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1. Introducció
El present document conté una actualització del mapa sociodemogràfic i del mapa de recursos de l’anterior PLIA de Granollers (2012-2016).
L’objectiu principal d’aquesta actualització ha estat actualitzar i afegir noves dades rellevants referents als infants i adolescents de
Granollers i també actualitzar els recursos associats a aquests col·lectius dels què disposa el municipi.
És doncs un recull sintètic d'indicadors que ens permet tenir una visió global del municipi de Granollers, centrant-se en dades generals però
sempre posant el focus en els infants i adolescents del municipi. Només si coneixem d’a prop la seva realitat, podrem implementar unes
polítiques públiques que donin resposta a les necessitats presents i futurs d'aquests col·lectius.
El document es divideix en un primer apartat on es presenten dades generals sociodemogràfiques i un segon apartat que es divideix en els
8 àmbits que configuren el PLIA: Educació, protecció i promoció de la infància i l’adolescència, espai públic, esports, cultura, lleure/oci, salut
i participació. Per a cada apartat, es presenten en primer lloc les dades de diferents fonts secundàries, principalment de: l’Institut
d’Estadística de Catalunya (www.idescat.cat), el Padró municipal d’habitants de Granollers, el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, el Programa Hermes de la Diputació de Barcelona i la pàgina web municipal (www.granollers.cat). Aquesta informació es
complementa amb dades proporcionades pel propi ajuntament, a petició de la coordinació del PLIA i amb informació procedent d’informes i
plans estratègics sectorials que fan referència a la infància i adolescència.
En segon lloc, es presenten els recursos existents per a cada àmbit, de tal manera que la informació queda ordenada segons la temàtica
que aborda, contextualitzant-la primer amb les dades.

En cas de que aquestes informacions siguin ampliades al llarg del procés d’elaboració del PLIA, els mapes s’actuallitzaran i proporcionaran
a l’Ajuntament de Granollers per tal que estiguin el màxim detallats i actualitzats possible.
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2. Principals indicadors bàsics de Granollers
2.1. Indicadors bàsics i evolució de la població
Granollers, capital de la província del Vallès
Oriental,

té

(segons

dades

del

Taula 1. Densitat de la població. Habitants per Km2

padró

d'habitants del 2017) una població de 60.695
habitants. El volum de la seva població
representa un 15,05% del total d'habitants de
la comarca i n’és la ciutat amb més població.

Dades municipi
Població (2017)
Superfície (Km2)

Granollers
60.695
14,87

Font: Padró municipal d'habitants 2017. ldescat

Territorialment ocupa una superfície de 14,9
Km², amb una densitat de població elevada
que el situa com el 20è municipi de Catalunya

Taula 2. Comparativa amb altres nivells territorials. 2017

amb més densitat de població.
Granollers
Vallès Oriental
Barcelona
Catalunya

Població
60.695
403.259
5.576.037
7.522.596

Superfície
14,9
735,0
7726,4
32108,0

Densitat
4081,7
548,6
717,4
235,3

Font: Padró municipal d'habitants 2017. Ldescat
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Taula 3. Principals indicadors bàsics de Granollers. Comparativa 2006-2016.
Els principals índex demogràfics mostren
com

l’edat

mitjana

de

la

població

de
Granollers

Granollers (41,7) és gairebé un punt superior
que en el cas del Vallès Oriental, però
lleugerament inferior si ho comparem amb la
Província de Barcelona.
Per altra banda, podem veure com la taxa de
joventut del municipi ha disminuït en gairebé

Edat mitjana de la població
Taxa de joventut
Índex d'envelliment
Índex de dependència
juvenil
Índex de recanvi

2006
39,1
11,24%
88,44
22,89

2016
41,7
9,29%
102,87
24,83

Vallès
Oriental
2016
40,8
8,78%
85,5
28,06

83,95

111,23

113,85

Província de
Barcelona
2016
42,4
8,46%
112,03
25,37
117,27

un 2% en els últims 10 anys, fet que es
correlaciona amb la tendència moderada de

Taula 4. Comparativa territorial dels principals indicadors bàsics de la població. 2016.

l’envelliment de la població.

Edat mitjana de la població
Taxa de joventut
Índex d'envelliment
Índex de dependència
juvenil
Índex de recanvi

Província de
Barcelona
42,4
8,46%
112,03
25,37
117,27

Granollers
41,7
9,29%
102,87
24,83

Vallès
Oriental
40,8
8,78%
85,5
28,06

111,23

113,85

Font: Padró municipal d'habitants 2016. Ldescat
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Taula 5. Atur registrat a Granollers i comparativa segons sexe i edat. Novembre 2017.

Les dades generals de l’atur a Granollers a
data de novembre del 2017, mostren com el
total es situa en un 12,7%, una xifra
lleugerament superior que en el cas de la

Edat
De 16 a 24

Granollers
H
D
T
13,27% 10,62% 11,95%

Vallès Oriental
H
D
T
12,78% 12,34% 12,57%

Província de Barcelona
H
D
12,22% 11,68%

anys
De 25 a 34 anys

7,20%

12,85%

9,85%

7,51%

11,72%

9,56%

7,76%

10,78%

De 35 a 44 anys

8,16%

12,96%

10,25%

6,84%

11,03%

8,81%

7,18%

10,21%

De 45 a 54 anys

11,12%

13,92%

12,37%

9,49%

13,95%

11,56%

10,04%

12,52%

que l’impacte de l’atur és fins a un terç

De 55 a 64 anys

14,16%

26,58%

19,77%

15,38%

28,15%

21,36%

15,46%

23,65%

superior en el cas de les dones. La

TOTAL

10,22%

15,70%

12,70%

9,53%

14,93%

12,08%

9,74%

13,31%

comarca i de la província.
En quan a les característiques de les
persones aturades totals del municipi, veiem

feminització de l’atur no es dóna però en el Font: Programa Hermes. Dades del Departament d’empresa i ocupació.
cas del col·lectiu jove de 16 a 24 anys, ja que
la tendència s’inverteix i són els nois els que
més pateixen les conseqüències de l’atur
(13,3% respecte al 10,6% en el cas de les
noies).
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Figura 1. Evolució de la població de Granollers entre el 2000 i el 2017
Una de les característiques de la població de

Evolució de la població municipal.

Granollers és el seu creixement moderat al

Granollers 2000- 2017

llarg dels últims anys. Si ve l’any 2013

60658

Granollers va perdre població, a partir d’aquell
moment

58854

la població del municipi es va

60000

59930

60695

56456

estabilitzar. El creixement més elevat el

54634

trobem l’any 2017, amb gairebé un 1% de la

52423

població.

Aquesta tendència contrasta fortament amb
els percentatges de creixement de la comarca

Taula 6. Evolució del creixement de la població de Granollers en comparació amb la
del Vallès Oriental, que situen en un 30% de comarca i la província
mitjana el creixement poblacional anual, un
creixement que gairebé doble el guany
poblacional que es dóna a la província de
Barcelona.

Any
2013
2014
2015
2016
2017

Granoller
s
-0,38%
0,34%
0,33%
0,14%
0,99%

Vallès
Oriental
30,22%
30,43%
29,38%
29,69%
30,31%

Província
de Barcelona
16,99%
16,63%
16,63%
17,03%
17,73%

Font: Padró municipal d'habitants 2017. Idescat
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Figura 2: Població per grans grups d’edat a Granollers. 2016.
A nivell de grans grups d’edat, les dades

65 anys i
més
17,0%

mostren com els infants de 0 a 14 anys de
Granollers representen un 15,5% del total de
la

població

(9336

nens

i

nenes),

0 a 14 anys
15,5%

un

percentatge molt similar que en el cas de
Catalunya en el seu conjunt, on representen
gairebé un 15%. Pel què fa al Vallès Oriental,

15 a 64 anys
67,5%

aquesta proporció és 2 punts més elevada i es

situa en el 17,3%. Fixant-nos amb el gènere Font: Padró municipal d'habitants 2016. Idescat
del grup d’infants, en el cas de Granollers un Taula 7. Comparativa de la població per grans grups d’edat. 2016.
52% són nens i un 48% nenes.
Granollers
Vallès Oriental
En el sentit contrari, el grup format per les
persones de 65 anys i més representa un 17%
de la població. A nivell comarcal, i en
consonància amb les dades anteriors, aquest
percentatge és menor (15,7%)

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

De 0 a 14
anys
De 15 a 64
anys
65 anys i més

4.869

4.467

9.336

35.899

33.654

69.553

20.487

20.131

40.618

4.312

5.908

10.220

136.45
4
28.064

132.00
3
35.264

268.45
7
63.328

Total

29.668

30.506

60.174

200.41
7

200.92
1

401.33
8

Homes

Catalunya
Dones
Total

607.49
5
2.501.0
18
588.85
5
3.697.3
68

572.55
9
2.462.2
47
1.180.0
54
4.214.8
60

1.180.054
4.963.265
1.768.909
7.912.228

Font: Padró municipal d'habitants 2016. Idescat
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Figura 3. Evolució de la població de 0 a 18 anys. Granollers.
La població de 0 a 18 anys de Granollers

Població de 0-18 anys.

s’ha mantingut força estable en els darrers 5

Granollers 2000-2017

anys i en aquests moments la formen 11778
nens, nenes i joves, dada que representa un
19,5% del total de la població.
Si

relacionem

aquestes

dades

amb

la

12000
11500
11000 10595
10500
10000
9500

11684

11639
10818

11716

11182

informació del quadre anterior, podem veure
com el grup de joves de 15 a 18 anys
representen a un 4% del total de la població.

Font: Padró municipal d'habitants. Aquestes dades només estan actualitzades fins l’any 2016. Idescat

Taula 8. Evolució de la població de 0 a 18 anys en els últims 5 anys. Granollers.
Població 0-18 anys

Total

de

la % 0-18 sobre el

població
2012
2013
2014
2015
2016

11778
11684
11699
11671
11716

total
59.954
59.753
59.930
60.101
60.174

19,6%
19,6%
19,5%
19,4%
19,5%

Font: Padró municipal d'habitants. Aquestes dades només estan actualitzades fins l’any 2016. Idescat
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Figura 4. Població de 0 a 19 anys. Comparativa.
Continuant amb l’anàlisi de la població
d’infants i joves, altres dades mostren
l’evolució de la població de 0 a 19 anys. En
aquest cas, podem veure com a Granollers la
tendència actual és d’estabilitat amb un
lleuger increment durant l’any 2016.
Si analitzem aquest grup d’edat durant els

23,0%
22,5%
22,0%
21,5%
21,0%
20,5%
20,0%
19,5%
19,0%
18,5%

Evolució de la població 0-19 anys

21,1% 21,2% 21,2%
20,4% 20,3%

21,4%

21,7%

22,0%

20,2% 20,1% 20,1% 20,3%

22,2% 22,4%

22,5% 22,6% 22,6% 22,5% 22,4%

20,6% 20,7% 20,7% 20,6% 20,5% 20,4% 20,5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

últims 5 anys, podem veure com en el seu

Granollers

Vallès Oriental

conjunt aquesta població ha disminuït en un 0,72%. Per altra banda, i segons les diferents Font: Padró municipal d'habitants. Aquestes dades només estan actualitzades fins l’any 2016. Idescat
Taula 9: Creixement relatiu de la població de 0 a 19 anys en els últims 5 anys a
franges d’edat, també han disminuït els grups
Granollers.
de 0-2 anys, de 3 a 5 anys i de 18-19 anys,
Granollers
Vallès
però han augmentat la resta d’edats fins als
Oriental
18 anys. L’augment més significatiu es dóna a 0 a 2 anys
-14,07%
-21,08%
-7,47%
-11,53%
la franja de 6 a 11 anys (amb un 7,79%) i de 3 a 5 anys
7,79%
5,63%
16 a 17 anys (amb un 6,41%). Les dades 6 a 11 anys
12 a 15 anys
2,88%
13,20%
seran de gran interès a l’hora de planificar 16 a 17 anys
6,41%
4,81%
diferents serveis i recursos per a infants i 18 a 19 anys
-5,79%
2,25%
Total 0-19
-0,72%
-0,67%
joves en un futur.
Font: Padró municipal d'habitants. Aquestes dades només estan actualitzades fins l’any 2016. Idescat
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2.2. Característiques de la població

Figura 5. Distribució per sexes. Total de la població i població 0-18 anys.
A nivell de la distribució per sexes de la
població de 0 a 18 anys, podem veure que
la formen un 48,2% de dones i un 51,8%

Distribució per sexes.
Total població

Distribució
Població 0-18 anys

d’homes. Aquesta proporció és una mica
més equitativa a nivell del total de la
població de Granollers, on la diferència és

Dones
50,70
%

Dones
48,19
%

Homes
49,30
%

Homes
51,81
%

només del 0,8%.

