectius principals com a coordinadora d’aquests programes, ha estat consolidar els 
equips professionals i poder empoderar a cada un dels tècnics per tal de que puguin ser 
referents clau en l’execució dels diferents programes i els serveis prestats. 
 
L’actiu humà format per les companyes i companys de l’àrea és fonamental per a tirar endavant 
amb tot l’engranatge tècnic i administratiu que suposa el nostre dia a dia. 
 
La nostra missió és assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure 
dignament durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de les necessitats 
personals bàsiques i socials, i contribuint al benestar de les persones i dels grups en la 
comunitat potenciant l’apoderament i l’autonomia de les persones 

 
 
Així doncs, us presentem la memòria de l’any 2018 com un document informatiu, que ha 
realitzat cada un dels serveis, de manera detallada i concreta, del que s’ha estat treballant i que 
explica la feina més rellevant  des de l’àrea d’atenció a les persones del Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lourdes Fort Carré 
Coordinadora de l’àrea d’atenció a les persones 
Consell Comarcal Pla d’Urgell 
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INTRODUCCIÓ 

 

Dins del Consell Comarcal del Pla d’Urgell s’hi configuren múltiples serveis i àrees de actuació i 

intervenció. 

L’engranatge entre tots els Departaments és complex i totes les normatives aplicables a cada 

una d’ells fa que cada cop els procediments siguin més rigorosos i estrictes, el que suposa una 

carrega de volum de feina a tots els professionals i tècnics que formem part d’aquest sistema 

i/o Corporació. No obstant, aquesta rigidesa ens fa guanyar en transparència i en seguretat 

jurídica. 

L’àrea d’atenció a les persones és una de les més grans del Consell. Actualment gestiona 

1.613.842,39€; s’organitza amb diferents serveis on s’hi inclouen uns 34 professionals. 

La primera gran distinció que cal fer dins l’àrea és entre els serveis socials bàsics i els 

especialitzats. 

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell té competència directa en tots els serveis inclosos com a 

bàsics; per tan n’hem de garantir la seva execució i el seu compliment. 

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,  configura un nou sistema de serveis 

socials, que parteix del principi d’universalitat en l’accés als serveis socials. Es tracta d’una 

norma reglamentària que concreta el dret a les persones, en situació de necessitat, a gaudir 

dels serveis socials. Instrument que reflecteix el pas d’un sistema assistencial dels serveis 

socials a un sistema d’accés universal, més garantit, amb drets concrets reconeguts per a tota 

la població. 

Segons l’esmentada llei, el serveis socials, s’estructuren en dos nivells, el primer dels quals és 

el dels serveis socials bàsics. Aquest nivell és la garantia de més proximitat a les persones 

usuàries en l’àmbit familiar i social i té un caràcter polivalent, comunitari i preventiu, basat en el 

foment de l’autonomia de les persones per procurar una vida digna, atenent les diferents 

situacions de necessitat que es puguin donar en el seu àmbit més immediat. 

Per tal de donar resposta a les dificultats que es troben les persones i les famílies en situació 

de vulnerabilitat, s’ha aprovat la llei 24/2015, de pobresa energètica, s’ha regulat el servei de 

distribució d’aliments i s’ha aprovat i consolidat la xarxa  de serveis socials bàsics formada per: 

- Equips bàsics d’atenció primària 

- Servei de intervenció socioeducativa 

- Servei d’ajuda a domicili/ Teleassistència 

- Centre de distribució d’aliments 

- Ajuts d’urgència social 

- Pobresa energètica 
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Dins dels serveis socials especialitzats s’hi inclou: 

- Transport Adaptat 

- Immigració 

- SIAD 

- Polítiques d’igualtat 

- Mediació Sociocultural 

- Joventut 

- CDIAP 

- Drogodependències 

 

MARC LEGAL: 

 

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre,  de serveis socials  
• Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones amb dependències  
• Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya. Els ajuntaments dels municipis 

amb més de 20.000 habitants tenen l’obligació de prestar serveis socials  
• Decret 27/2003, de l’atenció social primària  
• Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista  
• Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-

2011  
• Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic  
• Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència  
• Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a 

Catalunya 
• Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme 
• Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat 
• Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit 

de l'habitatge i la pobresa energètica. 
 

 



 

ORGANIGRAMA



 
 

PROFESSIONALS: 

PROFESSIONAL TITULACIÓ LLOC DE TREBALL 

1 Diplomada en Treball Social i Postgrau en 

gestió i direcció de centres residencial. 

Coordinadora àrea atenció a les 

persones 

2 Graduada Treball Social i postgrau de 

direcció i gestió de serveis personals 

Tècnica referent EBASP 

3 Diplomada en Treball Social  EBASP 

4  Diplomada en Treball Social EBASP 

5 Diplomada en Treball Social EBASP 

6 Diplomada en Treball Social EBASP 

7 Diplomada en Treball Social  

8 Diplomada en Treball Social EBASP 

9 Diplomada en Treball Social EBASP 

10 Diplomada en Educació Social EBASP 

11 Diplomada en Educació Social EBASP 

12 Diplomada en Educació Social EBASP 

13 Diplomada en Educació Social EBASP 

14 Diplomada en Treball Social Centre Distribució Aliments 

15 Pla d’Ocupació SOC Centre Distribució Aliments 

16 Tècnic adminstratiu EBASP 

17 Tècnic administratiu Baixa IT  

18 Recepció EBASP (Mollerussa) 

19 Pla d’Ocupació EBASP 

20 Pla d’Ocupació Suport EBASP (Subministres) 

21 Diplomada en Educació Social SIS/ Centre Obert estiu 

22 Diplomada en Treball Social Pla d’ocupació , Suport SIS 

23 Diplomada en Educació Social Centre Obert estiu 

24 Diplomada en Treball Social Immigració/ SIAD 

25 Xofer transport adaptat Transport Adaptat 

26 Acompanyant transport adaptat Pla Ocupació SOC 

27 Llicenciada en psicologia Tècnica referent Joventut 

28 Diplomada en Treball Social Tècnica compartida, Joventut 

29 Administració empreses Garantia Juvenil 

30 Llicenciada en psicologia. Postgrau en l’escala 

d’avaluació Brazelton i Postgrau Direcció de 

centres assistencials. 

Tècnica referent CDIAP 

31 Llicenciada en psicologia. Postgrau en 

atenció precoç. 

CDIAP 

32 Llicenciada en psicologia. Postgrau en 

neuropsicologia i Postgrau en Neurorehabilitació. 

CDIAP 

33 Diplomada en Logopeda CDIAP 

34 Diplomat fisioteràpia. Màster en fisioteràpia 

pediàtrica i Neurologia. 

CDIAP 
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FUNCIONS COORDINACIÓ DE L’ÀREA 

 

• Coordinar els diferents serveis de l’Àrea d’Atenció a les persones del Consell 

Comarcal. (CDIAP, SIAD, Joventut, SIS , Àrea  de la dona, Immigració...) 

• Enllaç entre els diferents professionals dels serveis socials i els representants polítics 

del Consell Comarcal. 

• Fer arribar les necessitats, recursos i mancances detectades pels professionals de 

l’EBASP als responsables del Consell Comarcal o d’altres institucions 

• Potenciar la coordinació interdepartamental. 

• Afavorir la coordinació entre les diferents administracions ubicades al territori i les 

entitats de la comarca relacionades amb els serveis socials. 

• Promoure la creació de nous recursos socials, en relació ales necessitats detectades 

per l’equip bàsic. 

• Realitzar el seguiment i l’avaluació dels projectes comunitaris dels quals en tingui la 

responsabilitat. 

• Coordinar la implementació de nous projectes socials 

• Coordinar la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària i del Servei de Transport Adaptat. 

• Organitzar i dinamitzar les reunions dels Serveis Socials de la Comarca. 

• Coordinar els serveis referents a Immigració i Polítiques d’igualtat. 

• Participar de les reunions de coordinadors dels SSB de la província de Lleida, 

impulsades pels Consells Comarcals o pel Departament de Treball, Afers Socials i 

famílies de la Generalitat e Catalunya. 

• Crear i mantenir xarxes de comunicació amb les entitats de la comunitat. 

• Fomentar l’associacionisme i promoure el voluntariat 

Consolidar l’estructura de l’equip professional. Tenint en compte que durant el 2018 

s’han incorporat nous professionals i s’ha millorat l’organització tècnica amb la 

incorporació de la figura de la tècnica referent de  l’EBASP. I Intentant en tot moment 

aproximar-nos al compliment de les ràtios professionals que marca el contracte 

programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per l’any 2020. 

En l’últim any també s’han creat grups de treball de casos, on setmanalment es 

treballen situacions  personals o familiars amb  problemàtiques socials greus. En 

aquests grups es pretén treballar les diferents situacions de manera multidisciplinari,  

per la consecució dels objectius plantejats en els plans de treball i a fi d’obtenir els 

resultats més òptims pels usuaris o famílies. 

Trimestralment també és continuarà portant a terme  la Comissió tècnica de serveis 

socials. 
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CONVENIS VIGENTS A L’ÀREA: 

El Conveni Marc que sustenta la majoria de serveis que donem procedeix del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies, tot i que en tenim d’altres amb altres Departaments i amb els 

municipis. 

 

CONVENI VIGENT ENS 

CONTRACTE PROGRAMA PER LA COOPERACIÓ LA 

COL·LABORACIÓ I ENTRE EL DTASFI EL CC PLA D’URGELL, EN 

MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS 

AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

SÍ DEPARTAMENT DE TREBALL, 

AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 

CONTRACTE PROGRAMA SERVEI DE INFORMACIÓ I 

ATENCIÓ A LA DONA (SIAD) 

SI DEPARTAMENT PRESIDÈNCIA 

INSTITUT CATALÀ DE LA 

DONA 

CONVENI SAI SI DEPARTAMENT DE TREBALL, 

AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 

CONVENI PER AL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT 

INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP) 

SÍ DEPARTAMENT DE TREBALL 

AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 

PLANS LOCALS DE JOVENTUT SÍ MUNICIPIS DE LA COMARCA  

SERVEIS SOCIALS BÀSICS/ SAD SÍ TOTS ELS MUNICIPIS DE LA 

COMARCA 

CENTRE DISTRIBUCIÓ ALIMENTS SÍ TOTS ELS MUNICIPIS DE LA 

COMARCA 

COL·LABORACIÓ SERVEI CENTRE OBERT (FITXA 2.1 C.P)  SÍ AJUNTAMENT MOLLERUSSA 

COL·LABORACIÓ CENTRE OBERT ESTIU (FITXA 2.1.1 CP) SI AJUNTAMENT MOLLERUSSA 

COL·LABORAICÓ SERVEI INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA 

(FITXA 2.2 C.P) 

SÍ AJUNTAMENT MOLLERUSSA 

COL·LABORACIÓ SERVEI IMMIGRAICÓ (FITXA 7 C.P) SÍ AJUNTAMENT MOLLERUSSA 

COL·LABORACIÓ POLÍTIQUES D’IGUALTAT ( FITXA 37 C.P) SÍ AJUNTAMENT MOLLERUSSA 

OFICINA JOVE (FITXA 42 C.P) SI AJUNTAMENT DE 

MOLELRUSSA 

CONVENI SAI (SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL) LGTBI SÍ DEPARTAMENT DE TREBALL 

AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 

CONVENIS PRÀCTIQUES AMB UNIVERSITATS SEGONS 

DEMANDA 

BLANQUERNA, UOC, UDL... 

 

 

LÍNIES DE SUBVENCIÓ 

Dins de les accions que dúiem a terme, podem acollir-nos a les subvencions de la Diputació en 

matèria de: 

- Ajuts d’Urgència Social 

- Manteniment Programa informàtic Hestia, és el programari que s’utilitza a l’àrea de 

serveis socials on s’enregistren totes les intervencions... 

- Subvenció Teleassistència 
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CONTRACTACIONS DE SERVEIS: 

- FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT (RESIDOM), gestiona el servei d’Ajuda a domicili, 

tan en la seva modalitat social com dependència. 

- DOMUS VI, gestiona el servei de teleassistència 

 

SERVEIS EXTERNALITZATS: 

- Accions de prevenció en temes de consum: CEPS 

- Assessorament psicològic, Anabel Miranda: SIAD 

- Assessorament jurídic, Roser Escolà: SIAD 

- Neuropediatra: CDIAP 

- Supervisions CDIAP: Carlos Larrañaga, Llicenciat en psicologia i especialista en clínica 

infantil i teràpia sistèmica i de famílies 

- Assessorament equip CDIAP: Equip CDIAP SEL-SEGARRA 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT  

 

DE L’EQUIP D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA (2018) 

 

 

 

AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL  

 

 

 

 

CONSELL COMARCAL             
PLA D'URGELL 2018 

Remuneració 
del personal 

Capítol II 
TOTAL 

DESPESES 

Consell 
Comarcal I 
Mollerussa 

Departament 
Treball, Afers 

Socials i 
Família 

TOTAL 
INGRESSOS 

ATENCIÓ  PRIMÀRIA 
   

 

  

EBASP 477.624,52€ 53.805,53€ 531.430,05€ 193.873,40€ 337.556,65€ 531.430,05€ 

CONSELL COMARCAL             
PLA D'URGELL 2018 

Capítol II i IV 
TOTAL 

DESPESES 
Consell 

Comarcal 

Departament 
Benestar 
Social i 
Família 

DIPUTAICÓ 
(resolució 

atorgament 
rebuda maig 

2018) 

TOTAL 
INGRESSOS 

ATENCIÓ  PRIMÀRIA 
  

 

   

AJUTS URGÈNCIA SOCIAL 30.322,26€ 30.322,26€  19.723,83€ 10.598,43€ 30.322,26€ 
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POBRESA ENERGÈTICA  

 

 
 
 

 SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  

 
 

 
 
 

RENDIMENT DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
 

 

  

 

 

 

 

 

CONSELL COMARCAL             
PLA D’URGELL 2018 

Capítol II 
TOTAL 

DESPESES 
Consell 

Comarcal 

Departament 
Benestar 
Social i 
Família 

DIPUTAICÓ 
(resolució 

atorgament 
rebuda maig 

2018) 

TOTAL 
INGRESSOS 

ATENCIÓ  PRIMÀRIA 
  

 

   

POBRESA ENERGÈTICA 14.636,61€ 14.636,61€ 0,59€ 14.636,02€  14.636,61€ 

CONSELL COMARCAL             
PLA D’URGELL 2018 

Remuneració 
del personal 

Capítol II 
TOTAL 

DESPESES 
Consell 

Comarcal 

Departament 
Benestar 
Social i 
Família 

Usuaris 
TOTAL 

INGRESSOS 

ATENCIÓ  PRIMÀRIA 
   

 

   

SAD Social 8.000,00€ 103.563,33€ 111.483,34€ 27.870,84€ 83.612,5€  111.483,34€ 

SAD Dependència  251.962,07€ 251.962,07€ 24.785,94€ 188.971,55€ 38.204,58€ 251.962,07€ 

CONSELL COMARCAL                  
PLA D’URGELL 2018 

Remuneració 
del personal 

Capítol II 
TOTAL 

DESPESES 
Consell 

Comarcal 
Diputació Usuaris 

TOTAL 
INGRESSOS 

ATENCIÓ  PRIMÀRIA 
   

 

   

Serveis de telealarma i 
teleassistència 

19.718,27€ 46.539,78€ 66.258,05€ 14,53€ 19.703,74€ 46.539,78€ 66.258,05€ 
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RENDIMENT DEL SERVEI DE INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA  

 

FITXA 2.1 

 

 

 

FITXA 2.1.1 

 

 

 

FITXA 2.2 

CONSELL COMARCAL                  
PLA D’URGELL 2018 

Extrapressupostari 
TOTAL 

DESPESES 
Ajuntament 
Mollerussa 

 Departament 
Treball, afers 

socials.. 
TOTAL INGRESSOS 

ATENCIÓ  PRIMÀRIA 
  

 

  

Serveis intervenció 
socioeducativa 

41.000,00€ 41.000,00€  41.000,00€ 41.000,00€ 

CONSELL COMARCAL                  
PLA D’URGELL 2018 

Remuneraci
ó del 

personal 
Capítol II Extrapres. 

TOTAL 
DESPESES 

Ajuntament 
Mollerussa 

Departamen
t Treball, 

afers socials 
Diputació 

TOTAL 
INGRESSOS 

ATENCIÓ  PRIMÀRIA 
    

 

  

Serveis intervenció socioeducativa 
(ESTIU) 

6.971,72€ 17.869,38€ 10.802,90€ 35.644,00€  35.644,00€ 35.644,00€ 

CONSELL COMARCAL                  
PLA D’URGELL 2018 

Remuneraci
ó del 

personal 
Cap II 

Projectes 
Mollerussa 

TOTAL 
DESPESES 

Ajunt, 
Mollerussa 

Departament 
de Treball, 

Afers 
Socials... 

TOTAL 
INGRESSOS 

ATENCIÓ  PRIMÀRIA 
    

 

  

Serveis intervenció socioeducativa 
(INFÀNCIA AMB RISC) 

15.404,74€ 1.693,49€ 6.103,77€ 23.202,00€  23.202,00€ 23.202,00€ 
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RENDIMENT DEL SERVEI -SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 

 

 

RENDIMENT DEL SERVEI DE MIGRACIONS I  CIUTADANIA: ACOLLIDA, IGUALTAT I 

COHESIÓ  

 

 

RENDIMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT  

 

 
 

CONSELL COMARCAL                  
PLA D'URGELL 2018 

CAP. II TOTAL DESPESES 
Consell 

Comarca
l 

Departa
ment de 
Treball, 
Afers 

Socials... 

TOTAL INGRESSOS 

ATENCIÓ  ESPECIALITZADA 
  

 

  

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 16,00€ 16,00  16,00 16,00 

CONSELL COMARCAL                  
PLA D'URGELL 2018 

Remuneració 
del personal 

CAP.II Extrapress. 
TOTAL 

DESPESES 

Departament de 
_Treball, Afers 

socials... 
I Fons Social 

Europeu 

TOTAL INGRESSOS 

ATENCIÓ  ESPECIALITZADA 
      

MIGRACIONS I CIUTADANIA 11.120,42€ 6.750,00€ 18.746,58€ 36.617,00€ 36.617,00€ 36.617,00€ 

CONSELL COMARCAL             
PLA D'URGELL 2018 

Remuneraci
ó del 

personal 

Mantenime
nt 

CAP: II 
TOTAL 

DESPESES 
Consell 

Comarcal 

Departament 
Benestar 
Social i 
Família 

Usuaris 
TOTAL 

INGRESSOS 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA 
    

 

   

Serveis de transport adaptat 42.088,1€ 3.872,86€ 18.286,37€ 64.247,33€ 197,74€ 55.931,16€ 8.118,43€ 64.247,33€ 
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RENDIMENT PROGRAMA D’ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES AMB 

DROGODEPENDÈNCIES  

 

 
 

RENDIMENT PROGRAMA MEDIACIÓ SOCIOCULTURAL  

 

 

 

RENDIMENT PROGRAMA POLÍTIQUES D’IGUALTAT  

 

 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I RENDIMENT OFICINA JOVE 

 

 

CONSELL COMARCAL             PLA 
D'URGELL 2018 

CAP. II 
TOTAL 

DESPESES 
Consell 

Comarcal 

Departament 
Benestar 
Social i 
Família 

TOTAL INGRESSOS 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA 
  

 

  

Programes d’atenció social a persones 
amb drogodependències 

16.956,83€ 16.956,83€  16.956,83€ 16.956,83€ 

CONSELL COMARCAL             PLA 
D'URGELL 2018 

Remuneració 
del personal 

Béns 
corrents i 
Serveis 

TOTAL 
DESPESES 

Consell 
Comarcal 

Departament 
Benestar 
Social i 
Família 

TOTAL INGRESSOS 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA 
   

 

  

Programes de mediació sociocultural 0  0   0 

CONSELL COMARCAL             PLA 
D'URGELL 2018 

Extrapress. TOTAL DESPESES 
Ajuntament 
Mollerussa 

Departament 
Benestar 
Social i 
Família 

TOTAL INGRESSOS 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA 
  

 

  

Polítiques de igualtat 9.547,50€ 9.547,50€  9.547,50€ 9.547,50€ 

CONSELL COMARCAL             
PLA D'URGELL 2017 

Remuneració 
del personal 

CAP. II 
Activitats i 
PLJ 

TOTAL 
DESPESES 

Consell 
Comarcal i 
Ens locals 

Departame
nt Benestar 

Social i 
Família 

Fitxa 43 
2017 

TOTAL 
INGRESSOS 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA 
    

 

   

 Fitxa 41 29.873,50€   29.873,50€  29.873,5€  29.873,50€ 

 Fitxa 42 Extrapressupostari  25.000,00€  25.000,00€ 25.000,00€   25.000,00€ 

 Fitxa 43 24.673,16€ 3.713,53€ 21.772,00€ 50.158,69€ 2.739,78€ 46.295,8€ 1.123,07 50.158,69€ 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I RENDIMENT DEL CDIAP 

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I RENDIMENT SIAD  

 

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I RENDIMENT CDA  

 

 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I RENDIMENT MANTENIMENT PROGRAMA INFORMÀTIC 

HESTIA  

 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I RENDIMENT GENT GRAN 

 
 
 
 
 

 

 

CONSELL COMARCAL             
PLA D'URGELL 2018 

Remuneració 
del personal 

CAP: II TOTAL DESPESES 
Consell 

Comarcal 

Departament 
Benestar Social i 

Família 
TOTAL INGRESSOS 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA 
   

 

  

CDIAP 170.038,5€ 35.868,94€ 205.907,44€  205.907,44€ 205.907,44€ 

CONSELL COMARCAL             
PLA D'URGELL 2018 

Remuneració 
del personal 

CAP. II 
TOTAL 

DESPESES 
Consell 

Comarcal 
ICD TOTAL INGRESSOS 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA 
   

 

  

SIAD 18.893,04€ 3.116,75€ 22.009,09€ 3.301,47€ 18.708,32€ 22.009,79€ 

CONSELL COMARCAL             
PLA D'URGELL 2018 

Remuneració 
del personal 

Béns corrents i 
Serveis 

TOTAL 
DESPESES 

MUNICIPIS 
SUBV. MEDI 

AMBIENT 
TOTAL 

INGRESSOS 

CENTRE DISTRIBUCIÓ 
D’ALIMENTS 

25.651,76€ 17.477,21€ 43.128,97€ 32.047,53€ 11.081,44€ 43.128,97€ 

CONSELL COMARCAL             
PLA D'URGELL 2018 

CAP. II 
TOTAL 

DESPESES 
SUBV.  

DIPUTACIÓ 
TOTAL 

INGRESSOS 

HESTIA 3.799,99€ 3.799,99€ 3.799,99€ 3.799,99€ 

CONSELL COMARCAL             
PLA D'URGELL 2018 

CAP. II 
TOTAL 

DESPESES 
FONS 

PROPIS 
TOTAL 

INGRESSOS 

GENT GRAN 640,96€ 640,96€ 640,96€ 640,96€ 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DE SERVEIS 

PÚBLICS CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL  

 

Contracte Programa 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELL COMARCAL             
PLA D’URGELL 2018 

Remuneració 
del personal 

Mantenim. CAP II i/o IV 
TOTAL 

DESPESES 
ENS LOCAL 

Departament 
Benestar 
Social i 
Família 

ALTRES 
(DIPUTACIÓ

, 
USUARIS...) 

TOTAL 
INGRESSOS 

ATENCIÓ  PRIMÀRIA 
    

 

      

Serveis d’atenció 
domiciliària 

        

    EBASP 477.624,52€  53.805,53€ 531.430,05€ 193.873,40€ 337.556,65€  531.430,05€ 

    AUS   30.322,26€ 30.322,26€  19.723,83€ 10.598,43 30.322,26€ 

Pobresa Energètica (2016-17)   2.479,02€ 2.479,02€  2.479,02€  2.479,02€ 

Pobresa energètica (2017-18)   12.157,59€ 12.157,59€ 0,59€ 12.157,00€  12.157,59€ 

    SAD Social 8.000,00€  
103.483,34

€ 
111.483,34€ 27.870,84€ 83.612,5€  111.483,34€ 

    SAD Dependència   
251.962,07

€ 
251.962,07€ 24.785,94€ 188.971,55€ 38.204,58€ 251.962,07€ 

    Serveis de teleassistència 19.718,27€  46.539,78€ 66.258,05€ 14,53€  66.243,52€ 66.258,05€ 

    Servei de intervenció         
    Socioeducativa (FITXA 2.1) 

EXRAPRESS  41.000,00€ 41.000,00€  41.000,00€  41.000,00€ 

Fitxa 2.1.1 6.971,72€  17.869,38€ 24.841,11€  24.841,11€  24.841,11€ 

 EXTRAPRES  10.802,90€ 10.802,90€  10.802,90€  10.802,90€ 

Fitxa 2.2 15.404,74€  1.693,49€ 17.098,23€  17.098,23€  17.098,23€ 

 EXTRAPRES  6.103,77€ 6.103,77€  6.103,77€  6.103,77€ 

     Centre distribució 
d’aliments 

25.651,76€  17.477,21€ 43.128,97€ 32.047,53€  11.081,44€ 43.128,97€ 

Programa informàtic Hestia   3.799,99€ 3.799,99€   3.799,99€ 3.799,99€ 

TOTAL 553.371,01€  599.493,33 1.152.867,35 278.592,83€ 744.346,56€ 129.927,96 1.152.867,35 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA         

ATENCIÓ PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ 

        

Violència de gènere   16,00€ 16,00€  16,00€  16,00€ 

Migracions i Ciutadania 11.120,42€  6.750,00€ 17.870,42€  17.870,42€  17.870,42€ 

 EXTRAPRES  18.746,58€ 18.746,58€  18.746,58€  18.746,58€ 

Transport adapatat 42.088,1€ 3872,86 18.286,37€ 64.247,33€  55.931,16€ 8.118,43€ 64.247,33€ 

Atenció a persones amb 
drogodependènices 

  16.956,83€ 16.956,83€  16.956,83€  16.956,83€ 

Atenció al poble gitano    0,00€    0,00€ 

Oficiona jove Fitxa 41 29.873,50€   29.873,50€  29.873,50€  29.873,50€ 

Fitxa 42 EXTRAPRES  25.000,00€ 25.000,00€  25.000,00€  25.000,00€ 

Fitxa 43 24.673,16€  3.713,53€ 28.386,69€ 2.739,78€ 25.646,91€  28.386,69€ 

 EXTRAPRES  21.772,00€ 21.772,00€  21.772,00€  21.772,00€ 

Fitxa 37 (Polítiques igualtat) EXTRAPRES  9.547,5€ 9.547,5€  9.547,5€  9.547,5€ 

Gent gran   640,96€ 640,96€ 640,96€   640,96€ 

TOTAL 107.755,18€ 3.872,86 121.429,77 233.057,81€ 3.380,74€ 224.600,64€ 8.118,43€ 233.057,81€ 
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Convenis 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL COMARCAL             
PLA D'URGELL 2018 

Remunera
ció del 

personal 

Manteni
ment 

Béns 
corrents i 
Serveis 

TOTAL 
DESPESES 

Consell 
Comarcal 

Departament 
Benestar 
Social i 
Família 

Usuaris 
TOTAL 

INGRESSOS 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA 
    

 

   

CDIAP 170.038,5  35868,94 205.907,44  205.907,44  205.907,44 

SIAD 18.893,04  3116,75 22.009,79 3.301,47 18.708,32  22.009,79 
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GRAU D’ACOMPLIMENT D’OBJECTIUS GENERALS 2018: 
 

- Consolidació equip administratiu 
- Sostenibilitat de tota l’àrea, tenint en compte la situació de maternitat de coordinació. 
- Inici de treball amb el programa Annexa 
- Millorar la documentació relativa als informes de tancament econòmic 
- Ajustar cada cop més l’equilibri econòmic de tota l’àrea, garantint la seva optimització 

de serveis i la sostenibilitat. 
- Redacció de la proposta del projecte de mediació sociocultural 
- Consolidació de les reunions de coordinació amb l’empresa que gestiona el Servei 

d’Ajuda a Domicili. 
- Creació de comissions trimestrals per a la supervisió i control de la prescripció tècnica 

de serveis. 
- Creació de grups de treball amb periodicitat setmanal per tal de poder fer treball de 

casos. 
- Inici del projecte E-Set. Fase estudi; per tal de poder estructurar el procediment 

administratiu dels nostres tràmits. 
- Elaboració de memòria anual. 
 

 
 
PROPOSTES DE MILLORA PER AL 2019-2020: 

-  
Implementació PROJECTES MEDIACIÓ SOCIOCULTURAL 

- Domini de tots els professionals de l’àrea de l’eina informàtica per a la implementació 
del model d’administració electrònica, en aquest cas, Annexa. 

- Implementació i control de tots els professionals de la metodologia de treball E-set, en 
relació als procediments administratius a seguir, en els nostres tràmits. 

- Licitació del servei de teleassistència i ampliació de serveis perifèrics. 
- Licitació SAD 
- Revisió de reglament de règim intern, del Servei d’Ajuda a Domicili. 
- Consolidació de l’organització tècnica de l’àrea d’atenció a les persones, que consisteix 

en: 
o Augmentar membres equip CDIAP 
o Augmentar equip del SIS 
o Organitzar el servei de SIAD, Immigració i mediació gitana. 

- Crear taules de treball per a promoure l’àmbit d’actuació preventiu. 
- Millorar el treball amb xarxa i creació de coordinacions periòdiques amb entitats del 

tercer sector 
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TÈCNICA SSB 

ANY 2018 

Àrea d’ Atenció a les Persones 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell  
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B. CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS: 
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2. Nombre d’usuaris atesos 

     3. Comparativa d’usuaris atesos en els últims  anys 
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A. EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA (EBASP). 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

La memòria que us presentem a continuació és un recull de la feina feta per l’Equip Bàsic 

d’Atenció Social Primària del Pla d’Urgell durant l’any 2018 on hem  recollit, analitzat i 

interpretat  les dades més significatives de les actuacions portades a terme en el marc dels 

diferents programes.  

L’ Equip Bàsic d’Atenció Social Primària del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (EBASP) atén 

tots els municipis de la comarca.  Durant el 2018 l’equip tècnic ha estat format pels següents 

professionals:  la coordinadora de l’àrea d’atenció a les persones, vuit  treballadores socials , 

quatre educadores socials i tres administratives. Els professionals esmentats actuen 

directament en el territori i es desplacen als diferents municipis, les seves tasques estan 

organitzades mitjançant quatre sectors de població que engloben diferents municipis.  

A més de l’equip propi dels serveis socials bàsics i adscrita als mateixos, es compta amb un 

altra tècnica, una  treballadora social que és la professional referent del Centre de Distribució 

d’Aliments. 

Les principals actuacions professionals de l’EBASP  tenen l'objectiu d'atendre les necessitats 

socials més immediates, generals i bàsiques de les persones i famílies del territori. També 

contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les 

persones en situació de risc social o exclusió. 

 

Les funcions principals dels equips tècnics que ofereixen aquest servei són les següents: 

• Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, 

prevenció i tractament social i educatiu. 

• Fer propostes d'atenció a les persones i d'interès per a la comunitat, dissenyar 

programes d'actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de 

benestar. 

• Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió 

dels tràmits. 
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2. EQUIP TÈCNIC DE L’EBASP: 

 
L’ EBASP (Equip Bàsic d’Atenció Social Primària) és l’equip més nombrós de l’àrea 

d’atenció a les persones. Durant el 2018 hi ha hagut una ampliació de professionals  a 

fi de donar compliment a les ràtios que marca el departament de Treball, Afers Socials I 

famílies. Aquest increment de professionals era imprescindible en relació al volum 

d’intervencions que es realitzen anualment.  

Les professionals es distribueixen en quatre sectors comarcals, segons nombre de 

població. Excepte el suport administratiu que està centralitzat a la seu del Consell 

Comarcal. 

La seva missió és la d’assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a 

viure dignament durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de les 

necessitats personals bàsiques i socials, i contribuint al benestar de les persones i dels 

grups en la comunitat potenciant l’apoderament i l’autonomia de les persones. 
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3. SECTORS DE POBLACIÓ I PERMANÈNCIES 

 
La relació de sectors de població i les permanències realitzades a cada municipi  durant l’any 
2018 ha estat la següent: 
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4. FUNCIONS DE L’EQUIP PROFESSIONAL: 

 

4.1 FUNCIONS GENERALS DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS: 

- Avaluar les situacions de necessitat 

- Oferir informació i assessorament en relació als drets i els recursos socials 

- Dissenyar programes individuals d'atenció per a persones dependents 

- Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport 

- Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents 

- Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris 

- Gestionar prestacions d'urgència social i determinades prestacions econòmiques 

- Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció col·lectiva, a nivell grupal i comunitari 

 

4.2 FUNCIONS DE LES  TREBALLADORES SOCIALS 

 

• Assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure dignament durant 

totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de les necessitats personals 

bàsiques i socials. 

• Contribuir  al benestar de les persones i dels grups en la comunitat potenciant 

l’apoderament i l’autonomia de les persones 

• Realitzar atenció directa a persones o famílies amb problemàtiques socials. 

• Promoure, mitjançant els programes socials existents, la participació de persones i 

famílies en la consecució del seu benestar social. 

• Detectar i intervenir en situacions d’especial atenció, en relació al risc social. 

• Informar, orientar i donar a conèixer els recursos existents. 

• Promoure la inserció i la integració de persones al territori 

 

4.3 FUNCIONS DE LES EDUCADORES SOCIALS: 

 

• Detectar problemàtiques relacionades amb infants , adolescents i joves que es troben 

en situacions de risc social 

• Valorar i intervindré en situacions de risc social, amb caràcter educatiu. 

• Donar suport i potenciar  tot allò que  aporti una millora per desenvolupar el procés 

evolutiu dels infants. 

• Potenciar el procés de socialització i integració dels menors en el seu entorn habitual. 

• Conèixer la realitat que envolta al menor , aportant orientacions i derivant si cal als 

serveis especialitzats per tal de reduir o resoldre la seva situació de risc. 

• Apropar als menors a la xarxa de recursos i serveis de l’entorn per tal que pugui rebre 

suport. 

• Informar i assessora en aspectes bàsics. 

• Coordinar-se amb entitats i institucions de l’entorn  del cap pedagògic, assistencial, 

terapèutic, laboral... 
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5. INTERVENCIONS / PERSONES ATESES PER MUNCIPIS 

 
5.1 Nombre d’ intervencions amb usuaris durant el 2018 per municipis.  
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6.2 Nombre d’intervencions amb usuaris durant el 2018 per Sectors: 
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5.2   Comparativa intervencions amb usuaris en els  últims 5 anys: 
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6. PROBLEMÀTIQUES SOCIALS: 

 
Els serveis bàsics d’atenció social atenen persones i entorns amb necessitats respecte a la millora de 

la seva inclusió en el context on viuen. A l’hora de treballar amb les persones s’atenen diferents tipus 

de problemàtiques que s’agrupen en els següents grups teòrics:  

 

▪ Persones a qui no se’ls identifica cap problemàtica social, ni factors de risc d’exclusió: persones i/o 

famílies que requereixen del serveis socials una atenció concreta i específica: orientació en un tràmit 

o recurs, assessorament puntual... Pot implicar elaboració d’informes, acompanyament a la sol·licitud 

d’una prestació, però no hi ha un treball sostingut en el temps.  

 

▪ Famílies i persones vulnerables (o risc d’exclusió) en un o més àmbits d’exclusió, i que necessiten 

del serveis socials, un seguiment estratègic de contenció i/o estabilització, que probablement anirà 

acompanyat d’actuacions de gestió i mobilització de recursos (per minimitzar l’impacte que implica la 

pèrdua de recursos econòmics, no poder accedir a una feina o patir una malaltia que dificulti la relació 

amb altres....). En aquests casos els serveis socials són clau com a instruments de connexió amb la 

xarxa i en el suport i acompanyament personal.  

 

▪ Persones i famílies excloses en un o més d’un àmbit d’exclusió. En aquests casos necessitaran dels 

serveis socials una més alta intervenció socioeducativa i un treball a més llarg termini. Els serveis 

socials no només seran qui connectin les realitats de les famílies amb la xarxa sinó també qui treballa 

i les acompanya per modificar aquestes realitats. 
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Durant el 2018 les problemàtiques més tractades des de serveis socials han estat les relacionades 

amb temes de salut i d’atenció a les drogodependències, seguides de les relacionades amb persones 

amb discapacitat. 

En aquest últim any s’han incrementat notablement les intervencions relacionades amb temes  

econòmics, especialment les relacionades amb l’aplicació de la llei 24/2015. A la comarca s’han citat 

207 persones  per deutes amb les companyies de subministraments bàsics i s’han emès 54 informes 

acreditatius de la situació de vulnerabilitat, a fi d’evitar talls. 

En relació a les intervencions relacionades amb la problemàtica d’habitatge constatar que hi ha un 

increment dels desnonaments judicials. Durant el 2018 s’han emès 38 informes sol·licitant l’accés als 

habitatges de la mesa d’emergències socials i 37 informes per accedit a les ajudes per deutes de 

lloguer o hipotecaris. 
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7. PRESTACIONS D’ATENCIÓ A LA PROBRESA I A L’EXCLUSIÓ SOCIAL: 
 

 
Des de l’EBASP es gestionen dos tipus de prestacions per a fer front a la pobresa i a l’exclusió social: 

Les prestacions per ajudes d’urgència social: són ajudes de pagament únic i de caràcter urgent, 

dirigides a cobrir les necessitats bàsiques d’aquelles persones i/o famílies mancades de recursos 

suficients per a fer front a despeses bàsiques i especifiques. Per evitar o pal·liar situacions d’exclusió 

social i sempre incloses dins el pla de treball elaborat per les  tècniques de l’EBASP.  

Es concedeixen  vinculades a una situació puntual, concreta que no pot ser atesa per la persona o 

família. 

 

 

 

Imports expressats en euros 
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Les ajudes per pobresa energètica:  Es concedeixen vinculades a la comunicació per part de 

l’empresa subministradora del deute en relació als subministraments d’aigua, gas i llum. L’ EBASP 

valora la situació socioeconòmica de la persona/família i emet el corresponent informe de 

vulnerabilitat.  Estan subjectes a  la llei 25/2015 i al Reglament regulador de les ajudes per aquest 

concepte.  

Els deutes d’usuaris/famílies acreditats per ells i per les companyies subministradores corresponen a: 

Gas Natural, Endesa i Sorea.  

 

 

 

 

Imports expressats en euros 
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8. PRESTACIONS DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA 

DEPENDÈNCIA: 
 

 
8.1 Plans individuals d’atenció   

 

El Programa individual d'atenció (PIA) és l'instrument que utilitzen els serveis socials per determinar 

les modalitats d'intervenció més adequades a les necessitats de les persones d'entre els serveis i 

les prestacions econòmiques previstes pel seu grau de dependència. 

El PIA incorpora la participació de la persona beneficiària i/o la família o les entitats tutelars que la 

representin. 

Per confeccionar aquest programa, la persona professional té en compte l'estudi dels aspectes 

socials i de l'entorn de la persona sol·licitant, la capacitat econòmica, les preferències i necessitats, 

així com les disponibilitats de recursos a l'hora d'acordar els serveis o les prestacions més adients 

a la seva situació personal. 

 
      

 
 
 
L

e

s 

g

e

s

tions relacionades amb la llei estatal 39/2006, coneguda popularment com llei de la dependència 

són nombroses. Aquestes inclouen les sol·licituds de valoració i revisió de grau de dependència i 

totes les modificacions o comunicacions que es realitzen en relació als PIA.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2018 SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 

PIA 106 68 73 95 

GESTIONS  180 120 82 129 
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8.2 Servei d’atenció domiciliaria 

 
El Servei d’ajuda a domicili (SAD) és un servei d’atenció social realitzat al domicili consistent en un 

conjunt organitzat i coordinat d’accions adreçades a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i 

suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament, d’integració social o 

manca d’autonomia personal. 

Poden ser beneficiaris del Servei d’Ajuda a Domicili les persones i/o nuclis familiars que es troben en 

situació de manca d’autonomia temporal o permanent, situació de dependència, negligència o 

incapacitat per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana per motius físics, psíquics o 

socials. 

Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics que fan l’estudi i 

seguiment de la situació social. I el servei al domicili és realitzat per un equip professional, de l’empresa 

a la qual s’ha adjudicat la realització d’aquest. 

Al Pla d’Urgell a 31 de desembre de 2018 hi ha  274 persones/famílies que es beneficien d’aquest 

servei.  I s’han realitzat un total de 6466.5 hores d’atenció de SAD SOCIAL i 13123.5 hores d’atenció 

de SAD DEPENDÊNCIA. 
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8.3 Servei de teleassistència 

 

Constitueix una modalitat del servei d'atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, permet 
detectar situacions d'emergència, donar una resposta rapida a aquestes situacions i garantir la 
comunicació permanent de la persona amb l'exterior. Aquest servei es presta mitjançant el suport d'un 
equip de professionals i de les tecnologies més adequades. 
El servei funciona mitjançant el telèfon i permet a l’usuari, tan sols prement un botó, establir contacte 
 directe amb la central de control i també es realitza un seguiment permanent. 

 

Perfil d’accés: 
 

• Persones majors de 65 anys 

• Viure sol o estar sol la major part del dia. 

• Disposar de línia telefònica. 

• Els usuaris no han de patir malalties físiques o psíquiques que limitin la capacitat per fer 
funcionar l’aparell. 
 

Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics que fan l’estudi i 
posterior valoració de la situació.  

Al Pla d’Urgell a  31 de desembre de 2018 hi ha 334 llars que es beneficien d’aquest servei, amb 
un total de 410 aparells actius. 
 

8.4 Servei de transport adaptat 

Servei complementari de suport als serveis socials d'atenció especialitzada a persones amb 
discapacitat o dependència, consistent en la prestació d'un sistema de transport adaptat al grau de 
necessitat de suport de les possibles persones usuàries. 
Possibilita l'accés a les persones amb discapacitat o dependència als serveis socials d'atenció 
especialitzada o aquells altres que permetin garantir la seva integració. 
Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics que fan l’estudi i 
posterior valoració de la situació.  

Al Pla d’Urgell a  31 de desembre de 2018 hi ha 13 persones/famílies que es beneficien d’aquest 
servei 

 
 

8.5 Targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat. 
 
La targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda és el document que dóna dret a aturar o 

estacionar el vehicle que els transporta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no 
impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les 
ordenances municipals de la localitat corresponent. 

Hi ha tres modalitats: 

• Targeta per a persones conductores 
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• Targeta per a persones no conductores 

• Targeta per a transport col·lectiu 

L’ EBASP informa als usuaris i en realitza la tramitació. Durant el 2018 al Pla d’Urgell s’han 
entregat  85 targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat. 

 
9. PRESTACIONS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA: 

 
 
9.1 Beques de menjador escolar 
 

Des dels Serveis socials Bàsics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, es tramiten i valoren  les beques 

de menjador gestionades des d’Educació i concedides per la Generalitat a través del Consell Comarcal. 

 

A banda, es valoren individualment aquells casos de menors escolaritzats i/o empadronats al municipi, 

que requereixin la concessió de la beca, per a garantir l’estabilitat i afavorir la seva situació . 

 

Durant el 2018 s’han gestionat 529 sol·licituds de beca per menjador escolar. D’aquestes un total 

de 401 sol·licituds han estat aprovades. I de les que han estat denegades, el principal motiu 

d’aquesta denegació és la superació del llindar econòmic. 

 
 

9.2 Coordinacions amb serveis especialitzats (EAIA) 
 

 
L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) és un servei especialitzat d’atenció a la infància i 

a l’adolescència en situació de risc social o desemparament, així com les seves famílies. L’EAIA 

estudia les situacions d’alt risc detectades i proposa les mesures més adequades. L’EAIA Lleida zona 

sud és un servei supracomarcal, que comprèn les comarques de: Les Garrigues, El Pla d’Urgell, La 

Segarra i l’Urgell. 

Durant el 2018 han estat 46 els expedients que han treballat conjuntament les tècniques de 

l’EBASP i l’EAIA. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

38 

 

10.  ACTIVITATS FORMATIVES: 
 
 
L’equip bàsic de serveis socials durant el 2018 ha participat en les següents formacions: 

 

• Noves aportacions en intervencions familiars amb progenitors separats en conflicte. 

• L’impacte de les noves tecnologies en infants, adolescents i joves: oportunitats i riscos.  

• Metodologia e-set. 

• Com gestionar les emocions del professional d’ajuda. 

• La mediació: eina de millora de les relacions humanes i socials. 

• Atenció a les persones a través de la teràpia sistèmica. 

• Parlem de  l’islam de forma apropiada. La terminologia no és innocent. 

• La soledat en la vellesa. El soroll del silenci. 

 

 

11.  COL.LABORACIÓ AMB LA UDL. 

 
Col·laboració amb la facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social  de Lleida, supervisant i 

acompanyant alumnes de pràctiques del Grau en Treball Social. Els alumnes mitjançant l’estada 

als serveis socials bàsics han de ser capaços d’aprendre correctament el funcionament d’una 

institució de serveis  socials mitjançant l’observació directa.  Durant el 2018 s’han supervisat les 

pràctiques I d’una alumna del curs 2017/2018. 
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12.  ACOMPLIMENT D’OBJECTIUS 2018 

 

• Durant el 2018 s’ha consolidat l’estructura de l’equip professional. S’han incorporat nous 

professionals, concretament dues educadores socials,  i s’ha millorat l’organització tècnica amb 

la incorporació de la figura de la professional referent de  l’EBASP. 

 

• S’han creat grups de treball de casos, on setmanalment es treballen situacions  personals o 

familiars amb  problemàtiques socials greus. En aquests grups es treballen les diferents 

situacions de manera multidisciplinària,  per la consecució dels objectius plantejats en els plans 

de treball i a fi d’obtenir els resultats més òptims pels usuaris o famílies. 

 

• S’ha consolidat , amb una periodicitat trimestral, la Comissió tècnica de serveis socials, que 

incorpora la comissió de seguiment del servei d’atenció domiciliaria i el seguiment de totes les 

modificacions que hi pugui haver en relació als recurs de  serveis socials que gestiona el 

Consell Comarcal. Formen part d’aquesta comissió : la Consellera de l’àrea d’atenció a les 

persones, la Coordinadora de l’Àrea, la professional referent i  tot l’equip tècnic dels serveis 

socials bàsics. 

 

• S’ha iniciat el canvi cap a la implementació de procediments electrònics. S’han realitzat 

diverses formacions i s’ha començat a treballar amb un gestor d’expedients (Annexa).  

 

• A nivell comunitari s’han realitzat els primers contactes amb les entitats socials del territori a fi 

de millorar el treball en xarxa i poder tenir espais on treballar conjuntament. 

 

• S’ha participat activament en els grups de treball per problemàtiques relacionades amb 

l’habitatge a la ciutat de Mollerussa. Participant en les reunions del GSI i a les de l’EPI. 

 

• S’ha consolidat la figura de la professional referent de l’Àrea de la Gent Gran. Professional 

referent per a totes les llars de gent gran de la comarca i que des de mes de maig  participa 

activament al Programa contra el maltractament de les persones grans  del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies. I també forma part de la Taula de la Gent gran, de l’ 

Ajuntament de Mollerussa.  
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13. PROPOSTES DE MILLORA EN LA QUALITAT DE LES INTERVENCIONS: 

 

• Consolidació de l’equip tècnic: 

Intentant en tot moment aproximar-nos al compliment de les ràtios professionals que marca el 

contracte programa a mb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per l’any 2020. 

En quan a l’estructura de treball, trimestralment és continuarà portant a terme  la Comissió 

tècnica de serveis socials així com també es donarà continuïtat a les reunions setmanals de 

treball de casos. 

 

• Supervisió de l’EBASP   

La supervisió i l'assessorament  professional és una pràctica comuna, acceptada i reconeguda 

molt especialment des del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya i que es troba dins 

l'àmbit de la formació permanent. La llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials en el 

seu Article 45 de Mesures de suport i protecció als professionals estableix que les 

organitzacions de serveis socials (públics) han de garantir als professionals la supervisió, el 

suport tècnic i la formació permanent que els permeti donar una resposta adequada a les 

necessitats i les demandes de la població 

Durant el proper any incorporarem les sessions de supervisió tècnica a l’EBASP. La supervisió 

és una eina imprescindible per a millorar  progressivament l’atenció a la població i reforçarà la 

tasca  dels professional a través d'un espai de trobada, intercanviant i reflexionant per cercar 

entre els aquests diferents enfocaments del diagnòstic social i estratègies en la intervenció amb 

els diferents usuaris. També es treballarà  el posicionament d'aquests professionals amb 

relació a l'equip. 

 

• Implantació de la metodologia e-Set 

Per a dotar a l’equip bàsic de serveis socials de nous hàbits de treball i  de recursos per ser 

més eficients en les seves tasques diàries, durant el proper any s’ incorporarà la metodologia e-

Set. Durant  el mes de març es començaran a posar les bases d’aquest nou mètode, mitjançant 

reunions de treball entre els tècnics del Consell Comarcal i l’empresa gestora. I posteriorment 

s’anirà incorporant el nou sistema de treball digital a l’equip de serveis socials. 

 

• Promoció del treball social comunitari: 

Es crearan procediments i protocols de treball , prioritzant els àmbits d’atenció a  la infància i 

del foment del voluntariat,  que promoguin el treball social comunitari. Per a cercar alternatives  

i noves formes de treballar,  incrementant tasques relacionades amb la prevenció.  

Es crearan taules de treball per a dinamitzar el treball social comunitari en els altres sectors de 

població. 

 

• Incrementar el treball en xarxa: 

 

S’establiran calendaris de reunions amb les entitats de serveis socials i de salut  del territori a fi 

d’unir esforços en benefici dels usuaris i de la societat, amb l’objectiu de millorar  les relacions 

entre els diferents actors socials,  amb pautes de vinculació mútua i de reciprocitat quotidiana. 
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B. CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS (CDA): 

 

1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI. 

El Centre de Distribució d’Aliments del Pla d’Urgell vol facilitar aliments bàsics a persones i famílies 

que tenen dificultats econòmiques,  per cobrir adequadament les seves necessitats d’alimentació. 

El projecte neix de la suma d’esforços d’institucions públiques, de les entitats del tercer sector i de 

la societat civil. El centre pretén dignificar els tradicionals sistemes de lliurament d’aliments, amb la 

regulació  de les entregues i facilitant  que les persones puguin escollir el tipus de productes de la 

cistella. Garantint els aliments bàsics mínims per a una alimentació equilibrada. 

Els professionals dels serveis socials bàsics són els responsables de la derivació de les persones 

beneficiàries al centre, amb l’aplicació dels  criteris de valoració i derivació establerts en el 

reglament regulador del servei. 

Es treballa per afavorir la coresponsabilitat dels participants mitjançant  la possibilitat de 

confeccionar la seva pròpia cistella i amb la realització de tallers de formació en temes de foment 

de l’autonomia de les persones. També es promouen des del centre: el voluntariat social i el foment 

de la solidaritat del món empresarial. 

Des de la seva inauguració s’ha millorat notablement  el sistema de repartiment mitjançant 

l’aplicació del programa informàtic E-Qualiment, que genera un calendari de recollida anual per a 

cada unitat familiar. En aquest hi consten les dates de recollida, facilitant a les famílies la seva 

organització. El nombre de repartiments que els hi correspon anualment queda estipulat en la 

valoració professional mitjançant l’aplicació dels criteris tècnics. 

Hem de destacar, també, l’increment en el nombre de col·laboracions amb el CDA. La més valuosa 

és la de les entitats del tercer sector. Caritas i Creu Roja del territori ens aporten un suport  

indispensable mitjançant el temps de dedicació del seus voluntaris i donant  molt suport  quan es 

realitza el Gran Recapte d’Aliments. Un altra col·laboració que ha anat creixent és la dels alumnes 

dels centres de secundària de la comarca. I també la d’algunes d’empreses que destinen, 

puntualment, una part del temps dels seus treballadors.  
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2. NOMBRE D’USUARIS ATESOS: 

Durant el 2018 han estat 1904 persones les que s’han beneficiat del centre de distribució 

d’aliments.  

Aquest nombre de persones està distribuït en 577 famílies de la comarca.  
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3. COMPARATIVA D’USUARIS ATESOS EN ELS ÚLTIMS ANYS:  

 

  2015 2016 2017 2018 

Barbens 60 25 23 54 

Bell-Lloc d'Urgell 148 103 58 119 

Bellvís, Els Arcs 28 21 28 28 

Castellnou de Seana 5 2 18 34 

Fondarella 30 18 7 14 

Golmés 60 36 44 59 

Ivars d'Urgell 78 45 35 29 

Linyola 78 53 63 70 

Miralcamp 122 65 47 53 

Mollerussa 1175 1024 1010 1147 

Palau d'Anglesola 109 100 106 101 

El Poal 0 1 0 8 

Sidamon 23 7 7 7 

Torregrossa 116 63 78 149 

Vilanova de Bellpuig 19 11 10 19 

Vilasana 23 19 14 13 

Total 2074 1593 1548 1904 

 

 

 

 

 
                      CDA El Pla d’Urgell 
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4. PROCEDÈNCIA DELS ALIMENTS: 
 

• La procedència dels aliments que arriben al CDA, són de la Comunitat Econòmica Europea, 

mitjançant una sol·licitud que es realitza anualment. Aquests aliments arriben en 3 Fases. 

• Altra procedència important, és el Banc D’Aliments de Lleida, que distribueix setmanalment al 

CDA, fruita i verdura, i molts cops d’altres aliments com poden ser làctics. 

• Altra procedència d’aliments molt important és el “Gran Recapte d’Aliments”, que es realitza 

anualment a finals d’any. Que explicaré amb més detall més abaix. 

• També ens arriba aliments gràcies al projecte de malbaratament alimentari, que consisteix en 

la retirada d’aliments que els diferents comerços realitza i ens entreguen a nosaltres. 

• Aquest supermercats tenen un conveni de col·laboració amb Banc d’Aliments de Lleida, que 

cedeix al CDA de la Comarca del Pla d’Urgell. 

• Actualment tenim conveni amb Plufresc, que en proveeix sobretot de peix congelat, Caprabo , 

que ens dona, carn, làctics i diferents aliments i a finals d’any també amb supermercat Lydl. 

 

5. CONTROLS INTERNS: 
 
Tenim diferents controls interns 

• Es porta la traçabilitat de l’aliment que arriba al CDA, quin dia arriba, a quina tª que es troba, les 

condicions del aliment i com s’emmagatzema (magatzem, càmera de fred o càmera de 

congelació). 

• També es porta un control dels kg de fruita i verdures que es reparteixen diàriament. 

 

6. CONTROLS EXTERNS: 
 

També tenim diferents controls externs 
• Mensualment es realitza un informe a Banc d’Aliments dels aliments que es recuperen, del 

programa de malbaratament alimentari. 

• També el CDA, té les seves diferents inspeccions de salut, que sempre està a la nostra 

disposició per poder consultar qualsevol dubte que tinguem. També en facilita formació de 

manipulació d’aliments per als voluntaris que acudeixen setmanalment. 

• També hi ha 2 inspeccions anuals de la CCEE. Una en la que es fan un control de full d’entrega 

d’aliments estiguin ben complimentats i signats per les famílies que recullen aquets aliments i 

una altre de seguiment en el que es controla que aquets aliments han estan repartits. 

• Trimestralment s’envia un informe trimestral dels aliments recuperats del programa de 

malbaratament alimentari a l’Agència de Residus de Catalunya. 
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7. TREBALL AMB XARXA: 
 
Un any més hem organitzat, amb la col·laboració de Càritas, Creu Roja i Banc dels Aliments, el 
Gran Recapte d’Aliments. 
 
En aquesta edició es van recollir 21.449 quilos d’aliments. El nombre d’aliments recollits en les 
quatre darrers edicions ha anat augmentant de manera important. 
 
Una de les grans virtuts del Gran Recapte del Pla d’Urgell és, a banda de la quantitat 
d’aliments que es recull, la gran implicació de persones que col·laboren en l’organització de 
l’acte, establiments comercials, empreses i entitats de manera desinteressada. En aquesta 
ocasió es van implicar més de 150 persones col·laboradores, es va reforçar el suport per al 
transport amb entitats, i es van habilitar 11 punts de recollida entre Mollerussa i Golmés i  a 
diferents espais dels 16 municipis de la comarca. La campanya és, també, una oportunitat 
magnífica perquè les persones que col·laboren i les entitats estableixin lligams i relacions que 
reforcen la seva tasca.  

 
 
 
Taula 9. Evolució del nombre de quilos d’aliments recollits al Gran Recapte.  Pla d’Urgell 
2014-2017 

 
 
 
 

 
Font: Elaboració pròpia SSB 
 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 

41.176 kg 22.452 kg 21.449 kg 20.520 kg 
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1er trimestre 2018 

 

 

2o  trimestre 
2018      

Classificador Quantitat 
(kg)  

Classificador Quantitat 
(kg)     

Làctis 228,00  Làctis 368,1     
Carn, peix i ous 195,00  Carn, peix i ous 304,8     
Verdura, hortalisses i tubercles 4,00 

 

Verdura, 
hortalisses i 
tubercles 

391 

    
Pasta i arròs 2,00  Fruita i derivats 6     
Cereals i derivats 31,00  Pasta i arròs 18     
Dolços 10,00 

 

Cereals i 
derivats 

45,5 

    
Café, cacao i infusions 3,00  Dolços 26     
Oli i greixos 25,00 

 

Café, cacao i 
infusions 

12 

    
Precuinats 87,00  Oli i greixos 5,1     
Altres aliments 32,5  Brous 6     

Total 617,50  Precuinats 168       

 
Begudes 0,5       

 

Especies, salses i 
condiments 

1 

    

   
Higiene infantil 3     

   
Neteja de la llar 6     

   
Altres aliments 45,3     

   
Total 1406,3  
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3er trimestre 2018   

4rt trimestre 
2018      

Classificador Quantitat 
(kg)  

Classificador Quantitat 
(kg)     

Làctis 374,3  Làctis 99     
Carn, peix i ous 317,3  Carn, peix i ous 349,8     
Verdura, hortalisses i tubercles 229 

 

Verdura, 
hortalisses i 
tubercles 

2 

    
Fruita i derivats 24,3  Fruita i derivats 61,05     
Pasta i arròs 19  Pasta i arròs 131     
Cereals i derivats 72 

 

Cereals i 
derivats 

74 

    
Dolços 73  Dolços 53     
Café, cacao i infusions 21 

 

Café, cacao i 
infusions 

25 

    
Oli i greixos 12  Oli i greixos 3     
Brous 5  Brous 8     
Precuinats 155  Precuinats 70     
Begudes 36  Begudes 2,25     
Especies, salses i condiments 4 

 

Especies, salses i 
condiments 

17 

    
Higiene infantil 1  Higiene infantil 3     
Altres aliments 206,3  Neteja de la llar 1     

Total 1549,2  Altres aliments 449,3     

   
Total 1348,4     
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INTRODUCCIÓ 

 

Aquesta memòria pretén ser un resum general i explicatiu del Servei d’intervenció socioeducativa no 

residencial itinerant per a infants i adolescents durant el període lectiu entre el 2017 i el 2018.  

Primerament, hi ha una apartat on s’exposen els canvis més significatius que hi han hagut en aquest 

servei respecte a l’any anterior. 

Tot seguit, s’explica una segona secció amb els objectius generals i específics del servei, seguit del 

funcionament i la organització. En aquest tercer apartat s’especifica quins són els professionals que hi 

treballen, quina organització es segueix, la valoració de les reunions i la infraestructura.  

Per acabar, s’exposa un últim apartat amb la valoració general i les perspectives de futur i, finalment, 

un apartat amb els annexos convenients. 

 

DEFINICIÓ 

 

Paradigma de intervenció adreçada a infants de 0-18 anys, amb la intencionalitat d’establir un pla 

educatiu familiar per tal de promoure i potenciar les seves habilitats comunicatives, relacionals. 

Els professionals fan un acompanyament temporal per dotar d’estratègies i eines per millorar el vincle i 

la situació familiar. 

Es treballa per habilitats i competències i es pretén promoure l’empoderament dels individus que 

conformen el nucli familiar. 

La via d’accés és a través dels/es tècniques de l’equip bàsic d’atenció social. 
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CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS 

 

✓ Donada la manca de recursos econòmics i disponibilitat  a la manca de professionals, s’ha 

hagut de reduir l’acció socioeducativa a 2 municipis, per poder garantir un servei de qualitat. 

✓ S’han ampliat els espais de convencia amb la família i la comunitat, sobretot al municipi de 

Torregrossa.  

✓ S’ha iniciat la celebració del dia internacional de les famílies (15 de Maig).  

✓ S’ha iniciat un grup d’adolescents al municipi del Palau d’Anglesola.  

✓ S’han enfortit els vincles amb els diferents agents dels municipis.  

✓ Al 2018 s’ha iniciat les trobades intercomarcals dels SIS’s i SISi’s de tota la província Lleida.  

✓ El servei s’interromp durant les vacances de Nadal i Setmana Santa degut a la inexistència de 

una borsa de treball que substitueixi als professionals.  

✓ S’han realitzat modificacions en els següents documents: fitxa de derivació al servei, fitxa 

d’avaluació del grup i la dels Infants i Famílies.  

✓ S’han vist un canvi positiu respecte a les sinèrgies establertes amb Serveis Socials Bàsics 

(SSB).  

✓ S’inicia espai per infants de 3-5 anys a Torregrossa 

✓ El servei ha vist millores en quan als espais l’emmagatzematge. 

✓ El servei te accés al cotxe d’empresa.  

✓ Els servei comparteix telèfon mòbil amb Centre de Distribució d’Aliments (CDA). 

✓ S’ha ampliat la jornada laborar de l’educadora social a 27h setmanals.  

✓ Al servei s’ha incorporat de forma temporal una treballadora social i ha facilitat 

exponencialment l’acció socioeducativa amb els infants i les famílies, sobretot en aquells 

infants que necessiten un suport més personalitzat.  
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OBJECTIUS 

 

OG1: Donar atenció suport i acompanyament als infants i adolescents en situació de risc i les seves 

famílies, afavorint el seu desenvolupament personal, la integració social i l’adquisició 

d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i potenciant les seves pròpies 

capacitats socioeducatives socioeducatius. 

  

OE 1.1: Afavorir la cobertura de les necessitats biopsicosocials dels infants i adolescents. 

OE 1.2: Contribuir en l’imaginari del nucli familiar la importància dels rols parentals positius.  

OE 1.3: Estimular el desenvolupament integral del menor en relació al grup d’iguals. 

OE 1.4: Estimular el desenvolupament integral del menor en relació al grup d’iguals.  

OE 1.5: Fomentar la participació comunitària dels infants i adolescents i les seves famílies.  

 

OG2: Consolidar el Servei d’intervenció socioeducativa no residencial itinerant a la comarca del pla 

d’Urgell. 

 

OE 2.1:  Treballar de manera transversal i conjuntament amb els equips del diferents serveis 

d’intervenció socioeducativa no residencial  de la província de Lleida. 

OE 2.2: Promoure accions per a que tots els agents de la comarca siguin informats respecte a 

la finalitat del servei.  

OE 2.3: Reforçar la estructura organitzativa del servei. 
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FUNCIONAMENT I  ORGANITZACIÓ 

PROFESSIONALS 

 

1 EDUCADORA SOCIAL (PERSONAL LABORAL - 27H SETMANALS): 

o Analitzar la informació rebuda de l’infant i l’adolescent per conèixer la seva realitat familiar i 

sociocultural.  

o Acollir a l’infant i l’adolescent i donar-li a conèixer el servei. 

o Observar a l’infant i l’adolescent per detectar les seves necessitats socioeducatives.  

o Identificar la motivació i les necessitats de l’infant i l’adolescent.  

o Facilitar l’adquisició d’hàbits, valors i aprenentatges positius.  

o Afavorir el desenvolupament personal de l’infant i l’adolescent.  

o Orientar i acompanyar a l’infant i l’adolescent en les diverses etapes escolars, laborals i 

formatives. 

o Programar, desenvolupar i avaluar les activitats educatives. 

o Realitzar les tutories individualitzades.  

o  Derivar a altres serveis socials, educatius o de salut.  

o Donar suport emocional a l’infant i a l’adolescent.  

o Detectar i prevenir situacions de risc.  

o Fomentar la participació de l’infant i l’adolescent en el seu projecte educatiu.  

o Potenciar la convivència i el respecte mutu. 

o Afavorir la integració al grup d’iguals en i amb l’entorn.  

o Gestionar els conflictes de forma positiva entre les persones usuàries del servei.  

o Elaborar projectes d’activitats en grup i activitats extraordinàries.  

o Participar en el procés de finalització de l’estada de l’infant i l’adolescent en el servei.  

o Facilitar el coneixement i la participació en altres recursos de la comunitat.  

o  Elaborar informes i protocols d’actuació.  

o Registrar la informació  

o Elaborar i dissenyar la planificació general d’activitats del centre 
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1 TREBALLADORA SOCIAL (PLA D’OCUPACIÓ – 37,5 H SETMANALS) 

o Analitzar la informació rebuda de l’infant i l’adolescent per conèixer la seva realitat familiar i 

sociocultural.  

o Acollir a l’infant i l’adolescent i donar-li a conèixer el servei. 

o Observar a l’infant i l’adolescent per detectar les seves necessitats socioeducatives.  

o Identificar la motivació i les necessitats de l’infant i l’adolescent.  

o Facilitar l’adquisició d’hàbits, valors i aprenentatges positius.  

o Afavorir el desenvolupament personal de l’infant i l’adolescent.  

o Desenvolupar i avaluar les activitats educatives. 

o Donar suport emocional a l’infant i a l’adolescent.  

o Detectar i prevenir situacions de risc.  

o Fomentar la participació de l’infant i l’adolescent en el seu projecte educatiu.  

o Potenciar la convivència i el respecte mutu. 

o Afavorir la integració al grup d’iguals en i amb l’entorn.  

o Gestionar els conflictes de forma positiva entre les persones usuàries del servei.  

o Elaborar projectes d’activitats en grup i activitats extraordinàries.  

o Participar en el procés de finalització de l’estada de l’infant i l’adolescent en el servei.  

o Registrar la informació  

ORGANITZACIÓ 

Durant el període de 2017-18, 

s’ha donat servei a dos 

municipis: Palau d’Anglesola i 

Torregrossa. Entre els dos 

municipis s’han conformat 5 

grups d’infants i adolescents i 

les seves famílies. A 

continuació es mostra la 

distribució dels grups per 

pobles i edats.  

 

 

 

Il·lustració 1 Elaboració pròpia. Grups per Municipi i edats. 2018 
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HORARI 

En primer lloc cal remarcar que l’horari servei varia segons el període de l’any, per una banda, ens 

trobem en períodes on no hi ha intervenció directa amb els infants i adolescents i les seves famílies, fet 

que comporta que la dedicació horària es realitzi de 08:00 hores a les 15:00h, per facilitar la 

coordinació i la comunicació amb tots els agents implicats al servei.  

D’altra banda, en període d’intervenció directa, aquest any: d’octubre del 2017 a maig 2018, l’horari del 

servei s’ha situat després de classes i s’ha distribuït de la següent manera: 

Il·lustració 2 Elaboració pròpia. Horari servei. 2018 

Pel que fa al municipi de el Palau d’Anglesola s’ha realitzat el dimarts i el dijous de 16:30h a 18:30 amb 

el grup mitjà (GM) i els dijous, de 18:45h a 19:45h, amb el grup de grans (GG). Referent al poble de 

Torregrossa s’ha realitzat el dilluns, de 17:00h a 18:30h, amb el grup de petits (G.P.),  el dimecres de 

17:00 a 19:30 amb el primer grup mitjà (GM1) i, per últim, el divendres de 17:00 a 19:30 amb el grup 

mitjà 2 (GM2). A banda de l’atenció directa amb els infants, s’ha realitzat: treball intern, reunions de 

coordinació i l’atenció amb les famílies.  

Com bé s’ha pogut observar els infants i les famílies ateses han estat distribuïdes en grups segons el 

municipi. Tot i així,  els integrants del grup del municipi del Palau d’Anglesola mostrava una diferència 

mínima d’edat. Aquest fet, com ja s’ha esmentat en l’apartat anterior, ha suposat fer dos subgrups 

per adaptar el servei a les necessitats i demandes del infants.  

 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

13:00 - 13:30 

Gestió interna 
Gestió interna 

Gestió interna 

Gestió interna 

Gestió interna 

13:30 - 14:00 

14:00 - 14:30 

14:30 - 15:00 COORDINACIÓ SSB 

15:00 - 15:30 14:30 - 15:30 

15:30 - 16:00 

Espai de tutoria 
 

 
 

16:00 - 16:30 Espai de Tutoria Espai de tutoria Espai de Tutoria Espai de tutoria 

16:30 - 17:00 El Palau d'Anglesola  El Palau d'Anglesola  

17:00 - 17:30 Torregrossa GM Torregrossa GM Torregrossa 

17:30 - 18:00 GP     

18:00 - 18:30 17:00 - 18:30 16:30 - 18:30 GM 1 16:30 - 18:30 GM 2 

18:30 - 19:00 

Gestió interna 

Espai de Tutoria  Palau  

19:00 - 19:30 d'adolescents 17:00 - 19:30 GG 17:00 - 19:30 

19:30 - 20:00 Gestió interna Gestió interna 18:45-19:45 Gestió interna 
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LES COORDINACIONS  

La coordinació del Servei amb els agents del territori i els altres recursos d’atenció a la infància es 

considera clau, per això cal destacar que les reunions de coordinació han estat amb els diferents 

agents que intervenen amb els menors. 

✓ Reunions d’equip: Espai dedicat a organitzar el funcionament del servei (aspecte molt 

important per a desenvolupar una feina òptima, tenint en compte que l’equip és novell) i definir 

les tasques de cadascú. Aquestes han permès analitzar l’evolució dels infants, la situació 

actual de cadascun d’ells, fer propostes d’actuació, etc. Afavorint alhora la complementarietat 

dels membres de l’equip i el compromís amb el projecte.  

✓ Serveis Socials Bàsics: S’ha realitzat transferència d’ informació amb les educadores de 

referència, quan s’ha necessitat, així com s’han realitzat les coordinacions d’ obertura i 

finalització del servei. També s’han fet propostes de derivació que es consensuen amb l’equip 

educatiu per tal de mantenir l’equilibri dels grup existents tenint en compte les característiques 

de cadascun d’ells. Alhora s’ha treballat les diferents propostes de millora per garantir la 

comunicació entre ambdós serveis.  