El lloc de naixement de la població és Figura 6. Població segons el lloc de naixement.
una

dada

que

s’ha

d’analitzar

amb

perspectiva, ja que els infants i joves

Estranger
19%

nascuts a Catalunya però de pares d’orígen
estranger es compabilitzen en el gruix dels
nascuts a Catalunya. Amb tot, podem veure
com a Granollers, un 19% de la seva

Resta
Estat 20%

Catalunya
60%

població va néixer a l’estranger i un 20% a
la resta de l’Estat espanyol.
Font: Padró municipal d'habitants 2016. Idescat.
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Taula 10. Població segons lloc de naixement. 0 a 19 anys. Comparativa territorial.
Catalunya

Seguint amb l’anàlisi de la població segons
el lloc de naixement, les dades mostren

Total

D

T

H

D

T

H

D

T

H

D

T

2.87
3
3.10
8
2.52
1
2.15
8

28

11

39

41

31

72

1.552

1.432

2.984

32

23

55

78

81

159

1.727

1.595

3.322

20

32

52

242

215

457

1.590

1.440

3.030

24

17

41

450

351

801

1.550

1.450

3.000

De 0 a 4 anys

1.483

1.390

municipi són més joves, menor és el % de

De 5 a 9 anys

1.617

1.491

nascuts a l’estranger que hi ha, per una

De 10 a 14
anys
De 15 a 19
anys

1.328

1.193

1.076

1.082

generacions al municipi.

Estranger

H

com a mesura que els infants i joves del

lògica natural de naixement de les noves

Resta de
l'Estat

Font: Padró municipal d'habitants 2016. Idescat.

El gran gruix dels infants i joves nascuts a
l’estranger es troben ara mateix a la franja

Figura 7. Població segons lloc de naixement. 0 a 19 anys. Percentatges.

de 15 a 19 anys (19,6% dels infants i joves
d’aquesta franja), essent un 22% més de

Estranger
De 15 a 19 anys

1,0%

19,6%

nens i nois que de nenes i noies.
De 10 a 14 anys

13,4%
1,5%

Els nascuts a la resta de l’Estat es
mantenen estables en totes les franges

De 5 a 9 anys

5,2%
1,5%

De 0 a 4 anys

3,8%
1,3%

d’edat entre un 1 i un 1,5%.
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Esta de l'Estat
79,4%

Catalunya

85,2%

93,3%

94,9%
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Font: Padró municipal d'habitants 2016. Idescat.

L’any 2016, el percentatge total de població Taula 11.. Població estrangera de 0 a 19 anys segons nacionalitat.
estrangera (amb nacionalitat no espanyola)

Edat

Resta
UE

Resta
d'Europa

Àfrica

Amèrica del
Nord i
Central

a Granollers era del 13% (8.052 persones),

Amèrica
del Sud

Àsia
i
Oceania

Total

situant-se un punt percentual per sobre de

De 0 a 4

38

10

421

13

67

45

594

les dades del conjunt de Catalunya.

De 5 a 9

40

14

185

12

40

56

347

De 10 a 14

22

8

143

12

68

38

291

De 15 a 19

38
138

13
45

178
927

22
59

110
285

24
163

385
1617

Pel què fa a la població de la franja d’edat
de 0 a 19 anys, i amb 1617 infants i joves
amb

nacionalitat

estrangera,

la

Total

franja Font: Padró municipal d'habitants 2016. Idescat.

d’infants i joves representa a un 20% del Figura 8
8.. % de Població estrangera de 0 a 19 anys segons nacionalitat.
total dels estrangers de Granollers.

Amèrica del Nord i Central

La nacionalitat que més representació té és

Resta d'Europa

l’Africana, amb un 57% i molt per sobre de

Àsia i Oceania

la segona, Amèrica del Sud, que representa

Àfrica

un 18% del tot.

4%
3%
10%
57%

Resta UE

9%

Amèrica del Sud

18%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Font: Padró municipal d'habitants 2016. Idescat.
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2.3. Llars i distribució de la població en el territori
Pel què fa a la les llars i a la seva

Taula 12. Mitjana de persones per llar. Granollers. 2011

distribució en el territori, a Granollers

Població total

60.695

hi ha un total de 22.831 llars, 8700 de

Nombre de llars

22.831

les quals són parelles amb fills.

Nombre de persones per llar

2,66

Si analitzem l’estructura de les llars, Taula 13. Evolució de l’estructura de les llars. 1996-2011
podem veure les diferències que s’han
donat a nivell social durant els últims

Parelles amb fills
Llars monoparentals

1996

2001

2011

51,9%

44,9%

38,1%

8,9%

9,7%

10,6%

anys (malgrat les últimes dades oficials

Parelles sense fills

21,3%

22,7%

24,5%

disponibles són de l’any 2011. Les

Altres tipus de llar

17,9%

22,7%

26,9%

dades mostren com la tendència és que

Total

100,0%

100,0%

100,0%

disminueixin les parelles amb fills (una Taula 14. Llars segons tipus de nucli i nombre de fills menors de 16 anys. 2011.
disminució de fins a un 13% de l’any
1996 al 2011) i que per la contra,

Cap fill
Amb un nucli parella/matrimoni

augmentin les llars monoparentals, les

Amb un nucli de pare sol

parelles sense fills i els altres tipus de

Amb un nucli de mare sola

llar. Aquesta última categoria és la que

Total amb un nucli

ha patit un increment més elevat,

Amb dos nuclis o més
Total

1 fill

9007
253

3118
..

1253

513
3817
253

10629

4070

3 fills i
més
406

1756
..

10514
..

2 fills

..

..
..

1893
431

..
2087

14287
515

..
1934

Total

16696
593

502

17288

donades les noves situacions socio-
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familiars dels últims anys.
Font: Cens de la població i habitatges. 2011.

Una altra dada interessant d’analitzar

Taula 15. Distribució dels habitants de Granollers per barris. Població total i població 0és la distribució dels 11.782 infants i 18 anys.
joves

de

Granollers

segons

Total

els

barris de la ciutat. Podem observar

% de
població total

Població 0-18
anys

% població 0-18
anys

com el % més elevat es situa a

CAN BASSA

3879

6,4%

827

7,0%

Granollers centre (13,2%) seguit de la

CAN GILI

2151

3,5%

431

3,7%

CAN MONIC

1141

1,9%

290

2,5%

CONGOST

3970

6,5%

851

7,2%

FONT VERDA

7662

12,6%

1480

12,6%

GRANOLLERS
CENTRE
GRANOLLERS
NORD
INSTITUTS

8672

14,3%

1553

13,2%

3018

5,0%

622

5,3%

2787

4,6%

427

3,6%

2316

3,8%

470

4,0%

concentren són els de Palou i Can

JOAN PRIM
CENTRE
L'HOSTAL

1955

3,2%

493

4,2%

Monic.

LLEDONER

3331

5,5%

632

5,4%

556

0,9%

74

0,6%

PONENT

1929

3,2%

378

3,2%

SANT MIQUEL

8407

13,8%

1454

12,3%

SOTA EL CAMI RAL

4874

8,0%

922

7,8%

Font Verda (12,6%) i del barri de Sant
Miquel (12,3%).
Del total de 16 barris de la ciutat, n’hi
ha 7 que presenten una proporció
d’infants i joves menors de 18 anys de
menys del 5% de la població total del
barri. Els dos que menys percentatge

PALOU

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació
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TRES TORRES

Una altra mirada més detallada sobre la

Total

4119

6,8%

878

7,5%

60767

100,0%

11782

100,0%

distribució per barris dels infants i Font: Elaboració pròpia a partir de dades el padró. Abril 2017.
joves de Granollers és la que mostra Taula 16. Distribució dels infants i joves de Granollers de 0 a 18 anys segons grups
com estan distribuïts segons les d’edat i percentatges.
franges d’edat.
0-5

El barri que més percentatge té de

6-10

11-15

16-18

%0-5

%6-10

%1115

%1618

menors de 5 anys (petita infància) i

CAN BASSA

277

228

187

116

9,4%

6,9%

6,1%

6,3%

amb molta diferència respecte a la

CAN GILI

118

142

101

67

4,0%

4,3%

3,3%

3,7%

resta és el de Tres Torres, que

CAN MONIC

140

92

65

43

4,7%

2,8%

2,1%

2,3%

concentra a un 26% del total de nadons

CONGOST

312

249

195

118

10,6%

7,5%

6,3%

6,4%

i d’infants de curta edat. És doncs la

FONT VERDA

413

406

421

236

14,0%

12,2%

13,7%

12,9%

dada

GRANOLLERS
CENTRE
GRANOLLERS NORD

422

417

407

250

14,3%

12,6%

13,2%

13,6%

162

198

173

86

5,5%

6,0%

5,6%

4,7%

INSTITUTS

131

111

124

67

4,4%

3,3%

4,0%

3,7%

JOAN PRIM CENTRE

152

133

115

79

5,2%

4,0%

3,7%

4,3%

que

concentració

mostra
d’un

una
grup

major
d’edat

determinat.
Els adolescents de 16 a 18 anys es

L'HOSTAL

176

140

114

69

6,0%

4,2%

3,7%

3,8%

concentren sobre tot a la Font Verda,

LLEDONER

211

171

135

76

7,2%

5,2%

4,4%

4,1%

Granollers Centre, Sant Miquel i Tres

PALOU

39

15

18

16

1,3%

0,5%

0,6%

0,9%

Torres.

PONENT

180

121

89

62

6,1%

3,7%

2,9%

3,4%

consonància amb la resta de franges

SANT MIQUEL

423

421

376

208

14,3%

12,7%

12,2%

11,4%

d’edat, que també es mantenen altes

SOTA EL CAMI RAL

246

245

257

146

8,3%

7,4%

8,4%

8,0%

Aquestes

dades

van

en
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en aquests barris.

TRES TORRES

TOTAL

774

226

297

2949

3315

3074

193

26,2%

6,8%

9,7%

10,5%

1832 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades el padró. Abril 2017.