✓ Serves especialitzats: S’ha realitzat transferència d’ informació a l’Equip d’Atenció a la 

Infància i Adolescència quan aquest ho ha necessitat per fer valoració de casos.  

✓ Xarxa de diferents Centres Educatius: Coordinacions amb l’equip directiu de l’escola ‘La 

Bassa’ de Torregrossa. Aquest any s’ha enfortit el vincle entre el centre educatiu i el servei, 

garantint així unes sinergies que garanteixen una intervenció cada vegada més integral.   

✓ Ens Locals: Hem de tenir en compte que els servei es realitza en edificis municipals cedits 

pels Ens Locals competents. El servei s’ha coordinat amb les diferents Regidories de Servei 

Socials de cada Ajuntament per fer la “posta a punt” de les instal·lacions municipals emprades. 

✓ Coordinació intraprovincials:  Espai dedicat a la reflexió i el disseny del nou model 

d’intervenció socioeducatiu no residencial amb i per les comarques de Lleida.  

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Les infraestructures utilitzades eren cedides pels diferents Ens Locals, sent aquests els responsables 

del manteniment. A continuació es citen els espais emprats:  

 

• Palau d’Anglesola: Espai sociocultural situat a la Plaça Abadia nº 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Torregrossa: Sala annexa a la sala de plens situada a la part del darrera de l’Ajuntament de 

Torregrossa a la Plaça Canalejas nº1 
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ACTIVITATS 

 

Per tal d’assolir els objectius plantejats, s’han tingut en compte les característiques dels infants i l’espai 

disponible a l’hora d’organitzar i dissenyar les activitats. En aquest període de temps, hi ha hagut 

diverses activitats estrella: 

 

✓ Sortides pel municipi i 

els seus espais 

públics (places, 

biblioteques...). 

 

 

 

 

 

 

✓ Tallers per als infants 

✓ Cursos d’ alfabetització per 

a les famílies a 

Torregrossa.   

✓ Hàbits 

d’aprenentatge i 

d’estudi. 
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✓ Manualitats. 

 

✓ Dinàmiques.  

 

 

 

✓ Jocs dirigits. 

 



 

60 

 

✓ Activitats 

esportives. 

 

 

✓ Castanyada a la 

Biblioteca de 

Torregrossa. 

✓ Dia de les famílies.  
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FAMÍLIES I INFANTS  

 

NOMBRE D’INFANTS ATESOS  

 
A continuació es mostra el nombre d’infants derivats al servei, aquest estan classificats per edat i 
sexe. L’edat que s’ha tingut en compte a l’hora d’omplir aquesta taula és la que tenien en el 
moment d’inscriure’s al servei. Podem observar que la major part de població atesa compren entre 
els 7 i els 11 anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
Al servei han assistit un total de 37 infants, dels quals tots han estat derivats per Serveis Socials 
Bàsics. Al mateix temps, d’aquest infants, el 50% han sigut nens i el 50% han sigut nenes. Podem 
observar a la taula que el major volum d’infants atesos al servei es comprenen entre els 7 i els 11 
anys.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edat Nois Noies 
Prenatal 0 0 

0 - 18 mesos 0 0 
18 a 36 mesos 0 3 

4 a 6 anys 3 6 
7 a 11 anys 8 15 

12 a 15 anys 1 1 
Majors de 16 

anys 
0 0 

Total 12 25 

Taula 1 Infants derivats per edat per sexe 2018 
Gràfic 1 Infants derivats per sexe al 2018 
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NOMBRE DE FAMÍLIES DERIVADES AL SERVEI  

 
A continuació es mostra el nombre de noves altes de les famílies derivades al servei des de Serveis 
Socials Bàsics això com les baixes i el motiu d’aquestes.  
 

 

 

 

 
Durant el període 2017 - 2018, el servei va col·laborar amb un total de 23 famílies i se’ls hi va donar 

servei. D’aquest total, ens trobem que 11 han sigut altes noves (27%), 14 famílies ja provenen de 

l’any anterior (35%), i el 76% restant s’ha donat de baixa per diferents motius com: assoliment 

d’objectius (15%), l’ abandonament del recurs per part de les famílies (0%), pel trasllat de la família 

a un altre municipi (3%) i per altres tipus de baixa (20%), .   

 

 

 

 

 

 

 

27%

35%

15%

0%3%

20%

Noves altes famílies

Families que continuen
d'anys anteriors

Baixa per assoliment
d'Objectius

Baixa per abandonament
de recurs

Baixa per trasllat

Atlres tipus de Baixa

Il·lustració 2. Nombre d’altes, baixes i motiu d’aquestes. 2018 
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TIPOLOGIA DE FAMÍLIES  

 

A continuació es presenta la tipologia de les famílies a les quals es va donar servei.    

 

Gràfic 2 Tipologia de famílies en el servei al 2018 

A la gràfica podem observar que, de les 22 famílies a les que es va donar servei, 18 d’aquestes estan 

conformades per pare i mare, mentre que, només 4 famílies són monoparentals. A més a més, també 

podem observar que la meitat de les famílies nuclears ateses són nombroses.  

 

POBLACIONS ATESES 

 
El servei d’intervenció socioeducativa no residencial ha ates a les famílies i als seus infants i 

adolescents durant el període 2017-2018 als municipis de El Palau d’Anglesola i Torregrossa.   

 

 

Il·lustració 3 Mapa extret de www.xtec.cat (modificat) 
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ASSISTÈNCIA AL SERVEI 

 

Amb aquesta gràfica es mostren els percentatges d’infants que han assistit al servei diferenciat per 

municipis. 

 

Gràfic 3 Assistència dels infants al servei per grups al 2018 

 

En aquesta gràfica podem observar que els grups de El Palau d’Anglesola (G.M.: 84,09% i G.G.: 93%) 

tenen un índex d’assistència superior als grups de Torregrossa (G.P.: 78,97%, G.M.1: 78,77%, G.M.2: 

82,09%).  

Tot i així, podem veure que tots els grups ronden el 80%  d’assistència. Des del servei es pren com a 

un fet molt positiu degut a la importància de la continuïtat per al bon treball d’hàbits amb els infants.  
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SATISFACCIÓ DELS USUARIS 

En aquest apartat es descriuran les dades obtingudes del qüestionaris de valoració realitzats: per a una 

banda pels infants de cada grup1 i per altra, per les famílies de cada municipi. Les eines d’avaluació 

emprades es troben als annexos.  

INFANTS  

GRUP MITJÀ  DE EL PALAU D’ANGLESOLA    

 

 

Gràfic 4 Grau de satisfacció dels infants a El Palau d'Anglesola (G.M.) al 2018 

El grup del municipi del Palau d’Anglesola estava format per 8 infants amb edats compreses entre 6 a 
12 anys. L’avaluació es va realitzar amb un total de 7 infants.  
Tenint en compte la gràfica exposada, podem dir que la valoració del servei és positiva, a 6 d’aquestes 
7 persones els hi agrada venir al servei (85,7%). Tanmateix, es pot veure reflectit que en al majoria 
d’ítems avaluats resulten ser  favorables  (> 50%).  
Pel que fa a les respostes registrades de l’últim apartat de l’avaluació: Canviaria alguna cosa del 
servei? Cap dels infants respon que vulgui canviar, tot i aquí des del servei no ho entén com un 
indicador favorable, ja que el servei persegueix transmetre la capacitat d’anàlisis, reflexió i millora dels 
infants i adolescent. 
En l’última part de l’avaluació se’ls va demanar que proposessin quines activitats o jocs els hi agradaria 

fer amb el servei, les respostes van ser les següents: 

‘’Sortir a jugar a fora, jocs de taula, WIFI per mirar una peli, jugar a rebentar globus, 

jocs de pescar, fer quadres de pintura, sortir més a l’exterior, fer més manualitats.’’  

                                                 

1Annex 4 
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Respecte a les seves propostes destaquem la reiteració de sortir al exterior per dur a terme activitats o 

jocs dirigits.  

GRUP GRAN  DE EL PALAU D’ANGLESOLA   

 

 
Gràfic 5 Grau de satisfacció dels infants a El Palau d'Anglesola (G.G.) al 2018 

 
Aquest grup es portava a terme els dijous, i estava format per 3 joves de 11 a 12 anys. Aquesta 
enquesta es va poder realitzar a tots els membres del grup.  
Tenint en compte la gràfica exposada, podem indicar que la valoració del servei és positiva ja que no hi 
ha cap membre a qui no li agradi anar al grup.  
En l’última part de l’avaluació se’ls va demanar que proposessin quines activitats o jocs els hi agradaria 

fer amb el servei, però només un dels integrants va proposar:  ‘’ més sortides i més manualitats’’.  

Es destaca que cap dels membres canviaria alguna cosa del servei.  
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GRUP PETIT DE TORREGROSSA 

 

Gràfic 6 Grau de satisfacció dels Infants de Torregrossa (G.P.) al 2018 

Aquest grup es conformava els dilluns per 11 infants d’entre 3 i 6 anys, tot i així, la avaluació només va 

poder ser realitzada a 9 d’aquests integrants. Tenint en compte les característiques dels infants es va 

crear una nova eina avaluativa. Dita eina es va elaborar com una manualitat on els infants assignaven 

un color en funció a les seves idees. D’aquesta forma, se’ls va  indicar que, si estaven d’acord, 

utilitzessin el verd, si no ho estaven del tot, el groc i, si no ho estaven gens, el vermell.   

La valoració dels infants respecte al servei ha estat molt positiva ja que a tots els hi agrada venir.  

GRUP MITJÀ 1 DE TORREGROSSA  

 
Gràfic 7 Grau de satisfacció dels Infants de Torregrossa (G.M.1) al 2018 

 

 
El grup  es conformava els dimecres per 10 infants de 8 a 11 any. La enquesta es va poder fer als 10 
membres.  
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Tenint en compte la gràfica exposada, podem dir que la valoració del servei és molt positiva: a tots els 
hi agrada venir al servei.  
Com a última part de l’avaluació se’ls va demanar que expressessin quines activitats o jocs els hi 

agradaria fer amb el servei, les respostes varen ser les següents: 

‘’Fet i Amagar, endevinalles, fer màscares, pilla-pilla, curses, jugar amb globus, curses d'equilibris, sortir al 

parc, jugar a futbol,  posar cançons, joc d'estàtues, fer un laberint i que els companys s'hagin de guiar els 

uns als altres, fer excursions, més activitats físiques, joc de les cadires,  jocs d’amagar i trobar, jugar amb 

les ‘’colxonetes’’, més espai de joc lliure, ballar, jugar al mocador, jugar al telèfon, jugar al pitxi, jugar a 

bàsquet.’’ 

 

D’aquestes propostes s’extreu que els infants volen més jocs on es puguin moure físicament, o bé sortir 

més a l’exterior de la sala del servei.  

GRUP MITJÀ 2 DE TORREGROSSA  

 
Gràfic 8 Grau de satisfacció dels Infants de Torregrossa (G.M.2) al 2018 

Aquest grup es duia a terme els divendres, per un grup de 7 infants d’entre 6 a 7 anys. Aquesta 
avaluació es va realitzar respecte a aquests 7 integrants.  
Tenint en compte la gràfica exposada, podem dir que la valoració del servei és positiva, a 6 d’aquestes 
7 persones els hi agrada venir al servei (85,7%).  
Com a última part de l’avaluació se’ls va demanar que expressessin quines activitats o jocs els hi 

agradaria fer amb el servei, les respostes varen ser les següents: 

‘’Fer murals amb pintura, celebrar més dies de la família, jugar a futbol, fer les mateixes 

activitats però que vinguin les mares, jugar al pitxi’’ 

D’aquestes propostes s’extreu que els infants volen més jocs dirigits i més participació familiar en 

aquestes activitats. 
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FAMÍLIES 

 

FAMÍLIES DE EL PALAU D’ANGLESOLA  

 
Gràfic 9 Grau de satisfacció de les famílies a El Palau d'Anglesola al 2018 

Tenint en compte la gràfica exposada, podem dir que la participació de la valoració de les famílies ha 

sigut baixa, tot i que el grau de satisfacció de les famílies que sí han participat és molt elevada: Només 

s’ha pogut realitzar l’avaluació a les famílies de 5 infants en comptes dels 9 que conformen els grups de 

El Palau d’Anglesola. 

 A més a més, en al qüestionari també se’ls hi preguntava respecte a quines activitats i jocs els hi 

agradaria proposar. Les respostes que s’han obtingut son: ‘Activitats de ball, de cuina, més dies de 

família. El dia de les famílies lo que més en va agradar va ser que estiguéssim tots junts.’’  
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FAMÍLIES DE TORREGROSSA  

 

 

Gràfic 10 Grau de satisfacció de les famílies a Torregrossa al 2018 

 

 

Tenint en compte la gràfica exposada, podem dir que la participació de la valoració de les famílies ha 

sigut baixa, tot i que el grau de satisfacció de les famílies que sí han participat és molt elevada: Només 

s’ha pogut realitzar l’avaluació a les famílies de 19 infants en comptes dels 28 que hi ha als grups de 

Torregrossa. 

 A més a més en al qüestionari també se’ls hi preguntava respecte a quines activitats i jocs els hi 

agradaria proposar. Les respostes que s’han obtingut son: 

‘’Més jocs en grup, jocs de números, ballar, gimnàstica, jugar amb pilotes, sortides a 

fora, jocs per afavorir l’autoestima i el treball en grup, ballar, activitats que es treballi la 

independència i la frustració, fer més estona de deures, fer activitats informàtiques.’’  

En  les propostes de les famílies totes han repetit que es potencií les activitats acadèmiques ja que al 
municipi no hi ha cap recurs al qual hi puguin accedir.  
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VALORACIÓ DELS GRUPS  

 
En aquests apartat es descriu el tipus de grups que es van establir a cada municipi.  

GRUP MITJÀ - EL PALAU D’ANGLESOLA   

En aquest poble es va formar, en primer lloc, un grup de 9 infants d’entre 6 a 12 anys que es reunia els 
dimarts i dijous. Degut a les seves característiques i la seva etapa evolutiva, es va observar que, al llarg 
del servei, es van establir diferents subgrups.  
Respecte a la consolidació del grup, podem veure que, en general, tots els infants van participar en les 
activitats, i que alguns dels membres destaquen pel seu rol de lideratge. No es van donar casos 
d’agressions entre els membres i participaven de forma activa en la resolució dels conflictes interns al 
grup. Tot i aquests ítems, no podem dir que aquest grup hagi estat cohesionat.  
Pel que fa al nivell d’autogestió i d’autoorganització, els membres del grup desenvolupaven les tasques, 
però els hi costava acceptar-les. Tot i que mostraven molt satisfets respecte al bon desenllaç de les 
activitats, cap dels membres es feia responsable d’arribar amb puntualitat al centre.  
Referent al grau de maduresa del grup els infants mostraven un bon nivell de reflexió, de comprensió i 
d’autoorganització tenint en compte el seu moment maduratiu. 
La relació amb l’equip d’educadors/es ha sigut molt bona, el grup accepta l’autoritat i el paper de 
referent que s’exerceix.  
Per últim, afegim que es va establir un bon vincle amb totes les famílies tret d’una,  
 

GRUP GRAN - EL PALAU D’ANGLESOLA   

Degut als subgrups que es van establir en el Grup Mitjà, per propi desig dels infants i, com a proba 
pilot, es va decidir impulsar el Grup Gran que, aquest any, ha estat format per 3 joves d’entre 11 y 12 
anys els dijous.  
El grup només va poder reunir-se en 10 ocasions però amb molt bons resultats. Tot i la curta durada, 
vam poder observar diferents trets com que no es van establir rols de líder, els tres membres estaven 
ben cohesionats en el grup.   
 
Referent al nivell d’autogestió i d’autoorganització, els membres del grup acceptaven i desenvolupaven 
les tasques amb responsabilitat, i mostraven empenta a l’hora de participar i promoure l’activitat entre 
els companys.  
Es mostrava un grup molt madur: bona comprensió, organització, reflexió... Però no es va tenir temps 
material per aprofundir més amb els membres.  La relació amb les educadores era òptima.  
Finalment, es va establir un bon vincle amb les famílies. 
 

GRUP PETIT – TORREGROSSA  

En aquest poble es va formar un grup de 9 infants d’entre 3 a 6 anys que es reunia els dilluns. En el 
transcurs del servei, 2 infants van assistir de forma intermitent i, finalment, van abandonar el recurs per 
trasllat familiar . Més tard, 2 infants van entrar al servei.  
Respecte a la consolidació del grup, en general els infants es relacionaven de forma selectiva entre 
ells, de forma que es relacionaven amb qui més temps passaven a l’escola o més relació tenien fora 
d’ella. Tot i així, no va haver-hi problemes de convivència en el grup.  
 El nivell d’autogestió i autoorganització del grup va ser molt positiu referent a l’etapa evolutiva de cada 
infant, tanmateix, tots mostraven molta satisfacció respecte als resultats de les activitats.  
Referent al grau de maduresa del grup, els infants es mostraven amb un bon nivell de reflexió, 
comprensió i empenta en participar a les activitats proposades.  
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GRUP MITJÀ 1 – TORREGROSSA  

Aquest grup es va formar per 11 infants d’entre 8 a 11 anys que es reunia els dimecres.  
Degut a les característiques dels infants i la seva etapa evolutiva, es van formar subgrups diferenciats 
per sexe (grup de nens - grup de nenes), aquest fet va afectar a la consolidació del grup encara que hi 
havia un bon sentiment de grup. Tanmateix, alguns infants destacaven pel seu rol de lideratge.  
Respecte al nivell d’autogestió i d’autoorganització, els infants acceptaven i desenvolupaven les 
tasques amb responsabilitat, i es mostraven satisfets amb els resultats obtinguts. A més a més, 
participaven i promovien activament les activitats.  
Referent al grau de maduresa del grup ha sigut òptim, els infants es responsabilitzaven de les seves 
coses, mostraven un bon nivell de comprensió i d’autoorganització i certa empenta a l’hora de dur a 
terme les activitats. Tot i així, és convenient tenir en compte que, en les darreres sessions l’actitud dels 
infants no era la més adequada i ho adjudiquem a l’espai reduït de la sala, la calor que començava a 
fer i les ganes de sortir a fer activitats a l’exterior.  
Finalment, la relació del grup amb l’equip d’educadors/es ha sigut bona, establint-hi vincles amb els 
infants. Tot i que el grup acceptava el paper de referent de l’educadora i, a vegades, hi buscava suport, 
hi havia ocasions en que els hi costava més acceptar l’autoritat de les educadores.  
 

GRUP MITJÀ 2 – TORREGROSSA  

L’últim grup que es va realitzar a Torregrossa va ser el Grup Mitjà 2, que estava conformat per un grup 
de 6 infants d’entre 6 i 7 anys que es reunia cada divendres.  
Respecte a la consolidació del grup, en general no destacava cap infant pel seu rol de líder, hi havia 
relacions selectives entre els infants, però tots participaven en la dinàmica de grup.  
El nivell d’autogestió i autoorganització dels infants ha sigut òptim: accepten i desenvolupen les tasques 
amb responsabilitat, es saben organitzar per desenvolupar les tasques pas per pas, es mostren 
responsables i satisfets respecte al bon desenllaç de les activitats.  
Referent a la maduresa del grup, ens trobem amb un nivell excel·lent, es mostren amb molta empenta 
per la realització de les activitats, s’observa un bon nivell de reflexió, de comprensió i 
d’autoorganització. 
Finalment, la relació amb les educadores va ser immillorable, el grup acceptava el seu paper d’autoritat, 
i hi buscava referència i suport.  
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VALORACIÓ GENERAL I PERSPECTIVES DE FUTUR 

 

La valoració general d’aquest curs és molt positiva. Un aspecte a valorar ha sigut la figura de 

coordinació ja que ha suposat una millora en la enllaç i comunicació entre educadors, responsables de 

l’ens local, proveïdors de serveis i altres. Alhora, es valora molt positivament l’increment en l’accés a la 

informació dels diferents contractes programa  i d’autonomia dels professionals.  

Un dels canvis més significatius ha sigut acotar els grups en franges d’edat. Això ha suposat que els 

infants han tingut sentiment de pertinença al grup, així com han gaudit millor de les activitats i dels 

espais. Així doncs, la nova distribució de grups ha estat correcta, ja que s’ha intentat ajuntar nens i 

nenes d’edats similars. No obstant ens em trobat un grup d’infants de 8 a 13 anys. Això a suposat que 

en alguns moments hagi estat difícil adaptar activitats específiques per a totes les edats.  

Referent als municipis, aquest any, degut a la manca de professionals s’ha decidit oferir servei a dos 

municipis, perquè es valora més la qualitat que la quantitat. La seva predisposició no ha pogut ser 

millor, facilitant tot allò que ha necessitat el servei. A l’hora aquest any el servei a vetllat per a que les 

instal·lacions es mantinguessin en condicions òptimes, així com millorar la comunicació amb els 

diferents agents implicats (EBASP, Escoles, altres que s’han pogut trobar a la xarxa dels municipis) i 

confeccionar conjuntament línies d’intervenció conjuntes.   

Pel que fa a la relació amb les famílies, aquesta ha sigut molt bona, ja que s’ha iniciat sessions 

conjuntes famílies – infants de manera puntual, aquestes han propiciat que la relació d’ajuda es 

mantingués en el temps, així doncs ha sigut una estratègia que ha facilitat que les famílies, poc a poc, 

entenguin la finalitat del servei. Alhora, cal remarcar la tasca que han fet les educadores de primària, ja 

que elles han definit el servei a les famílies de manera precisa i entenedora facilitant així la tasca 

d’intervenció.  

Fent referència  a l’equip, aquest any s’ha comptat amb una treballadora social, aquesta figura ha 

facilitat, totes les tasques d’arxiu, però cal remarcar que el fet de ser dos professionals, per una banda, 

s’ha vist una millorar  en l’execució de totes les tasques del servei  i per altra, s’ha pogut cobrir les 

necessitat especifiques d’algun infant que necessitava un nivell d’intervenció més especialitzat, donant 

com a resultat un impacte real en el desenvolupament socioeducatiu, tant dels infants com de les 

famílies.   

Finalment i fent referència a l’activitat estrella (celebració del dia de les famílies), considerem que han 

estat molt interessant perquè  tant els infants com les seves famílies han pogut organitzar, participar i 

gaudir d’uns moments que molts d’ells no coneixien o feia temps que no gaudien.  
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PROPOSTES DE FUTUR: 
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ANNEX 

 

ANNEX1. HORARI DE LES SESSIONS  

 

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

16:30 

 

Grup Mitjà - 

Arribada al servei i 

Berenar (i hàbits 

d’higiene) 

 

Grup Mitjà - 

Arribada al servei i 

Berenar (i hàbits 

d’higiene) 

 

17:00 

Grup Petit - 

Arribada al servei i 

Berenar (i hàbits 

d’higiene) 

Deures 

Grup Mitjà 1 - 

Arribada al servei i 

Berenar (i hàbits 

d’higiene) 

Deures 

Grup Mitjà 2 - 

Arribada al servei i 

Berenar (i hàbits 

d’higiene) 

17:30 
Taller/Activitat Taller/Activitat Deures Taller/Activitat Deures 

18:00 
Joc lliure Joc lliure Taller/Activitat Joc lliure Taller/Activitat 

18:30 
Recollir i Finalització Recollir i Finalització Taller/Activitat Recollir i Finalització Taller/Activitat 

19:00 

  Joc lliure 
Grup Gran - 

arribada al servei  
Joc lliure 

19:30 

  Recollir i Finalització Activitat Recollir i Finalització 

19:45 

   Recollir i Finalització  

 

 

ANNEX2. QÜESTIONARIS DE SATISFACCIÓ PER INFANTS I/O ADO LESCENTS 

 

AVALUACIÓ INFANTS ADAPTADA 

 
PREGUNTA GOMET 

1. T’agrada venir aquí?                                      
 

2. T’agrada el que fem aquí?  
 

3. T’agraden els teus companys?  
 

4. T’agraden les educadores?  
 

5. T’agrada el lloc que utilitzem?  
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AVALUACIÓ INFANTS I/O ADOLESCENTS 

 

1. M’agrada vindre al Servei.   SI   NO  DE VEGADES 

Per què?__________________________________________________________________ 

 

2. M’agraden els companys i el grup.   SI    NO  DE 

VEGADES 

Per què?__________________________________________________________________ 

 

3. Em sento bé dins dels grups.    SI   NO  DE 

VEGADES 

Perquè?__________________________________________________________________ 

 

4. M’agraden les activitats que fem.    SI   NO  DE 

VEGADES 

Perquè?__________________________________________________________________ 

 

5. Em sento bé amb l’educadora  SI   NO  DE VEGADES 

Perquè?__________________________________________________________________ 

 

6. M’agraden els espais que utilitzem.     SI   NO  DE 

VEGADES 

Perquè?__________________________________________________________________ 

 

7. Has après alguna cosa durant aquest dies?  SI   NO  

Quines?________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________ 
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8. M’he sentit malament en algun moment durant aquests dies.   SI   NO  

Quan?_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____ 

 

 

9. S’ha solucionat el conflicte que ha sorgit.   SI   NO  

De quina manera? 

________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

10. Canviaria alguna cosa del servei.  SI   NO  

Quina?_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

11. Proposa activitats.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 
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ANNEX 3. QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ  FAMÍLIES 

 

AVALUACIÓ FAMÍLIES 

 

1. Trobo útil  el servei que ofereixen.  SI   NO  DE 

VEGADES 

Per què? 

 

2. L’horari m’agrada i em va bé.     SI   NO  DE 

VEGADES 

Per què? 

 

3. M’agrada el grup que hi ha.    SI   NO  DE 

VEGADES 

Per què? 

 

4. Em sento còmoda i bé  amb les educadores.    SI   NO  DE 

VEGADES 

Per què? 

5. Si ha sorgit algun problema, s’ha pogut solucionar.  SI       NO              DE 

VEGADES 

Per què? 

 

6. M’agraden les activitats que es fan amb els infants.  SI   NO    DE 

VEGADES 

Per què 
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7. He vist canvis en el nen/a.   SI   NO  DE VEGADES 

Quins? 

 

8. M’agraden els espais que s’utilitzen.  SI   NO  DE VEGADES 

Per què? 

 

9. Canviaria alguna cosa del servei.     SI    NO 

  

Quina? 

 

10. Proposa activitats noves que t’agradaria que es realitzessin 

__________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________ 

___________________________________________________________________________________  
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INTRODUCCIÓ 

 

Aquesta memòria pretén ser un resum general i explicatiu del Centre Obert d’Estiu per a infants i 

adolescents del Pla d’Urgell durant el període estival del 2018.  

Primerament, hi ha una apartat on s’exposen els canvis més significatius que hi han hagut en aquest 

servei respecte a l’any anterior. 

Tot seguit, s’explica una segona secció amb els objectius generals i específics del servei, seguit del 

funcionament i la organització. En aquest tercer apartat s’especifica quins són els professionals que hi 

treballen, quina organització es segueix, la valoració de les reunions i la infraestructura.  

Per acabar, s’exposa un últim apartat amb la valoració general i les perspectives de futur i, finalment, 

un apartat amb els annexos convenients. 

 

DEFINICIÓ DEL SERVEI 

 

És una nova línia d’acció basada en el fet que els ens locals i les entitats que presten serveis 

d’intervenció socioeducativa a infants i adolescents puguin ampliar la seva activitat durant el període 

estival i puguin contribuir d’una manera eficaç a cobrir les necessitats socioeducatives i alimentàries 

d’aquest col·lectiu. 
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CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS 

 

Aquests són els canvis més significatius que hi ha hagut respecte a l’any anterior. 

 

✓ S’ha pogut identificar el nombre total de infants que podien ser susceptibles a aquest. La 

manca de recursos ha suposat crear  un  cribratge molt rigorós de accés al servei. Aquesta 

valoració s’ha realitzat conjuntament amb l’Equip Bàsic d’Atenció Primària. 

✓ S’ha obert una llista d’espera d’accés al servei.  

✓ S’ha millorat exponencialment l’agilitat per cobrir les places que han quedat descobertes durant 

el transcurs del servei.  

✓ S’ha creat els informes de valoració de cada infant per fer un millor tancament i traspàs del 

desenvolupament socioeducatiu del infant i de la família al servei. 

✓ S’han realitzat diferents tallers amb professionals externs al servei:  

o  “Si no reciclem , que els hi passa als animals?”,   

o “Coneixem que fan els gossos teràpia” 

o “Els estereotips de gènere” – demanda dels adolescents del propi servei.  

✓ El servei a disposat de telèfon propi. 

✓ S’ha realitzat una neteja prèvia i posterior a les instal·lacions. 

✓ S’ha canviat de càtering, aquest ha estat valorat positivament pels infants i els professionals del 

servei.  

✓ Tot i tenir tallers programats durant les sortides aquests no s’han pogut realitzat degut a criteris 

aliens al servei.  

✓ S’han mantingut les sortides previstes: visitar a l’estany de Ivars i Vila-Sana i l’altra a 

Mollerussa.  

✓ S’ha contat amb més marge de temps per a fer possible una planificació adequada pel  servei.  
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OBJECTIUS 

 

a) General 

• Mantenir l’activitat dels serveis d’intervenció socioeducativa durant el període de 

vacances escolars d’estiu i promoure actuacions que garanteixin la cobertura de 

necessitats socioeducatives i alimentàries dels infants i adolescents atesos.  

 

b) Específics  

• Prestar les activitats diàries dels serveis d’intervenció socioeducativa durant el període 

de les vacances escolars d’estiu. 

• Garantir una alimentació saludable i equilibrada als infants i adolescents atesos en 

aquest període estival en què els centre escolars estan tancats. 

 

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ 

PROFESSIONALS 

2 EDUCADORES SOCIALS (PERSONAL LABORAL – 30H SETMANALS): 

 
Les funcions en relació amb la família – Ambdues educadores 

o Exercir com a figura de referència del servei.  

o Responsabilitzar-se de l’acollida de la família.  

o Informar i orientar a la família sobre l’organització i les funcions del servei.  

o Fomentar i promoure processos de millora de les competències parentals.  

o Fomentar la implicació i la participació de la família en els processos educatius de l’infant i 

l’adolescent.  

o Col·laborar i garantir el compliment del pla de treball establert pels serveis socials bàsics.  

o Donar suport a l’equip educatiu en l’exercici de les seves accions envers a la família.  

o Gestionar la resolució alternativa al conflicte entre família i l’equip educatiu, i entre famílies.  

o Atendre els suggeriments, les demandes i les queixes de la família.  

o Ser present i disponible quan sigui necessari. 

 

Les funcions en relació amb l’infant i adolescent – Ambdues educadores 
o Exercir com a figura de referència del servei.  

o Responsabilitzar-se i garantir l’accés al servei.  

o Identificar la situació sociofamiliar dels infants i els adolescents.  

o Garantir el seguiment de l’infant i l’adolescent en la seva estada al centre.  

o Participar en la gestió del procés d’alta i baixa en el servei.  

o Garantir l’orientació i la derivació a altres serveis i recursos.  
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o Gestionar la resolució alternativa al conflicte entre infants i l’equip educatiu.  

o Atendre els suggeriments, les demandes i les queixes de l’infant i l’adolescent.  

o Ser present i disponible quan sigui necessari. 

 

Les funcions en relació amb l’equip educatiu i col·laboradors - 1 Educadora Social 
o Liderar i participar en les reunions de l’equip interdisciplinari.  

o Garantir la qualitat de les intervencions amb els infants i els adolescents i les seves 

famílies.  

o Coordinar l’actuació conjunta dels professionals de l’equip.  

o Donar suport tècnic als professionals.  

o Impulsar i participar en l’elaboració i seguiment del projecte educatiu del centre (PEC). 

Coordinar, supervisar i avaluar periòdicament el grau d’assoliment dels objectius del PEC, 

el grau de qualitat i el grau de satisfacció dels infants, dels adolescents i de les famílies.  

o Elaborar, executar, revisar i aplicar el reglament de règim intern, els protocols, la 

programació anual de les activitats i la memòria del servei.  

o Motivar i cohesionar l’equip educatiu.  

o Acollir i acompanyar als nous professionals.  

o Facilitar i garantir un adequat traspàs d’informació.  

o Acompanyar l’equip en la dimensió relacional i emocional.  

o Gestionar les resolucions alternatives al conflicte entre els professionals.  

o Gestionar els suggeriments i les demandes de l’equip.  

 

Les Funcions en relació amb la institució  – Ambdues educadores socials 
o Representar a l’equip del servei de centre obert en la pròpia institució.  

o Participar en les reunions periòdiques de la institució. Participar en els actes de la institució.  

o Facilitar i promoure l’intercanvi i la col·laboració amb altres recursos de la institució.  

o Garantir la coordinació de l'equip del servei de centre obert amb els equips de serveis 

socials bàsics.  

o Aportar les dades per complimentar la memòria. 

o  

Les funcions en relació amb la comunitat i/o entorn – Ambdues educadores socials 
o Garantir i participar en les xarxes d’atenció a la infància i l’adolescència existents en 

l’entorn.  

o Coordinar-se amb els serveis d’atenció a la infància i l’adolescència i d’atenció a les 

famílies del territori, en especial, amb els serveis socials bàsics.  

o Participar i promoure l’intercanvi i la col·laboració amb els serveis de la comunitat.  

o Participar en plans d’actuació comunitària. 

 

Les Funcions en relació amb la formació, recerca i docència – 1 Educadora Social 
o Impartir i/o participar en activitats formatives.  

o Transmetre a la resta de l’equip els continguts i els coneixements adquirits en la formació 

continuada.  

o Promoure la formació continuada dels professionals del servei.  

o Proposar accions formatives sobre les necessitats detectades.  
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o Participar en la formació d’alumnes de pràctiques i del voluntariat.  

o Reflexionar i analitzar el propi treball i el de l’equip.  

o Participar en investigacions i recerca en l’àmbit de la infància i l’adolescència. 

o Promoure, si s’escau, la supervisió en referència a l’equip. 

 

Les funcions en relació amb l’organització gestió i gestió del centre – Ambdues educadores 
socials 

o Representar el servei de centre obert a nivell tècnic, institucional i comunitari.  

o Garantir el compliment dels requisits legals establerts.  

o Complir amb les funcions encomanades al servei.  

o Liderar i motivar als professionals del servei per a la consecució dels seus objectius. 

Garantir l’elaboració, la supervisió i del projecte educatiu del centre (PEC).  

o Garantir i impulsar l’elaboració, l’actualització i l’aplicació dels programes, protocols, 

reglament de règim intern, models d’atenció, memòria.  

o Fer la gestió administrativa i econòmica del centre, si s’escau.  

o Participar en la selecció i gestió dels recursos humans, si s’escau.  

o Gestionar el manteniment de les instal·lacions.  

o Garantir la participació dels infants i dels adolescents i de les seves famílies en el projecte 

educatiu del centre. 

 

 

ORGANITZACIÓ 

 

Durant el període estival del 2018, s’ha donat servei a vuit municipis: Barbens, Bellvís, Els Arcs, 

Torregrossa, Palau d’Anglesola, Golmés, Bell—lloc d’Urgell, Ivars d’Urgell. Entre els vuit municipis 

s’han conformat 2 grups d’infants i adolescents. A continuació es mostra la distribució dels grups per 

pobles i edats 

  

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 4 Elaboració pròpia. Grups per  edats. 2018 
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HORARI 

 

En primer lloc cal remarcar que l’horari del servei varia segons el període de l’any, per una banda, ens 

trobem en períodes on no hi ha intervenció directa amb els infants i adolescents i les seves famílies, fet 

que comporta que la dedicació horària es realitzi de 08:30 hores a les 15:30h, per facilitar la 

coordinació i la comunicació amb tots els agents implicats al servei. D’altra banda, en període 

d’intervenció directa, aquest any: de Juliol del 2018 a Agost 2018, l’horari s’ha distribuït de la següent 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 5 Elaboració pròpia. Horari servei. 2018 

 

LES COORDINACIONS  

 

La coordinació del Servei amb els agents del territori i els altres recursos d’atenció a la infància es 

considera clau, per això cal destacar que les reunions de coordinació han estat amb els diferents 

agents que intervenen directament amb els infants/adolescents i les seves famílies. 

✓ Reunions d’equip: Espai dedicat a organitzar el funcionament del centre (aspecte molt 

important per a desenvolupar una feina òptima, tenint en compte que l’equip és novell) i definir 

les tasques de cadascú. Aquestes han permès analitzar l’evolució dels infants, la situació 

actual de cadascun d’ells, fer propostes d’actuació, etc. Afavorint alhora la complementarietat 

dels membres de l’equip i el compromís amb el projecte.  

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 ARRIBADA 

9:15 ESMORZAR, HÀBITS D’HIGIENE I NETEJA 

10:00 ACTIVITAT/TALLER 

11:00 PREPARACIÓ PER ANAR A LA PISCINA 

11:15 PISCINA 

12:30 DUTXES 

13:00 DIANR, HÀBITS D’HIGIENE I NETEJA 

14:15 REVISIÓ DEL DIA I ACTIVITAT LLIURE 

14:50 RECOLLIDA 

15:00 SOTIDA 
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✓ Serveis Socials Bàsics: s’ha realitzat transferència de informació amb les educadores de 

referència, quan s’ha necessitat, així com s’han realitzat les coordinacions de obertura i 

finalització del servei. També s’han fet propostes de derivació que es consensuen amb l’equip 

educatiu per tal de mantenir l’equilibri dels grup existents tenint en compte les característiques 

de cadascun d’ells. 

✓ Xarxa de Centres Oberts: Trobades amb el Centre obert “la Banqueta”. Creant espais de 

coneixença, aproximació al funcionament dels diferents serveis, professionals i les dinàmiques 

generades. També, s’han organitzat activitats conjuntes (mateix eix temàtic i les dues sortides 

s’han fet de manera conjunta).  

✓ Ens local: Tenint en compte que els servei es realitza en edificis municipals cedits per l’Ens 

competent. Concretament, aquest estiu s’ha realitzat a l’escola pública Arnau Berenguer del 

Palau d’Anglesola. El servei s’ha coordinat amb la Regidora de Servei Socials de l’Ajuntament 

per fer la “posta a punt” de totes les instal·lacions municipals utilitzades (piscines, escola i espai 

sociocultural). Cal remarcar la necessitar de crear un pla d’actuació per a que tots els ens 

locals de la Comarca del Pla d’Urgell obrin les portes del seu municipi al servei.  

 

INFRAESTRUCTURA 

El servei ha estat ubicat a l’escola pública Arnau Berenguer de el Palau d’Anglesola, concretament al 

barracó exterior on hi ha un espai polivalent, el menjador i al pati.  Tot i que el servei es centralitza en 

aquest espai, també hi ha altres zones del municipi que s’utilitzen per realitzar les diferents activitats 

programades (piscines, places del poble i l’espai sociocultural). 
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LES ACTIVITATS 

Per tal d’assolir els objectius plantejats, s’han tingut en compte les característiques dels infants i l’espai 

disponible a l’hora d’organitzar i dissenyar les activitats2. El fil temàtic d’aquestes s’ha consensuat i 

compartit amb el centre obert “la banqueta”. 

El CO Estiu 2018, un any més, ha desenvolupat la seva activitat durant el període de vacances estivals. 

En aquest període de temps, hi ha hagut diverses activitats estrella: 

✓ Sortides pel municipi (places, pista poliesportiva) 

✓ Sortida a l’estany d’Ivars i Vila-sana. 

✓ Sortida a Mollerussa. 

✓ L’Oficina jove ens ha realitzat un taller sobre els estereotips de gènere. 

✓ Una tècnica de medi ambient del consell comarcal en ha ensenyat el impacte que te el no 

reciclar a la fauna i flora.  

Pel que fa la visita a la “Banqueta”, hi ha diferents punts a millorar a nivell organitzatiu, tot i així es 

valora positivament aquesta sortida i es manté la intencionalitat de que tingui continuïtat. 

 Es valora molt positivament és haver inclòs altres tallers, convidant a professionals d’altres disciplines 

que ens ensenyin moltes coses interessants, els infant els han rebut molt bé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2Recollides Annex 1 
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ELS ÀPATS 

El servei ha garantit un total de 333 Esmorzars i 646 Dinars sent un total de 979 àpats, 24 àpats 

més que l’any passat. Aquest han estat elaborats pel càtering “Alessa”. 

 

ÀPATS JULIOL AGOST Total  

Esmorzar 169 321 490 

Dinar 164 325 489 

Total 333 646 979 

Taula  3  Nombre d’àpats per mesos 2018 

 
Des del servei es considera que els menús han sigut equilibrats i variats, també cal ressaltar que 

hi ha hagut molt bona organització entre l’empresa que ha elaborat els menús y els transportistes, 

així com la comunicació amb les educadores del servei.  

Setmanalment s’enregistra segons model normalitzat (2) el desenvolupament dels infants duran 

l’hora del menjador i les activitats. Aquesta informació es trasllada a la família i s’aprofita coma 

eina de comunicació. 

FAMÍLIES I INFANTS  

NOMBRE D’INFANTS ATESOS  

 
A continuació es mostra el nombre d’infants derivats al servei, aquest estan classificats per edat i 
sexe. L’edat que s’ha tingut en compte a l’hora d’omplir aquesta taula és la que tenien en el 
moment d’inscriure’s al servei. Podem observar que la major part de població atesa compren entre 
els 7 i els 11 anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Edat Nens Nenes 

Prenatal 0 0 

0 - 18 mesos 0 0 

18 a 36 mesos 0 0 

4 a 6 anys 1 2 

7 a 11 anys 3 11 

12 a 15 anys 2 1 

Majors de 16 
anys 

0 0 

Total 7 14 Taula 1 Infants derivats per edat per sexe 2018 

Gràfic 11 Infants derivats per sexe al 2018 

65%

35%

IN FA N TS ATESOS

Nenes

Nens
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Al servei han assistit un total de 21 infants, dels quals tots han estat derivats per Serveis Socials 
Bàsics. Al mateix temps, d’aquest infants, el 35% han sigut nens i el 65% han sigut nenes. Podem 
observar a la taula que el major volum d’infants atesos al servei es comprenen entre els 7 i els 11 
anys. 
 

 

NOMBRE DE FAMÍLIES DERIVADES AL SERVEI  

 

Les noves altes de les famílies derivades al servei des de Serveis Socials Bàsics així com les baixes i 

el motiu d’aquestes.  

 

 

 

 

 

Durant el període d’estiu 2018, el servei va col·laborar amb un total de 18 famílies i se’ls hi va 

donar servei. D’aquest total, ens trobem que 11 han sigut altes noves, 7 famílies continuen d’anys 

anteriors. Els infants d’aquestes famílies s’han donat de baixa per diferents motius: 17 se’ls ha 

donat de baixa per assoliment d’objectius, 4 han abandonat el recurs i dos s’han donat de baixa per 

trasllat a un altre municipi.  

 

 

 

 

 

 

27%

35%

15%

0%3%

20%

Noves altes famílies

Families que continuen
d'anys anteriors

Baixa per assoliment
d'Objectius

Baixa per abandonament
de recurs

Baixa per trasllat

Il·lustració 2. Nombre d’altes, baixes i motiu d’aquestes. 2018 
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TIPOLOGIA DE FAMÍLIE S  

 

La tipologia de les famílies a les quals es va donar servei.    

 

 

 

A la gràfica podem observar que, de les 13 famílies a les que es va donar servei, 8 d’aquestes són 

famílies monoparentals, 1 és família nuclear i 5 són famílies nombroses.  

 

POBLACIONS ATESES 

 
El Servei de Centre Obert d’estiu ha atès a les famílies i als seus infants i adolescents durant el període 
d’estiu 2018 dels següents municipis:   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Població Nº infants atesos Nº famílies 

Barbens 2 1 

Bellvís 1 1 

Els Arcs 1 1 

Torregrossa 5 3 

El Pala d’Anglesola 5 3 

Golmés 1 1 

Bell-lloc d’Urgell 4 2 

Ivars d’Urgell 2 1 

Total  21 13 
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SATISFACCIÓ DELS USUARIS 

 

En aquest apartat es descriuran les dades obtingudes del qüestionaris de valoració realitzats: per a una 

banda pels infants de cada grup3 i per altra, per les famílies de cada municipi. Les eines d’avaluació 

emprades es troben als annexos.  

INFANTS  

GRUP 1 

 
Gràfic 12 Grau de satisfacció dels infants (G.P.) al 2018 

 
Aquest grup estava format per 10 infants de 5 a 8 anys. L’avaluació es va realitzar per la totalitat del 
grup. .  
Tenint en compte la gràfica exposada, podem dir que la valoració del servei és positiva, a 7 d’aquestes 
10 persones els hi agrada venir al servei (70%). Tanmateix, es pot veure reflectit que en al majoria 
d’ítems avaluats resulten ser  favorables  (> 50%) excepte quan es valora l’espai: només un 30% els hi 
agrada molt, un altre 30% els hi agrada bastant i la resta no els hi agrada (40%).  
Pel que fa a les respostes registrades de l’últim apartat de l’avaluació: si tens ganes de fer una 
proposta...Ens importa el que pensis!  Els infants han proposat les següents activitat: 
 

“Anar a les piscines, jugar amb els companys, manualitats, les tasques de la cuina, estar amb 

l’Anna i la Olga, anar a la plaça, mirar una pel·lícula” 
 
 

                                                 

3Annex 3 

 



   

 

 

GRUP 2

 
 

 

Gràfic 13 Grau de satisfacció dels infants (G.G.)  

 

 

Aquest grup ha estat compost per 8 infants de 9 a 14 anys. Aquesta enquesta es va poder 

realitzar a tots els membres del grup. 

Tenint en compte la gràfica exposada, podem indicar que la valoració del servei és positiva els 

ítems valorats la serva majoria s’emmarca entre bastant i molt.  

En l’última part de l’avaluació se’ls va demanar que proposessin quines activitats o jocs els hi 

agradaria fer amb el servei, les seves respostes han sigut: 

“Anar a un altre lloc, jugar a futbol, fer activitats més divertides, jugar a pichi, fer menys 

manualitats” 
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FAMÍLIES 

 

GRAU DE SATISFACCIÓ DE LES FAMÍLIES 

 
Gràfic 14 Grau de satisfacció de les famílies 2018 

Aquesta gràfica representa la valoració de 9 famílies de les 14 que s’han atès al servei. Fent una 

revisió general de tots els indicadors, podem valorar que la majoria de respostes han estat molt 

satisfactòries, sobretot en la utilitat del servei, el menú i les activitats realitzades. Cal però, millorar els 

canals de comunicació i el volum d’informació que se’ls hi facilita des del servei.  

 A més a més, en al qüestionari també se’ls hi preguntava respecte a quines activitats i jocs els hi 

agradaria proposar. Les respostes que s’han obtingut són de agraïment per la feina realitzada.   

 

 

VALORACIÓ GENERAL I PERSPECTIVES DE FUTUR 

 

La valoració general d’aquest estiu és molt positiva. La coordinació amb tots els Departaments de la 

nostra Corporació ha esta fluïda i molt productiva. 

Un dels canvis més significatius ha sigut acotar les franges d’edat. Això ha suposat que els infants 

hagin tingut sentiment de pertinença al grup, així com han gaudit millor de les activitats i els espais.  

Així doncs, la nova distribució de grups ha estat correcta, ja que s’ha intentat ajuntar nens i nenes 

d’edats similars.  

Referent a la predisposició del municipi aquest ha sigut satisfactori, a complert els acords estipulats.  
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Alhora aquest any el servei a vetllat per a que les instal·lacions es mantinguessin en condicions 

òptimes. Tot i hi així s’hauria de procurar vetllar per tenir un espai amb condicions més optimes pel 

que fa la temperatura, ja que la calor dificulta el desenvolupament satisfactori de les activitat, cal 

recalcar la importància de tenir espais diferenciats pels diferents grups.   

Pel que fa a la relació amb les famílies, aquesta ha sigut molt bona, ja que encara que la distancia 

entorpeixi poder coincidir, les famílies amb els professionals. S’han torbat altres vies de comunicació 

(telèfon, carpeta, dia de portes obertes) enguany aquestes no han sigut prou eficients, cada família ha 

necessitat un tipus de canal de comunicació diferent. 

Si centrem la mirada amb els diferents proveïdors de serveis, per una banda, l’empresa de transport 

ha sigut puntual i ha establert i mantingut el vincle amb les famílies així com amb els professionals del 

servei, tot i que s’ha vist necessari remarcar la importància de realitzar mediacions dins del vehicle o 

si més no fer les transferències de les incidències al mateix dia. Per altra banda, l’empresa Alessa, ha 

mostrat un control absolut pel que fa a la gestió del àpats així com atendre immediatament a les 

demandes sol·licitades des del servei. No es podem oblidar de l’equip de neteja, aquest ha complert 

amb les seves funcions i responsabilitats. 

Fent referència a les activitats estrella (Tallers, sortides fora el municipi, piscina i els diferent espais 

oberts del municipi), considerem que han estat molt interessants perquè han pogut participar en 

situacions que molts d’ells no coneixien. A més a més, la trobada amb el “La Banqueta” ha estat una 

experiència enriquidora per als infants tot i que s’han vist dificultats a l’hora d’atendre a tot el grup, tot 

i així considerem que per als infants es un activitat profitosa, ja que poden compartir altres espais 

amb altres infants situació que ens porta a valorar a tenir en compte en pròximes edicions.  Cal 

remarcar, que les visites d’altres professionals per fer tallers es valoren molt positivament tant pels 

infants i joves com per l’equip de professionals.  

Finalment, fent referència a l’assistència del infants, dir que aquesta ha estat l’esperada. Tot i que hi 

ha hagut infants que s’han donat de baixa voluntària creiem que la resta s’han adaptat molt 

positivament al servei.  

Un dels punts de millora claus  per garantir l’estabilitat  i la continuïtat del servei és ampliar el nombre 

de professionals i fidelitzar-los en aquest àmbit. 
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PROPOSTES DE FUTUR 
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ANNEX 

 

ANNEX1.PROGRAMA ACTIVITATS  

 

 

 JULIOL 

16 Explicar funcionament // Presentació del CI “Els animals del mon”: Jocs de coneixença (1) 

Tasques menjador i normes (2) 

Anotar les talles dels infants // Joc lliure // Revisió del dia 

17 Joc de coneixença (3)// “pot renta les dents”(4) 

Joc lliure // Revisió del dia 

18 Exterior: amb el paracaigudes (5)// decorem  les nostres carpetes  

Joc lliure // Revisió del dia 

19 Joc de coneixença (6) granotes //el mocador  

Joc lliure // Revisió del dia 

20 Joc de coneixença (7) pàg. 3 i 4// Assemblea  (10) 

Joc lliure // Revisió del dia 

23 Taller de camisetes 

Joc lliure // Revisió del dia 

24 Taller pedres pintades (animalets) 

Joc lliure // Revisió del dia 

25 Mural gran bosc textures 

Joc lliure // Revisió del dia 

26 Activitat que s’ha escollit per assemblea 

Joc lliure // Revisió del dia 

27 Els cercles //Assemblea 

Joc lliure // Revisió del dia 

30 Animals amb pinces  

Joc lliure // Revisió del dia 

31 Meduses 

Joc lliure // Revisió del dia 
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DIA AGOST 

1 Fem polseres al portxo 

Joc lliure // Revisió del dia 

2 Activitat que s’ha escollit per assemblea 

Joc lliure // Revisió del dia 

3 SORTIDA - MOLLERUSSA 

Joc lliure // Revisió del dia 

6 Mascares que ens transformen 

Joc lliure // Revisió del dia 

7 CORTINA TAPS//SERPENT DE COLORS (TAPS) 

Joc lliure // Revisió del dia 

8 Ens ordenem segons edat, altura... // Seguir el ritmo como una ola // sacs // imitem 

animals 

Joc lliure // Revisió del dia 

9 Activitat que s’ha escollit per assemblea 

Joc lliure // Revisió del dia 

10 Massatges // Assamblea 
Joc lliure // Revisió del dia 

13 Gots granotes 

Joc lliure // Revisió del dia 

14 Animalets amb paper wc 

Joc lliure // Revisió del dia 

15 festa 

16 

 

 

Activitat que s’ha escollit per assemblea 

Joc lliure // Revisió del dia 

 

17 

 

Sortida: Els animalons de l’estany 

20 Ocells iman 

Joc lliure // Revisió del dia 

 

21 

Papallones (imperdible) 

Joc lliure // Revisió del dia 

 

22 

FESTA DE L’AIGUA 

Joc lliure/Revisió del dia 

23 Activitat que s’ha escollit per assemblea 

Joc lliure/Revisió del dia 

 

24 

Saludo al sol + postures animals (ioga)/Assamblea 

Joc lliure/Revisió del dia 

 

27 

MARC DE FOTOS + UN DIBUIX SEU 

Joc lliure/Revisió del dia 
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DONAR AVALUACIÓ FAMÍLIES 

 

28 

Papiroflexia amb cartolina 

Joc lliure/Revisió del dia 

 

29 

Activitat escollida per assamblea 

Joc lliure/Revisió del dia 

 

30 

Avaluació//Recollir L’ESPAI 

Joc lliure/Revisió del dia 

31 FI D’ESTIU – FESTA A L’ESTANY (ACTIVITATS LÚDIQUES) 

Joc lliure/Revisió del dia 

 

 

 

ANNEX2. HORARI  

 

 

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 ARRIBADA 

9:15 ESMORZAR I HÀBITS D’HIGIENE 

10:00 ACTIVITAT/TALLER 

11:00 PREPARACIÓ PER ANAR A LA PISCINA 

11:15 PISCINA 

12:30 DUTXES 

13:00 DIANR, HÀBITS I NETEJA 

14:15 REVISIÓ DEL DIA I ACTIVITAT 

14:50 RECOLLIDA 

15:00 SORTIDA 
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ANNEX3. QÜESTIONARIS DE SATISFACCIÓ PER INFANTS I/O ADO LESCENTS 

 
AVALUACIÓ INFANTS GRUP PETIT 

1. T’agrada vindre?    

GENS POC BASTANT MOLT 

    

 

2. T’agraden les activitats i els jocs que fem?   

GENS POC BASTANT MOLT 

    

 

3. T’ho passes bé?  

GENS POC BASTANT MOLT 

    

 
4. T’agraden els teus companys?    

GENS POC BASTANT MOLT 

    

 
5. T’agrada l’espai que utilitzem?    

GENS POC BASTANT MOLT 

 
 
 
 
 

   

 

 

 



 

102 

 

 

 

6. T’agrada estar amb les educadores?   

GENS POC BASTANT MOLT 

    

7. T’ha agradat el menú? 

GENS POC BASTANT MOLT 

    

 

8. T’agraden les sortides que has fet? 

GENS POC BASTANT MOLT 

    

 

9. Has après alguna cosa en tots aquests dies?  

GENS POC BASTANT MOLT 

    

 
10. Si tens ganes de fer una proposta... ¡Ens importa el que pensis! 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________

  

_______________________________________________________________________ 
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SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA 

 

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha mostrat la seva voluntat amb les polítiques d’immigració, així 

com també amb el desplegament de mesures i accions positives per aconseguir  d’integració de 

persones d’altres països que resideixen a la comarca del Pla d’Urgell així com promocionar la 

convivència i la cohesió comunitària entre els diferents grups socials. 

 

OBJECTIUS 

 

Un dels principals objectiu del Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha estat potenciar el Servei de 

primera acollida orientat a la promoció de l’autonomia personal de les persones estrangeres 

immigrades i les retornades a Catalunya que es troben en desavantatge per motiu del seu 

desconeixement de la societat catalana, de les normes jurídiques principals que es regeixen o per 

manca de competències lingüístiques bàsiques. 

 

Objectius específics: 

 

- Donar suport en el procés de rebuda a les persones nouvingudes a través del servei de 

primera acollida. 

- Atenció personalitzada i accions de formació i informació 

- Millorar resultats i aconseguir el màxim de Certificats d’Acollida de les persones nouvingudes 

a la comarca del Pla d’Urgell 

- Assessorament jurídic a persones immigrants que volen resoldre dubtes en relació a la seva 

situació administrativa i en matèries relacionades amb legislació d’estrangeria 

 

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES 

 
LLETRES PER A TOTHOM 
 
Descripció del programa o de l’acció: 
S’ha realitzat una edició del Lletres per a Tothom al municipi de Torregrossa. 
El curs ha tingut una durada de 90 hores lectives i 30 hores d’activitats realitzades amb voluntariat, 
complementàries de les hores lectives. En total, doncs ha tingut una durada de 120 hores. 
El curs s’ha desenvolupat entre l’ 1 d’octubre i el 19 de desembre i ha tingut una matricula viva, es a 
dir s’han pogut  incorporar noves persones al llarg del curs per suplir les possibles baixes. 
Se’ns ha cedit una maleta pedagògica del programa. 
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L’actuació ha estat coordinada per la tècnica de  polítiques migratòries del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell i impartida pel CENTRE D’ESTUDIS PLA D’URGELL. 
 

Ubicació:        Torregrossa ............................................20 beneficiaris.  

 
 
 
 
CURSOS ALFABETITZACIÓ 
 
A part del curs de Lletres per a tothom, s’han fet tres cursos d’alfabetització de 45 hores cadascun als 
municipis de: Linyola. Ivars d’Urgell i Bell-lloc d’Urgell. 
 
L’actuació ha estat coordinada per la tècnica de  polítiques migratòries del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell i impartida pel Centre d’Estudis Pla d’Urgell (Linyola), Estudis Pla SCP (Ivars d’Urgell) i 
Avança SCP (Bell-lloc d’Urgell. 
Els cursos s’han realitzat als diferents municipis i s’han portat a terme entre els mesos d’octubre i 
novembre. 
 

Ivars d’urgell......................................................................14  beneficiaris 

Linyola...............................................................................12 beneficiaris 

Bell-lloc d’Urgell...................................................................7 beneficiaris 

 
 
 
 
CONEIXEMENTS DE LA SOCIETAT CATALANA I EL SEU MARC JURÍDIC. 
 
 
Els continguts mínims a desenvolupar en el Mòdul C són: 

1. Els trets fonamentals geogràfics, històrics, culturals, socials i sociolingüístics de Catalunya. 

2. El sistema polític i administratiu; l’associacionisme i participació ciutadana. 

3. Drets i deures fonamentals. 

4. Els serveis públics i els drets i deures en l’àmbit local. 

 

La formació té una durada de 15 hores. 

L’actuació esta coordinada per la tècnica de  polítiques migratòries del Consell Comarcal del Pla 

d’Urgell. 

S’han realitzat dos mòduls, un a Ivars d’Urgell impartit per ESTUDISPLA SCP i un altre mòdul a 

Mollerussa impartit per la tècnica de polítiques migratòries de l’Ajuntament de Mollerussa Xenia 

Muray Durán. 

 

.Data d’execució de l’actuació:: La formació s’ha realitzat d’octubre ha desembre. 

 

Ivars d’urgell..................................................................................................................10  beneficiaris 

Mollerussa.......................................................................................................................14 beneficiaris 
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TÈCNIC DE POLÍTIQUES MIGRATÒRIES 

 
Davant la realitat migratòria existent a la comarca es creu necessari la contractació d’una tècnica 

d’immigració que gestioni la diversitat cultural a tots els municipis que formen la comarca.  

El Pla de Ciutadania i Immigració del Pla d’Urgell necessita contractar un/a professional 

especialitzat/da en l’atenció social i la diversitat cultural per poder treballar amb la ciutadania i la 

població nouvinguda. 

 

El Tècnic de Polítiques migratòries realitza a més les següents funcions: 

- Tècnic d’acollida 

- Coordinació mòdul C: Coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic 

- Coordinació alfabetització. 

- Assessorament jurídic en temes d’estrangeria 

- Realització dels informes d’estrangeria 

 

L’Ajuntament de Mollerussa per la seva part compta amb una professional especialitzat/da en 

l’atenció social i la diversitat cultural per poder treballar amb la ciutadania i la població nouvinguda 

donada la realitzat multicultural de la nostra ciutat,  amb un índex  de població nouvinguda al voltant 

d’un 30% que resideix directament al municipi, amb més de 60 nacionalitats convivint a Mollerussa.  

 
Persona responsable : La tècnica de polítiques migratòries  a la comarca es la Maribel Mateu Farré i a 
l’Ajuntament de Mollerussa Xènia Muray Durán 
 
Ubicació: el tècnic de polítiques migratòries de la comarca es troba ubicat al Consell Comarcal del pla 
d’Urgell i la tècnica de Mollerussa està ubicada a  l’ajuntament de Mollerussa. 
 
 

ASSESSORAMENT JURÍDIC 

 
Servei d’informació i atenció dirigida a persones immigrants que volen resoldre dubtes en relació a la 
seva situació administrativa i en matèries relacionades amb legislació d’estrangeria. 
 

Algunes de les actuacions que s’han dut a terme són: 

- Elaboració propostes d’informe d’arrelament social 

- Sol·licituds d’informes d’adequació de l’habitatge 

- Assessorar i informar en processos de renovació de permisos de residència 

- Informació i assessorament en tràmits de nacionalitat. 

La persona encarregada de realitzar el servei ha estat la tècnica de polítiques migratòries del Consell 

Comarcal del Pla d’Urgell. 

 

Ubicació: Consell Comarcal del Pla d’Urgell......................... 720 actuacions 
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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

 
 

L’ens local, d’acord amb el que estableix els articles 31.1.f i 32.d de la Llei 12/2007, d’ 11 d’octubre, 
de serveis socials, pot promoure la creació de serveis socials especialitzats i gestionar-los i coordinar-
los amb l’Administració de la Generalitat. 
Sota aquest marc legal, el nostre ens aposta per al servei d’atenció social per a persones amb 
drogodependències per tal de prevenir i/o potenciar la inclusió social de les persones amb situació de 
drogodependències. 
 
 

OBJECTIUS 

 
 

- Incrementar les estratègies de protecció de la població davant del consum de drogues, amb la 
finalitat de reduir les repercussions negatives que pot produir en els àmbits personals, familiar 
i social. 

- Facilitar processos de suport i d’acompanyament a la inserció comunitària a les persones 
afectades per drogodependències. 

- Fomentar la sensibilitat de la població vers aquesta problemàtica per tal de reduir l’estigma i la 
discriminació de les persones afectades i facilitar-los processos de inserció social. 

- Fomentar el treball en xarxa de serveis implicades en aquest àmbit. 

- Fer un estudi de la població diana de la comarca en relació als hàbits saludables. 
 
 

METODOLOGIA DE TREBALL 

 
 
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell té contractat un servei de prevenció i tractament en aquesta 
matèria, en aquest cas l’ entitat es diu CEPS i desenvolupa un treball de prevenció que es troba amb 
fase de implementació/ estudi a les escoles i instituts de la comarca, així com un servei de tractament 
en els casos que així ho requereixin amb un seguiment i una atenció directa quinzenal.  
El programa que es du a terme és diu: Programa de promoció de la salut i prevenció de drogues. 
Amb aquesta memòria presentem els resultats de les enquestes realitzades amb les conclusions que 
així se’n desprèn. 
Durant el 2019, es pretén fer accions formatives d’interès per a joves/adolescents amb l’objectiu 
principal de conscienciació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

109 

 

 
 
 
 

ENQUESTA D’HÀBITS DE SALUT ALS CURSOS DE 4art, CINQUÈ I 

SISÈ DE PRIMÀRIA DE LA COMARCA DEL PLA D’URGELL  
 
RELACIÓ D’ESCOLES PARTICIPANTS PER MUNICIPI DE LA COMARCA   

MUNICIPI 

 

ESCOLES 
Nº QÜESTIONARIS PER 

CURS 
TOTAL 

      4art 5é 6é   

BARBENS 1 SANT ROC 6 13 8 27 

BELL-LLOC D'URGELL 2 RAMON FARRERONS 13 15 14 42 

BELLVÍS 3 JOAQUIM PALACÍN 19 23 19 61 

CASTELLNOU DE SEANA 4 L'ESTEL-ZER VENT SERÈ 4 5 2 11 

EL PALAU D'ANGLESOLA 5 ARNAU BERENGUER 21 23 16 60 

EL POAL 6 EL ROSER 3 2 3 8 

FONDARELLA 7 MINYONS D'URGELL 4 14 11 29 

GOLMÉS 8 FRANCESC ARENES 18 18 18 54 

IVARS D'URGELL 9 MARE DE DEU DE L'HORTA 15 16 14 45 

LINYOLA 10 EL SITJAR 21 19 20 60 

MIRALCAMP 11 SANT MIQUEL 16 18 16 50 

  12 EL CARME 66 65 55 186 

MOLLERUSSA 13 MESTRE IGNASI PERAIRE 0 34 14 48 

  14 POMPEU FABRA 45 43 45 133 

  15 ELS ARRELS 23 22 27 72 

SIDAMON 16 EL TIMÓ 7 10 7 24 

TORREGROSSA 17 LA BASSA 20 7 8 35 

VILA-SANA 18 MOSSÈN TON CLAVÉ 10 9 3 22 

VILANOVA DE BELLPUIG 19 MARINADA 8 7 5 20 

TOTALS   319 363 305 987 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ EN FUNCIÓ D’EDAT I SEXE 

EDAT PD % 

8 5 0,5 

9 299 30,3 

10 358 36,3 

11 287 29,1 

12 36 3,6 

13 2 0,2 

TOTAL 987 100 

 
La major part de nens i nenes participants es troben entre els 9 i 11 anys d’edat 

SEXE PD % 

NC 31 3,1 

Nen 473 47,9 

Nena 483 48,9 

TOTAL 987 100 
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La distribució per sexes està equilibrada 

 

 

 

CONTINGUTS  

 
La enquesta dissenyada amb la participació de representants dels claustres de totes les escoles de 
primària de la Comarca demanda informació sobre els principals hàbits a tenir en compte per la 
promoció de la salut i prevenció de les drogodependències en població de cicle mitja i superior de 
primària 
 

HÀBIT DE SALUT PREGUNTES 
Alimentació 1, 2, 3,4 

Son 5,6,7 

Socialització a l’escola 8,9 

Persones de total confiança 10 

Autoimatge 11 

Oci i lleure 12,13,14 

Consum de tabac 15,16,17 

Consum d’alcohol 18 

Percepció nivell informació sobre drogues 19 

 

FINALITAT 

  
• Obtenció de dades objectives d’anàlisi de realitat que es permetin definir objectius 

d’intervenció i establir prioritats en la planificació, seguint les directrius que marquen els 

estàndards Europeus de qualitat dels programes de promoció de la salut i prevenció de les 

drogodependències.  

• Dur a terme una prevenció basada en la evidencia i en els estàndards de qualitat marcats per 

organismes internacionals que ofereixen una visió objectiva i fonamentada en nombrosos 

estudis. La Organització Mundial de la Salut (OMS incideix en la necessitat de monitoritzar 

periòdicament, la realitat de la salut dels nens per tal d’obtenir elements que ens ofereixin una 

visió acurada de la realitat i ens permetin posar en marxa accions que hi donin resposta(Guia 

OMS 2017 de promoció de la salut en nens/es i adolescents) 

 

METODOLOGIA DE TRACTAMENT DE LES DADES OBTINGUDES 

MITJANÇANT ELS QÜESTIONARIS 

 
• Elaboració de la base de dades (SPSS 

• Tractament de les dades amb el programa estadístic SPSS, anàlisi i representació gràfica dels resultats 

obtinguts 

• Elaboració d’informe de resultats de la Comarca 

• Elaboració d’informe de resultats per cada escola amb anàlisi de situació i establiment de prioritats 

d’intervenció per tal de programar objectius i accions de desenvolupament dels objectius fixats , per 

cada curs escolar amb previsió de tres anys 

• Suggeriments d’intervenció a l’aula pel professorat de quart, cinquè i sisè de primària 

• Recomanacions per les famílies de l’alumnat de quart, cinquè i sisè de primària 
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PRESENTACIÓ I ANÀLISI DE RESULTATS 

ALIMENTACIÓ 

 
La Jornada escolar es llarga i el cos necessita de nutrients que garanteixin un bon nivell d’atenció i 
concentració. Hidrats d’eliminació lenta, com els cereals, els nutrients de la llet i les vitamines de la 
fruita es consideren aliments adients. 
Anar amb dejú a l’escola es consideraria un risc per a la correcta assimilació de continguts i per una 
participació plena en les dinàmiques de l’aula , sobre tot a primera hora del mati   
 

ALIMENTS QUE SOL PRENDRE HABITUALMENT ABANS D’ANAR A ESCOLA 

TIPUS D’ALIMENT QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Cereals 180 56,4 186 51,2 148 48,5 

Un got de llet 194 60,8 207 57 177 58 

Suc de fruita  natural 80 25 73 20,1 75 24,6 

Iogurt (líquid o sòlid)  44 13,8 40 11 26 8,5 

Cafè 13 4 17 4,7 14 4,6 

Suc de fruita envasat 17 5,3 22 6 12 4 

Cacau amb llet 141 44,2 136 37,5 125 41 

Entrepà 79 24,7 68 18,8 58 19 

Galetes o pastes 126 39,5 145 40 124 40,7 

Fruita 88 27,6 68 18,8 70 23 

Res 10 3,1 10 2,8 11 3,6 
 
ALIMENTACIÓ  COMPLERTA (CEREALS, FRUITA, LLET) 
Cereals i llet i galetes i pastes son els aliments que majoritàriament esmorzen a casa.  
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El consum d’estimulants (cacau amb llet i cafè) pot influir en una major inquietud i dificultats 
d’autocontrol degut als seus efectes . Aquesta data cal contrastar-la amb el tipus d’esmorzar que 
porten a la escola doncs si hi ha mes xocolata podria incrementar el nivell d’estimulació 
 
ENTREPÀ O BOLLERIA 
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A casa els nens i nenes prefereixen galetes i/o pastes per esmorzar a casa  
RES (anar amb dejú a escola) 
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Tot i tractar-se d’índex molt baixos hi ha un percentatge al voltant del 3% de nens i nenes que van a 
l’escola en dejú 

 

ESMORZAR A L’ESCOLA 

 
Es un hàbit saludable , un temps d’esbarjo que contempla alimentar-se i preparar-se per les hores de 
classe posteriors i garantir que es mantenen els nutrients necessaris per tal de continuar amb un bon 
nivell d’atenció i concentració durant tota la jornada. 
 

  QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

SI 303 95 327 90 262 86 

NO 16 5 36 10 43 14 
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La majoria de nens i nenes porten esmorzar a l’escola. Tot i ser percentatges baixos cal ressaltar que 
conforme el curs augmenta ,augmenta també el percentatge de nens i nenes que no porten esmorzar. 
Cal tenir en compte aquesta data ja que la disminució d’aportació de nutrients es inversament 
proporcional al nivell d’exigència que augmenta amb el curs. 

 

TIPUS D’ALIMENTACIÓ QUE PORTEN A L’ESCOLA 
TIPUS D’ALIMENT QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Comprem alguna pasta al forn o al 

“super”.  