3. Anàlisi dels principals eixos del Pla Local d’Infància i Adolescència de Granollers
3.1. Educació
Evolució de l’alumnat als centres educatius de Granollers

2016
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L’alumnat escolar de Granollers del curs 2017
2017- Taula 17. Alumnat dels centres educatius de Granollers. Comparativa.
2018 (des de les Escoles Bressol fins als Cicles

20132014
574

20142015
580

20152016
618

20162016
2017
650

20172018
654

Variaci
ó
4

Ed. Infantil i Primària

6334

6350

6382

6318

6315

-3

Formatius) va ser de 13461 infants i joves i de un
total de 15.326 si comptabilitzem la resta
d’estudis . Si ens fixem en les dades d’evolució,

Escoles Bressol
ESO

2710

2787

2847

2895

3012

117

podem observar el major increment d’alumnes es

PFI*

146

113

111

112

126

14

dóna
óna a ESO i de Cicles Formatius. A continuació

Batxillerat

1030

976

1025

992

1064

72

veurem les dades de mobilitat d’estudiants, que

Cicles Formatius *

1740

1881

1907

2098

2290

192

expliquen en gran mesura aquest increment .

Escola d'adults *

675

678

607

637

544

-93

Escola de Música

413

408

386

367

377

10

Pel què fa als estudis que perden estudiants,

CEE M.Montero

136

135

140

141

139

-2

destacar l’escola d’adults, que havia arribat a

E. oficial d'idiomes

702

640

637

570

550

-20

tenir 803 alumnes el curs 2012-2013
2013 però que ha

Proves accés**

331

239

255

16

14991

15019

15326

307

patit modificacions degut als canvis de la oferta

TOTAL

educativa.

1446
0

14548

Font: Serveis d’Educació. Ajuntament de Granollers.

Alumnat amb necessitats educatives especials

Taula 18
18:: Alumnat amb necessitats educatives especials en els centres ordinaris. Curs
Pel què fa a l’alumnat amb necessitats
educatives

especials

dels

2016
2016-2017

centres
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ordinaris (amb dictamen de l’EAP), aquest

Alumnat
amb NEE

representa a un 18,4% del total del conjunt

Alumnat
sense NEE

Alumnat amb
NEE

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

dels alumnes de tots els cicles. Amb tot, es
concentra majoritàriament a l’etapa de 2n
Cicle d’Educació Infantil i a Primària.
Si comparem les dades del curs 2016-2017
amb les dades del curs 2015-2016, podem
veure que hi ha un augment del nombre
d’alumnat amb NEE a totes les etapes
exceptuant a Batxillerat, ja que el nombre és
molt petit i es manté estable.

Infantil 1r cicle
Infantil 2n
cicle
Primària
ESO
Batxillerat
CFGM
CFGS

15
353

610
1.649

2,4%
17,6%

880
432
7
-

3.408
2.440
1.030
-

20,5%
15,0%
0,7%
-

Taula 19: Alumnat amb necessitats educatives especials en els centres ordinaris. Curs
2015-2016

Si analitzem amb més detall el tipus de
necessitats educatives especials que van
associades a la categoria, veurem que cal
tenir

molt

en

compte

les

Infantil 2n cicle
Primària
ESO
Batxillerat
CFGM/CFGS

Alumnat amb
NEE
244
603
312
7
-

Alumnat sense
NEE
1.836
3.724
2.561
980
-

Alumnat amb
NEE
11,3%
14,0%
12,2%
0,9%
-

necessitats Font: Estadística de l’Ensenyament. 2016.

educatives específiques associades a la Taula 20: Alumnat amb necessitats educatives especials en els centres ordinaris. 2015
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Altres

situació social dels infants. Fins a un total de
819 infants (un 70%) pateixen una situació
social desfavorida, concentrant-se en més de
la meitat a la franja de Primària.
Durant el curs 2015-2016 hi va haver 123
alumnes que es van incorporar de forma
tardana, la meitat dels quals a l’etapa d’ESO.

Infantil
2n cicle
Primària

Altres alteracions
greus de la
personalitat

Discapacit
at auditiva

Discapacita
t
intel·lectual

Discapa
citat
motòrica

Discapacit
at visual

(tgd)

12

5

1

8

3

-

5

39

22

5

25

7

-

7

ESO

7

20

4

35

4

4

8

Batxiller
at
CFGM

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CFGS

-

-

-

-

-

-

-

-

Taula 21: Alumnat amb necessitats educatives específiques en els centres ordinaris.
Curs 2015-2016
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES
altes capacitats
intel.lectuals

A Granollers, el Centre d’Educació Especial

Infantil 2n cicle
Primària
ESO
Batxillerat
CFGM/CFGS

incorporació tardana

2
-

20
40
63
-

situació social
desfavorida

190
456
167
6

Montserrat Montero (de titularitat municipal) Font: Estadística de l’Ensenyament. 2016.
s’especialitza des de l’any 1978 en l’atenció
d’alumnes amb discapacitat

intel·lectual,

d’edats compreses entre 3 i 20 anys de la
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Taula 22
22.. Alumnat amb NEE a centres d’educació especial. Montserrat Montero. Curs

comarca del Vallès Oriental.
El curs 2016-2017 va tenir a 131 alumnes
dividits en 25 unitats, 9 alumnes menys que
el curs anterior. De fet, les dades disponibles

2016
2016-2017.
CENTRES
1

UNITATS

ALUMNAT
131

25

TITULARITAT
Municipal

que descriuen la tipologia de discapacitat o
trastorn

de

l’alumnat

només

estan

disponibles per el curs w015-2016. En elles
hi podem veure com un 40% dels seus
alumnes pateixen un Trastorn Generalitzat

Taula 23
23. Alumnat amb NEE
E a centres d’educació especial.
especial Montserrat Montero. Curs
2015
2015-2016 segons tipologia.

del Desenvolupament i un 33,5% una
discapacitat intel·lectual profunda.
Altres alteracions
greus de la
personalitat
10

Discapacitat
intel·lectual
mitjana

Trastorn
generalitzat del
TOTAL
desenvolupament
(tgd)

Discapacitat
intel·lectual
profunda
26

47

57

140

Font: Estadística de l’Ensenyament. 2015 i 2016.

Mobilitat dels estudiants
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Les dades de mobilitat d’estudiants Taula 24. Mobilitat de l’alumnat de Granollers i que estudia a Granollers. Curs 2015-2016.
ens expliquen la configuració interna
de l’alumnat. Qui es queda, qui marxa
Total alumnat
que estudia a
Granollers
segons
estudis

Ed inf 2n cicle

2080

1739

Alumnat
que ve de
fora
a estudiar
a
Granoller
s
341

Educació primària

4325

3593

732

ESO

2873

2225

648

22,6%

2377

capta a un 28,9% dels estudiants de

Batxillerat

985

614

371

37,7%

708

94

13,3%

municipis externs i un 10,4% d’infants i

CFGM

1093

358

735

67,2%

552

194

35,1%

CFGS

796

115

681

288

12152

8644

3508

85,6%
28,9%

403

Total

9647

1003

71,5%
10,4%

i qui ve són doncs indicadors bàsics
entorn a l’educació del municipi.

Alumnat de
Granollers
que estudia
al municipi

Les dades mostren com Granollers,
capital de comarca amb una àmplia
oferta obligatòria i post obligatòria,

joves del municipi estudien a fora.

% alumnat
que ve de
fora
de
Granollers

Alumnat
que estudia
fora del
municipi

% Alumnat
del
municipi
que estudia
a fora

16,4%

Total
alumnat
segons
estudis,
estudïin a
Granollers
o a fora
1820

81

4,5%

16,9%

3787

194

5,1%

152

6,4%

El Cicles Formatius són els que més
mobilitat aporten en tots els sentits.
Font: Serveis d’Educació. Diputació de Barcelona.

Pel què fa a la distribució de
l’alumnat que marxa i que ve, les

Figura 9. Distribució de l’alumnat segons si són de Granollers i estudien fora o si són de fora i
estudien a Granollers.
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dades mostren com és molt superior la
mobilitat dels estudiants que venen
d’un municipi extern a Granollers

288

CFGS

681

(3508 persones) que no pas els
estudiants de Granollers que ho fan a
fora (1003 persones)

Batxillerat

Per altra banda, podem veure com és

194

CFGM

735

94

371
152

ESO

648

sobre tot en els Cicles Formatius de
Grau Mitjà i Superior, però també a la
Primària,

on

empadronats

més
fora

de

estudiants

194

Educació primària
Educació infantil 2n cicle

732

81

341

Granollers

acaben venint a estudiar al municipi.

Viu a Granollers i estudia fora

Viu fora i estudia a Granollers

Pel què fa als infants i joves que
estudien fora, ho fan sobre tot per
anar

a

concrets

estudiar
però

CFGM
també

i

Font: Serveis d’Educació. Diputació de Barcelona.

CFGS

Educació

Primària .
Taula 25. Alumnat de Granollers que estudia fora del municipi per titularitat del centre
Sector Públic

Tenint en compte la tipologia de

Educació infantil 2n cicle
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titularitat del centre, l’alumnat de

Educació primària

71,1%

28,9%

Granollers que estudia a fora, ho fa

ESO

73,7%

26,3%

Batxillerat

79,8%

20,2%

sobre tot en el sector públic (78,3%).

CFGM

77,3%

22,7%

L’Educació Infantil de 2n Cicle és la

CFGS

89,6%

10,4%

opció privada amb més percentatge

Total

78,3%

21,7%

d’alumnat, mentre que els CFGM són Taula 26. Principals municipis on estudia l’alumnat de Granollers que estudia fora del
la opció majoritària a nivell del sector municipi.
públic.

Municipi

Alumnat

Percentatge

Pel què fa als municipis, en total els

BARCELONA

233

23,2%

infants i joves de Granollers es

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

172

17,1%

desplacen a 55 poblacions diferents

MOLLET DEL VALLÈS

93

9,3%

per raó d’estudi. Si ens fixen en els

CANOVELLES

75

7,5%

municipis on hi ha més mobilitat,

LLINARS DEL VALLÈS

58

5,8%

LA GARRIGA

51

5,1%

LA ROCA DEL VALLÈS

49

4,9%

CARDEDEU

31

3,1%

SANT CUGAT DEL VALLÈS

28

2,8%

MATARÓ

22

2,2%

trobem en primera opció Barcelona
(23,2%) i Les Franqueses del Vallès
(17,1%), donada la proximitat del
municipi.

Font: Serveis d’Educació. Diputació de Barcelona.

Taula 27. Alumnat empadronat fora de Granollers que estudia a Granollers segons titularitat
del centre
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Sector Públic

A l’altra banda de la mobilitat, hi
trobem

als

infants

i

joves

de

empadronats en un municipi extern,
que estudien a Granollers. Les dades

Sector Privat

Educació infantil 2n cicle

28,2%

71,8%

Educació primària

30,9%

69,1%

ESO

25,6%

74,4%

Batxillerat

66,3%

33,7%

mostren com dels 3508 estudiants,

CFGM

72,5%

27,5%

aproximadament la meitat ho fan en el

CFGS
Total

69,9%

30,1%

49,7%

50,3%

sector públic i l’altra meitat en el privat.

L’oferta pública de Cicles Formatius Taula 28. Principals municipis de procedència de l’alumnat empadronat fora de Granollers
del municipi és extensa i per tant, els que estudia a Granollers.
percentatges

d’alumnes

que

es

desplacen per estudiar-los és notòria.
Pel què fa als municipis d’on són
empadronats
aquests

els

provenen

infants
sobre

i

joves,
tot

de

Canovelles (19,2%) i Les Franqueses
del Vallès (18,2%).

Municipi d'empadronament

Alumnes

Percentatge

675
639
344
201
129
119
97
84
82
74

19,2%

CANOVELLES
LES FRANQUESES DEL VALLÈS
LA ROCA DEL VALLÈS
LLIÇÀ D'AMUNT
MONTORNÈS DEL VALLÈS
CARDEDEU
L'AMETLLA DEL VALLÈS
LA GARRIGA
MOLLET DEL VALLÈS
PARETS DEL VALLÈS

18,2%
9,8%
5,7%
3,7%
3,4%
2,8%
2,4%
2,3%
2,1%

Font: Serveis d’Educació. Diputació de Barcelona.
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Taxa de graduació a l’ESO

29.. Taxa de graduació a 4t d’ESO i estimació de l’abandonament escolar. Curs
La taxa de graduació a 4t d’ESO és una Taula 29
2014-2015.
dada interessant a tenir en compte, ja que 2014
es pot vincular a l’abandonament escolar i
a les oportunitats de projecció de futur dels
Alumnat
avaluat
4t ESO

joves.
El total d’abandonament que es dóna a 4t

Han de
repetir

Taxa
gradua
ció
global

Taxa
graduaci
ó al juny

310

46

77,4%

61,6%

Taxa
gradua
ció al
setemb
re
15,8%

155
155
314

26
20
11

73,3%
81,8%
92,1%

55,7%
67,9%
75,7%

17,6%
13,9%
16,4%

8,0%
3,6%
1,5%

160
154
624
315
309

6
5
57
32
25

88,5%
96,1%
84,6%
80,9%
88,8%

67,8%
84,5%
68,5%
61,7%
75,9%

20,7%
11,6%
16,1%
19,1%
12,8%

3,4%
0,0%
3,7%
5,7%
1,6%

d’ESO a Granollers és del 3,7%. És
important tenir en compte el gènere, ja que
aquesta taxa és molt més important en el
cas dels nois (5,7%) que de les noies
(1,6%), la qual cosa en dóna informació de
les característiques o perfil d’aquest grup
de joves que abandona els estudis.
Les

dades

també

mostren

com

l’abandonament té molt més impacte en el
sector públic que en el privat, amb una

S.
Públic
Nois
Noies
S. Privat
concert
at
Nois
Noies
TOTAL
Nois
Noies

Estimac
ió
abando
nament
4t ESO
5,9%

diferència de 4,4 punts.
Font: Serveis d’Educació. Diputació de Barcelona.
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SERVEIS, RECURSOS O PROGRAMES RELACIONATS AMB L'EDUCACIÓ DELS QUÈ DISPOSA GRANOLLERS

EDUCACIÓ

Servei municipal d'Educació:
•
Tasques generals:
o Acollida a les famílies
o Espais de trobada i convivència
o Sensibilització i formació dels agents educatius
o Optimització i incentivació de l’escolarització
o Acompanyament acadèmic professional
o Cantada de Nadales
o Caminada ciutadana
o Casals d’estiu
o Programes de suport escolar (Tallers d’estudi assistit)
o Ajuts per a la mobilitat escolar
o Guia Activitats Educatives
o Tallers famílies
o Activitats amb els centres educatius: CUEME Cultura Emprenedora a l’Escola, Coenzims, Vallesbot, Fira
Guia’t, Mercat de Tecnologia, Suport a la FP Dual, etc
•
Pla Educatiu d’Entorn:
o Biblioteca oberta
o Casal Lingüístic
o Entorn Ràdio G
o Pla Catala de l’Esport a l’Escola
o Servei d’informació a famílies nouvingudes
o Suport adaptació escolar
o Joves nouvinguts
o Tallers familiars petita infància
o Programa “obrim el pati per tu (CEIP Joan Solans, IES Celestí Bellera, Escola Municipal Salvador Llobet)
o Activitats complementàries: extraescolars i de vacances
•
Projecte Educatiu de Granollers (PEG)
Pla d’absentisme escolar (Comissió COPAG)
Pla d’acollida (Aules d’acollida)
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Consell Escolar Municipal
Consell per a la Formació Professional
Projectes Singulars
Serveis Educatius del Vallès Oriental (Generalitat de Catalunya)
•
Equip d'assessorament psicopedagògic (EAP)
•
Centre de recursos educatius per a deficients auditius Vallès Oriental – Maresme (CREDA)
Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD)
Can Jonch, Centre de Cultura de Pau
Servei de Joventut
•
Assessoria d’orientació acadèmica (Oficina Jove)
•
Xarxes de sales d’estudi (servei de joventut)
Centres Educatius de Granollers:
•
Escoles Bressol i Llars d’Infants
•
Centres d’educació infantil, primària i secundària públics i concertats.
•
Centre d’Educació Especial Montserrat Montero
•
Centre Vallès
•
Centre Tecnològic Universitari de Granollers (CTUG)
•
Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera
Centre de Recursos Educatius (CRE) ONCE
Entitats de Granollers amb intervenció en l’àmbit educatiu:
•
Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes (FAPAC) i Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA)
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•

Servei municipal
d’educació

Els objectius bàsics del Servei d’Educació són el suport i la col·laboració amb els centres docents i la
informació i l’atenció a la ciutadania en els temes educatius que es plantegen. A continuació, es detallen les
diferents tasques generals que desenvolupa.
TASQUES GENERALS QUE DESENVOLUPA EL SERVEI MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

•

Acollida a les

Granollers disposa d’una guia informativa de tots els centres educatius d’educació infantil, primària i secundària

famílies

obligatòria. Aquesta informació també es penja al web de l’Ajuntament i té per objectiu fer una acollida de ciutat
amb els centres educatius per a les famílies que s’incorporen a les escoles de la ciutat. Durant el curs 20172018 se’n van imprimir 2000 exemplars.
Per altra banda, l’Oficina Municipal d’Escolarització desenvolupa diverses tasques durant el període de
preinscripció escolar: investigació de possibles fraus d’empadronament, coordinació de les jornades de portes
obertes, detecció d’alumnes amb NEE, punt d’informació i recollida de sol·licituds durant el període ordinari i
fora de termini fins iniciar la matricula viva, difusió dels llistats de preinscripció amb les assignacions i
participació en les entrevistes de reclamacions de les famílies. Per altra banda, atén a totes les famílies que,
fora del termini de preinscripció ordinària, venen a viure a Granollers i volen escolaritzar els seus fills al nostre
municipi. Els documents i la informació que es recull d’aquestes famílies s’adreça a la Comissió de Garanties
d’Admissió que supervisa el procés d’assignació de plaça escolar, procurant mantenir una distribució
d’alumnes NEE (Necessitats Educatives Específiques) equilibrada en el territori, en etapa d’escolarització
infantil i obligatòria. El curs 2016-2017 es van atendre a 191 famílies.

•

Espais de trobada i
convivència

Es tracta d’espais de dinamització i tallers de formació de pares, mares i famílies. Per altra banda, els patis
oberts també són un bon exemple de projectes afavoridors de la convivència.
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•

Sensibilització i
formació dels agents
educatius

Algunes accions que es desenvolupen són la formació d’auxiliars intèrprets per a P-3, les classes de català per
a mares i pares realitzades per les integradores dins dels tallers de famílies o jornades d'intercanvi
d'experiències.
Rebuda als mestres nouvinguts: Es tracta d’un acte d’acollida per a tots els mestres que arriben per primera
vegada als diferents centres educatius de la nostra ciutat. Que coneguin els serveis i recursos que la ciutat
proporciona per facilitar la seva tasca i la feina diària. Es fa un cop iniciat el curs escolar i es realitza un
recorregut per diferents indrets de la ciutat per tal de conèixer els espais i la seva història i s’acaba el
recorregut a la Biblioteca Can Pedrals. El curs 2017-2018 hi van participar 26 persones, aproximadament un
50% dels mestres nous de Granollers.

•

Optimització i
incentivació de
l’escolarització

•

Acompanyament
acadèmic

Algunes de les accions concretes que es realitzen entorn a la incentivació de l’escolarització són la comissió
d’absentisme, l’acompanyament de famílies amb dificultats especials, l’elaboració i publicació de les guies dels
centres educatius, els tallers d'estudi assistit i els projectes entorn a Ràdio Granollers.
Aquestes tasques van adreçades sobre tot a joves en transicions, a través d’activitats d’informació i orientació
a l’acabament de l’ESO en quan als itineraris d’inserció socio-laborals o acadèmics.

professional
•

Cantada de Nadales

L’acció s’adreça a les famílies de tots els centres educatius de Granollers, amb infants de 0 a 16 anys i hi
participen entre 450 i 500 persones. Consisteix en fer un recorregut pels carrers de Granollers, partint d’un punt
d’inici i a on cada una de les 14 AMPAS de les escoles té un recorregut personalitzat, per cantar en cada punt
concret de la ciutat. Un cop es finalitza el recorregut, es fa una cantada general de forma conjunta. Els
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principals objectius que persegueix l’acció són:
o
o

Donar suport a les famílies en projectes en xarxa i de ciutat
Fomentar el treball entre AMPA i centres

o

Treball en xarxa amb projectes que donen suport i cerquen l’èxit escolar i l’excel·lència amb joves i
entitats de la ciutat (AAVV Centre, Curs amb joves: Il·luminació i so)

•

Caminada ciutadana

Activitat conjunta adreçada a alumnes de 3r d’ESO de tots els centres de la ciutat, emmarcada dins
l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania. L’objectiu és Realitzar una activitat que fomenti els valors com a
ciutadà, conjuntament amb diferents centres de secundària, aconseguir la màxima participació dels centres i
barrejar alumnes de diferents centres en petits grups. L’activitat es coordina conjuntament amb Can Jonch i es
sol fer els mesos de març o abril. El curs 2016-2017, hi van participar 464 alumnes de 6 centres de secundària
(EMT, Carles Vallbona, Celestí Bellera, Escola Pia, L’Estel i Cervetó).

•

Casals d’estiu per a

Els casals s’organitzen per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys en un entorn proper i conegut com són els

infants i joves a El

centres escolars i giren al voltant d’uns centres d’interès per treballar els objectius de forma globalitzada,

Gra

interdisciplinar i engrescadora. També s’ofereixen itineraris per fer al GRA (de 12 a 16 anys).En total

“Fes-te l’estiu”

s'ofereixen 850 places per a residents a Granollers, tot i que si hi ha disponibilitat també s'hi podran acollir
nenes i nens no residents a la ciutat, pagant un suplement en el preu.Les activitats es poden fer per quinzenes
o les quatre setmanes seguides en horari de 9 h a 13 h. En el cas específic dels Itineraris del Gra, adreçats a
adolescents,les activitats s'han de fer tot el mes sencer.
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•

Programes de suport

Es tracta de programes que ofereixen suport escolar (d’octubre a maig), fora de l’horari lectiu, d’atenció directe

escolar (Tallers

i amb un contingut que s’adapta als objectius, a la realitat i necessitats de l’alumnat que cada centre hagi

d’estudi assistit)

seleccionat. Hi ha 2 tipus de programes de suport escolar:
•

El programa pels alumnes del cicle superior d’Educació Primària i de Secundària: Els centres
participants han estat L’EM Salvador Llobet i l’Institut Celestí Bellera, a través de voluntaris i voluntàries
del Projecte de voluntariat educatiu, i l’escola Granollers i Joan Solans (a través del programa de Save
the Children i Reir). En total, el curs 2016-2017 hi van participar 42 alumnes.