42 13,1 29 8 24 7,9 

Porto un entrepà de casa 214 67 218 60 187 61,3 

Porto fruita 186 58,3 187 51,5 141 46,2 

Porto algun batut o iogurt líquid 40 12,5 49 13,5 24 7,9 

Porto galetes o pastes de casa 119 37,3 138 38 82 27,9 

 
La majoria d’alumnat porta esmorzar saludable i casolà format per entrepans i fruita. 
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EXPERIÈNCIA AMB DIFERENTS TIPUS D’ALIMENTS 

 
Aquesta pregunta te per objectiu conèixer si l’alumnat d’aquestes edats no es reticent a provar i 
consumir una alimentació variada la qual cosa incrementa la seva salut , ja que reben tot tipus de 
vitamines i minerals i es prevenen problemes com la obesitat ja que l’increment d’hidrats es veu 
compensat per les verdures i fruites i el consum de proteïnes es també variat (carn, peix, fruits secs, 
etc..) . 
Es classifiquen els aliments seguint les directrius de la piràmide d’alimentació saludable actualitzada i 
publicada recentment per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que classifica els aliments que cal 
consumir diàriament, els que s’han de consumir com a mínim quatre o sis cops per setmana i aquells 
que s’han de consumir ocasionalment.  
Les dades es presenten en funció del curs i s’analitzen en funció de la seva posició a la piràmide de 
l’alimentació saludable. Considerarem per l’anàlisi la resposta “m’agrada, en menjo sovint” com a 
indicador de que l’aliment està integrat en l’alimentació habitual de l’alumne 
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ALUMNAT DE QUART 
 TIPUS 

D’ALIMENT 

NC Mai Sovint Tan en tan No m’agrada 

PD % PD % PD % PD % PD % 

Pa 3 1 0 0 251 78,7 64 20 1 0,3 

Aigua 3 1 1 0,3 293 91,8 20 6,2 2 0,6 

Galetes pastissos 4 1,2 3 1 67 21 226 70,8 19 6 

Pizzes 6 1,8 8 2,5 86 27 206 64,5 13 4 

llet amb cacau 11 3,4 25 7,8 193 60,5 62 19,4 28 8,7 

Llaminadures 15 4,7 15 4,7 51 16 188 60 50 15,6 

Hamburgueses 15 4,7 16 5 68 21,3 193 60,5 27 8,4 

Pasta (spaguettis.. 8 2,5 6 1,8 153 48 145 45,4 7 2,2 

Coca-cola, Nestea, 

i altres refrescos 

8 2,5 20 6,2 72 22,6 164 51,4 55 17,2 

Cereals amb llet 7 2,2 17 5,3 195 61,1 70 22 30 9,4 

Iogurts 11 3,4 10 3,1 206 64,6 74 23,2 18 5,6 

Carn 9 2,8 6 1,8 203 63,6 89 27,9 12 3,7 

Peix 9 2,8 9 2,8 150 47 106 33,2 45 14,1 

Xocolata, nocilla 13 4 9 2,8 91 28,5 175 54,8 31 9,7 

Verdures 10 3,1 9 2,8 202 63,3 67 21 31 9,7 

Fruita 11 3,4 12 3,7 231 72,4 61 19,1 4 1,2 

Patates fregides de 

bossa, pipes, kikos 

10 3,1 10 3,1 75 23,5 199 62,4 25 7,8 

Sopa 10 3,1 5 1,5 203 63,6 88 27,6 13 4 

Begudes 

energètiques (Red-

Bull, aquarius 

13 4 55 17,2 63 19,7 136 42,6 52 16,3 

Flams, natilles 15 4,7 19 6 94 29,4 141 44,2 50 15,6 

Ous (fregits, 

truita.. 

11 3,4 6 1,8 122 38,2 162 50,8 18 5,6 

Embotits 9 2,8 13 4 147 46 131 41 19 6 

Formatges 10 3,1 12 3,7 154 48,2 101 31,6 42 13,1 

Fruits secs 10 3,1 15 4,7 120 37,6 129 40,4 45 14,1 

 

ALUMNAT DE CINQUÈ 

 
TIPUS 

D’ALIMENT 

NC Mai Sovint Tan en tan No m’agrada 

PD % PD % PD % PD % PD % 

Pa 6 1,6 0 0 283 78 71 19,5 3 0,8 

Aigua 5 1,4 0 0 331 91,1 27 7,4 0 0 

Galetes pastissos 3 0,8 2 0,5 80 22 267 73,5 11 3 

Pizzes 3 0,8 5 1,4 83 22,8 260 71,6 12 3,3 

llet amb cacau 12 3,3 23 6,3 207 57 78 21,5 43 11,8 

Llaminadures 13 3,6 10 2,7 52 14,3 241 66,4 46 12,6 

Hamburgueses 13 3,6 10 2,7 66 18,1 224 61,7 49 13,5 

Pasta (espaguetis.. 13 3,6 2 0,5 194 53,4 148 40,7 6 1,6 

Coca-cola, Nestea, 

i altres refrescos 

11 3 18 5 83 22,8 192 52,9 58 16 

Cereals amb llet 7 2 19 5,2 205 56,5 84 23,1 48 13,2 

Iogurts 15 4,1 4 1,1 202 55,6 127 35 15 4,1 

Carn 13 3,6 5 1,4 231 63,6 107 29,5 7 2 

Peix 14 3,8 6 1,6 162 44,6 136 37,5 45 12,4 

Xocolata, nocilla 16 4,4 4 1,1 94 25,9 224 61,7 25 6,8 

Verdures 13 3,6 4 1,1 214 59 93 25,6 39 10,7 

Fruita 16 4,4 5 1,4 250 68,9 85 23,4 7 2 

Patates fregides de 

bossa, pipes, kikos 

11 3 3 0,8 84 23,1 250 68,9 15 4,1 
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Sopa 9 2,5 7 2 245 67,5 95 26,1 7 2 

Begudes 

energètiques (Red-

Bull, aquarius 

11 3 57 15,7 54 14,8 161 44,3 80 22 

Flams, natilles 13 3,6 18 5 93 25,6 185 51 54 14,8 

Ous (fregits, 

truita.. 

13 3,6 6 1,6 125 34,4 193 53,1 26 7,1 

Embotits 20 5,5 15 4,1 149 41 153 42,1 26 7,1 

Formatges 10 2,7 10 2,7 189 52 106 29,2 48 13,2 

Fruits secs 9 2,5 14 3,8 145 40 151 41,6 44 12,1 

 

 

 

ALUMNAT DE SISÈ 
TIPUS 

D’ALIMENT 

NC Mai Sovint Tan en tan No m’agrada 

PD % PD % PD % PD % PD % 

Pa 2 0,6 1 0,3 231 75,7 71 23,2 0 0 

Aigua 7 2,3 1 0,3 277 90,8 20 6,5 0 0 

Galetes pastissos 5 1,6 0 0 64 21 220 72,1 16 5,2 

Pizzes 7 2,3 0 0 61 20 223 73,1 14 4,6 

llet amb cacau 6 1,9 23 7,5 181 59,3 66 21,6 29 9,5 

Llaminadures 9 3 4 1,3 50 16,4 206 67,5 36 11,8 

Hamburgueses 9 3 13 4,2 41 13,4 203 66,5 39 12,7 

Pasta (espaguetis.. 10 3,2 6 1,9 153 50,1 131 43 5 1,6 

Coca-cola, Nestea, 

i altres refrescos 

6 1,9 12 4 84 27,5 155 50,8 48 15,7 

Cereals amb llet 5 1,6 16 5,2 169 55,4 86 28,1 29 9,5 

Iogurts 7 2,3 13 4,2 175 57,3 91 29,8 19 6,2 

Carn 4 1,3 6 1,9 189 62 100 32,7 6 1,9 

Peix 4 1,3 11 3,6 127 41,6 134 44 29 9,5 

Xocolata, nocilla 10 3,2 12 4 73 24 192 63 18 6 

Verdures 7 2,3 6 1,9 174 57 96 31,5 22 7,2 

Fruita 11 3,6 7 2,3 200 65,5 80 26,2 6 1,9 

Patates fregides de 

bossa, pipes, kikos 

6 1,9 8 2,6 77 25,2 198 65 16 5,2 

Sopa 9 3 5 1,6 175 57,3 103 33,7 13 4,2 

Begudes 

energètiques (Red-

Bull, aquarius 

7 2,3 45 14,7 51 16,7 137 45 65 21,3 

Flams, natilles 5 1,6 13 4,2 76 25 168 55 43 14 

Ous (fregits, 

truita.. 

11 3,6 5 1,6 103 33,7 168 55 18 6 

Embotits 11 3,6 13 4,2 124 40,6 138 45,2 19 6,2 

Formatges 7 2,3 9 3 151 49,5 100 32,7 38 12,4 

Fruits secs 5 1,6 6 1,9 118 38,7 146 46,5 30 9,8 

 

CONSUM DIARI 
TIPUS D’ALIMENT QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Pa 251 78,7 283 78 231 75,7 

Aigua 293 91,8 331 91,1 277 90,8 

Pasta espaguetis etc 153 48 194 53,4 153 50,1 

Cereals amb llet 195 61,1 205 56,5 169 55,4 

Iogurts 206 64,6 202 55,6 175 57,3 

Verdures 202 63,3 214 59 174 57 

Fruita 231 72,4 250 68,9 200 65,5 

Formatges 154 48,2 189 52 151 49,5 
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Els cereals (pa i cereals amb llet) son els aliments de consum diari amb mes elevat percentatge de 
consum, fruita i verdura tenen també percentatges que es situen entre el 60 i el 70%  

 

CONSUM DE 4 A 6 COPS PER SETMANA 

 
TIPUS D’ALIMENT QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Hamburgueses 68 21,3 66 18,1 41 13,4 

Carn 203 63,6 231 63,6 189 62 

Peix 150 47 162 44,6 127 41,6 

Ous 147 46 125 34,4 103 33,7 

Fruits secs 120 37,6 145 40 118 38,7 

 
La carn es l’aliment amb major percentatge de consum seguit del peix i els ous 
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CONSUM OCASIONAL 
TIPUS D’ALIMENT QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Galetes i pastissos 67 21 80 22 64 21 

Pizzes 86 27 83 22,8 61 20 

Llet amb cacau 193 60,5 207 57 181 59,3 

Llaminadures 51 16 52 14,3 50 16,4 

Coca cola, nestea i altres refrescos 72 22,6 83 22,8 84 27,5 

Xocolata, nocilla 91 28,5 94 25,9 73 24 

Patates fregides de bossa, pipes, 

quicos 

75 23,5 84 23,1 77 25,2 

Begudes energètiques (Red bull, 

aquarius) 

63 19,7 54 14,8 51 16,7 

Flams, natilles 94 29,4 93 25,6 76 25 

Embotits 147 46 149 41 124 40,6 
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Dels aliments considerats de consum ocasional, la llet amb cacau (al voltant del 60%) tindria una 
consideració diferent , si es te en compte que es la llet el principal i que el cacau te la funció 
d’assaborir-la.  
Els embotits son els productes més consumits d’aquesta categoria, probablement pels entrepans que 
porten a l’escola   
Cal destacar els baixos percentatges de consum de llaminadures, dada que influirà positivament en la 
salut dental de l’alumnat 

 

CONSUM DE BEGUDES ESTIMULANTS EN FUNCIÓ DEL CURS 
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El cacau i la xocolata son els productes estimulants amb major index de consum. No obstant 
cal tenir en compte el percentatge al voltant del 20% d’alumnat de quart que consumeix begudes 
energètiques, que es el més elevat de la mostra. 
 
ALIMENTS QUE NO ELS, HI AGRADEN  (Tenim en compte la resposta “No m’agrada gens, no ho 
vull menjar”. Aquesta opció en general obté percentatges més baixos de resposta, dada que posa de 
manifest que l’alumnat no es reticent a provar i consumir una alimentació variada.)  
 

CONSUM DIARI 
TIPUS D’ALIMENT QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Pa 1 0,3 3 0,8 0 0 

Aigua 2 0,6 0 0 0 0 

Pasta espaguetis etc 7 2,2 6 1,6 5 1,6 

Cereals amb llet 30 9,4 48 13,2 29 9,5 

Iogurts 18 5,6 15 4,1 19 6,2 

Verdures 31 9,7 39 10,7 22 7,2 

Fruita 4 1,2 7 2 6 1,9 

Sopa 13 4 7 2 13 4,2 

Formatges 42 13,1 48 13,2 38 12,4 

 
L’índex es baix però destaquen els formatges amb el percentatge més alt d’aliments que no volen 
menjar. 
 

CONSUM DE 4 A 6 COPS PER SETMANA 
TIPUS D’ALIMENT QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Hamburgueses 27 8,4 49 13,5 39 12,7 

Carn 12 3,7 7 2 6 1,9 

Peix 45 14,1 45 12,4 29 9,5 

Ous 18 5,6 26 7,1 18 6 

Fruits secs 45 14,1 44 12,1 30 9,8 

 
Peix i fruits secs son els aliments que generen més resistència de consum 
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CONSUM OCASIONAL 
TIPUS D’ALIMENT QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Galetes i pastissos 19 6 11 3 16 5,2 

Pizzes 13 4 12 3,3 14 4,6 

Llet amb cacau 28 8,7 43 11,8 29 9,5 

Llaminadures 50 15,6 46 12,6 36 11,8 

Coca cola, nestea i altres refrescos 55 17,2 58 16 48 15,7 

Xocolata, nocilla 31 9,7 25 6,8 18 6 

Patates fregides de bossa, pipes, 

quicos 

25 7,8 15 4,1 16 5,2 

Begudes energètiques (Red bull, 

aquarius) 

52 16,3 80 22 65 21,3 

Flams, natilles 50 15,6 54 14,8 43 14 

Embotits 19 6 26 7,1 19 6,2 

 
Refrescos i begudes energètiques presenten els percentatges mès alts de rebuig 
 

 

HÀBITS DEL SON 

 
Un organisme en formació necessita descans quantitat i qualitat del son , son factors claus en el 
desenvolupament saludable dels infants i adolescents. Entre 8 i 9 hores de son reparador es el que 
els experts consideren saludable per nens i adolescents. 
En relació a la qualitat del son recents recomanacions publicades per l’acadèmia de pediatria d’Estats 
Units fan especial esment a l’ús de noves tecnologies a l’habitació. Recomanen el següent: Apagar 
mitja hora abans d’anar a dormir qualsevol tipus de pantalla i no permetre que els nens/es tinguin 
aquests aparells als seus dormitoris. Els beneficis d’un bon son inclouen millora de la capacitat 
d’atenció i concentració, comportament, aprenentatge i memòria, regulació emocional i millora de la 
salut física i mental. Per contra una baixa qualitat de la son i manca d’hores de son comporten risc 
d’hipertensió, obesitat i depressió. 
Si durant la setmana els nens i nenes s’aixequen a les 7 o 7 i mitja (per tenir temps d’esmorzar i 
arreglar-se per anar a escola)l’hora recomanada per anar a dormir es entre les 21 i les 21’45h 

 

HORA D’ANAR A DORMIR DURANT LA SETMANA 

 
HORA  QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Entre les 9 i les 10 de 

la nit 

202 63,6 181 49,8 111 36,4 

De 10 a 11 de la nit 85 26,6 129 35,5 148 48,5 

Mes tard de les 11  19 6 36 10 27 8,8 

NC 13 4 17 4,6 19 6,2 

 
Els resultats ens mostren que conforme el curs augmenta, disminueixen les hores de son . Aquesta 
data es també inversament proporcional a les necessitats d’atenció i concentració que requereixen els 
cursos superiors   
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HORA D’ANAR A DORMIR ELS CAPS DE SETMANA 
HORA  QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Entre les 9 i les 10 de la nit 32 10 19 5,2 16 4,4 

De 10 a 11 de la nit 162 50,7 199 54,8 174 48 

Mes tard de les 11  110 34,4 116 32 90 24,8 

NC 15 4,7 29 8 25 6,8 
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El percentatge majoritari es situa entre les 22 i les 23h. L’alumnat que obté un percentatge més elevat 
en quant a anar més tard a dormir es el de quart.  

 

QUALITAT DEL SON 
 QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Et despertes per la nit 124 38,9 142 39,1 121 39,6 

Tens malsons 127 39,8 112 30,8 95 26,1 

Et costa aixecar-te pels matins els 

pares t’han de cridar moltes 

vegades 

149 46,7 155 42,7 138 38 

No et despertes sol/a però no et 

costa gens aixecar-te 

130 40,7 141 38,8 120 33 

Et despertes sol/a 131 41,1 161 44,3 142 39,1 

Veus televisió a l’habitació 77 24,1 89 24,5 72 19,8 

Jugues a l’ordinador, tablet, mòbil 

a l’habitació 

141 44,2 180 49,6 166 45,7 

 
Els resultats posen de manifest que hi ha un percentatge important d’alumnat amb baixa qualitat del 
son (interrupció del son, malsons i dificultats en aixecar-se . Això radica  a la presència d’aparells 
electrònics a l’habitació i al seu ús, ja que tot i que els pares insisteixin en que els apaguin mitja hora 
abans d’anar a dormir, hi ha probabilitats de que en tenir aquests aparells a l’habitació els tornin a 
engegar i s’incrementi novament el nivell d’alerta amb les conseqüents dificultats per adormir-se 
després. 
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APARELLS ELECTRONICS A L’HABITACIÓ (TV, NOVES TECNOLOGIES) 
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Al voltant del 50% de l’alumnat de tots els cursos disposa de noves tecnologies en el seu espai propi i 
al seu abast. 

 

 

SOCIALITZACIÓ A L’ESCOLA 

 
Durant els cursos de primària es forja el concepte d’amistat i tenen lloc les primeres eleccions 
d’amics, i l’establiment de vincles emocionals fora de l’entorn familiar. 

 
TIPUS DE RELACIONS A 

CLASSE  

QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Tinc molts amics i amigues 254 79,6 288 79,3 217 67,9 

Tinc pocs amics però bons 69 21,6 51 14 57 18,7 

Em porto be amb tothom 197 61,7 200 55 170 55,7 

No m’agrada parlar amb gaire 

gent 

26 8,1 25 6,8 15 5 

M’agrada treballar amb grup 223 70 257 70,8 190 62,3 

 
La majoria consideren als companys/es de classe com a amics, tot i que aquest percentatge baixa a 
sisè. El treball en grup es valorat amb un elevat percentatge però també es produeix un descens en 
arribar al curs de sisè. Aquesta data cal tenir-la en compte ka que a d’institut el treball en grup es una 
eina que pot ser de gran utilitat. 

 

AUTOCONCEPTE COM A ESTUDIANT 
 

 

QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Segueixo el ritme de la classe i no 

em costa, sense esforç em va be 

70 22 100 27,5 70 23 

Segueixo el ritme de la classe amb 

esforç i em va be 

180 56,4 184 50,7 173 56,7 

Em costa seguir el ritme d ela 

classe tot i l’esforç que faig 

60 18,8 69 19 50 16,4 

Em costa seguir el ritme de la 

classe perquè no m’esforço 

8 2,5 7 2 2 0,6 

NC 1 0,3 2 0,5 2 0,6 
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L’autoconcepte com a estudiants es situa per a la majoria en un nivell de satisfacció adequat, essent 
conscients de la seva responsabilitat en aplicar esforç per obtenir bons resultats. L’autoconcepte més 
elevat correspon a l’alumnat de cinquè que paradoxalment obté el major percentatge d’alumnat 
conscient de dificultats en seguir el ritme malgrat l’esforç aplicat, posant  de manifest una polarització 
d’autoconcepte de l’alumnat en aquest curs. 
Cal assenyalar el baix percentatge (sobre tot al curs de sisè) d’alumnat que es conscient de la seva 
manca d’esforç personal en seguir el ritme de la classe . 
 

PERSONES DE TOTAL CONFIANÇA 

 QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Amic/amiga 106 33,2 108 29,7 119 39 

Germà, germana 93 29,1 108 29,7 76 25 

Pare 192 60,1 206 56,7 155 50,8 

Mare 248 77,7 285 78,5 219 71,8 

Padrí/a 102 32 118 32,5 77 25,2 

Professor/a 74 23,2 73 20,1 51 16,7 
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La mare es la persona que genera un major nivell de confiança i el professors/es els que ocupen 
percentatges més baixos, disminuint en funció de l’augment de curs. Aquesta dada ens ha de fer 
reflexionar ja que en augmentar la edat i en produir-se els primers conflictes a la família, per dificultats 
en la comunicació, límits, etc el professor pot ser un adult de referència molt positiu que ofereixi a 
l’alumne una visió professional i neutre que l’ajudi en la presa de decisions . Una dada previsible es 
l’augment en funció del curs dels amics com a persones de total confiança .  

 

 

AUTOIMATGE QUALITATS PERSONALS  

QUART 

 
PUNTS FORTS I FEBLES 

 

NC si No ho tinc clar no 

PD % PD % PD % PD % 

Crec que tinc bones qualitats 5 1,5 233 73 71 22,2 9 2,8 

Faig amics /amigues molt 

fàcilment 

3 0,9 233 73 53 16,6 29 9,1 

Puc fer les coses igual de bé que 

els altres nens i nenes 

6 1,8 202 63,3 78 24,4 32 10 

Els companys i amics acostumen 

a fer el que els hi proposo 

6 1,8 67 21 126 39,5 119 37,3 

De vegades penso que no serveix-

ho per a res 

8 2,5 108 33,8 43 13,5 159 49,8 

La majoria de nens i nenes de la 

meva edat destaquen més que jo 

5 1,5 66 20,7 125 39,2 122 38,2 

Em fa vergonya quan haig de 

participar a classe  

6 1,8 66 20,7 29 9,1 217 68 
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M’enfado quan algú em porta la 

contraria 

9 2,8 121 38 76 23,8 112 35,1 

Quan una cosa em preocupa li 

dono moltes voltes 

5 1,5 229 71,8 50 15,6 34 10,6 

La meva família vol que sigui 

feliç 

4 1,2 305 95,6 4 1,2 5 1,5 

Quan algú em fa enfadar em 

costa perdonar-lo 

7 2,2 111 34,8 69 21,6 130 40,7 

Soc bastant bo/bona en els jocs 7 2,2 203 63,6 91 28,5 17 5,3 

Quan estic enfadat /da puc arribar 

a cridar, insultar i trencar coses 

4 1,2 97 30,4 54 17 163 51 

 

 CINQUÈ 
PUNTS FORTS I FEBLES 

 

NC si No ho tinc 

clar 

no 

P

D 

% PD % PD % PD % 

Crec que tinc bones qualitats 10 2,7 272 75 73 20,1 6 1,6 

Faig amics /amigues molt fàcilment 6 1,6 255 70,2 51 14 48 13,2 

Puc fer les coses igual de bé que els altres nens i 

nenes 

5 1,4 232 64 85 23,4 39 10,7 

Els companys i amics acostumen a fer el que els 

hi proposo 

5 1,4 80 22 165 45,4 111 30,5 

De vegades penso que no serveix-ho per a res 6 1,6 109 30 50 13,7 196 54 

La majoria de nens i nenes de la meva edat 

destaquen més que jo 

4 1,1 62 17 148 40,7 147 40,5 

Em fa vergonya quan haig de participar a classe  7 2 81 22,3 29 8 244 67,2 

M’enfado quan algú em porta la contraria 3 0,8 90 24,8 95 26,1 172 47,4 

Quan una cosa em preocupa li dono moltes voltes 1 0,3 269 74,1 46 12,6 45 12,4 

La meva família vol que sigui feliç 0 0 353 97,2 7 2 1 0,3 

Quan algú em fa enfadar em costa perdonar-lo 4 1,1 109 30 75 20,6 173 47,6 

Soc bastant bo/bona en els jocs 8 2,2 231 63,6 95 26,1 27 7,4 

Quan estic enfadat /da puc arribar a cridar, 

insultar i trencar coses 

2 0,5 88 24,2 62 17 209 57,5 

  

SISÈ 
PUNTS FORTS I FEBLES 

 

NC si No ho tinc clar no 

PD % PD % PD % PD % 

Crec que tinc bones qualitats 4 1,3 244 80 51 16,7 5 1,6 

Faig amics /amigues molt 

fàcilment 

4 1,3 214 70,1 49 16 37 12,1 

Puc fer les coses igual de bé que 

els altres nens i nenes 

3 1 199 65,2 76 25 26 8,5 

Els companys i amics acostumen 

a fer el que els hi proposo 

7 2,3 55 18 150 49,1 91 29,8 

De vegades penso que no serveix-

ho per a res 

5 1,6 74 24,2 38 12,4 187 61,3 

La majoria de nens i nenes de la 

meva edat destaquen més que jo 

9 3 53 17,4 112 36,7 129 42,3 

Em fa vergonya quan haig de 

participar a classe  

3 1 59 19,3 32 10,5 210 68,8 

M’enfado quan algú em porta la 

contraria 

4 1,3 75 24,6 82 26,8 143 46,8 

Quan una cosa em preocupa li 

dono moltes voltes 

5 1,6 231 75,7 41 13,4 27 8,8 

La meva família vol que sigui 

feliç 

5 1,6 292 95,7 4 1,3 4 1,3 

Quan algú em fa enfadar em 4 1,3 77 25,2 57 18,7 166 54,4 



 

123 

 

costa perdonar-lo 

Soc bastant bo/bona en els jocs 5 1,6 198 65 80 26,2 21 6,8 

Quan estic enfadat /da puc arribar 

a cridar, insultar i trencar coses 

1 0,3 71 23,2 61 20 171 56 

  

AUTOCONCEPTE POSITIU AUTOESTIMA ALTA (la  mesurem per les 

respostes SI a les següents preguntes) 

 
AUTOESTIMA ALTA QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Crec que tinc bones qualitats 233 73 272 75 244 80 

Puc fer les coses igual de bé que 

els altres nens i nenes 

202 63,3 232 64 199 65,2 

Soc bastant bo/bona en els jocs 203 63,6 231 63,6 198 65 
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Els tres cursos presenten bons nivells d’autoestima, especialment en la consciència de tenir bones 
qualitats 
 

BAIXA AUTOESTIMA QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

De vegades penso que no serveix-

ho per a res 

108 33,8 109 30 74 24,2 

La majoria de nens i nenes de la 

meva edat destaquen més que jo 

66 20,7 62 17 53 17,4 

Em fa vergonya quan haig de 

participar a classe  

66 20,7 81 22,3 59 19,3 
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L’autoestima baixa està present en major proporció amb la percepció del nivell d’ineficàcia. 

Aquí si comparem amb l’apartat anterior que feia referència a la elevada autoestima, podem 

veure la polarització de respostes, es a dir que en un mateix curs hi ha un elevat percentatge 

d’alumnat amb alta autoestima i també un elevat percentatge d’alumnat amb baixa autoestima.  
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La percepció disminueix amb el curs, dada interessant ja que contràriament el nivell d’exigència 
augmenta en els cursos superiors. 
 

AUTOCONTROL D’IMPULSOS I REACCIONS DAVANT FRUSTRACIÓ 
AUTOCONTROL QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

M’enfado quan algú em porta la 

contraria 

121 38 90 24,8 75 24,6 

Quan algú em fa enfadar em costa 

perdonar-lo 

111 34,8 109 30 77 25,2 

Quan estic enfadat /da puc arribar 

a cridar, insultar i trencar coses 

97 30,4 88 24,2 71 23,2 
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El nivell d’autocontrol d’impulsos va augmentant amb la edat, els alumnes de sisè obtenen els 
percentatges més baixos en les tres categories. En el que fa referència a les manifestacions violentes 
davant la frustració, els percentatges son elevats, dada que hem de tenir en compte ja que pot afectar 
a la convivència i al clima de l’aula. 
 

LIDERATGE 
LIDERATGE QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Els companys i amics acostumen a 

fer el que els hi proposo 

67 21 80 22 55 18 

 
Els percentatges de percepció de capacitats de lideratge es baix, aquesta dada ens dona informació 
en relació al nivell d’influència, però també en relació a la influenciabilitat davant la pressió de grup. 

 

OCI I LLEURE 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
TIPUS D’ACTIVITATS QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Esportives 219 68,6 243 67 208 68,1 

Formatives 202 63,3 198 54,5 175 57,3 

Culturals 61 19,1 45 12,4 36 11,8 

 

Las activitats esportives son las que obtenen percentatges més elevats de resposta, seguit de 
les formatives. Les activitats artístiques i culturals no arriben en cap cas al 20%, dada que caldria tenir 
en compte per tal de fomentar aquests tipus d’activitats donat que al tenir un ampli ventall de 
possibilitats hi poden tenir cabuda un major nombre de nens i nenes. Si les activitats esportives son 
competitives es produeix un procés selectiu on  els menys hàbils  poden sentir-se relegats. 
Les activitats formatives, tot i ocupar el temps extra-escolar , tot i la seva pertinença no poden esser 
considerades activitats d’oci. 
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LLEURE A CASA 
 
La manera com omplen el temps de lleure quan estan a casa ens pot donar informació sobre formes 
d’entreteniment quan estan sols. Es considera saludable un oci variat en el que hi tenen cabuda 
activitats diverses entre les que s’incloguin les tasques de col·laboració a la llar i la connexió amb 
l’escola mitjançant deures i lectures. Tot i que la present enquesta no pregunta sobre el temps de 
dedicació a cada activitat, ja que resultaria molt complexa i difícil de precisar, podem veure els 
percentatges més elevats  en diferents activitats com a mostra de que han estat assenyalades per 
una gran majoria d’alumnat, posant de manifest que en realitzen varies.    
 

TIPUS D’ACTIVITAT QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Procuro no estar-hi mai, surto al carrer amb els 

amics i amigues, vaig amb bicicleta.. 

133 41,7 104 28,6 108 35,4 

Ajudo a fer feines de casa (parar taula, fregar 

plats..) 

239 75 275 75,7 233 73 

Faig deures de l’escola 291 91,2 331 91,1 278 91,1 

Llegeixo llibres,, contes, còmics.  252 79 267 73,5 194 53,4 

Escolto  música,  242 75,8 281 77,4 229 75,1 

Tinc aficions com col·leccionar coses, fer 

maquetes, manualitats.. 

181 56,7 176 48,5 110 36 

M’agrada estar sense fer res 42 13,1 50 13,7 38 12,4 

Veig televisió i pel·lícules en DVD  233 73 231 63,6 179 58,7 

Pinto, dibuixo, toco un instrument musical,    222 69,6 194 53,4 165 54,1 

Parlo amb els amics pel mòbil, tablet/ordinador 

(enviant wats’p, facebook, twitter...) 

144 45,1 201 55,3 199 65,2 

Em connecto a Internet per a jugar on line   164 51,4 173 47,6 142 46,5 

Jugo a la play, psp, wii…. 184 57,7 221 60,8 174 57 

 

Podem observar que fer deures obté els percentatges més elevats. El professorat es conscient 
de que l’horari escolar es suficient per treballar i assolir els continguts del curs i que els deures a casa 
han de ser un testimoni de que escola i llar no son mons separats sinó que han d’estar connectats 
(alguns exercicis, repàs, etc..), ja que el contrari representaria una sobrecàrrega que també afectaria 
a les relacions familiars (manca de temps familiar per gestionar i supervisar la tasca, font de 
conflictes..). 
 
Llegir i escolar música també es assenyalat per una gran majoria. Al mateix nivell de resposta es 
troba el col·laborar en les tasques de la llar . 
 
Les noves tecnologies ocupen percentatges al voltant del 60%. El percentatge de comunicar-se amb 
els amics mitjançant noves tecnologies augmenta amb el curs, sent en el curs de sisè un 20% més 
elevat que en el curs de quart. 
 
El percentatge de lectures decreix amb la edat sent en el curs de sisè inferior en un 20% al curs de 
quart. 
 
Una dada significativa en tots els cursos es que la inactivitat ocupa els percentatges més baixos, es a 
dir que els nenes i nenes volen estar ocupats durant el seu temps de lleure a casa .   
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OCI COMPARTIT AMB LA FAMÍLIA 

 
TIPUS D’ACTIVITAT QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Sortim a menjar i/o visitar amics i familiars 276 86,5 319 87,9 259 85 

Jocs de taula (parxís, monopoly, etc... 244 76,4 235 64,7 182 59,6 

Anem d’excursió a la platja o a la muntanya  247 77,4 275 75,7 225 73,7 

Fem esport., bicicleta, córrer. 229 71,8 240 66,1 171 56 

Juguem a la play, wii,  152 47,6 168 46,2 128 42 

Col·leccionem coses, fem maquetes. 112 35,1 90 24,8 53 17,4 

Anem al cinema i al teatre 195 61,1 208 57,3 192 63 

Participem en activitats del poble, som d’una 

associació som voluntaris.. 

125 39,1 105 29 66 21,6 

Ens connectem a internet, facebook, etc.. 112 35,1 141 38,8 120 39,3 

Anem a veure museus i exposicions 148 46,3 121 33,3 101 33,1 

Mirem TV 256 80,2 298 82,1 243 79,6 

Cuinem menjars especials, postres.. 218 68,3 247 68 199 65,2 

M’ajuden amb els deures de l’escola 222 69,6 213 58,6 160 52,4 

Llegim 204 64 199 54,8 123 40,3 

Venen a veure’m quan jugo un partit o faig una 

obra de teatre. 

222 69,6 240 66,1 202 66,2 

 
Els percentatges d’activitats d’oci compartides amb la família fan referència a sortides familiars, ja 
sigui per visitar a d’altres amics i/o familiars, com per anar d’excursió o practicar esport en família. 
Aquestes activitats afavoreixen la comunicació i la consciència de pertinença, incrementant les 
oportunitats d’obtenir reforços positius i compartir bons moments familiars. 
 
El percentatge de famílies que s’impliquen en els deures disminueix amb la edat i el curs, dada que 
caldria tenir en compte ja que el nivell d’exigència escolar augmenta. 
 
Una dada molt important es la presència familiar en esdeveniments, culturals o esportius, ja que es 
una molt bona forma de reconeixement i per tant d’aconseguir que es mantingui la motivació  
 
Els percentatges mes baixos es situen en el que fa referència a noves tecnologies, dada que cal tenir 
en compte ja que la supervisió familiar es molt important sobre tot a les edats en que s’estan iniciant 
en el seu ús . 
 
La participació comunitària es l’activitat on es troben els percentatges més baixos d’activitat.  
 
Es important tenir en compte que mitjançant aquestes activitats d’implicació social es poder 
desenvolupar valors com la solidaritat, la participació, la cooperació i la sensibilitat envers els altres.     
 

CONSUM DE DROGUES TABAC I ALCOHOL 

 
Els resultats de les darreres enquestes a població escolaritzada de 14 a 18 anys (ESTUDES 2016). 
Ens orienta sobre factors de risc que cal tenir en compte a edats primerenques. La prevalença de 
consum en els darrers 12 mesos situa alcohol (75,6%)i tabac (34,7%) com les drogues més 
consumides. La edat mitjana d’inici en ambdues substàncies es situa en els 14 anys, dada que ens 
indica que cal iniciar molt abans les tasques preventives.  
Un 47,8 dels estudiants de la mostra conviuen amb fumadors diaris de tabac 
En relació al consum d’alcohol un 21,8% dels estudiants ha tingut una experiència d’embriaguesa en 
els darrers 30 dies .A la edat de 14 anys (la mínima de la mostra)un 6,5% dels nois i un 9,2% de 
noies s’han emborratxat durant els darrers 30 dies  . El 21,6% beuen a casa, pro la gran majoria ho 
fan a bars o compren les begudes a supermercats i d’altres botigues per beure al carrer. 
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CONSUM DE TABAC A L’ENTORN PROPER 
PERSONES DE L’ENTORN QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Germà, germana 15 4,7 20 5,5 17 5,5 

Pare 81 25,4 114 31,4 95 31,1 

Mare 65 20,4 95 29,8 69 22,6 

Altres familiars 144 45,1 187 51,5 131 43 

La majoria tenen persones fumadores en el seu entorn proper, altres familiars i el pare ocupen els 
percentatges més elevats. 