•

Programa de suport escolar d’estiu per a alumnes de 6è de Primària: Es tracta d’un suport
específic a l’estiu per a aquells alumnes que des de casa no podran rebre ajut per tal d’orientar-los a fer
els deures que s’han proposat durant l’estiu. El suport el fa a través de “Save the children” i “Reir”,
durant dues setmanes al juliol i una setmana al setembre. Les escoles que hi van participar entre el curs
2016-2017 i el 2017-2018 van ser Lledoner, Ponent, Granullarius i Mestres Montaña, amb la participació
d’11 infants que van gaudir del suport.

•

Ajuts per a la
mobilitat escolar

Els objectius d’aquests ajuts són els de facilitar a les famílies l’accés al centre educatiu assignat i tenir eines
que afavoreixin una distribució equilibrada dels alumnes. La partida pressupostària es destina a alumnes de P3
fins a 4t d’ESO i Poden sol·licitar aquest ajut les famílies a qui s’hagi assignat una plaça escolar en un centre
educatiu a més de 1,5 km del seu domicili. El curs 2016/17 s’han concedit ajuts a 19 famílies.

•

Guia Activitats

L’Ajuntament de Granollers, amb la participació de diferents serveis municipals, organitza un seguit d’activitats

Educatives

que es recullen en una guia. Aquesta guia, té com a objectiu informar els professionals de l’educació, les
famílies, etc. de totes aquestes activitats de manera ordenada i per blocs per tal de facilitar-vos la cerca de les
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propostes que consideren més interessants per a la seva programació. Les escoles i instituts fan la sol·licitud
de les activitats que els agradaria ofertar des del centre. Les activitats estan dividides per temàtiques: Ciències
socials i història, Ciutadania i participació, Orientació acadèmica i laboral, Ciències Naturals i Medi ambient,
Salut, TIC, Cultura i Educació Física i Esport. Per a cada apartat, hi ha els recursos organitzats segons el nivell
educatiu. Per a més informació: http://www.granollers.cat/guia-activitats-recursos
•

Tallers amb les
famílies

•

Tallers de Famílies amb adolescents i pre-adolescents en risc: Aquests tallers es realitzen en
coordinació amb serveis socials, que deriven a les famílies que han manifestat necessitar eines per
solucionar els conflictes que presenten amb els seus fills/es pre-adolescents. Es tracta de donar pautes
perquè els pares ajudin els fills a través del seu comportament i de la comunicació verbal i no verbal a
millorar les relacions i exercir l'autoritat. Els seus objectius principals són:
o

Potenciar la vinculació i la implicació de la família en el procés educatiu.

o

Donar eines per ajudar a desenvolupar la seva tasca com educadors.

o

Treballar amb les famílies el reforç de les actituds positives del noi/a per poder
modificar/contrarestar els factors de risc.

o

Arribar a l'establiment d’acords amb la família, els interessos de l’infant/adolescent.

o

Establir fites i objectius mesurables, de tal forma que sigui evident per part de la família, el procés
de millora tant del noi/a com el propi.

En el cas dels tallers per a famílies amb pre-adolescents, es van realitzar un total de 4 sessions en les què hi
van participar 11 famílies. Pel què fa als tallers de famílies amb adolescents, també es van realitzar 4 tallers en
els què hi van assistir un màxim de 8 famílies en un mateix dia.
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•

Activitats amb els

Al llarg del curs es coordinen diferents activitats amb els Centres Educatius de Granollers. Alguns exemples

centres educatius

són: CUEME Cultura Emprenedora a l’Escola, Coenzims, Vallesbot, Fira Guia’t, Mercat de Tecnologia, Suport
a la FP Dual, etc
Servei Municipal d’Educació - PLA EDUCATIU D’ENTORN
Els Plans Educatius d’Entorn són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats
educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els
diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però

Descripció del Pla
Educatiu d’Entorn (PEE)

amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.
És doncs un instrument per donar resposta de manera coordinada a un seguit de projectes innovadors i
potenciar-ne d’altres que ajudin a donar resposta a les demandes socials de diverses iniciatives locals. Suposa
la construcció d’una xarxa formada per: serveis municipals, el departament d’Educació, altres institucions,
entitats, ciutadans..., i té com a objectius bàsics el foment de la cohesió social i la consolidació del català com a
llengua d’ús social habitual.
Els seus principals objectius són:
•

Garantir la igualtat d’oportunitats i promoure la convivència

•

Normalitzar l’ús de la llengua catalana

•

Potenciar l’educació més enllà de l’escola

•

Facilitar la continuïtat de l’educació en els diferents àmbits

•

Coordinar tots els elements socioeducatius
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•

Incentivar una escolarització òptima i equilibrada

•

Optimitzar l’ús educatiu dels espais

•

Atendre les necessitats familiars de la societat actual

Algunes de les seves actuacions es detallen a continuació:
Es tracta d'un projecte on es potencia la participació en activitats i espais de convivència de l'entorn escolar.
•

Biblioteca oberta
(PEE)

S’obren alguns espais dels centres educatius (biblioteques, espais de suport informàtic...) a les famílies del
barri i/o ciutat, treballant l'hàbit d'estudi fora de l'horari escolar i garantitzant un espai d'estudi a tots els alumnes
de la ciutat.
La seva permanència depèn del voluntariat educatiu de cada curs escolar

•

Casal Lingüístic

Casal d’estiu adreçat a joves que cursin entre 6è EP i 3-ESO, arribats a Granollers al llarg del curs, des d’un

(PEE)

país estranger per tal d’aconseguir els següents objectius:
o

Transmetre la utilitat de la llengua d’aprenentatge escolar i pròpia del país d’acollida.

o

Establir el català com a llengua de relació al Casal i fomentar-ne el seu coneixement.

o

Potenciar l’ús social de la llengua catalana.

o

Afavorir la cohesió social i minimitzar el risc d’exclusió d’aquests joves.

o

Fomentar entre els joves activitats de lleure creatiu.

o

Desenvolupar activitats que millorin el coneixement de la ciutat i el seu entorn.

El casal es porta a terme a El GRA i també en algun altre espai municipal (La Troca, Camp de futbol de
Ponent, piscines municipals,etc.). L’any 2017 hi van participar 20 joves.
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•

Entorn Ràdio G
(PEE)

És un grup de treball impulsat per l'Ajuntament de Granollers, emmarcat dins del Pla Educatiu d'Entorn, i format
per professionals de centres que treballen la llengua a partir d'un recurs viu, atractiu i diferent. Una nova
manera de treballar la llengua, entendre l'escola i treballar la comunicació amb la realització d'un programa
setmanal propi, aproximadament entre 20 i 30 minuts de durada, integrat en la programació de la ràdio local,
amb intervenció d'alumnat de Primària i d’ESO. Els trets bàsics sobre els quals treballa el grup des dels seus
inicis són:
•

Utilitzar la ràdio com una eina pedagògica per treballar amb l'alumnat les competències bàsiques del
currículum (fonamentalment la comunicativa i audiovisual)

•

Compartir aquesta experiència entre els diferents centres educatius , afavorint un treball i generant un
producte final en el programa de ràdio , emès a través de les ones per Ràdio Granollers.

Durant el curs 2016-2017 hi han participat 6 centres de Primària i Secundària.

•

Pla Català de

El Pla Català d’Esport a l’Escola és un programa que pretén potenciar la participació i la integració de l’alumnat

l’Esport a

a partir d’activitats físiques i esportives organitzades, sobretot, en horari extraescolar. A Granollers en formen

l’Escola

part, actualment, 14 centres educatius. Cada centre educatiu que hi participa concreta l’oferta d’activitats en

(PEE)

funció de la realitat del seu alumnat, tot i que també es poden organitzar, puntualment, activitats intercentres o
activitats obertes a alumnat d’altres centres de la ciutat.

•

Servei
d’informació a
famílies

El projecte Servei d'informació a les famílies fomenta un dels objectius del PEE potenciant la participació en
activitats i espais de convivència de l'entorn escolar dins de les línies d'intervenció de l'èxit escolar, acollida i
llengua catalana. L'objectiu és millorar el circuit d'acollida i de distribució de l'alumnat de nova incorporació,
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nouvingudes

millorant la recepció i coordinant les accions d'informació entre els diferent serveis municipals i serveis

(PEE)

educatius. Els destinataris són famílies procedents d'altres països que arriben a la ciutat amb infants en edat
escolar .
Les actuacions que es realitzen són:
•

•

Suport adaptació
escolar
(PEE)

Acollida i escolarització

•

Informació durant el procés de preinscripció

•

Informació a famílies del Casal lingüístic

•

Assessorament de beques i ajuts

•

Mediació entre famílies i centres escolars

Dins de les actuacions previstes en el programa de voluntariat educatiu del Consell Escolar Municipal de
Granollers hi ha la de donar suport a l'inici de curs a aquells centres que ho sol·licitin amb alumnes de 0 a 3
anys, a les escoles bressol i de 3 a 6 anys a les escoles d'educació infantil. Aquests voluntaris col·laboren
durant els primers quinze dies amb els i les mestres a facilitar l'adaptació a l'aula i a l'escola, als infants que
comencen el nou curs escolar.
Proposta que ofereix formació elemental a joves d'entre 16 a 18 anys, acabats d'arribar d'altres països amb

•

Joves nouvinguts
(PEE)

impossibilitat d'incorporar-se a ensenyaments reglats. El seu objectiu es fomentar l'ús del català entre aquest
sector de la població i
desenvolupar activitats de coneixement de l'entorn que facilitin la integració al municipi, amb altres activitats
com informàtica, orientació etc... Aquesta activitat la realitza el Servei d'Acollida de l'Ajuntament de Granollers
amb la coordinació del Servei d'educació.
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•

Tallers familiars
petita infància
(PEE)

Taller que es realitza a l’Espai Petits i Grans i que pretén ser un espai de diàleg, reflexió i intercanvi entre les
famílies, al voltant de l'educació dels fills/es de 0 a 10 anys. Els destinataris dels tallers són famílies usuàries
dels diferents serveis i entitats col·laboradores amb els que treballarem en xarxa: centres escolars i escoles
bressols privades i municipals. Els tallers són impartits per una infermera de pediatria i un psicopedagog i
mestre especialista en temes de famílies (tots dos dins del voluntariat educatiu). L’any 2017 es van realitzar 5
sessions formatives d’1h i mitja de duració i hi van assistir de mitjana entre 18 i 20 famílies.

•

Taller de criança
(PEE)

Taller que pretén ser un espai de trobada de progenitors i altres persones cuidadores, donant suport per iniciar
la seva responsabilitat com a educadors amb l’objectiu prioritari de promocionar la lactància materna. Els seus
objectius principals són:
•

Oferir un espai gratuït de trobada i de relació per a les famílies amb infants de 0-1 any.

•

Adquirir coneixements, actituds, habilitats i valors que incideixen en la criança dels infants, a través de
l'acompanyament familiar.

•

Optimitzar els espais de l’escola bressol Tortuga durant la tarda

El taller s’inicia el mes d’octubre i es realitza una sessió setmanal d’1h i mitja de durada (els dijous de 13.30h a
17h). El realitzen 2 voluntàries educatives : una infermera experta en educació grupal en l'edat pediàtrica i una
assessora en lactància materna. La mitjana d’assistència al taller ha estat entre 10 i 12 persones per sessió.
•

Programa “Patis

L’objectiu és Aprofitar al màxim els centres educatius quan ja no hi ha activitat docent (fora de l’horari escolar)

oberts” (PEE)

per obrir-los a la ciutat i per tal de fer-los dinamitzadors i catalitzadors de les propostes que sorgeixin al seu
entorn. Així doncs, alguns patis fins i tot s’obren en festius, dissabtes i diumenges. Les escoles que hi
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participen són: CEIP Joan Solans i l’ Escola Municipal Salvador Llobet.
•

Projecte

El PEG és un marc de participació on s’identifiquen quins serveis i ofertes educatives necessita la ciutat de

Educatiu de

Granollers i la seva ciutadania, i els valors que defineixen el model educatiu. Orienta les actuacions que fan les

Granollers

institucions, les entitats, etc., plantejant models que permetin millorar i racionalitzar els recursos actuals,

(Servei Municipal

elaborant projectes i promovent la revalorització i la innovació de la feina dels educadors.

d’Educació)
•

Pla d'absentisme

L'objectiu d'aquesta comissió és detectar els casos d’absentisme escolar i vetllar per l'aplicació del protocol

escolar

d’absentisme aprovat, fer seguiment dels casos que els centres educatius plantegen i fer propostes per millorar
l'escolarització de tots els infants i joves en edat d’escolarització obligatòria. També pretén aglutinar les dades
de tots els casos de Granollers.
La comissió està formada per Inspecció d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Treballador social de
l’EAP, policia local, Serveis socials i Servei d’educació municipal.
Durant el curs passat es va fer seguiment de 53 casos, dels quals se’n van derivar diferents accions concretes.

•

Pla d'Acollida (Aules

El Pla d'Acollida porta a terme tasques relacionades amb la rebuda i l'acomodació de les persones a la ciutat,

d'acollida)

portant a terme diferents activitats destinades bàsicament a l'acollida i assentament de la població nouvinguda i
també es coordinen les actuacions que des dels diferents serveis municipals dóna l'Ajuntament de Granollers
als seus nous ciutadans. Fins als 16 anys, tots els infants i adolescents han de ser escolaritzats i per tant, quan
una persona menor de 16 anys arriba a Granollers s’ha d’escolaritzar. Per tal de facilitar la seva adaptació, hi
ha escoles que tenen les Aules d’Acollida per poder acompanyar de manera més individualitzada als infants i
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joves que fa poc que han arribat a Granollers.
•

Consell Escolar

El Consell Escolar Municipal de Granollers és l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació ciutadana

Municipal

en l'àmbit de l'educació a nivell no universitari. L'objectiu és Propiciar i facilitar que tots els agents educatius de
la ciutat disposin d’un fòrum on poder compartir necessitats, inquietuds i opinions en referència a la seva tasca
educativa.
El Plenari del Consell es reuneix una vegada al trimestre i la Comissió permanent una vegada al mes. A les
reunions, es tracten diferents temes: calendari escolar, mapa escolar, s’informa de les obres de millora que es
realitzen, etc. Hi ha 3 comissions de treball:
• La permanent que està establerta pels estatuts del CEM.
• Comissió del Mapa Escolar.
• Comissió Beca Maria Gaja, que organitza tots els aspectes relacionats amb la convocatòria de la beca
que pretén incentivar i promoure el desenvolupament d'un projecte educatiu amb voluntat innovadora,
que promogui valors cívics i democràtics dins el marc del coneixement i el respecte de l’entorn:
presentació, elecció de jurat, preparació de l’acte d’entrega, etc.
Un dels projectes que sorgeix a petició del Consell Escolar Municipal i en la línia del PEG, és del Voluntariat
educatiu:
El projecte, que es va iniciar el tercer trimestre del curs 2012-2013, permet establir un sistema de col·laboració
entre persones voluntàries i els 22 centres educatius de la ciutat, amb dos objectius específics:
•

Aconseguir que els centres educatius de la ciutat segueixin sent, malgrat les retallades i les noves
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circumstàncies, espais de cohesió social, espais de compromís i d’incentivació educativa, autèntics
vivers d’esperança i expectatives positives per a tothom.
•

Continuar en la defensa dels principis i valors de Ciutat Educadora, en la que una part de la ciutadania
participa en un projecte educatiu.

El curs 2016-2017 hi van participar 131 voluntaris i voluntàries.
•

Consell per a la

Té vocació de ser un òrgan consultiu i de participació social. És una plataforma estable, fruit del consens on

formació

participen tots els agents educatius, socials i econòmics que operen a un territori per establir una línia de

professional

cooperació entre el sistema educatiu i el sistema productiu per gestionar un pla de la ciutat per a la transició a
la vida activa i un pla ciutadà per a la formació professional, amb voluntat d'integració de totes les plataformes
existents i amb l'objectiu d'optimitzar la inserció professional.

•

Projectes Singulars

Aquests projectes estan destinats a l'alumnat amb dificultats d'adaptació escolar i necessitats específiques
d'integració social i laboral. Així doncs, ofereix un primer contacte amb el món laboral a aquests joves d’entre
15 i 16 anys i és un bon recurs per a l’orientació en un futur. A Granollers, aquesta experiència es va iniciar,
l'any 2008, i actualment els centres que hi participen són l’Escola Pia, Educem, Col·legi Jardí, Institut Carles
Vallbona, Institut Antoni Cumella, Institut Celestí Bellera, EMT, Col·legi l'Estel. El curs 2016-2017, un total de
53 alumnes han experimentat els tastets d’oficis a través de 62 empreses, botigues, oficines i institucions de
Granollers, que els han acollit 10 hores setmanals.

•

Serveis Educatius
del Vallès OrientalMaresme,

• Equip

d’Assessorament

Psicopedagògic

(EAP):

Els

equips

d'assessorament

i

orientació

psicopedagògica (EAP) són un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres
educatius i a la comunitat educativa. Els professionals dels EAP treballen com a equip multidisciplinari en el
seu àmbit territorial en l’avaluació, el seguiment i l'orientació de l'alumnat, sobretot per a aquell amb
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Generalitat de

necessitats educatives especials i en l'assessorament al professorat dels centres docents. L’EAP B-14 del

Catalunya

Vallés Oriental, sector A, amb seu a Granollers compren els municipis de Granollers, Les Franqueses del
Vallès, Canovelles, La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès i Vallromanes. Actualment el forma vuit
professionals psicopedagogs, dos treballadors socials i una fisioterapeuta compartida amb un altre EAP.
Les seves funcions principals són:
o

Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials dels alumnes, en col·laboració amb
els mestres i professors, especialistes i serveis específics.

o

Participació en l'elaboració i el seguiment dels diversos tipus d'adaptacions del currículum que
puguin necessitar els alumnes, en col·laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis
específics.

o

Assessorament als equips docents sobre els projectes curriculars dels centres educatius pel que fa a
aspectes psicopedagògics i d'atenció a la diversitat de necessitats de l'alumnat.

o

Assessorament a l'alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d'orientació personal, educativa
i professional.

o

Col·laboració amb els serveis socials i sanitaris de l'àmbit territorial d'actuació, per tal d'oferir una
atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

o

Aportació de suport i de criteris tècnics psicopedagògics a altres òrgans de l'Administració educativa.

o

Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Educació.

• Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius Vallès Oriental-Maresme: El CREDA és un
Servei Educatiu Específic de la Generalitat de Catalunya que ofereix atenció als infants que presenten
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deficiències auditives o trastorns de llenguatge greus i orientació a les seves famílies i a les escoles bressol
i centres educatius del Maresme i el Vallès Oriental. Els serveis que ofereix per a infants i/o les seves
famílies són:

•

Centre d’Informació i
Recursos per a
Dones (CIRD)

o

Valoració audiològica i audioprotètica.

o

Valoració, seguiment i orientació psicolingüística i psicopedagògica.

o

Atenció logopèdia.

o

Assessorament a mestres i professors.

o

Orientació a les famílies.

Un dels objectius fonamentals pels quals es defineix aquest servei és el treball vers la igualtat d’homes i dones
del municipi de Granollers. Aquest treball està vinculat al Pla d’Igualtat d’Oportunitats dona-home, instrument
estratègic del qual es fa servir la regidoria d’Igualtat per tal de portar a terme les polítiques adreçades a aquest
objectiu. En l’àmbit educatiu destaquen dos tipus d’accions: la formació a les escoles i Instituts de la ciutat i l’ús
del servei com a centre de documentació i recursos especialitzat en gènere:
•

En l’àmbit de la formació, es realitzen tallers a les escoles i instituts de la ciutat adreçats a l’alumnat,
les AMPAS i el professorat. Ateses les temàtiques dels tallers, aquesta formació té tres objectius
principals:
o

Sensibilitzar vers la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en la vida personal, laboral,
familiar i social.

o

Trencar amb les desigualtats i discriminacions de gènere existents entre dones i homes, tant a
l’àmbit públic com en el privat, basats en els estereotips i rols de gènere.

o

Prevenir les relacions de parella abusives, a través de la sensibilització envers la violència
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masclista o més coneguda violència de gènere
Es treballen temes com: les relacions personals, l'asserció, la submissió, el treball productiu i
reproductiu, els rols sexuals, les desigualtats de gènere en el mercat laboral i la orientació laboral lliure i
fora d’estereotips sexistes, i la violència masclista (en la parella i en els mitjans de comunicació). La
realització dels tallers depèn del número de tallers demanats per les escoles i IES de la ciutat. Es rep
una subvenció general de la DIBA i l'Institut Català de les Dones que no cobreix el cost total. Els tallers
d’aquest any han estat:
•

Com ens relacionem? Assertivitat creativa.

•

Igualtat en la societat, de veritat?

•

Qui tria? Igualtat en l’educació.

•

Talla amb els mals rotllos.

•

El gènere i la violència en els mitjans de comunicació.

•

Xerrada sobre violència masclista en la parella.

Aquesta formació està adreçada a cobrir el màxim de les edats d’escolarització obligatòria, de tal
manera que es puguin treballar tots aquests aspectes en funció de l’edat de l’alumnat, l’AMPA i l’equip
docent. Per al curs 2011-2012 està previst realitzar un taller nou adreçat a primer cicle, amb el títol “Ni
dames ni cavallers”, on a través dels contes es pretén també trencar amb els rols socials estereotipats
encara presents a la nostra societat.
•

El Centre d’Informació i Recursos per a Dones, com el seu propi nom diu, també compta amb un centre de
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documentació especialitzat en gènere. Compta amb un material distribuït en llibres, manuals, memòries,
revistes i material audiovisual que es pot consultar per qualsevol persona del municipi. En l’actualitat ha
estat consultat bàsicament per alumnes de diferents escoles i IES de la ciutat que es trobaven realitzant els
seus treballs de recerca i, necessitaven informació específica en temes com la igualtat/desigualtats en
l’àmbit laboral entre dones i homes i la violència masclista. En aquest sentit, el CIRD ha estat i és un espai
de referència envers els temes relacionats amb la igualtat de gènere.
•

Can Jonch. Centre

L'Objectiu de Can Jonch. Centre de Cultura de Pau és crear i dur a terme serveis i programes que contribueixin

de Cultura de Pau

a la millora de la convivència (resolució de conflictes), el respecte als drets humans, la solidaritat entre la
ciutadania i a la sensibilització cap a una cultura de pau. S’ofereix a Granollers un espai on treballar per la pau,
la solidaritat i la cooperació. També per recuperar la memòria històrica i així completar la història de la ciutat,
especialment pel que fa a la Guerra Civil i els bombardejos. Entorn aquests àmbits d'actuació es realitzen
tallers, exposicions, visites, i altres tipus d'activitats pedagògiques dirigides a la comunitat educativa. També
s'ofereixen recursos i documentació vinculats a la memòria històrica i la cultura de pau. Un dels projectes que
s’ha impulsat recentment ha estat el de la memòria històrica a Can Bassa, a través del qual s’han impulsat
activitats dirigides a famílies i a infants.
Una de les iniciatives que promouen és la mediació escolar als IES de Granollers. Anualment, també es fa la
trobada d’alumnes mediadors, on es troba l’alumnat mediador dels 3 IES de la ciutat.