 

RAONS PER INICIAR CONSUM DE TABAC 
MOTIVACIONS D’INICI DE 

CONSUM DE TABAC 

QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Tenir amics  138 43,2 178 49 169 55,4 

Estar avorrit 47 14,7 25 6,9 27 8,8 

Tenir mala relació amb els pares 38 12 37 10,2 46 15,1 

Pensar que així serà més gran i 

més “guai” 

120 37,6 156 43 157 51,5 

Anar a llocs on es fuma 36 11,3 48 13,2 43 14,1 

Voler provar-ho tot 125 39,2 167 46 131 43 

Les principals motivacions assenyalades, coincideixen amb la evidència de la que es disposa i fan 
referència a la influencia del grup ,a la curiositat i al desig del pre-adolescent i adolescent de ser 
considerat adult. En canvi l’entorn o les motivacions personals vinculades a estats d’ànim, no son 
assenyalades com a factors de risc.  
 

EXPERIÈNCIA  DE CONSUM DE TABAC 
 QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Mai 303 95 353 97,2 294 96,4 

Una calada en una festa 4 1,2 1 0,2 6 1,9 

De tan en tan si un amic que fuma 

em convida 

2 0,6 2 0,4 1 0,3 

Si, li agafo cigarretes al meu pare, 

germà.. 

1 0,3 0 0 0 0 

NC 7 2,2 2 0,4 4 1,3 

Tot i que les xifres son baixes, cal tenir en compte que 7 alumnes de quart i 7 de sisè ja han 
experimentat amb el tabac 
 

EXPERIÈNCIA DE CONSUM D’ALCOHOL 
 QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Mai 269 84,3 303 83,4 255 83,6 

Un glop que em va donar un amic 11 3,44 18 5 14 4,6 

Un glop en una festa (casament, 

bateig, Nadal…) 

28 8,8 33 9,1 33 11 

A les festes majors 8 2,5 6 1,6 2 0,6 

Quan fem festes amb els amics, a 

casa seva i si no hi son els pares 

3 1 2 0,4 1 0,3 

NC 1 0,3 1 0,2 0 0 

 
La experimentació amb l’alcohol es superior a la del tabac 50 persones de quart, 60 de cinquè i 50 de 
sisè han experimentat amb l’alcohol inclús 6 dels tres cursos, han fet festes amb els amics a casa i 

han consumit alcohol . Aquestes dades coincideixen amb els resultats de la enquesta general a 

estudiants de secundaria que mostren un increment del consum d’alcohol. Cal abordar de 

forma preventiva aquest consum ja des de el curs de quart. 
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PERCEPCIÓ NIVELL D’INFORMACIÓ SOBRE TABAC I ALCOHOL 
FONTS D’INFORMACIÓ QUART CINQUÈ SISÈ 

PD % PD % PD % 

Escola 50 15,6 69 19 79 26 

Casa 72 22,6 85 23,4 74 24,2 

Amics 27 8,4 39 10,7 24 7,9 

Lectures (internet, revistes,llibres) 28 8,7 51 14 46 15 

Radio, diari, televisió 48 15 51 14 46 15 

No estic gaire informat/da 66 20,7 46 12,7 41 13,4 
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En general els resultats dels quals cap es superior al 25%, posen de manifest que aquest tema es 
tracta poc en aquestes edats. A sisè es la escola la principal font d’informació , però en la resta dels 
cursos aquest paper informatiu l’assumeix la família majoritàriament. L’alumnat de quart es el que 
expressa una percepció d’un menor nivell d’informació . 

 

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS GENERALS 

 
Més de la meitat de l’alumnat de la comarca gaudeix d’un bon nivell d’hàbits de salut, alimentació 
variada i preferències per aliments saludables. Esmorzen a casa i preparen un esmorzar per portar a 
escola i garantir una aportació correcta d’hidrats, vitamines i minerals que subministrin  la energia 
necessària per la jornada escolar. 
 
El consum de begudes estimulants caldria que fos ocasional, ja que pot incrementar els nivells 
d’estrès i la intranquil·litat, així com les respostes i accions impulsives . També pot afectar la quantitat 
i qualitat del son ja que els resultats obtinguts en l’anàlisi d’aquest hàbit, posen de manifest que 
conforme el curs augmenta disminueixen les hores de son. Aquesta dada es pot relacionar amb la 
presència d’aparells electrònics vinculats a noves tecnologies a l’habitació i la necessitat 
d’incrementar la supervisió familiar  en relació al seu ús. 
 
Les respostes que tenen a veure amb aspectes emocionals posen de manifest una percepció d’un 
bon nivell de socialització a l’escola amb una bona gestió de relacions amb companys i companyes 
de classe i amb la construcció de vincles d’amistat. Les relacions de major confiança s’estableixen 
dins el nucli familiar amb la mare i fora d’aquest nucli amb els amics i amigues. Caldria incrementar el 
nivell de confiança amb el professorat, ja que son conjuntament amb la família, els principals adults 
de referència en la tasca educativa .nens i nenes passen moltes hores a l’escola i estan en contacte 
amb professionals que els poden orientar de forma neutra i objectiva.   
 
La majoria d’alumnat te una autoestima alta (amb percentatges al voltant del 70% en el que fa 
referència a percepció de competències personals), aquesta dada posa de manifest que es pot 
persistir o fins i tot incrementar el nivell d’exigència. No obstant cal tenir en compte que un 30% de 
l’alumnat es polaritza al extrem contrari, es a dir una percepció de manca de capacitat personal. 
Aquests cursos son claus per detectar i recolzar aquest percentatge d’alumnat ja que com hem vist en 
augmentar el curs, disminueix la supervisió de l’adult  i la implicació de la família en les tasques  
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d’escola que ha de fer a casa, així com les lectures com a activitat de lleure a casa. Ja en aquests 
cursos es pot prevenir el que en iniciar l’ESO podria ser un fracàs escolar. 
 
Tan si el nivell d’autoestima es alt, com si es baix, cal tenir en compte la necessitat de tractar la 
tolerància a la frustració ja que l’índex de reaccions d’agressivitat, sobre tot en el curs de quart es 
situa entre el 30 i el 40%. 
 
Tot i que manifesten interès en el treball en grup, no consideren que tinguin influència per tant caldria 
reforçar el lideratge positiu com a element protector enfront una pressió de grup negativa.      
 
Les activitats extraescolar més assenyalades son la pràctica esportiva i el reforç formatiu, en canvi les 
activitats artístiques i culturals obtenen uns percentatges significativament més baixos. Aquestes 
activitats son plurals i ofereixen ocasions de diversió però també de descobriment de potencialitats i 
capacitats. Tot i que el foment de l’esport i en general la pràctica d’exercici saludable es necessària 
com a hàbit de salut, les activitats artístiques (música, dibuix, pintura, ceràmica, teatre, cant, etc..) 
connecten directament amb les emocions i permeten expressar-se de forma individual, compensant 
altres àrees en les que potser no es podrien sentir realitzats/es.      
 
L’oci a casa es variat i actiu, tot i que hi ha una elevada permanència d’estar a carrer , els deures de 
l’escola n’ocupen una part per a la gran majoria . També la col·laboració en les tasques de la llar, que 
es important per desenvolupar els hàbits d’autonomia i els valor basats en la cooperació i l’assumpció 
de responsabilitats. 
 
L’oci compartit amb la família es construeix en la gran majoria al voltant d’activitats i sortides 
programades (excursions, reunions amb d’altres familiars, practica d’esport), cal assenyalar activitats 
conjuntes realitzades a casa com cuinar. Aquestes activitats permeten gaudir d’un oci de qualitat en el 
que de forma distesa es poden donar missatges i construir models de relació positius que consolidin 
un sistema de valors ferm que reforcin la personalitat i el/la facin més resistent a situacions de risc . 
 
Caldria augmentar la supervisió i la implicació familiar en el que fa referència a la presència a casa de 
les noves tecnologies i el seu ús . La família pot tenir la sensació de que es un mon que els 
sobrepassa donada la rapidesa en que es produeixen noves aplicacions, noves xarxes socials, jocs, 
etc.. però tot i que sigui difícil estar al dia, es necessari marcar uns límits i establir horaris, i moments 
en els que no han de ser-hi presents. Darrerament els riscos d’abús en població adolescent, s’han 
incrementat i novament es la edat adequada per actuar de forma preventiva. 
 
L’apartat que fa referència a consum de drogues denominades legals o integrades a la nostra cultura 
(alcohol i tabac) , segueix els mateixos patrons que les dades de la darrera enquesta general 
adreçada a població escolaritzada de 14 a 18 anys, es a dir major consum d’alcohol que de tabac. Tot 
i que els percentatges son molt baixos donat que estem parlant d’una mitjana d’edat d’entre 9 i 11 
anys , trobem 160 persones dels tres cursos que han experimentat amb l’alcohol, dada que avala la 
necessitat d’iniciar tasques preventives orientades a parlar d’aquestes substàncies, tan a casa com a 
la escola. Aquesta necessitat ve també avalada per la percepció de l’alumnat de que li manca 
informació al respecte, especialment als cursos de quart i cinquè. El curs de sisè assenyala la escola 
com a principal font d’informació i el curs de quart es el que obté percentatges més elevats que la 
resta de curs en percepció de baix nivell d’informació. Les dades de consum d’alcohol en les seves 
diferents categories d’experimentació son més elevades en quart que en la resta de cursos . 
 
Com a conclusió general podem dir que es necessari que família i escola treballin plegats en la 
promoció d’hàbits de salut i en la construcció d’una estratègia consensuada en el que cadascú ,en el 
seu àmbit d’intervenció, pugui dugui a terme la seva part ,amb la perspectiva que estan sumant 
esforços per consolidar els hàbits saludables adquirits i per  detectar les mancances que cal abordar .  
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TRACTAMENT 

 
La tècnica que desenvolupa aquestes accions, s’ubica a l’Oficina Jove i ve presencialment un cop al 
mes i sempre que a petició nostra es requereixi. 
A l’any 2018 s’han intervingut 34 casos, 16 dels quals eren adolescents i 18, que s’han intervingut des 
de un àmbit més familiar, donant suport, assessorament i orientació de les famílies que així ho han 
sol·licitat. 
Aquesta tècnica fa treball amb xarxa amb tots els professionals: Serveis Socials, Sanitat i Educació, 
Oficina Jove... que hi ha al territori. 
 
A part d’aquests eixos de intervenció: 

- Preventiva: Fase estudi als instituts 

- Tractament individua. 
 
S’han dut a terme accions de conscienciació a través de les tècniques de l’Oficina Jove. 
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1. PRESENTACIÓ 

Els serveis de Joventut a la Comarca del Pla d’Urgell s’implementen des de l’Oficina Jove del Pla 

d’Urgell. En aquesta OJ es coordinen dues administracions públiques; l’Ajuntament de Mollerussa i el 

Consell Comarcal del Pla d’Urgell; CCPU. 

L’Oficina Jove del Pla d'Urgell és un equipament juvenil des d’on s’organitzen totes les activitats 

dirigides als i les joves de la comarca. Es tracta d’un espai de consultes vinculades a les àrees de 

l’ocupació, formació, mobilitat, salut, participació, lleure, etc. L’assessorament i l’acompanyament és 

una de les altres tasques més comuns. Per tant el coneixement de la xarxa és primordial. Els 

programes, jornades i activitats que es programen anualment acaben de complementar les tasques 

de l’equip tècnic. 

Una altra de les tasques importants és la del suport als municipis en matèria d’accions mitjançant 

l’elaboració d’un Pla Local de Joventut i també a través dels espais joves i les  associacions juvenils 

així com l’assessorament tècnic en matèria de joventut. L’objectiu és donar suport a les regidories de 

joventut de les poblacions de la comarca, a les associacions juvenils o entitats i dinamitzar els grups 

de joves del territori. 

Les diverses accions que es generen i s’implementen a l’Oficina Jove del Pla d’Urgell, es fan seguint 

unes línies de treball marcades per la Direcció General de Joventut en forma de programes els quals 

les engloben. 

 

2. QUÈ ÉS, L ’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAMENT 

La Xarxa Nacional d’Equipaments Juvenils la componen les oficines joves i els punts d’informació 

juvenil. L’OJ del Pla d’Urgell  és una oficina comarcal de primer nivell ja que ofereix uns serveis  

d’atenció, d’informació, d’orientació i també d’assessoria.  Els àmbits temàtics sobre els quals 

s’ofereix orientació i assessorament es classifiquen en educació i formació, treball, Garantia Juvenil, 

habitatge, cultura, salut i esport, cohesió social, participació, sostenibilitat, medi ambient i consum, 

lleure, turisme, mobilitat, solidaritat i relacions internacionals i tecnologies de la informació i 

comunicació, entre d’altres. 

La coordinació de la XNEJ és de la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut 

(ACJ) i és la que aporta els mitjans, l’estructura tècnica, el finançament i els recursos necessaris per 

al seu funcionament. 

L’equip de l’Oficina Jove del Pla d’Urgell durant aquest 2018 l’han conformat 4 persones amb tasques 

dirigides a tota la comarca. I 2 persones de l’àmbit municipal de Mollerussa.  

Tot i que cada una té uns projectes assignats, també es duen a terme projectes compartits en els 

quals hi participen tota la plantilla tècnica. 
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3. OBJECTIUS GENERALS I  ESPECÍFICS 

 

Els objectius generals principals en la nostra comarca és donar eines, mitjançant projectes de 

prevenció de risc, projectes formatius i creatius a les persones joves de la comarca. 

                                                                                                                                               

Taula 1 

LÍNIA DE 

TREBALL 

OBJECTIUS 

GENERALS 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SALUT EMOCIONAL I 

FÍSICA 

Promoure estils de vida i 

hàbits saludables. 

-Oferir als centres educatius, associacions i 

municipis  de la comarca tallers i xerrades 

relatives a la prevenció del consum de drogues. 

-Oferir, també, tallers i xerrades de sexualitat. 

-Oferir xerrades de prevenció de violència 

masclista. 

-Oferir assessorament individualitzat en els 

àmbits de drogues i sexualitat dins de l’espai de 

l’OJ. 

FORMACIÓ I TREBALL 

Promoure espais formatius 

que ajudin a poder accedir a 

un lloc de treball 

- Oferir cursos amb titulació o sense per a poder 

ampliar coneixements útils en la recerca de 

feina. 

-Crear espais de formació i d’activitats 

relacionades amb competències. 

-Informar sobre tots els recursos relacionats. 

-Assessorar sobre els passos previs i posteriors 

de la recerca de feina amb el tècnic 

d’assessorament laboral. 

EMPRENEDORIA JOVE 

Proporcionar espais i 

formacions i assessoraments 

per afavorir un bon 

desenvolupament 

professional. 

 

-Assessorar, informar i acompanyar a joves en 

la recerca de feina, polítiques d’ocupació i 

emprenedoria jove. 

 

-Crear espais de formació sobre emprenedoria 

jove. 

 

-Oferir assessoraments personalitzats. 

-Informar sobre tots els recursos relacionats. 
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CULTURA Fomentar la cultura pròpia. 

-Crear espais d’interacció cultural.  

 

-Fomentar el sentiment de pertinença a la 

cultura i les tradicions locals. 

 

-Donar suport a les associacions o bé a les 

persones joves que impulsin accions culturals. 

COHESIÓ SOCIAL 
Crear espais de participació 

en els municipis. 

-Assessorar en la planificació i implementació 

de les activitats joves. 

 

-Assessorar en eines de participació social. 

 

-Transmetre la importància de la participació 

dins de la seva comunitat. 

PARTICIPACIÓ SOCIAL 
Impulsar l’associacionisme, 

crear objectius col·lectius. 

-Crear sistemes de connexió entre les persones 

joves i l’Oficina Jove. 

 

-Fomentar els espais de diàleg i de coordinació i 

vincle amb les associacions o bé amb joves. 

 

-Formar en la cultura participativa i els seus 

avantatges. 

 

-Implementar accions conjuntes amb els joves 

del  municipi. 

 

-Fomentar l’activisme juvenil, capacitar a les 

persones joves per una implicació responsable i 

crítica. 

 

 

 

 

 

TREBALL EN XARXA 

 

 

 

 

Abordar les diverses 

dimensions que afecten la 

vida de les persones joves i 

aconseguir la millora de la 

qualitat de vida d’aquestes. 

-Conèixer les diferents realitats juvenils 

(necessitats, interessos, xarxes de relacions, 

etc..) 

-Conèixer la perspectiva d’altres agents juvenils 

del territori 

-Mantenir una interrelació de treball que 

fomenti la coordinació i l’autonomia de cada 

una de les parts i/o equips de treball. 

 



 

135 

 

 

Tots aquests objectius es traslladen a totes les actuacions i projectes que mitjançant els plans locals 

s’implementen a tota la comarca.  

La participació jove en els projectes comarcals i accions és una de les nostres prioritats i també forma 

part de la nostra metodologia de treball. Sempre intentem que les associacions juvenils de la comarca 

formin part de totes les accions que s’implementen. D’aquesta manera aconseguim dinamitzar el 

territori des de la seva perspectiva i amb un assessorament tècnic necessari.  

Els principis d’actuació en els que hem procurat basar-nos, perquè l’atenció a les persones joves sigui 

de qualitat, aquest 2018, ha estat en aquests principis transversals: 

 

 

Taula 2 

1. Atendre de manera integral i personalitzada; 

2. Fomentar l’autonomia de la persona jove a través de les seves capacitats; 

3. Promoure la participació activa; 

4. Treballar en xarxa; 

5. Adequar els serveis a la realitat del territori; 

6. Promoure la igualtat entre noies i nois; 

7. Adequar els serveis a la realitat juvenil diversa en quan a classe social, origen, competències 

lingüístiques, xarxa, àmbit relacional, etc... 

 *Principis d’actuació de la XNEJ 

 

4.ÍNDEX DE PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS REALITZADES 

 

4.1.PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC________________________________7 

• Tallers als centres educatius i a l’OJ 

• Projecte “Enganxat a la creativitat” 

• Xerrades per a les famílies, joves i família. 

• Xerrades per a professionals 

• Prevenció de trastorns alimentaris 

• Formació per a professionals amb prevenció de conductes de risc 

• Accions transversals i paral·leles  al protocol per a les festes lliures 

d’agressions sexistes 
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4.1.PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC  

Un dels objectius del PNJ Cat 2011-2020 es prevenir i reduir conductes de risc dels joves. Des de la 

nostra comarca hem estat treballant aquestes qüestions des del 2007 i també partint d’una concepció 

integral de la salut jove. Hem procurat establir una continuïtat i coherència en totes les accions que 

s’han implementat a la comarca del Pla d’Urgell des d’aleshores. Aquest treball, de tipus longitudinal, 

ens ha permès incorporar aquests aprenentatges en l’imaginari de la nostra població jove. A més, ha 

creat una base d’actuació que ha permès coordinar-nos amb diferents agents del territori. També ha 

permès construir una coherència i un estil d’accions que van en la línia de la prevenció de consum de 

drogues i informació sobre addiccions de l’era digital; trastorns alimentaris, amb el consum d’alcohol, 

tabac, cànnabis i altres. 

En totes aquestes activitats i tallers gaudim d’uns assessoraments específics des de la Coordinació 

Territorial de Joventut. Aquest any 2018 n’hem rebut en temes d’interculturalitat i gènere. 

Concretament amb el projecte d’assessorament  “Tres Voltes” hem participat de diverses sessions, 

per la construcció de la campanya de sensibilització de foment d’espais lliures de violència sexista i 

discriminacions. 

 

• TALLERS ALS CENTRES EDUCATIUS DEL PLA D’URGELL I A L’OJ 

Els tallers participatius i dinàmics és la forma més eficient que actualment tenim per introduir i 

treballar temes complexos i estructurals amb persones joves, com és la violència masclista, el 

consum de drogues o bé els sistemes emocionals de resolució de conflictes interns o bé externs. 

Amb aquest tipus de metodologia participativa, actuem a la comarca des del 2007 i ho hem continuat 

fent aquest 2018. En aquest sentit s’han realitzat diverses reorientacions al projecte ja que és 

canviant amb les noves necessitats i les diferents evolucions estructurals dels temes que es treballen. 

En els tallers s’aborden diferents àrees en una o dues sessions de dues hores cada una. Durant el 

2018 s’han realitzat els diferents tallers a la població juvenil entre 12 i 18 anys a la comarca: 

• Tallers de prevenció de violència masclista i de relacions abusives 

o Estereotips de gènere 

o Mites de l’amor romàntic 

o Violències, saber-les identificar. 

• Tallers de gestió emocional 

o Què són les emocions, tipus; són bones o dolentes. 

o Habilitats comunicatives 

o Role-Playing. Aplicació de gestió emocional. 
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• Prevenció consum de drogues 

o Què ens venen del tabac; reflexionar sobre els valors i les actituds que responen a les 

expectatives d’esdevenir persones adultes. 

o Ètica etílica; augmentar el coneixement de les pràctiques de reducció de riscos 

associats al consum d’alcohol. 

o Cultura del cànnabis; abordar aspectes preventius del consum. 

En total han estat 25 tallers de diferents temàtiques impartits a associacions joves, dins l’espai de 

l’OJ i també centres educatius. 

 

• PROJECTE “ENGANXAT A LA CREATIVITAT” 

Durant el 2018 s’ha iniciat aquesta primera part d’un projecte de prevenció de consum de drogues i 

altres addiccions durant l’adolescència. És tracta d’un projecte dinàmic i en un format audiovisual que 

es coordinarà amb una petita productora conjuntament amb l’OJ del Pla d’Urgell. 

S’ha començat a treballar amb lemes, mites i alternatives al consum amb un suport audiovisual. Més 

endavant  crearà un web on es penjaran aquests vídeos que faran amb mòbil i també amb càmeres 

més professionals. 

L’objectiu principal es posar l’accent en alternatives d’oci saludable des de les habilitats de les 

mateixes persones joves. Aquestes xerrades són liderades per entitats expertes en aquests temes 

com Energy Control, Antisida i Colors de Ponent. 

En aquest any 2018 s’han començat a assentar les bases per acabar d’implementar el projecte de 

cara el 2019. 

L’objectiu final és visualitzar i recollir totes les accions en un web que acabi sent una eina de treball 

per la població juvenil de la comarca. 

• XERRADES PER A FAMÍLIES; JOVES I FAMÍLIA 

En avaluacions prèvies vàrem veure la necessitat que tenien mares i pares joves en saber i entendre 

qüestions com els diferents riscos en addiccions i drogues i la vivència de la sexualitat durant 

l’adolescència. Per aquest motiu, l’any 2018 es van oferir xerrades dirigides a informar i guiar a mares 

i pares en les següents àrees: 

• Joves i consum de drogues 

• Joves i sexualitat 

• Joves i la construcció de l’autoestima; com ajudar a superar dificultats 

• Establir una bona comunicació 

• Detecció de dificultats durant l’adolescència 

• L’encaix davant les pèrdues significatives; mort, separació, etc.. 
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• XERRADES PER A PROFESSIONALS 

En aquestes xerrades hi varen assistir professionals del món del lleure i de l’educació de la comarca. 

Aquestes accions també són conseqüència de  les avaluacions i demandes de les persones que 

treballen amb joves a la comarca. Responen a una necessitat formativa i al mateix temps territorial. 

La proximitat és un dels factors que asseguren l’èxit de l’activitat ja que les professionals tenen 

dificultats en trobar temps per activitats formatives. Les dues càpsules formatives que es van realitzar 

són: 

• Intervenció en joves per a la prevenció del consum, problemàtic o no, de drogues. 

• Actituds durant la intervenció i comunicació amb joves a nivell professional.  

Aquestes xerrades les varen realitzar entitats com Energy Control i l’Associació Antisida de Lleida. 

D’aquestes trobades va sorgir una demanda, per part de les professionals que varen assistir, de 

realitzar una formació més complerta d’aprofundiment de la metodologia de treball en aquestes 

situacions. 

• PREVENCIÓ DELS TRASTORNS ALIMENTARIS 

Dins de l’apartat de salut, una de les vulnerabilitats de les persones joves està relacionada amb la 

pròpia imatge, l’autoestima i l’acceptació social. L’acció va estar dirigida a persones joves i a famílies 

amb la xerrada: 

• Mites de les dietes; els trastorns alimentaris en les persones joves.  

 

• FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS AMB PREVENCIÓ DE CONSUM  

Aquesta acció és complementària als tallers de prevenció per a joves i també a les xerrades per a 

professionals que treballen amb aquesta població. L’objectiu és implementar aquestes accions 

preventives i per a afavorir una enfoc d’intervenció integral i transversal amb el següent curs: 

• Actuació, assessorament i acompanyament de joves en situacions de consum problemàtic o 

no de drogues. 90 hores. 
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• CREACIÓ DEL PROTOCOL PER UNES FESTES LLIURES D’AGRESSIONS 

SEXISTES EN ESPAIS D’OCI 

L’existència de relacions de poder asimètriques en general també es fan visibles en els espais d’oci 

arreu. Un dels objectius és treballar aquestes desigualtats i les discriminacions per raó de sexe i 

gènere en el marc de les violències masclistes en espais de festa.  

Els objectius principals del protocol han estat els següents: 

• Promoure espais festius lliures de sexisme 

• Disposar d’un marc d’actuacions consensuat i coordinat 

• Implicar a tots els agents a través de la coresponsabilitat vers les conductes i comportaments 

sexistes i discriminatoris en contextos festius. 

• Formar i sensibilitzar als col·lectius i agents implicats. 

• Generar espais que fomentin relacions segures, consentides, lliures i igualitàries. 

 

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES AL PROTOCOL DURANT 2018 

Aquest protocol ha actuat com a eix de totes les altres accions complementàries que s’han 

realitzat des de l’Oficina Jove a la Comarca . En aquesta primera fase del projecte s’han realitzat 

les següents accions: 

• Tallers de prevenció de violència masclista a les associacions. 

• Informació sobre la campanya de sensibilització  a la població jove de la comarca. 

• Cerca, contacte i coordinació de la campanya de sensibilització amb les persones joves de la 

comarca per a la realització d’aquesta acció participativa. 

• Assessorament en les sol·licituds de creació de punts lila en municipis de la comarca. 

• Assessoraments als ajuntaments i associacions que van sol·licitar implementar petites 

accions durant la festa major. 
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4.2. PROGRAMA D’APRENENTAGE I FORMACIÓ  

Un dels objectius de l´Oficina Jove ha estat oferir resposta als itineraris formatius i professionals; 

ofertes de formació reglada obligatòria i postobligatòria; beques, recursos; acreditació de 

competències, etc. 

Tenint en compte les ofertes educatives existents a la comarca i les necessitats dels joves mitjançant 

les consultes realitzades a la nostra l’Oficina Jove, l’objectiu va ser oferir alguns cursos amb certificat 

de franc i de pagament: 

• Monitor/a de lleure 

• Objectiu del curs: El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la 
formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i 
juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el 
marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques 
específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les 
mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. 

• Requisits d’accés: per poder fer el curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantill i juvenil 
l’alumne ha de tenir 18 anys complerts.  

• Estructura del curs: El curs té una durada de 310h i s’estructura en quatre mòduls (3 teòrics i 1 pràctic) 

• Premonitor/a de lleure 

• Els Premonitors/es estan mancats en l'experiència de planificació, realització i avaluació d'activitats en 
lleure educatives i en el coneixement de la infraestructura d'un centre de Temps de Lleure. Els hi 
empeny més la il·lusió de muntar una activitat que plantejar uns objectius educatius. 

•  

• Actualment, i donades aquestes circumstàncies, els Premonitors/es desenvolupen per tant, la tasca 
d'ajudar al Monitor/a de Lleure dins la realitat del seu centre. Per tant, juga un paper de suport en la 
planificació i desenvolupament de les activitats, sempre amb la supervisió del major d'edat 

• Manipulació d’aliments i d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries 

• Conèixer els tipus d’aliments i la contaminació a què són susceptibles 

• Aprendre pautes d’higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de 

manera segura i evitar contaminacions 

• Conèixer la normativa en matèria d’alimentació i altres problemes relacionats amb l’alimentació no 

derivats de contaminacions com al•lèrgies i intoleràncies 

•  

• Curs de carretó elevador 

• El curs per a operador/a de carretons elevadors permet a l’alumnat assistir a una formació teòrica-

pràctica obtenint els coneixements necessaris per a poder dur a terme la seva activitat amb la 

maquinària de forma segura i eficient. 

• Adaptar-se a l’establert a la UNE 58451, “Formació d’operadors de carretons elevadors de 

manutenció fins 10.000 kg. 

• Curs de monitor/a de menjador escolar 

• Es desenvolupen les competències bàsiques amb les quals s’adquireixen recursos per fer de l’espai del 
menjador escolar una zona educativa de lleure amb més eines per treballar l’adquisició d’hàbits 
alimentaris. 
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El curs de manipulació d’aliments es va realitzar dues vegades durant l’any 2018 per l’alta demanda 

de places.  

 

4.3. EMPRENEDORIA JOVE 

El Consell Comarcal del Pla d'Urgell compta amb dos departaments que treballen els temes 

d’emprenedoria. Es va decidir treballar en xarxa en aquest projecte, potenciar i donar valor als 

recursos i a les persones competents en aquestes àrees per a poder donar sortida a les necessitats 

dels joves en qüestions d’emprenedoria. 

Es van utilitzar els recursos de la Cartera de Serveis de la XNEJ de l’àrea d’Ocupació i Emprenedoria. 

Aquesta acció és va coordinar amb l’Àrea de Promoció Econòmica i amb l’Incubadora d’Empreses de 

Bell-lloc d’Innovació Agrometal·lúrgica . 

L’Acció emprenedora jove del Pla d’Urgell, es va realitzar durant els mesos de novembre i desembre. 

Van ser unes xerrades i assessoraments per aquelles persones joves interessades en la creació 

d’empreses. Els espais van variar; es van utilitzar l’Oficina Jove, l’ I’da (Incubadora d’Empreses 

d’Innovació Agrometal·lúrgica) i el Consell Comarcal del Pla d'Urgell. 

Les intervencions van ser les següents: 

• Generació d’idees de negoci. Potenciar les habilitats emprenedores dels participants i 

animar-los a crear la seva pròpia empresa. 

o Factors per a poder emprendre 

o El procés de generació d’una idea empresarial 

o Identificació d’oportunitats de negoci 

o La innovació en el procés 

o Anàlisi d’idees empresarials amb èxit 

o Generació d’una idea empresarial 

o Passos i recursos 

• Joc de Rol en la creació d’una empresa. 

o Tutoritzar a joves en el procés d’elaboració del pla d’empresa 

o Avaluar objectivament la viabilitat dels projectes empresarials 
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• Mètode Learn Start up; generació de models de negoci. 

o Definir el concepte de model de negoci i les fonts de generació de valor dins d’una 

organització, i explicar el mètode Canvas, d’Àlex Osterwalder, per analitzar la idea de 

negoci. 

• Assessoraments personalitzats per a la creació d’empreses. 

o Tutoritzar els i les joves en el procés d’elaboració del pla d’empresa de manera 

individual. 

o Avaluar objectivament la viabilitat dels projectes empresarials. 

4.4. ACCIONS DE L’OJ A MUNICIPIS DE LA COMARCA 

A banda de les accions sorgides dels Plans Locals de Joventut, l’Oficina Jove del Pla d’Urgell té com 

a objectiu aproximar-se als diversos municipis que formen part de la comarca. Els joves tenen encara 

dificultats en poder moure’s per la comarca de manera autònoma; sigui per l’edat, la manca de cotxe 

o bé de mitjans de transport. 

Per a la implementació d’aquestes accions, ens coordinem als agents municipals i associacions joves. 

Aquest mètode participatiu ens ajuda a definir millor les necessitats de les persones joves de cada 

una de les poblacions. 

Els projectes marc són els següents: 

-JOVENTOOD TRUCK; aquest projecte s’implementa entre els mesos de juny i setembre inclosos. 

Són activitats i tallers pensades per realitzar a l’exterior. 

-SURT DE LA COVA; aquest projecte inclou tallers i accions pensades durant els mesos de més fred. 

 

Dins d’aquests projectes s’inclouen accions com les següents: 

Accions del Joventood Truck i del Surt de la Cova                          Taula 3 

Taller de prevenció de relacions abusives 

Fes-te un Selfie 

Mira en colors 

Parkour 

Jo sento, em sents? 

Estimar no fa mal 

Gestionar la pressió de grup 

Cyber assetjament 

Parlar de tabús socials i culturals 

Prevenció de consum d’alcohol; cocktails sense alcohol 

Humor terapèutic 

Prevenció Bullying 
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-XERRADES ALS MUNICIPIS I ASSOCIACIONS; aquestes xerrades estan relacionades amb les 

línies de treball del projecte comarcal. Des de l’OJ oferim xerrades relacionades amb la prevenció de 

la violència masclista i gestió emocional. La cartera de serveis de XNEJ també és un recurs que 

utilitzem a l’hora d’oferir xerrades al joves de l’OJ. Durant el 2018 es van implementar les vinculades 

amb l’emprenedoria. 

-XERRADES INFORMATIVES DE SERVEIS DE L’OJ 

Per donar a conèixer el recurs de l’OJ i apropar-nos al territori, s’han realitzat diverses xerrades als 

municipis a les que han assistit joves, mares i pares 

 

4.5.PLANS LOCALS; SUPORT ALS MUNICIPIS EN POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

La planificació de les actuacions que es realitzen a cada un dels municipis de la comarca és concreta 

en els Plans Locals de Joventut. 

Els Plans Locals són eines de planificació estratègica  que segueixen les línies de treball de joventut 

considerant la realitat juvenil del municipi i del territori. 

Com a professionals de joventut, des de l’Oficina Jove del Pla d’Urgell, assessorem a cada un dels 

ajuntaments en aquesta matèria. 

La seva temporalització actualment és de 4 anys i anualment es desenvolupen els seus projectes 

amb una planificació més concreta que es revisarà i/o orientarà si és necessari sempre en funció del 

canvi en les necessitats. 

L’any 2018 els municipis amb Plans Locals i les quantitats atorgades pel seu desenvolupament han 

estat els següents: 
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Taula 4 

MUNICIPIS QUANTITAT ATORGADA 

 

Barbens 

 

760,00 

 

Bell-lloc d’Urgell 

 

5.980,00 

 

Bellvís 
1.120,00 

 

Castellnou de Seana 
1375,00 

 

Golmés 
560,00 

 

Ivars d’Urgell 
1.040,00 

 

Miralcamp 
760,00 

 

Mollerussa 
8.100,00 

 

Torregrossa 
2.160,00 

 

Vilanova de Bellpuig 
425,00 

 

Vila-sana 
612,00 

 

Els i les agents juvenils de la comarca tenen un paper molt important en la implementació de les 

accions de la comarca. Siguin les regidories, les associacions joves, dinamitzadors/res o altres 

persones que mantinguin un contacte directe amb la població més jove del municipi, la tècnica de 

joventut comarcal interacciona amb aquesta base per poder coordinar, implementar, realitzar els 

processos participatius a l’hora de triar el PL de Joventut. Per tant sempre és directament 

proporcional al valor que des dels diferents ajuntaments  és donen a les polítiques joves. 