•

Servei de Joventut

• Assessoria d'orientació acadèmica: Des de l’Oficina Jove s’ofereix un servei d’assessorament
especialitzat sobre estudis i formació destinat als joves, per tal d’informar i orientar sobre les diferents
possibilitats de formació tan reglada com no reglada. Va destinat a joves de Granollers o de la comarca,
mares, pares i altres professionals de l’educació. El jove ha de sol·licitar dia i hora. Des de l’Assessoria
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també es resolen les demandes online i hi ha una guia completa de recursos i pàgines on accedir per arribar
a la informació. A més, s'organitzen xerrades i activitats informatives sobre l'orientació acadèmica.

• Xarxa de sales d'estudi: Es gestionen des del Servei de Joventut. L’objectiu és oferir una xarxa d’espais de
sales d’estudis que cobreixin les necessitats dels joves estudiants. Pels tres períodes d'exàmens s'amplia
l’horari de la sala d'estudis de la Biblioteca Roca Umbert durant la setmana i també el cap de setmana.
També s'ofereixen d'altres espais com centres cívics i el Gra. Aquest projecte es coordina amb els serveis
de Participació i Cultura.

• Centre d’Educació

És una escola d’Educació Infantil, Primària, ESO i TVA (Transició Vida Adulta: és un programa de formació

Especial Montserrat

personal i laboral per treballar habilitats socials i laborals), d’edats compreses entre els 3 i 20 anys. Acull

Montero

alumnes amb alteració del desenvolupament psíquic i/o cognitiu amb trastorns associats o sense (motrius,
sensorials, conductuals...) independent del grau de disminució, que en algun moment de la seva escolaritat o al
llarg d’aquesta, necessiten una atenció educativa més específica que les que els pot oferir l’escola ordinària.
L’Escola té dos grans objectius:
•

L’atenció educativa de l’alumnat amb NEE derivades de condicions personals de discapacitat que no pot
ser atès a l’escola ordinària, mitjançant una intervenció pedagògica que promogui l’aprenentatge significatiu
de l’alumne de forma intencional i reflexiva.

• Ser centre de recursos i servei en el tractament de l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres
ordinaris mitjançant: la coordinació amb els diferents serveis socio-sanitaris-educatius per tal de fer la
detecció, diagnosi i seguiment de les necessitats a nivell de territori que es plantegen a l’escola ordinària en
matèria d’inclusió, programes de suport a la secundària, escolaritat compartida, activitats compartides,
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programes d’acompanyament a l’escola bressol, a l’etapa de primària, secundària i a la transició escolatreball, assessoraments a docents, anàlisi de casos, conferències a famílies...
El centre disposa de 25 aules amb el seu pati independent, aules polivalents, menjadors, vestuaris, gimnàs,
aula de psicomotricitat, aula d’audiovisuals, aula de TVA, aula d’informàtica, aula d’expressió plàstica i sala
d’actes. Ofereix servei de menjador i transport escolar. El Centre està ubicat a les afores de Granollers, això
provoca que quedi una mica apartat de Granollers i això dificulta la seva integració a les activitats de la ciutat. A
més, té dificultats d’accés, especialment és difícil el desplaçament a peu, i cal tenir en compte que molts dels
alumnes van en cadira de rodes.
Taula 30. La distribució per grups i cursos del centre del curs 2017-2018 ha estat la següent:
CENTRE E.E. MONTSERRAT
MONTERO
Educació Infantil

Grups

Alumnes
17/18

2

8

Educació Primària

9

54

ESO

5

36

TVA

7

41

23

139

Total
Font: Serveis d’Educació. Ajuntament de Granollers.

•

Centre Vallès

A partir dels 16 anys l'escolarització ja no és obligatòria però igualment a Granollers hi ha alternatives per els
joves d'aquesta franja d'edat que no tenen aprovada l'educació secundària obligatòria. Les alternatives
existents estan reunides a diversos espais, si bé l’equipament a on s’han de dirigir aquests joves és el Centre
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Vallès, on hi trobem:
•

Formació de joves nouvinguts 16-18

•

PFI (Programes de Formació inicial)

•

Formació d’adults: Graduat ensenyament secundari, proves de cicles formatius de grau mitjà i grau
superior, iniciació a la informàtica, anglès bàsic, iniciació al castellà, castellà per a estrangers i
instrumentals.

Taula 31: Cursos i alumnes de PFI al Centre Vallès. Curs 2017-2018

Estudis Centre
PFI

Centre
Vallès

Especialitat
Auxiliar d’Hoteleria: cuina i serveis de restauració
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

15
16
16

Font: Serveis d’Educació. Ajuntament de Granollers.

•

Centre Tecnològic
Universitari de
Granollers (CTU)

El CTUG és el centre de formació i serveis de Roca Umbert. Aquest edifici és el centre neuràlgic de la fàbrica,
amb les oficines de coordinació on es defineixen les línies d’actuació de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Aquí
trobareu la direcció, però també les tècniques responsables de patrimoni, formació i comunicació. El CTUG
també acull les oficines de l’Observartori MAC, la fonoteca de Ràdio Granollers i les residències de co-treball
del Centre Audiovisual.
El CTUG té per objectiu apropar les noves tecnologies a les famílies, facilitar equips informàtics per a ús
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familiar, i formar en determinats aspectes de les noves tecnologies (programari, maquinària, etc.). Per a infants
de 12 a 16 anys i públic familiar s’ofereix:
•

Telecentre: recurs que poden utilitzar totes les famílies de manera gratuïta per ajudar a introduir els
infants en les noves tecnologies (de dill. a dv. de 9 a 21h.).

•

Anualment durant la celebració de la Setmana Tecnològica es realitzen petits tallers que apropen
determinats programes als infants.

•

Juntament amb el GRA (Oficina Jove), s'organitzen tallers de l'àmbit de les TIC dirigits a nens de 12 a
16 anys. Es fan itineraris de continguts digitals i d'audiovisuals. A més, es promou la iniciació als
continguts TIC com a orientació universitària.
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• Escola municipal de S’hi realitzen classes d’iniciació a la música amb tallers per conèixer els instruments que els infants poden
música Josep Maria estudiar posteriorment. Als 6 anys, els nens i nenes poden començar a estudiar música a l’escola. Fan el
primer curs d’iniciació que inclou uns tallers d’instruments per tal de facilitar als alumnes l’elecció d’instrument

Ruera

als 7 anys. Als 8 anys, després d'haver fet un o dos cursos d'iniciació, passen a fer el nivell elemental de
música. Són quatre cursos de llenguatge musical i instrument i es poden complementar amb coral i tallers
orquestrals. En ocasions també s'han realitzat activitats musicals amb les escoles de primària i secundària.
Taula 32. Alumnes de l’escola de música Jopsep Maria Ruera. Curs 2017-2018:
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA
JOSEP MARIA RUERA
Instrument
165
Llenguatge musical
Altres
TOTAL poden cursar més
d'un

17/18

171 ESCOLA

218

8 CONSERVATORI

159

TOTAL

377

344

Font: Serveis d’Educació. Ajuntament de Granollers.

• Centre de Recursos El CRE ONCE, dóna resposta als nens i nenes amb necessitats educatives especials derivades de la
Educatius

(CRE) discapacitat visual i ajuda i potencia el desenvolupament de les seves capacitats, així com ajuda les seves

ONCE

famílies i/o els centres educatius en els quals estiguin matriculats els infants.

• Entitats de Granollers • FaPaC (Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes)
amb intervenció en El seu objectiu principal és millorar el teixit associatiu de les AMPA del municipi realitzant un assessorament i
l’àmbit educatiu:

dinamització de les AMPA de Granollers mitjançant reunions i xerrades per a pares i mares d’alumnes de
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centres educatius.
• Les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA)
Les AMPA són entitat sense afany de lucre que permeten a pares i mares participar en certs aspectes de la
vida escolar dels seus fills. Estan reconegudes legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions
estan regulades per Decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora
de la qualitat de l’ensenyament que reben els nens i les nenes i el seu funcionament es basa en el diàleg i en
la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa. Una AMPA pot assumir els següents
objectius:
•

Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares o tutors, al professorat, a
l’alumnat del centre i als seus òrgans de govern i de participació en tot el que es refereix a l’educació
dels fills i de les filles.

•

Promoure la participació dels pares i mares de l’alumnat en la gestió del centre.

•

Promoure la representació i la participació de pares i mares de l’alumnat en els Consells Escolars dels
centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.

•

Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

•

Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de
directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

•

Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de
responsabilització en l’educació familiar.

•

D’altres que, en el marc de la normativa educativa els assignin els seus respectius estatuts.
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3.2. Protecció i promoció de la infància i l’adolescència
Població atesa per serveis socials

18 atesa per serveis socials.
Les dades relatives a la població atesa per serveis socials són Taula 33: Població total i 0-18
d’especial rellevància en l’àmbit de la infància. Si ens fixem en el Granollers. 2010-2016
nombre total de persones ateses, podem veure com en e
els últims 6
anys fins i tot ha disminuït el nombre total de persones ateses,
situant-se
se en aquest moment en 6.314. La dada rellevant és quina

Població
Població Total
Atesa
atesa per
Sector
Serveis
Infància
socials
543
7064

% de població
atesa
del Sector
Infància
7,7%

proporció d’aquestes persones han estat infants, ja que si ens fixem

2010

en la població atesa del sector infància veurem
em que gairebé s’ha

2011

596

7074

8,4%

doblat en número i, així com l’any 2010 representava un 7,7% del

2012

579

7646

7,6%

total, en aquests moments ja representa un 13,8%. La dada ens

2013

523

8737

6,0%

alerta de la vulnerabilitat dels infants i adolescents i de la necessitat

2014

832

5770

14,4%

2015

798

5877

13,6%

2016

873

6314

13,8%

present de posar el focus en la seva
a protecció i promoció a través
de recursos, serveis i polítiques públiques que puguin pal·liar la
delicada situació que viuen molts d’ells.
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Dades sobre els espais familiars, els Centres Oberts de Granollers i el Punt de trobada.