Sempre, en aquells municipis que l’associació juvenil és activa; la participació és més alta i el nombre 

d’accions també. 

Cada poble té una idiosincràsia molt definida i sempre ens ajustem a aquesta per a respondre millor a 

les necessitats que puguin sorgir. La tècnica s’adapta en horaris i dies per poder reunir-se amb la 

població jove. També gestiona la part tècnica de totes les accions dels municipis, donant suport 

organitzatiu conjuntament amb cada agent municipal sigui regidories, membres d’associacions joves 

o alcaldies. 

L’era digital ens ha impulsat, de manera positiva, la comunicació. Actualment són una eina 

indispensable per realitzar les accions amb els grups joves de cada una de les poblacions. 
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      Taula 5 

 

TOTALITAT D’ACCIONS VINCULADES AL PLA 

LOCAL 

 

ALTRES ASSESSORAMENTS VINCULATS A 

ACCIONS DE JOVENTUT A LA COMARCA 

 

45 Accions vinculades directament amb les 

accions dels plans locals de joventut; tallers, 

xerrades i formacions amb certificat o sense. 

Cada una d’aquestes accions comporta les 

gestions corresponents; cerca, coordinació, 

participació, gestió i implementació. 

 

 

40 accions vinculades altres activitats externes als 

plans locals però vinculades a l’àrea de joventut. 

Poden provenir d’ajuntaments, associacions o 

particulars. Cada una d’aquestes accions comporta 

les gestions corresponents; cerca, coordinació, 

participació, gestió i implementació. 

 

  

 

4.6. PROJECTE GARANTIA JUVENIL 

 

La Garantia Juvenil és una iniciativa promoguda per la Unió Europea per tal de reduir l’atur juvenil i 

promoure la  incorporació de les persones joves al mercat de treball a través d’ofertes laborals. 

Formació o realització d’estades de pràctiques. 

                             Taula 6 

GARANTIA JUVENIL 

DADES 2018 

47 NOVES PERSONES BENEFICIARIES DE LA GJ  

17 DERIVACIONS al programa “Treball i Joves” 

1 TALLER DE CV  grup d’estudiants de La Salle 

535 PUBLICACIONS a la Borsa Jove de Treball del Pla 

d'Urgell vinculades a la GJ 

1 TALLER "Valora't” per a trobar la millor feina" amb 

Joan Josep Vergé de Talent Global amb 10 usuaris de 

Garantia Juvenil 

1 TALLER estil workshop amb Mercadona  

21 ASSESSORAMENTS  i acompanyaments en la 

realització de Currículums Vitae 
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4.7. TAULES INFORMATIVES DE L’OJ ALS CENTRES EDUCATIUS 

Les taules informatives són una eina amb la qual ens apropem a les persones joves en els mateixos 

centres on estudien. La tècnica i el tècnic compartit han emprat els espais d’esbarjo de cada un dels 

centres. 

Sabem que per horari escolar i per transport, poden tenir dificultats en apropar-se a l’OJ, aleshores 

davant d’aquesta necessitat vàrem seguir un dels principis bàsics que regeixen les accions de 

joventut que és la d’anar a buscar a la població juvenil allà on acostumen a ser; sigui en els espais 

d’oci, aprenentatge, o altres. Aquesta acció itinerant de l’OJ reforça la vinculació entre la població 

juvenil del Pla d’Urgell i reforça la figura de les referents.  

Hem comprovat que amb aquesta acció rebem més consultes i més inscripcions a les formacions i 

activitats. També més sol·licituds com les del carnet jove. 

Durant l’any 2018 el nombre de centres participants han estat 4 de secundària, la freqüència de les 

visites correspon bàsicament a una variable principal; la disponibilitat dels centres. 

INS Terres de Ponent, INS La Serra, La Salle Mollerussa, INS Mollerussa. 

 

                                                                                                                        Taula 7 

INSTITUT VISITES AL CENTRE NOMBRE D’ATENCIONS TOTALS 

INS Terres de Ponent 8 203 

INS La Serra 7 235 

La Salle 4 94 

INS Mollerussa 3 52 

 

4.8. ASSESSORAMENT CASALS D’ESTIU 

La col·laboració dels consells comarcals en la verificació del compliment del Decret 267/2016, de 5 de 

juliol, es recull en el contracte programa que aquests han signat amb el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, amb l’objectiu de garantir la qualitat pedagògica de les activitats de lleure i vetllar 

per la seguretat de qui en participa. 

 

Les funcions de la tècnica comarcal són: 

-Realitzar les visites de comprovació i seguiment de les activitats que es desenvolupen 

en el nostre territori, elaborar informes referents a la normativa aplicable que siguin 

requerits i tramitar els documents que se’n derivin. 

-Col·laborar, si cal, amb la DGJ o directament amb Protecció Civil i el CECAT en la 

gestió d’emergències i incidències rellevants que es produeixin durant la realització 

d’activitats d’educació en el lleure. 
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Aquestes visites de comprovació del compliment, són per activitats notificades, i les visites 

informatives són per activitats no notificades. D’aquesta manera podem saber com actuen les 

entitats i empreses que es dediquen al lleure infantil i juvenil a la nostra comarca. 

Durant l’any 2018 s’han visitat les següents activitats: 

Casal de Vacances Linyola, Casal d’Estiu Palau d’Anglesola, Casal d’Estiu Ivars, Casal de 

Vacances Barbens, Esplai d’Estiu Vilanova de Bellpuig, Esplai de Vacances Golmés, Casal de 

Vacances El Poal, Setmana Natural per a Joves a l’Estany d’Ivars i Vila-sana, Casal de 

Vacances/Esplai Costafreda Bell-lloc, Casal de Vacances Mollerussa, El Casalet Castellnou, 

Esplai Estiu AMPA Sant Miquel Miralcamp. 

En tots els casos van seguir el compliment del Decret. Vàrem detectar alguns errors, però, en el 

nombre de participants. Després de fer els informes corresponents des de l’OJ, les entitats varen fer 

les correccions conseqüents. 

 

4.9. FIRA UNIVERSITÀRIA I D’ESTUDIS POSTOBLIGATORIS 

La Fira Universitària és un projecte impulsat des de l’Oficina Jove del Pla d’Urgell i en la edició del 7 

de març de 2018 hi varen participar 25 universitats públiques de Catalunya i centres amb ofertes 

educatives postobligatòries, que imparteixen cicles reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. També s’incorporen xerrades vinculades a ajuts i beques per part de 

l’AGAUR i amb l’orientació individualitzada. 

Aquesta edició es va ubicar a l’Amistat de Mollerussa i en aquesta ocasió s’hi van incorporar, al 

vespre, una secció de píndoles informatives relacionades amb opcions educatives i els ajuts vinculats. 

L’assistència va ser elevada amb 50 mares i pares. 

Entre les novetats d’enguany hi ha el nou format de conferències, que seran de titulacions concretes i 

que s’agruparan per branques acadèmiques. Tots els centres van realitzar xerrades informatives 

sobre els seus plans d’estudis, segons la programació prevista i al llarg de tota la jornada. En aquesta 

ocasió alguns centres van realitzat demostracions dels seus estudis; com per exemple alguns cicles 

d’oficis o bé de maneig de maquinària mitjançant un simulador. 

En un dels espais de la Fira, les persones joves podien sol·licitar un assessorament personalitzat en 

orientació acadèmica. 

L’objectiu de la Fira és orientar als i les joves de la comarca sobre les possibilitats formatives més 

enllà de l’etapa obligatòria (ESO), els itineraris que poden seguir i els centres i recursos que tenen a 

l’abast.  

La població diana durant la primera sessió del dia, ha estat  l’alumnat del Pla d’Urgell i de comarques 

limítrofes. Ens hem centrat amb l’alumnat de 4rt d’ESO, 1er i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius de 

Grau Mig i Superior. El nombre de visites va ser aproximadament de 300 persones. 
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Les famílies també han tingut el seu espai en horari de vespre amb les xerrades informatives 

vinculades a beques i circuits educatius. 

 

L’Oficina Jove del Pla d’Urgell ha realitzat una tasca informativa amb un  estand informatiu de l’OJ. 

L’alumnat podia consultar els serveis, formacions, xerrades i altres a més de poder sol·licitar el Carnet 

Jove de franc. 

4.10. ALTRES ACTIVITATS 

• CONNECTA AMB EL TEU NADÓ 

Tallers per a mares i pares joves. L’objectiu d’aquests tallers és poder donar eines i aconseguir un 

benestar emocional i físic en el vincle que es crea amb els nadons i/o infants. Hi varen participar 8 

pares i mares. 

• TALLER DE FOTOGRAFIA 

Un taller per a millorar la capacitat artística a l’hora de fer fotografies. Hi varen participar 8 persones. 

• TALLER DE ZUMBA I BOLLYWOOD 

Un taller de danses i varen participar 15 persones. 

 

4.11. XARXES SOCIALS  

L’any 2018, hem seguit amb l’ús de les XXSS majoritàries amb l’objectiu d’interaccionar amb el públic 

objectiu.  

Facebook, Instagram i Twitter, són les més emprades actualment. Les utilitzem tant per fer difusió 

com per comunicar-nos de manera sincrònica amb els nostres usuaris. 

Des del 2018, l’OJ ha pogut comptar amb el suport d’un Community Manager del Consell Comarcal 

del Pla d'Urgell. Ens assessora en l’anàlisi de les xarxes socials; en la detecció de la tipologia del 

perfil jove, en saber a qui ens volem adreçar i com ampliar la xarxa de seguiment. La coordinació amb 

la tècnica i el seguiment del Pla d’Acció per l’OJ, ha donat resultats positius i hem pogut constatar un 

increment en les interaccions, seguiments i engagements. 
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DADES ESTADÍSTIQUES TWITTER 

 

Durant l’any 2018 les dades obtingudes són aquestes:                                  (Taula 8) 

MES PIULADES VISITES PERFIL SEGUIMENTS MENCIONS 

GENER 122 122 5 2 

FEBRER 111 111 6 6 

MARÇ 99 99 5 11 

ABRIL 105 105 11 4 

MAIG 131 131 10 5 

JUNY 120 120 10 10 

JULIOL 144 144 5 5 

AGOST 207 318 7 0 

SETEMBRE 158 383 8 6 

OCTUBRE 160 330 13 10 

NOVEMBRE 162 402 4 6 

DESEMBRE 74 253 5 7 

Actualment el perfil de Twitter de l’OJ Pla d’Urgell es seguit per 570 persones.   

 

La majoria ens segueixen des de Catalunya; província de Lleida i Barcelona. Després des de la 

Comunidad de Madrid, Girona, Tarragona i des de fora d’Europa en un 1%. Queda visible en el gràfic 

següent: 

                                                                                

                                                                                                                                 (Taula 9) 
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FACEBOOK; OFICINA JOVE DEL PLA D’URGELL 
Aquest és un dels mitjans més seguits de l’Oficina Jove del Pla d’Urgell. És publiquen totes aquelles 

activitats, serveis, accions, projectes d’interès dirigides a la població diana de entre 12 i 35 anys de la 

comarca.  

Totes les línies d’actuació de la DGJ; salut, educació, lleure, participació, etc..es poden trobar en 

aquest canal de difusió.  

A finals de l’any 2018 el nombre total de seguidors/res era de 3.889. 

Com ens passa en altres xarxes la majoria de les seguidores són dones 

 

FACEBOOK; BORSA JOVE DE TREBALL DEL PLA D’URGELL 
En aquesta pàgina de Facebook es publiquen les ofertes laborals de diferents empreses i 

convocatòries del territori. Donem prioritat a la comarca i després a les comarques circumdants. Les 

ofertes publiquen segons uns criteris específics que fomenten la igualtat, la no discriminació i unes 

condicions laborals dignes. 

El nombre total de persones que segueixen aquesta pàgina era de 5496 el desembre de 2018. 

 

INSTAGRAM 
Aquesta xarxa social és la més emprada pels adolescents actualment. L’any 2018 hem potenciat 

aquesta via de comunicació i de difusió, aportant uns canvis en l’estil de les publicacions. 

El desembre del 2018, el nombre de persones joves que seguien aquesta plataforma era de 765. 

(Taula 10) 

POBLACIÓ VISITES 

Mollerussa 27% 

Lleida 11% 

Barcelona 9% 

Palau d’Anglesola 3% 

Taula visites Instagram 2018 

 

Pel que fa a la quantitat de persones que visiten segons el sexe; el 62% han estat dones i el 38% 

homes. 

(Gràfic 1) 
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Per edats, la classificació és la següent:                                                          (Taula 11) 

EDATS PERCENTATGE 

13-17 1% 

18-24 12% 

25-34 41% 

35-44 24% 

45-54 16% 

55-64 5% 

*Visites per edats; Instagram 

 

4.12. DADES SERVEI INFORMACIO JUVENIL (SIJ) 

L’Agència Catalana de la Joventut posa a disposició de tots els equipaments i serveis de la XNEJ una 

aplicació de registre de consultes. Aquesta aplicació recull dades sobre les consultes i les persones 

usuàries dels serveis amb una finalitat estadística i de seguiment del funcionament i, per tant, és d’ús 

obligatori per als equipaments i serveis de la XNEJ. 

 

Les dades obtingudes aquest 2018 han estat les següents: 

                Persones joves usuàries, percentatges    (GRÀFIC 2) 

 
                          (Dades extretes del SIJ 2018) 

 

La majoria de les persones joves que visiten l’OJ, tenen 16 anys o menys. Entre 16 i 20 seria la 

següent franja d’edat més atesa. Entre 26 i 30 en serien el 2,72%. Entre 30 i 35 anys el 0,60% i més 

enllà de 35 un 1,25%. 
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                    Dades per sexe, percentatges               (GRÀFIC 3) 

 
                         (Dades extretes del SIJ 2018) 

 

                                Usos dels serveis                                          (Taula 12) 

SERVEI % USOS DEL SERVEI 

ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT 0,27% 

AUTOCONSULTA 0,71% 

AUTOCONSULTA INTERNET 4,06% 

DINAMITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ 0,09% 

INFORMACIÓ 60,87% 

ORIENTACIÓ 1,06% 

TRAMITACIÓ 32,95% 

TOTAL 100,00% 

                                             (Dades extretes del SIJ 2018) 

 

 

 

   Usos dels serveis                                                                                                                                  (GRÀFIC 4) 

 
  (Dades extretes del SIJ 2018) 
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                 Canal d’atenció                                                                                (Gràfic 5) 

 
                        (Dades extretes del SIJ 2018) 

                               

                         Nivell d’estudis                                      (Taula 13) 

NIVELL D’ESTUDIS % USUARIES 

ESTUDIS OBLIGATORIS 64,75% 

CURSANT ESTUDIS 
POSTOBLIGATORIS 15,42% 

CURSANT ESTUDIS 
UNIVERSITARIS 0,62% 

ESTUDIS OBLIGATORIS 5,55% 

ESTUDIS 
POSTOBLIGATORIS 2,98% 

ESTUDIS UNIVERSITARIS 1,44% 

SENSE ESTUDIS 9,25% 

    

Total 100,00% 

 

                Nivell d’estudis                                                                                    (Gràfic 6) 

 
                      (Dades extretes del SIJ 2018) 
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  Idioma emprat                                                                   (Gràfic 7) 

 
                                 (Dades extretes del SIJ 2018) 

 

  Temes de consulta                                     (Taula 14) 

TEMA % USOS 

CULTURA 0,40% 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ 67,98% 

GARANTIA JUVENIL 11,88% 

LLEURE 1,01% 

MOBILITAT, SOLIDARITAT I RELACIONS 
INTERNACIONALS 0,10% 

PARTICIPACIÓ 0,20% 

SALUT I ESPORTS 9,77% 

TECNOLOGIES 0,81% 

TREBALL 2,22% 

TURISME 5,64% 

TOTAL 100,00% 

                                              (Dades extretes del SIJ 2018) 
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    Temes de consulta (consultar el % en la taula anterior)                                     (Gràfic 8) 

 

     (Dades extretes del SIJ 2018) 

El tema més consultat és el d’educació i formació en un 67,98% 

 

       

              Ocupació de les persones usuàries               (Taula 15)                               

OCUPACIÓ % 

CERCANT FEINA 8,96% 

ESTUDIA 72,91% 

ESTUDIA I TREBALLA 0,20% 

NO ESTUDIA NI TREBALLA 16,01% 

TREBALLA 1,91% 

TOTAL 100,00% 
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Ocupació de les persones usuàries                                             (Gràfic 9) 

 

                 (Dades extretes del SIJ 2018) 

La majoria de les persones usuàries que visiten l’OJ estan estudiant en un 72,91%. 

             

 

 

 Lloc de residència                                                                              (Gràfic 10) 

 
              (Dades extretes del SIJ 2018) 

La majoria de persones joves que fan ús dels serveis de l’OJ són del municipi de Mollerussa. El 

27,9% de la resta de la comarca i un 13,8% d’altres comarques. 
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5. INCIDÈNCIES I IMPREVISTOS 

 

Les tècniques de joventut sempre necessitem una coordinació sistematitzada amb diferents agents 

juvenils. En el moment que podem establir aquests vincles, totes les accions que se’n deriven tenen 

un bon pronòstic en quan a participació. 

La implicació reforça els lligams amb l’OJ i per tant també amb totes les activitats que es realitzen 

dins del nostre espai. 

Les incidències es deuen doncs majoritàriament en l’absència d’agents juvenils al municipi o també 

en aquelles regidories que creguin en el projecte jove. 

Pel que fa als imprevistos en temes de plans locals, un dels municipis va tenir dificultats en 

implementar les accions que va planificar. 

6. REORIENTACIONS DELS PROJECTES 

 

En el cas dels tallers dinamitzats, cada any necessiten ser reorientats. Les necessitats dels joves 

poden ser similars però l’evolució dels conceptes pot variar. Per tant, sempre s’han de revisar les 

dinàmiques per assegurar que l’aplicació d’aquestes responguin a les necessitats actuals de les 

persones joves. 

Aquest 2018 s’han reorientat els tallers de gestió emocional i els de prevenció de violència masclista. 

Per poder-ho fer de manera adequada s’han assistit a sessions d’assessoraments d’entitats 

especialitzades com per exemple l’Associació Candela, Colors de Ponent, ICD, i Antisida. 

 

7. COORDINACIONS 

 

La coordinació amb altres departaments, àrees de l’administració pública com també amb 

associacions o altres entitats ha estat fonamental a l’hora de la implementació d’accions. Durant 

aquest 2018 hem contactat i reunit amb les següents: 

Associació Antisida; Colors de Ponent; Àrea de les dones de l’Ajuntament de Mollerussa; Àrea 

d’Immigració de l’Ajuntament de Mollerussa; Associació jove el Gabatxet; Associació jove Els Indis; 

Associació Jove les Guineus; Centre Obert del Pla d’Urgell, Àrea d’Habitatge del Pla d’Urgell; 

Biblioteca del Palau d’Anglesola; Associació de Joves Belloquins; Institut Terres de Ponent; Institut 

Mollerussa; Institut La Serra; Col·legi La Salle de Mollerussa; Institut IV Mollerussa; SIAD del Pla 

d’Urgell; Consorci Estany d’Ivars i Vila-sana; Incubadora d’empreses de Bell-lloc d’Urgell; Leader 

Ponent; Àrea de Promoció Econòmica; CAP de Mollerussa (Tarda Jove); Àrea de comunicació del 

Consell Comarcal del Pla d'Urgell; Programa Noves Oportunitats; AMPA de Castellnou de Seana; 

AMPA de Vilanova de Bellpuig; Piscines de Castellnou i Ivars; Associació esportiva Basket 

Mollerussa, entre d’altres. 
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8. ANNEXES 

 

En aquest apartat hi trobareu annexa les imatges d’algunes de les diferents accions realitzades.  

 

ACTIVITATS PLANS LOCALS 

 

 

  

 

 

 

 

 

CURSOS AMB CERTIFICAT 

 

 

 

 

FIRA UNIVERSITÀRIA I D’ESTUDIS POSTOBLIGATÒRIES 
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ACCIONS ALS MUNICIPIS DE L’OJ: JOVENTOOD TRUCK I SURT DE LA COVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTES AMB PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRENEDORIA JOVE                  JOVES I FAMÍLIA 
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XARXES IMATGERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULES OJ INSTITUTS I MUNICIPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORAMENT CASALS D’ESTIU 
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TALLERS INS 
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TÈCNICA  
SERVEI 
D’INFORMAICÓ I 
ATENCIÓ A LA 
DONA (SIAD) 
 
 
 

ANY 2018 

Àrea d’ Atenció a les Persones 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell  
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DESCRIPCIÓ 

 
 
El SIAD és un servei d’informació i assessorament en tots aquell aspectes relacionats amb la vida de 
les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres. 
El servei es troba ubicat al Consell Comarcal del Pla d'Urgell  a 300 metres del centre de la ciutat i de 
l'Ajuntament de Mollerussa. Compleix amb la normativa d' accessibilitat. Horari d'atenció de dilluns a 
divendres de 8 a 15h. 
Les atencions individualitzades es realitzen al despatx de la tècnica i les d'associacions de dones es 
realitzen a la sala de reunions ubicada a planta 3. 
 

ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL 

 
El SIAD és un programa situat dins l'àrea d'atenció a les persones del Consell Comarcal del pla 
d'Urgell. Compta amb una coordinadora del servei que s'encarrega d'atendre les diferents demandes 
que hi arriben. Fa una primera entrevista on es fa recollida de dades i una valoració inicial. Si cal fa 
les derivacions corresponents o marca pautes de seguiment periòdic. 
Dos dels serveis que inclou aquest programa són l'assessorament jurídic i psicològic. 
Es pretén atendre totes les demandes procedents de dones de la comarca. L'atenció sempre 
garanteix el criteri de confidencialitat sigui quin sigui l'àmbit de la consulta: laboral, social, familiar... 
Fent especial atenció en els casos de violència contra les dones i establint els mecanismes 
d'informació, assessorament, seguiment i derivació  establerts. 
La coordinadora del SIAD treballa conjuntament amb tots els agents competents en aquesta àrea i 
dins l'àmbit territorial de la comarca. 
La coordinació entre la responsable de l'àrea d'atenció a les persones i la coordinadora del SIAD és 
freqüent i fluida segons necessitats del servei. També hi ha coordinacions periòdiques amb les 
tècniques dels serveis socials bàsics, quan aquestes intervenen en algun cas. 
Davant de qualsevol demanda del servei s'ofereix una atenció directa i personalitzada de la persona 
interessada. En aquesta primera entrevista es recullen les dades i es dona informació i 
assessorament del programa. A partir d'aquí s'estableix un pla de treball individualitzat amb la 
persona i es fan els seguiments corresponents. El tipus d'atenció que s'ofereix des de SIAD, és 
l'assessorament jurídic i el suport psicològic per a les dones en situació de violència masclista. Les 
derivacions van adreçades a Creu Roja per temes d'inserció laboral, a Càritas i a serveis socials 
bàsics per temes d'acollida, ajuts d'urgència social i econòmics. També podem fer derivacions i/o 
acompanyaments a la Comissaria de la Policia de la Generalitat o als serveis de salut de la comarca. 
Les dones que necessiten un tractament psicològic de llarga durada, es deriven al SIE de Lleida. 
 
 

OBJECTIUS 

 
 

- Posar a disposició de les dones un recurs específic que ofereixi informació, orientació i 

acompanyament especialitzat. 

- Fer una derivació si s’escau, als serveis i/o professionals especialistes, depenent de la 

problemàtica que presenti. 

- Treballar aspectes i problemàtiques que afecten les dones i que, moltes vegades, les fan 

sentir poc útils. 
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RESUM ANUAL D ’ATENCIONS 

 
 

- Nombre de dones ateses……………………………………………………………..…...............105 
- Nombre d’actuacions realitzades………………………………………………….......................230 
- Nombre de dones ateses pel servei d’assessorament psicològic………..................................25 
- Nombre d’actuacions realitzades pel servei d’atenció psicològic……......................................65 
- Nombre de dones ateses pel servei d’assessorament  jurídic……………................................11 
- Nombre d’actuacions realitzades pel servei d’assessorament jurídic…...................................11 
- Nombre de dones usuàries en situació de violència masclista………......................................25 

 
 
Àrees de consulta 
 

- Laboral………………………………………………………………………………………………....25 
- Salud………………………..………………………………………………………………………….14 
- Serveis socials………………….…………………………………………………………….............55 
- Violència……………………………………….……………………………………………………....25 
- Psicològic……………………………………………………………………………………………....65 
- Jurídic…………………………………………………..………………………………………………11 
- Altres…………………………………………………………………………………………………....15 

 
- Totals………………………………………………………………………………………………....230 

 
 
 
Tramitació de l’atenció 
 

- Presencial……………………………………………………………………………………………185 
- Telefònic………………………………………………………………………………………………35 
- Correu electrònic……………………………………………………………………………….....…10 

 
- Total………………………………………………………………………………………………....230 

 
 

ACTUACIONS DE SENSIBILITZACIÓ COMUNITÀRIA 

 

• DIA INTERNAICIONAL DE LES DONES 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
L'acte va constar de dues parts, els parlaments de les autoritats amb la lectura del manifest per part 
de la presidenta de la Federació de dones del Pla d'Urgell i una segona part que va consistir en una 
xerrada a càrrec de Carme Farnell (meteoròloga) i Mariví Chacón (Periodista) . 
En acabar l'acte es va organitzar un berenar per a totes les assistents. 
 
DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT 
Es van fer uns fulls informatius de l'acte que es van repartir per totes les associacions de dones de la 
comarca, pels ajuntaments i per l'extensió de l'aula universitària de Mollerussa. 
La difusió es va fer també per correu electrònic i per les xarxes socials 
Es van utilitzar cartells format A3 i format A5 que es van repartir per tots els pobles de la comarca del 
Pla d'Urgell 
La participació va ser molt alta. 
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• DIA INTERNACIONAL DE LA  DONA RURAL 
Aquest any com a novetat el dia 13 d’octubre vàrem celebrar el Dia de la _Dona Rural, a la Casa 
Canal de Mollerussa,  amb l’objectiu d’organitzar una diada per donar a conèixer la realitat del dia a 
dia d'aquestes dones. 
Amb aquest acte es vol donar ressò a la decisiva aportació i contribució econòmica, empresarial, 
social i cultural de les dones emprenedores de la comarca del pla d'Urgell. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Lectura del manifest , a càrrec de Montse Lorite presidenta de la Federació Consell de dones del Pla 
d’Urgell, a continuació parlaments a càrrec de les autoritats i seguidament xerrada a càrrec de dones 
emprenedores de la comarca. 
 
DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT 
Es van fer un fulls informatius de l'acte que es van repartir per totes les associacions de dones de la 
comarca, pels ajuntaments i per l'extensió de l'aula universitària de Mollerussa. 
La difusió es va fer també per correu electrònic i per les xarxes social 
Es van utilitzar cartells format A3 i format A5 que es van repartir per tots els pobles de la comarca del 
Pla d'Urgell.  
 

• DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA ENVERS LES DONES 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Xerrada a càrrec de la Sra. Maria Alloza de l'Associació Lika, " No en passem ni una. Identifiquem les 
agressions sexistes" 
Seguidament lectura del manifesta a la plaça de l'Ajuntament de Mollerussa i exposició durant la 
xerrada a càrrec del   educadora social, postgrau en Medicació Intercultural des de la respectiva de 
gènere, especialista en igualtat. 
L'activitat es va organitzar conjuntament amb l'ajuntament de Mollerussa i l'associació Albada de 
Mollerussa. 
 
DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT 
Pàgina web del consell, diferents mitjans de comunicació i cartelleria. 
El nivell de participació va ser alt. 
 

ASSESSORAMENT I SUPORT A LA FEDERACIÓ “CONSELL DE DONES DEL PLA 

D’URGELL”  I A LES ASSOCIACIONS DE DONES DE LA COMARCA 

 
- Assessorament i suport a totes les entitats i associacions de dones de la comarca del Pla 
  d’Urgell. 
- Participació en l’Assemblea General  que organitza cada any la Federació de dones  
“ Consell de Dones  del Pla d’Urgell” amb les associacions de la comarca. 
- Difusió de tots els actes que fa LA FEDERACIO a altres associacions 
- Tramitar subvencions  
- Suport en les actuacions de sensibilització comunitària. 
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FORMACIÓ DE LA TÈCNICA 

 
 
Aquest any la tècnica del SIAD ha realitzat formació en polítiques transversal de gènere.   Aquesta 
formació estava basada en tres temes principals: 
 

- Perquè son necessàries les polítiques transversal de gènere.        
- Què són les polítiques transversals de gènere.?   
- Eines per incorporar l'objectiu d'igualtat en les polítiques locals. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’atenció Precoç és el conjunt d’intervencions dirigides als infants de 0 a 6 anys, a les famílies 

i a l’entorn, en els àmbits de la prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció terapèutica, de 

caràcter interdisciplinari, pel que fa als trastorns del desenvolupament.  

Aquestes intervencions es realitzen des del moment de la concepció fins, com a màxim, quan l’infant 

compleix els sis anys, per tant, inclou les etapes prenatal, perinatal i postnatal de la primera infància.  

El servei d’atenció precoç és un servei universal i gratuït, que es presta en els Centres de 

desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), que formen part de la Xarxa de Serveis Socials 

d’Atenció Pública, integrada en el Sistema Públic de Serveis Socials, i garanteixen l’atenció pública 

dels infants amb trastorns en el desenvolupament o amb risc de presentar-los de 0 a 6 anys a tot 

Catalunya. En aquest sentit, la sectorització territorial i la universalització de la Xarxa ha facilitat que , 

des de qualsevol indret de la nostra societat, es pugui accedir a un servei d’atenció precoç.  

És una Xarxa pública que esta constituïda per centres de diferents tipologia i titularitat: centres públics 

– ja siguin aquests propis de la Generalitat o dels diferents ens locals- i centre privats amb els quals 

es concerta la gestió del servei.  

Principis reguladors de la xarxa: 

- Equitat: Tots els infants han de ser igualment atesos. 

- Oportunitat: Tots els infants han de tenir la mateixa oportunitat de ser atesos. 

- Proximitat: L’atenció dels infants ha de ser el més propera possible. Atenent un pla de 

sectorització, s’assigna a cada centre una zona i una població determinada.  

- Coordinació: L’actuació ha d’estar coordinada amb altres dispositius sanitaris, educatius, 

socials i tots aquells que atenen a la primera i petita infància.  

La Xarxa d’atenció precoç, que en l’actualitat disposa de 94 CDIAPS distribuïts per tot el 

territori català, ha anat desenvolupant un model assistencial de qualitat, fonamentat en l’atenció global 

i integral, la metodologia interdisciplinar i la promoció de la prevenció en l’entorn familiar i escolar en 

el moment en què és més efectiva.  

El model assistencial aplicat al servei d’atenció precoç inclou actuacions de suport i acompanyament 

a les famílies en la cura que cal tenir per al desenvolupament integral dels infants.  

Els professionals que formen part de l’equip interdisciplinar dels CDIAP són experts en 

desenvolupament infantil i en els diversos àmbits d’intervenció (infant, família, entorn). Hi ha 

especialistes en fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia i neuropediatria, entre altres.  

La Coordinació amb els dispositius sanitaris, educatius, socials i tots aquells que atenen a la primera 

infància de les zones d’influència del CDIAP constitueix un dels eixos fonamentals per a poder 

desenvolupar les tasques de detecció i prevenció així com  la intervenció amb l’infant i la seva família.  
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El treball en xarxa amb els diferents serveis que treballen amb la petita infància al territori és 

essencial i permet establir criteris eficaços de derivació, conèixer i aprofitar més els recursos de la  

zona, intercanviar i compartir experiències, dissenyar estratègies d’actuació conjuntes, compartir la 

visió del cas, fer recerca i formació, etc... 

El CDIAP del Pla d’Urgell, és un dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de 

Catalunya. És gestionat pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i està subvencionat a través del 

conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un servei 

públic, universal i gratuït, especialitzat en l’atenció integral de tots els infants de zero a sis anys de la 

comarca i llurs famílies. 

 

En aquesta memòria presentem les dades referents a l’atenció i activitats dutes a terme des del 

CDIAP durant l’any 2018. 

 

2. ESTADÍSTIQUES DE L’ANY 2018 

 

2.1. DADES GENERALS DE LA POBLACIÓ ATESA L’ANY 2018  

Tal i com s’observa a la taula 1, durant l’any 2018 s’ha atès un total de 247 infants amb les seves 

famílies, que representa el 10,46% del total de la població de 0 a 5 anys i 11 mesos de la comarca del 

Pla d’Urgell.  

 

L’1 de gener del 2018 hi havia 137 infants donats d’alta al CDIAP i a finals del mateix any n’hi havia 

161. Durant l’any 2018, 110 infants han iniciat atenció (altes) i 85 l’han finalitzat (baixes).  

 

Taula 1. Infants atesos durant l’any 2018, Altes i Baixes. 

Nombre d’infants atesos a 01/01/18 137 

Nombre d’infants que varen iniciar l’atenció durant l’any 2018: Altes 110 

Nombre d’infants que varen finalitzar l’atenció durant l’any 2018: Baixes 85 

Nombre d’infants atesos a 31/12/18 161 

Nombre total d’infants atesos durant l’any 2018 247 
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2.2. EVOLUCIÓ DE L’ATENCIÓ  

 

Tal i com es pot observar al gràfic 1, hi ha una certa estabilitat en el nombre d’infants atesos 

al CDIAP del Pla d’Urgell en els darrers anys.  

 

 

Gràfic 1. Evolució de l’atenció al CDIAP 

 

 

2.3. POBLACIÓ POTENCIAL I POBLACIÓ ATESA: TAXA DE COBERTURA 

 

A la taula 2, s’ha comptabilitzat la població de 0 a 5 anys i 11 mesos de tota la comarca del Pla 

d’Urgell.  

 

Taula 2. Taxa de cobertura del CDIAP del Pla d’Urgell 

POBLACIÓ 0-6 ANYS 

Anys Total Població Atesos % taxa de cobertura 

2012 2680 165 6.2% 

2013 2696 195 7.2% 

2014 2648 211 8% 

2015 2577 214 8.3% 

2016 2454 232 9.5% 

2017 2360 225 9.5% 

2018 2360* 247 10.46% 
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Les dades mostren com la taxa de cobertura del nostre CDIAP s’ha anat incrementant en els darrers 

sis anys fins arribar l’any 2018 a un 10.46%.  

En general, es considera que la taxa de cobertura dels CDIAP ha de ser d’un 7, 5% de la població 

diana (nombre d’infants de 0 a 5 anys i 11 mesos de la comarca).  Com s’observa, la taxa de 

cobertura del nostre CDIAP és superior a la taxa establerta.  

 

*Són dades extretes de l’Idescat però no estan actualitzades per aquest any 2018. 

 

2.4. NOVES DEMANDES DE L’ANY 2018 

Aquest any 2018 s’ha comptabilitzat un total de 110 noves altes, tal i com s’aprecia al gràfic 2. Aquest 

any ha hagut un augment en les derivacions des de l’àmbit sanitari (ABS/CAP, pediatria i hospitals) 

creiem que aquest fet és degut a la participació del CDIAP en el PROGRAMA PLUS, que ha fet que 

augmentessin les derivacions de nadons amb plagiocefàlia,  que fins ara eren atesos des de RHB 

pediatria.  

En segon lloc, l’altre agent derivador majoritari és el de l’àmbit educatiu, que inclou EAP, escola 

ordinària i escoles bressol.  

Aquest any també ha augmentat l’agent derivador “família”, es a dir, famílies que han fet demanda 

d’atenció al CDIAP, sense ser derivats per cap agent ja sigui per que coneixien el servei per haver-ne 

fet ús amb anterioritat o bé l’han conegut pel boca-orella. Això sembla indicar que el servei del 

CDIAP, cada cop és més conegut i apreciat entre la població. 

Destaquem que la dada obtinguda de l’agent de l’àmbit social és de zero derivacions durant aquest 

2018, caldrà considerar quin és el treball a fer, per tal de millorar la derivació en aquest àmbit.  

Gràfic 2. Procedència de la derivació de les noves demandes del 2018 
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Durant l’any 2018, els motius de consulta més freqüents són el retard de llenguatge i parla amb un 

34% i el desenvolupament motriu amb un 33%.  

En comparació a l’any anterior, veiem un augment en la demanda per dificultats motrius, que venen 

donades també per l’augment de derivacions des de l’àmbit de la salut (Programa PLUS) i una 

davallada en les demandes per dificultats del llenguatge/parla.  

Els trastorns del desenvolupament emocional representen un 9% i els d’atenció i la conducta un 8%. 

Els trastorns de comunicació i relació, els d’alimentació, els retard globals del desenvolupament, els 

de risc biològic i d’altres representen el 16 % dels casos. (Gràfic 3) 

 

Gràfic 3. Motiu de consulta de les noves demandes del 2018 

 

 

 

En el gràfic 4, s’ha recollit el diagnòstic funcional principal dels 110 infants que durant l’any 2018 van 

fer una demanda de consulta al CDIAP del Pla d’Urgell. En la majoria de casos es tracta d’una 

primera hipòtesi diagnòstica que cal confirmar al llarg del procés terapèutic. 
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En alguns casos la hipòtesi diagnòstica no concorda amb el motiu de demanda. Com es pot observar, 

dels 36 infants que han fet demanda per dificultats del desenvolupament motriu i tant sols 19 han 

estat diagnosticats d’un trastorn en aquesta àrea. 

 

Gràfic 4. Diagnòstic principal de les noves demandes del 2018 
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2.5. TOTAL INFANTS ATESOS DURANT L’ANY 2018 

 

Gràfic 5. Diagnòstic principal del total d’atesos durant el 2018 

 

 

 

Dins la categoria “Altres trastorns” s’engloba el retard evolutiu global i la pluridiscapacitat, com es pot 

veure en el gràfic 5, representen el 19 % dels nens atesos. 

El 17,7% correspon a retard-trastorn de llenguatge-parla. El 14% correspon als trastorns del 

desenvolupament motor i el 12% als trastorns de la comunicació i la relació. 

Finalment, afegir que hi ha un 7,3% dels casos sense diagnòstic de cap trastorn en el seu 

desenvolupament però amb factors de risc de patir-ne. 

 

 

 

 



 

177 

 

 

Gràfic 6. Edat d’acollida del total d’atesos durant el 2018 

 

L’acollida dels infants entre els 25 i 36 mesos, correspon a un 20,45%. Entre 37 i 48 mesos a un 

21,81%. Per tant, arribem a la conclusió que més d’un 50% dels infants arriben al CDIAP entre 2 i 4 

anys, coincidint amb l’inici de l’etapa d’escolaritat. (gràfic 6) 

 

Gràfic 7. Procedència del total d’atesos durant el 2018 

 

Tal i com es pot apreciar en el gràfic 7, dels 247 nens atesos a la comarca, la meitat del total d’infants 

atesos, un 45,45 % provenen de la capital,  Mollerussa.  

L’altra meitat es troba repartida entre la resta de municipis de la comarca. Podem destacar els 

municipis de Palau d’Anglesola amb un 7,11 %, Golmés, Torregrossa i Linyola amb un 5.9%, i 

Vilanova de Bellpuig amb 5.13%. 
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2.6. BAIXES DE L’ANY 2018 

Durant l’any 2018, han finalitzat l’atenció terapèutica al CDIAP del Pla d’Urgell un total de 85 infants. 

Tal i com es pot observar en el gràfic 8, les causes d’aquestes baixes han estat,  un 44.7% degudes a 

millora de la simptomatologia, és a dir, són altes terapèutiques. Un 9.4 %  dels casos, ha estat per 

iniciativa  familiar (en fase diagnòstica o en fase de tractament). Aquestes, es possible que hagin 

estat baixes per dificultats en el transport al viure a fora de la capital de comarca, dificultats amb la 

conciliació laboral, manca de suport de família extensa,... també potser degut a no estar d’acord amb 

el tractament proposat, o bé no ser conscients de les dificultats del seu fill/a, entre d’altres. Cal 

remarcar la millora en adhesió al servei respecte al 2017, que va haver un 28.4% dels casos de baixa 

per iniciativa familiar, enfront del 9.4% d’aquest any. Cal remarcar, que un 30.58 % s’ha donat de 

baixa perquè l’infant havia arribat a l’edat màxima d’atenció del CDIAP (5 anys  i 11 mesos).  

Gràfic 8. Motiu de les baixes de l’any 2018 

 

Les dades del gràfic 9 corresponen als 85 infants donats de baixa durant l’any 2018. El temps 

d’estada al nostre CDIAP ha estat variable depenent de la gravetat del trastorn i/o de l’edat d’inici 

d’atenció. El grup més nombrós, un 38.82% dels casos, correspon als infants que han estat al nostre 

servei un temps igual o inferior a un any. Aquí podem incloure aquells casos en que només s’ha fet 

una valoració diagnòstica, o bé els seguiments puntuals dels infants que presenten dificultats més 

lleus. 

El 22.35 % de casos, han estat atesos entre un i dos anys al CDIAP. Aquest grup, l’integren infants 

que han necessitat una atenció més continuada per la seva complexitat.  

El 4.70 % dels casos han estat més de 48 mesos atesos. Molts d’aquests han de continuar rebent 

atenció un cop finalitzada l’atenció terapèutica al CDIAP.  
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Gràfic 9. Temps d’estada al CDIAP de les baixes de l’any 2018 

 

 

2.7  TIPOLOGIES DE FAMÍLIES USUÀRIES DEL SERVEI DURANT L’ANY 2018 

 

Com es pot observar a la gràfica 10, al llarg de l’any s’han atès diferents tipologies de famílies.  

La tipologia més nombrosa és la família nuclear, el nucli de convivència està composat per la parella i 

els fills, d’aquest s’han atès 137 durant l’any 2018.  

A continuació, podem torbar les famílies reconstituïdes. Són formades per una parella adulta on 

almenys un dels conjugues té un fill d’una relació anterior. Un total de 14  han estat ateses durant 

l’any 2018.  

També, cal destacar les famílies nombroses, d’aquestes un total de 12 famílies han estat ateses. 

Estan formades per 3 fills/es o 2 fills/es i un d’ells amb una discapacitat igual o superior a un 33%.  

Seguidament, trobem les famílies monoparentals  5 són les que han estat ateses pel servei durant 

aquest any,  aquestes estan composades per un sol progenitor i els fills/es.  

Un altre tipus de nucli a destacar és la família extensa. Està formada per dues o més generacions,  

d’aquesta s’han atès 4 nuclis.   

I finalment, també destacar les altres tipologies de famílies que no estan especificades i han estat 

ateses 5 durant l’any 2018.  
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Gràfic 10. Tipologia de famílies usuàries del servei 
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2.8 DIAGNÒSTIC SOCIAL  

Les dades del gràfic 11 reflecteixen el diagnòstic social de les famílies usuàries del servei.  

La majoria de famílies, un total de 193 estan en una situació de protecció i sense necessitat 

d’intervenció social. Aquestes es caracteritzen per ser famílies organitzades, amb capacitat i recursos 

interns i externs, però que, a causa de les dificultats del seu fill, requereix adaptacions, 

assessorament i activació de nous recursos per la criança.  

S’han atès famílies en situació de vulnerabilitat social, un total de 38. Són nuclis on les capacitat 

parentals disminueixen a causa d’unes característiques i/o condicions (transitòries o permanents) 

biològiques, psicològiques i/o socials comportant un risc important en la criança del seu fill. 

També  trobem les famílies en situació de risc social, durant l’any 2018 hem atès un total de 5 

famílies. Són nuclis on els cuidadors presenten greus dificultats que els impedeixen tenir cura del seu 

fill impedint el seu correcte desenvolupament.    
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Gràfic 11 Diagnòstic social  

 

Diagnòstic social 

Família en situació de protecció/ sense necessitat intervenció social

Família en situació de vulnerabilitat social

Família en situació de risc social

 

 

3. COORDINACIONS AMB ELS RECURSOS DE LA ZONA 

 

El CDIAP del Pla d’Urgell considera fonamental la coordinació amb tots aquells serveis i professionals 

que intervenen amb els infants atesos, amb l’objectiu de crear una xarxa de relacions que permeti 

l’intercanvi regular d’informació. És molt important treballar de forma coordinada, per tal de dur a 

terme activitats de prevenció i detecció precoç, així com per garantir una bona derivació dels infants 

que ho necessiten.  

Les coordinacions externes contemplen activitats amb els següents dispositius:  

 
• Salut: 

o CAP 
o CSMIJ 
o Hospitals 
o Widex 
o Altres (Consultes mèdiques privades, Centre de medicina connectiva,... ) 

 

• Educació 
o EAP 
o Escola Bressol 
o Escoles Ordinàries. 
o Escola  Educació Especial 
o CREDA  

o CREDV  
o Escola privada o concertada 
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• Serveis Socials: 

o EAIA 
o DGAIA 
o Adopcions 
o EBASP 
o Altres CDIAPs 

 

• Administracions Públiques 
o Ajuntament 
o Consell Comarcal 
o Diputació 

 

• Teixit Social 
o ONG’s, Fundacions... 

 

 
Els objectius de les activitats de coordinació són: 

• Intercanviar informació en relació als infants atesos. 

• Acordar estratègies conjuntes en relació a aquests infants per aconseguir els objectius 

proposats, d’acord amb les funcions de cadascú. 

 
 
SALUT: 
 

• CAP/PEDIATRIA: L’objectiu de les reunions és la coordinació entre els serveis pel seguiment 

dels casos derivats, criteris de derivació i altres temes que puguin preocupar als dos serveis. 

La freqüència de coordinació és semestral  a banda de les coordinacions específiques que es 

realitzen segons el que s’estableix en cada pla d’atenció terapèutica. 

• CSMIJ ( Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) : Amb el CSMIJ s’ha establert la 

necessitat de realitzar reunions de coordinació especifiques per a cada cas que necessiti ser 

derivat amb l’objectiu de realitzar el traspàs del cas. 

• HOSPITALS: L’objectiu dels contactes regulars amb diferents especialitats dels hospitals de 

referència de la zona, és l’intercanvi d’informació sobre els aspectes mèdics, proves 

complementàries, moment evolutiu dels infants atesos. La freqüència no està definida, es 

basarà en les necessitats de cada cas. Únicament en relació amb els especialistes 

d’otorrinolaringologia es realitzarà almenys una sessió de coordinació anual. 

•  WIDEX- Centre Auditiu Aural de Lleida. S’estableix una coordinació anual  per tal de poder 

fer el seguiment dels casos atesos i derivats. A banda de la coordinació anual es realitzen 

coordinacions específiques que es realitzen segons el cas atès. 

• ALTRES: segons les necessitats del cas, el professional de referència durà a terme la 

coordinació corresponent amb altres serveis. 
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 EDUCACIÓ: 

• ESCOLA BRESSOL: Pels infants atesos al CDIAP que estiguin a l’escola bressol, es 

realitzen coordinacions per valorar la evolució de l’infant, s’elaboren estratègies conjuntes 

amb les educadores i es fan observacions directes a l’aula. 

• EAP ( Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica): L’objectiu de les reunions és 

planificar el procés de valoració dels infants amb necessitats educatives especials i coordinar 

temes d’àmbit més general. La freqüència de les coordinacions es basarà en les necessitats 

de cada cas, com a mínim es farà una reunió anual abans de les preinscripcions de P3. 

• Escola Ordinària: Segons les necessitats del cas, es realitzen observacions dins de l’aula i 

en conseqüència es realitzen coordinacions amb tutors, mestres d’educació especial i 

coordinadors de cicle per determinar necessitats d’atenció i marcar pautes d’actuació. 

Aquestes reunions de coordinació sempre es realitzen conjuntament amb l’EAP. Es duran a 

terme dos coordinacions anuals amb cada escola. (21 escoles) 

• CREDA (Centre de recursos educatius per a deficients auditius) : Es realitza una reunió 

anual  al març per tal d’informar i fer traspàs d’aquells casos que seran donats d’alta del 

CDIAP i que es consideren que haurien de ser valorats pel CREDA. Segons les necessitats 

dels casos es realitzaran diverses reunions durant l’any.  

• ALTRES: En funció de les necessitats de cada cas, es podran realitzar coordinacions amb 

escoles especials, CREDV (Centres de Recursos per a Deficients Audiovisuals)  i escoles 

privades o concertades. 

 

SERVEIS SOCIALS: 

• EBASP (Equip bàsic d’atenció primària de Serveis Socials ): Coordinació amb el referent 

social en funció de les necessitats especifiques de cada cas. 

 

• EAIA ( Equips i centres d'atenció a la infància i l'adolescència) :   Dos cops a l’any, 

l’EAIA organitza unes “macro-coordinacions” amb tots els agents implicats en els casos que 

tenen en seguiment. En aquestes coordinacions el CDIAP hi és convocat quan tenim algun 

cas compartit. Hi assisteixen: EAIA, SIFE (Servei d'Integració en Famílies Extenses), EBASP, 

EDUCADORS DE CARRER,EAP, CSMIJ, CAP, MOSSOS i CDIAP. 

 

DGPS ( Direcció General de Protecció Social): 

Les coordinacions amb la Direcció General de Protecció Social es realitzaran per casos que 

requereixen un traspàs d’expedient a un altre CDIAP, per canvi de domicili o situacions 

d’excepcionalitat. 

  

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES:  

Es mantindran contactes amb les diferents administracions públiques en relació a aspectes de la 

prestació de serveis del CDIAP. 
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VALORACIÓ DE LES COORDINACIONS REALITZADES AL 2018 

 

Aquest any 2018 les coordinacions realitzades amb CAP han estat dues anuals tal i com s’havia 

previst tot i que s’han realitzat coordinacions amb els pediatres en funció de les necessitats de cada 

cas. Aquestes coordinacions s’han dut a terme tant de forma telefònica com via e-mail. 

Amb hospitals s’ha realitzat una coordinació amb ORL de HUAV a finals d’agost tal i com estava 

establert i coordinacions via telefònica o e-mail amb digestius, neuropediatres,  traumatòlegs, i 

metges rehabilitadors,  en funció de les necessitats dels casos atesos al CDIAP.  

Amb WIDEX s’ha realitzat una coordinació de forma presencial al centre WIDEX Lleida per tal de 

poder parlar dels casos derivats i poder establir uns criteris per poder millorar la comunicació entre el 

centre i el CDIAP. En funció de les necessitats de cada cas s’ha mantingut una coordinació via e-mail.  

Les coordinacions i visites realitzades a les escoles bressol de la comarca s’especifiquen dintre del 

programa de prevenció i detecció a les escoles bressol que es troba ubicat en el punt 5 d’aquesta 

memòria. 

Respecte a les coordinacions amb EAP i Escola Ordinària tal i com estava establert, s’han realitzat 

dues coordinacions anuals, tot i que en 3 de les 21 escoles s’ha hagut de realitzar al gener de 2019 

per incompatibilitat horària amb la responsable del EAP dels centres. En aquestes coordinacions és 

l’equip del CDIAP i EAP que es traslladen als CEIP per tal de dur a terme les coordinacions. Tot i 

aquestes coordinacions s’ha mantingut un contacte fluid tant amb trucades telefòniques com e-mails 

en funció de les necessitats de cada cas. 

Amb el CREDA s’ha realitzat una coordinació al setembre que va tenir lloc a les instal·lacions del 

CDIAP. Depenent del cas s’ha mantingut un contacte fluid amb el CREDA mitjançant e-mails o 

trucades telefòniques. 

Amb CREDV s’han mantingut coordinacions en funció de les necessitats dels casos atesos al CDIAP, 

on la referent del CREDV s’ha traslladat al CDIAP i també s’han mantingut coordinacions telefòniques 

i via e-mail. 

L’EAIA aquest any ha organitzat 3 “macro - coordinacions”, tot i això s’han realitzat coordinacions per 

casos més específics fora d’aquestes. 

Pel que fa a les coordinacions amb DGPS i administracions públiques és la coordinadora del CDIAP  

qui manté un contacte fluid.  

Amb EBASP, aquest any que s’ha incorporat al CDIAP la figura de la Treballadora Social, ha estat 

aquesta  qui ha mantingut el contacte i les coordinacions que han estat necessàries.  

Amb el CSMIJ, aquest any  no s’ha realitzat cap coordinació. 
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4. PROGRAMA  PLUS 

 

El Programa Plus és un projecte de coordinació interdepartamental entre els Serveis de Pediatria i 

Rehabilitació de la Regió Sanitària de Lleida i els CDIAP de les comarques de referència (Segrià, 

Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Urgell i Segarra) per la millora de la rehabilitació global dels 

pacients en edat pediàtrica. 

 

L’objectiu és millorar la coordinació entre el Servei de Pediatria, Servei de Rehabilitació i CDIAP per 

millorar l’atenció dels pacients amb especial complexitat i necessitats d’atenció global. 

Aquest protocol també pretén evitar la duplicitat i variabilitat en l’abordatge d’aquests 

pacients i millorar la coordinació entre tots els agents que intervenen en el maneig del 

pacient i la família. 

 

Aquest 2018, s’han dut a terme reunions de coordinació cada dos mesos. Aquestes reunions són 

conduïdes per Marta Gabernet (Responsable de CATSALUT)  

Els implicats en aquest projecte són: 

▪ Per part del Departament de Salut (Regió Sanitària Lleida): 

o Unitat d’Atenció al Ciutadà 

o Servei de Pediatria i Neuropediatria de l’H.U. Arnau de Vilanova de Lleida (ICS) 

o Servei de Rehabilitació i Rehabilitació Infantil de l’H.U. Santa Maria de Lleida (GSS) 

o Servei de Treball Social de l’H.U. Arnau de Vilanova de Lleida (ICS) 

 

▪ Per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: 

o CAD Lleida: Servei de Valoració i Atenció a la Discapacitat 

o CDIAPs: Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç del territori: 

• CDIAP del CAD- Lleida 

• CDIAP GSS – Lleida 

• CDIAP Segrià – Lleida 

• CDIAP les Garrigues – Juneda 

• CDIAP Pla d’Urgell – Mollerussa 

• CDIAP Noguera – Balaguer 

• CDIAP Segarra - Cervera 

• CDIAP Urgell – Tàrrega 
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5. PROGRAMA DE PREVENCIÓ I DETECCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL  

 

Programa de Prevenció per a les Escoles Bressol de la comarca: 

 

El programa de prevenció està dirigit a sensibilitzar als professionals de la petita infància sobre el 

desenvolupament infantil i els possibles desajusts, amb l’objectiu de prevenir-los, detectar-los en cas 

que hi siguin i poder oferir una atenció terapèutica al CDIAP si es considera oportú.  

 

Aquest programa es desenvolupa mitjançant les visites que els professionals del CDIAP realitzem de 

forma periòdica a les Escoles Bressol de la comarca.  

 

En aquestes visites es recull les inquietuds de les educadores en la seva tasca professional. Elles,  

observant acuradament els infants dia a dia són les més indicades per detectar, en un primer 

moment, les diferents dificultats que poden presentar en el seu desenvolupament. Un cop recollida 

aquesta informació, el professional del CDIAP fa una primera observació de l’infant en el mateix 

context de l’Escola Bressol.  També es realitzen observacions més generals, per tal de detectar 

possibles signes de risc o dificultats en altres infants.  

 

Posteriorment, tenint en compte el criteri de les educadores, es valora si la dificultat que presenta 

cada infant és susceptible de derivar al CDIAP o bé es fa un seguiment en la mateixa escola bressol.   

 

Dins aquest programa es realitza una tasca d’assessorament  a les professionals de les escoles 

bressol pel que fa a signes de risc en el desenvolupament i sobretot en aquells trastorns o dificultats 

que són menys freqüents. També es dona orientacions sobre com poder minimitzar aquestes 

dificultats. L’objectiu és evitar que un aspecte que pot ser només una variant de la normalitat es 

converteixi en una dificultat més important, i així realitzar una de les tasques de prevenció més 

importants d’aquest programa. 

 

La Comarca del Pla d’Urgell compta amb 19 escoles bressol.  

La previsió de visites que es fa pel curs escolar, és d’un cop per trimestre a cada escola. Fet que 

suposaria un mínim de 57 visites.  

 

Per poder millorar el servei, el segon semestre es va distribuir les 19 escoles bressol entre les tres 

psicòlogues de l’equip. Aquestes es comprometien amb cada escola bressol a realitzar una visita com 

a mínim per trimestre. La logopeda i el fisioterapeuta, hi anaven en funció de la demanda.  Aquest any 

2018 s’han dut a terme 37 visites a les escoles bressol de la comarca. Es va passar d’una visita al 

primer trimestre, 14 el segon trimestre, i 21 visites el tercer trimestre.  
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6. ACTIVATS DE DOCÈNCIA / RECERCA 

 

PROGRAMA PC CATALUNYA 

El Programa PC Catalunya és un treball de recerca clínica amb la finalitat d’obtenir dades 

epidemiològiques sobre la paràlisi cerebral infantil al nostre medi. Aquest ha estat possible gràcies a 

l’establiment d’un conveni entre el Departament de Salut, el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies i l’Associació APEPC.CAT (Associació de Professionals per a l’Estudi de la Paràlisi Cerebral 

Infantil). 

L’objectiu és: 

- Regular les condicions i procediments pels quals s’ha de regir la cessió i tractament de dades 

- Conèixer la realitat epidemiològica de la PCI a Catalunya  

- Potenciar la millora de la prevenció primària i secundària de la PCI  

 

Aquest registre permet als professionals: 

- Sistematitzar la recollida de dades de manera amplia i ordenada 

 - Ajudar a descriure el perfil clínic  del nen  

 - Visualitzar la seva evolució i les seves necessitats 

Els principals beneficiaris dels resultats d’aquest estudi seran les persones amb PC i les seves 

famílies, ja que permetrà a l’administració preveure i planificar els recursos en funció de la informació 

sobre les seves necessitats. 

 

CONVENIS AMB UNIVERSITATS PER A PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES 

El CDIAP del Pla d’Urgell disposa de convenis de cooperació educativa per al desenvolupament de 

programes de pràctiques amb diferents universitats, com:  

- UOC (Universitat Oberta de Catalunya) 

- UdL (Universitat de Lleida) 

- UVic (Universitat de Vic) 

- URL  (Universitat Ramon Llull Blanquerna Barcelona) 

- URV (Universitat Rovira i Virgili Tarragona) 

Aquest any 2018 el CDIAP ha tingut dos estudiants en pràctiques, de l’últim curs del Grau de 

Psicologia, de diferents universitats catalanes.  

 

- Júlia Torrelles Serra,  estudiant de 4rt de  psicologia de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona  (URV) 

90 hores de pràctiques entre els mesos de gener i abril.  

Tutora de pràctiques: Marta Panés Gutiérrez 

- Noemí Bonet Massana, estudiant de 4rt de psicologia de la Universitat de Lleida (UDL) 

90 hores de pràctiques entre els mesos de setembre i desembre 

Tutora de pràctiques: Minerva Dalmau Llagostera  



 

188 

 

 

 

7. RECURSOS HUMANS I FÍSICS. PROFESSIONALS I FUNCIONS 

 

Es un important indicador de qualitat l’estabilitat en l’equip de professionals. 

Aquest any 2018 s’ha mantingut l’estabilitat de l’equip, i s’ha incorporat la figura de la treballadora 

social a temps parcial.  

Des del CDIAP es cuida i treballa molt la formació específica en atenció precoç  de les noves 

incorporacions a l’equip, així com la formació continuada de tot l’equip en general. 

És molt necessari per a poder desenvolupar correctament i amb garanties les nostres tasques i 

funcions en el CDIAP,  disposar de formació especialitzada en l’àmbit de l’atenció precoç i la petita 

infància.  

 

Les funcions dels diferents professionals de l’equip són tant l’atenció directa com l’ indirecta. Per 

tasques d’atenció directa entenem l’atenció als infants i a les seves famílies: des de l’entrevista 

d’acollida, les sessions de valoració, les sessions de tractament/seguiment dels infants i les 

entrevistes familiars. Les tasques d’atenció indirecta inclouen: les reunions d’equip, les coordinacions 

amb d’altres professionals que tenen alguna vinculació amb l’infant, els assessoraments i 

supervisions, tasques de prevenció, sensibilització, formació, investigació, recerca, realització 

d’informes, programacions dels infants i tasques administratives i de gestió del centre.  

 

Un aspecte d’especial rellevància pel CDIAP és la “supervisió”.  

Des de fa més de 10 anys, hem tingut com a supervisor al psicòleg Carlos Larrañaga, de qui 

periòdicament hem rebut l’assessorament i la supervisió tant de casos clínics com d’equip.  

Aquest any s’han dut a terme 4 sessions de supervisió de tres hores cadascuna .  

 

També hem mantingut com a supervisores a tot l’equip del CDIAP SEL SEGARRA. L’any passat ja 

vàrem valorar molt positivament poder comptar amb la participació de tot l’equip del CDIAP de la 

Segarra en les supervisions i sessions clíniques realitzades, per tal de que totes les disciplines hi 

tinguin veu i poder fer confluir les diferents mirades a l’hora de parlar d’un cas concret.  

El CDIAP és un equip multidisciplinar, perquè el diàleg entre sabers, ens orienta. 

Aquest 2018 s’han dut a terme 6 sessions de supervisió de 4 hores cadascuna.  

 

L’Equip del CDIAP Pla d’Urgell, està format pels següents professionals: 

• Tres Psicòlogues: 

• Un Fisioterapeuta. 

• Una Logopeda 

• Una Treballadora Social  

• Un Neuropediatra  

• Supervisors  
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8. ACTIVITATS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA DELS PROFESSIONALS 

 

En aquest apartat inclourem totes aquelles activitats realitzades pels professionals que han format 

part de l’equip del CDIAP del Pla d’Urgell durant l’any 2018 vinculades més directament amb l’àmbit 

de l’Atenció precoç, ja sigui com a docència, formació i/o recerca. 

 

Fisioterapeuta:   

• Màster en Fisioteràpia Pediàtrica i Neurològica ( 

• Principis bàsics de la sedestació      

• Jornada de fisioteràpia infantil i neurofisioteràpia  

• Formació en l’escala observacional ADBB a càrrec de Associació per la salut mental infantil 

des de la gestació (ASMI)  

• Noves aportacions en intervenció familiar amb progenitors separats en conflicte a càrrec de 

Dixit Lleida 

• Jornada de presentació del document Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Catalunya 

2020 a càrrec d’Ucap i Accap  

• Màster en Fisioteràpia Pediàtrica i Neurològica  

• Jornada de fisioteràpia infantil i neurofisioteràpia  

• Jornada Rehabilitació en el nounat 

 

Logopeda:  

• Evaluación i intervención  en el trastorno específico del lenguaje. Organitza CLC. BCN  

• Aportacions al diagnòstic global del nen petit a través de la valoració del seu llenguatge. 

Organitza ACCAP. BCN  

• Màster  en Atenció Precoç i família. URL  

• Jornada de presentació del document Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Catalunya 

2020 a càrrec d’Ucap i Accap  

• Evaluación e intervención  en el trastorno específico del lenguaje  

• Formación en l'escala Observacional ADBB  

• Grup de treball en disfàgia orofaríngea pediàtrica. Nexe Fundació BCN  

• Jornada de presentació del document Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Catalunya 

2020 a càrrec d’Ucap i Accap  

• Màster en Atenció Precoç i família. URL   

• Grup de treball en disfàgia orofaríngea pediàtrica. Nexe Fundació BCN  

•   Evaluación e intervención  en el trastorno específico del lenguaje. CLC. BCN  
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• La detecció dels signes d’alarma de l’espectre autista durant els primers anys de vida". 

Organitza Essen – Carrilet. Lleida   

• LA MENTALITZACIÓ PARENTAL DURANT LA PRIMERA INFÀNCIA: TREBALL AMB 

PARES.  Organitza: Universitat Ramon Llull Blanquerna.  

• Aportacions al diagnòstic global del nen petit a través de la valoració del seu llenguatge. 

Organitzat per l’ACAP . BCN (4h- 30€) 

• Treball amb pares i mares . Organitza ACAP BCN (4h-45€) 

 

Psicòloga:  

 

• Jornada de presentació del document Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Catalunya 

2020 a càrrec d’Ucap i Accap  

• Noves aportacions en intervenció familiar amb progenitors separats en conflicte a càrrec de 

Dixit Lleida  

• Formació en l’escala observacional ADBB a càrrec de Associació per la salut mental infantil 

des de la gestació (ASMI)  

• Aplicacions de la tècnica de la Caixa de Sorra a la psicoteràpia pel COPC  

• Aportacions al diagnòstic global del nen petit a través de la valoració del seu llenguatge. 

Organitza ACCAP. BCN  

• Treball amb pares i mares . Organitza ACAP BCN  

• Foro internacional Autisme: Desprès de la infància, autisme i política. Organitza ELP 

Barcelona   

• Aportacions al diagnòstic global del nen petit a través de la valoració del seu llenguatge. 

Organitza ACCAP. BCN  

• Jornada de Rehabilitació en el Nounat a càrrec de Gestió de Serveis  Sanitaris i Hospital 

Universitari de Santa Maria  

• Treball amb pares i mares . Organitza ACAP BCN  
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Psicòloga:  

• Jornada de presentació del document Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Catalunya 

2020 a càrrec d’Ucap i Accap  

• Noves aportacions en intervenció familiar amb progenitors separats en conflicte a càrrec de 

Dixit Lleida  

• Formació en l’escala observacional ADBB a càrrec de Associació per la salut mental infantil 

des de la gestació (ASMI)  

• Acompanyament a menors transsexuals, a  càrrec de Dixit Lleida 

•  El trauma en infants vulnerables: una explicació des de la neurociència a càrrec de Dixit 

Lleida  

• L'impacte de les noves tecnologies en infants, adolescents i joves: oportunitats i riscos a 

càrrec de Dixit Lleida 

• Aplicacions de la tècnica de la Caixa de Sorra a la psicoteràpia pel COPC  

• Jornada de Rehabilitació en el Nounat a càrrec de Gestió de Serveis  Sanitaris i Hospital 

Universitari de Santa Maria 

• Videojocs. Ús problemàtic y factors associs per FOCAP (20 hores- gratuït) 

• Obesidad infantil organitzat per FOCAP  

• La intervenció psicomotriu en l’atenció precoç a càrrec de l’escola Itinere  

• Teràpia assistida amb animals organitzat per FOCAP  

•  Menors exposats a violència de gènere organitzat per FOCAP  

• Atenció Precoç organitzat per FOCAP  

 

Psicòloga:  

• Jornada de presentació del document Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Catalunya 

2020 a càrrec d’Ucap i Accap  

• Noves aportacions en intervenció familiar amb progenitors separats en conflicte a càrrec de 

Dixit Lleida  

• Formació en l’escala observacional ADBB a càrrec de Associació per la salut mental infantil 

des de la gestació (ASMI)  

• Aplicacions de la tècnica de la Caixa de Sorra a la psicoteràpia pel COPC  

 

Treballadora social:  

• Treball amb pares i/ o mares. Associació Catalana d’Atenció Precoç   

• Noves aportacions en intervenció familiar amb progenitors separats en conflicte a càrrec de Dixit 

Lleida  
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9. REVISIÓ DE LES ACTIVITATS DE L’ANY 2018 I PROPOSTA DE MILLORA PER L’ANY 2019 

 

Revisant les propostes de millora que ens havíem proposat per aquest 2018, hem aconseguit: 

- Millorar el programa de prevenció a escoles bressol, amb un increment de les hores de 

dedicació en comparació a l’any anterior. 

- S’ha continuat treballant durant tot l’any amb a la empresa E-Quality, per la elaboració i 

implementació del pla de millora en el CDIAP – Acreditació del CDIAP 

- Amb la incorporació al més de juny de la Treballadora Social, s’ha aconseguit la  consolidació 

de tot l’equip de professionals del CDIAP. 

- S’ha augmentat la jornada laboral del fisioterapeuta fins a la jornada complerta.  

- S’ha adquirit una impressora a color. 

- S’ha decorat la sala d’espera amb un vinil del nou logotip del CDIAP. 

- S’han editat,  imprès  i distribuït els nous tríptics informatius del CDIAP.  

- S’han editat també noves targetes de visita i fulls de notes amb el nou logotip.  

- Aquest 2018, al disposar d’un pla d’ocupació que s’encarregava de la neteja del CDIAP, s’ha 

millorat molt la qualitat de la neteja del servei.  

 

Propostes de millora pel proper any 2019:  

- Implementació i auditoria del pla de millora per aconseguir l’ACREDITACIÓ  

- Signar un acord de col·laboració amb les escoles bressol pel programa de prevenció. 

- Elaboració de tríptics de difusió d’alguns signes de risc, com a material de prevenció.  

- Elaboració d’un programa de prevenció per infants de 0 a 12 mesos i la seva implementació 

amb una proba pilot en alguna escola bressol de Mollerussa.  

- Millorar la coordinació amb el CSMIJ,  

- Contactar amb les llevadores del CAP, per proposar una col·laboració per futurs programes 

de prevenció. 

- Buscar un sistema de ventilació per la sala d’espera.  

- Poder disposar de personal propi de neteja. 

- Poder disposar d’algú que s’encarregui del manteniment de les infraestructures i instal·lacions 

del CDIAP. 
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10. REVISIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA A FAMÍLIES/PROFESSIONALS 

 

El març del 2018 vam passar una enquesta de satisfacció a les famílies ateses al CDIAP. Van 

respondre l’enquesta 65 famílies ateses, és a dir un 26.31 % del total.  Considerem que aquest 

percentatge de respostes és una bona representació de la mostra total de famílies ateses pel nostre 

servei.  

 

En general, es valora positivament tan el servei que es dona com l’atenció rebuda per part dels 

professionals. Hi ha una bona percepció per part de les famílies de la coordinació, de la 

confidencialitat, i de la informació que es dona. I moltes famílies comenten que recomanarien el servei 

a d’altres persones.  

 

A l’abril del 2018, es va passar una enquesta als 5 professionals del CDIAP Pla d’Urgell, en general 

els resultats són positius respecte al grau de satisfacció, reconeixement dins l’equip i amb la 

coordinació.  

Tot i així, es remarca la importància de poder augmentar la plantilla amb una treballadora social i un 

neuropediatra per tal de millorar el servei.  

 

11. ANNEXES 

EVISIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA A FAMÍLIES/PROFESSIONALS 

REVISIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA A FAMÍLIES/PROFESSIONALS 
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Sala d’espera, nou vinil del CDIAP Pla d’Urgell 
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Nou material informàtic 

 

 

Nou material terapèutic 
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ANY 2018 

Àrea d’ Atenció a les Persones 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell  