Taula 34 Famílies i infants atesos a l'espai Petits i Grans. Granollers. 20102010
L’Espai familiar Petits i Grans, un programa destinat

2016
Famílies usuàries ateses
(exclòs juliol)

a infants de 0 a 4 anys i les seves famílies, és un
recurs estable en quan a nombre d’usuaris que el
disfruten. Així doncs, podem veure com durant l’any,
unes 150 famílies i els seus nadons van al servei.

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Famílies usuàries
ateses (juliol inclòs)
151
146
161
148
159
146

182
243
190
194
210
196

Infants atesos
0-3 anys (anual)
174
155
163
150
161
147

Pel què fa als Centres Oberts de Granollers
Granollers, les

Taula 35:: Hores d’assistència i usuaris/es dels diferents Centres Oberts de
persones usuàries totals de l’any 2016 són 1.9
1.979. Si Granollers.
ho comparem amb l’any 2015, la dada s’ha
Total hores assistència
Persones usuàries total any
incrementat en 10 usuaris més, fet que també ens
dóna informació de la demanda del servei. Dels 5

2016
Centre Obert Nord

5.780

401

Centre Obert Sud

4.830

407

Centres Oberts de la Ciutat, el què té més usuaris és

Centre Obert Ponent

5.148

383

el Centre Obert Sud, tot i que podem dir que tots giren

Centre Obert Congost

4.648

382

entorn als 400 infants. El total d’hores d’assistència

Centre Obert Font Verda

5.701

406

que s’han comptabilitzat l’any 2016 han estat de

TOTAL GRANOLLERS

26.106

1.979

Font: Àrea de Serveis Socials. Ajuntament de Granollers.
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26.106.
Taula 36: Dades sobre el Punt de trobada. Granollers. 2011-2017
Les dades del servei del Punt de trobada mostren com
les visites tutelades que s’hi porten a terme són, a

Any

Visites
tutelades

L’any 2017 n’hi va haver un total de 27, 7 menys que

2011

20

48

68

l’any anterior.

2012

28

56

84

2013

30

58

88

2014

30

42

72

2015

36

33

69

2016

34

32

66

2017

27

35

62

nivell de nombre, força estables des de l’any 2012.

Els intercanvis que s’hi han portat a terme durant
l’últim any han estat 35, una xifra força menor
comparativament que l’any 2012, en què n’hi va haver
56.

Intercanvis TOTALS

El servei oscil·la segons els casos que es gestionen
des de Serveis Socials, que van ser majors durant els Font: Àrea de Serveis Socials. Ajuntament de Granollers.
anys 2012 i 2013 però que en els últims anys han
estat casos força estables a nivell de nombre.
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Ajuts d’escolaritat i lleure a infants

2010
A la taula hi trobem dues informacions rellevants en Taula 37: Ajuts de menjador escolar i de lleure. Anys 2010-2016
quan als ajuts que s’atorguen
torguen des de Serveis socials.
En primer lloc, pel què fa als ajuts de menjador
escolar,, dir que l’any 2016 van ser de 1029, gairebé

Any

Número d'ajuts
atorgats de
menjador escolar

2010

331

Número d’ajuts
atorgats d’activitats
extraescolars i
lleure
n/d

un 68% més que l’any 2010. Cal també tenir en
compte les sol·licituds rebudes, que l’any 2016 van ser
1443. Així doncs, s’ha
ha donat resposta a un 71% del

2011

308

n/d

total dels ajuts demanats.

2012

347

n/d

Pel què fa a les activitats extraescolars i lleure
lleure,

2013

291

n/d

l’any 2014 a la taula es comptabilitzen les beques del

2014

770

116

2015

962

24

2016

1029

36

programa d’Amics i Amigues de la Infància i també els
Casals d’Estiu (que concedeixen gairebé
rebé 100 beques).
A part d’aquests casals, hi ha els casals per a joves

Font: Àrea de Serveis Socials. Ajuntament de Granollers.

organitzats des del Servei de Joventut, per a joves de
12 a 16 anys. L’any 2016 hi van participar 60 joves i el
2017 van arribar a ser 100.
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Taula 38: Ajuts material i llibres. Anys 2010-2016
Pel què fa als ajuts de material i llibres, comentar
Primària

Secundària

2010

916

0

916

2011

906

0

906

2012

934

0

934

de gairebé 100 beques més al llarg d’aquests 6 anys

2013

943

0

943

que es mostren a la taula.

2014

920

0

920

A nivell de sol·licituds rebudes, l’any 2016 se’n van

2015

1014

217

1231

2016

1002

271

1273

que les ajudes a Secundària es van iniciar l’any 2015.
Les dades de Primària mostren com aquests ajuts
s’han mantingut des de l’any 2010, amb un increment

rebre 1291 a Primària i 400 a Secundàrria, per la qual

Total

cosa es van atorgar un 75% de les sol·licituds d’ajuts.
Font: Àrea de Serveis Socials. Ajuntament de Granollers.
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Rendes Mínimes d’Inserció

Una altra dada interessant a tenir en compte a nivell

Taula 39: Rendes mínimes d’inserció a Granollers. Comparativa 2011-2017

de Rendes Mínimes d’Inserció al municipi. Tal i com

Vigents

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
*
439
354
355
390
427
376
360

mostren les dades, l’any 2016 van ser un total de

Pendents a 31/12

176

1032 persones les que
ue se’n van beneficiar (376

Atencions Realitzades

1833 1977 2159 2409 2587 2704 2750

vigents), a les quals hi hauria vinculats un total de 449

Núm. Persones
Beneficiàries
Menors 18 anys vinculats a
expedients RMI

1131

915

955

1070 1180 1032

951

444

353

380

448

405

municipal són el número de persones beneficiàries

menors de 18 anys. És doncs una xifra elevada que
ens dóna compte de la vulnerabilitat econòmica que
viuen aquestes famílies i els seus fills.

RMI

92

75

75

56

510

55

449

43

* L'any 2017, només hi ha dades des del gener a l'abril (4 mesos)
Font: Àrea de Serveis Socials. Ajuntament de Granollers.
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Infants i adolescents atesos pel SEAIA del Vallès Oriental

nfants atesos pel SEAIA del Vallès Oriental. 2017
Una altra de les dades de la protecció dels infants és Taula 40: Casos dels infants
l’associada als casos que porta el Servei especialitzat
d'atenció a la infància i a l'adolescència (SEAIA) del
Vallès Oriental. Podem veure com l’any 2017, va portar
un total de 147 casos, 61 dels quals van ser oberts
abans de l’any 2013 i 86 entre el 2013 i el 2017. Dels
147 casos, un 36,7% van ser estudis o estudis
prioritaris i un 52,7% van comportar seguiment
seguiments (de
tutela o guarda i mesura).
esura). Comparativament, l’any
2010 hi havia un total de 157 casos oberts.
Si ens fixem en els 78 casos de seguiment amb
mesures associades de l’any 2017,, podem veure com
27 d’aquests (que representen un 24,6%) van tenir
com a mesura un acolliment en centre.
re. La resta van
ser derivats a acolliments en la mateixa família extensa
(41%) o en famílies alienes (14%) o preadoptiu (1%).

CASOS
Estudis

45

Estudis prioritaris
Total Seguiments
o tutela +mesura
o guarda +mesura

9
78
74
4

Casos amb expedient de risc i compromís educatiu
(COSE)
TOTAL

15
147

Taula 41: Seguiment i mesures dels infants atesos pel SEAIA del Vallès
Oriental. 2017
SEGUIMENTS/MESURES
Total acolliment en centre
CRAE
CREI
Acolliment en família aliena
Acolliment en família extensa:
Acolliment preadoptiu
TOTAL

27
25
2
11
32
8
78

Font: Àrea de Serveis Socials. Ajuntament de Granollers.
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SERVEIS, RECURSOS O PROGRAMES RELACIONATS AMB LA PROTECCIÓ I PROMOCIÓ A LA INFÀNCIA I
L’ADOLESCCÈNCIA. AL MENOR DE GRANOLLERS

Xarxa d’infància: Grup Educació i Criança, Grup La Ciutat i les Famílies, Grup de Protecció
Equips bàsics d’atenció social primària (EBASP)
Ajuts per materials i menjador primària i secundària, i ajuts a l’escolarització i de menjador a les escoles bressol.
Espai familiar Petits i Grans
Punt de Trobada
PROTECCIÓ I
PROMOCIÓ

Programes destinats a orientar a la criança dels fills i filles: Acompanyar-los mentre estudien i Créixer amb tu
Xarxa de Centres Oberts: 4) Ponent, Nord, Sud, Creu Roja
Educadors/es de medi obert
Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD)
Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) de la Generalitat de Catalunya descentralitzat al Consell Comarcal del
Vallès Oriental
Ajuts de caràcter Universal per a infants de Granollers de dóna la Generalitat de Catalunya
Policia Local de Granollers
Entitats vinculades a la protecció i la promoció:
Carites
Assemblea Comarcal de la Creu Roja
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•

Xarxa
d'Infància

L’any 2007, l’Ajuntament de Granollers va impulsar la creació de la Xarxa d'infància. Aquesta Xarxa té per objectiu
principal realitzar una bona tasca de protecció i promoció al menor i esdevé un element cabdal per al desenvolupament
del treball amb la infància. Com recull el document constitutiu de la Xarxa, aquesta pretén:
•

Afavorir un major coneixement de les característiques específiques de la població a qui s’adreça el servei.

•

Millorar la cooperació entre equipaments i/o entitats.

•

Aprofitar els recursos de la comunitat.

•

Incidir sobre l’arrel dels problemes.

•

Augmentar l’equitat en l’accessibilitat dels serveis.

•

Influir en la innovació de la cultura d’infància.

La Xarxa està constituïda per serveis i recursos de diferents àrees municipals, centres escolars, equipaments, altres
administracions, mitjans de comunicació així com entitats i associacions de l’àmbit educatiu, social, cultural, esportiu, etc
La Xarxa va realitzar de dues guies de recursos, la de 0 a 6 anys, i la de 7 a 12. Des del punt de vista de la protecció, cal
destacar l’elaboració del protocol d’actuació d’Infància en risc. La Xarxa es tornarà a reunir el proper febrer de 2018
per tal de discutir, treballar i actualitzar el PLIA 2018-2021 i marcar les properes accions de coordinació i línies de treball.
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•

Equips bàsics Els EBASP són equips de serveis socials i un conjunt de serveis adreçats a persones, famílies i grups que presenten
d'atenció social dificultats socials de manera temporal o permanent i que necessiten informació, valoració, diagnosi, orientació, suport,
i

primària intervenció i assessorament individual, familiar o comunitari per fer front a situacions de necessitat personal bàsica,

(EBASP)

manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per prevenir-les. Així doncs, ofereixen suport i ajuden en la cerca de
solucions de les diferents problemàtiques presentades, així com treballen en la prevenció de situacions de risc. Les seves
tasques principals són:
•

Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea corresponent.

•

Informació, orientació i assessorament a persones i famílies.
Aplicació de plans de millora de suport a persones i famílies.
Detectar i prevenir situacions de risc o d'exclusió social.
Tramitació i seguiment de programes i prestacions quan siguin necessaris.
Treball social comunitari.
Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats

•
•
•
•
•

A Granollers, els EBASP estan distribuïts en tres zones:
• SERVEIS SOCIALS ZONA NORD: C. del Lledoner, 6, Centre Cívic Nord (Barris Congost, Can Gili,
Terra Alta, Can Mònic, Hostal, Granollers Nord, Lledoner, Ponent ) 08401 Granollers.
• SERVEIS SOCIALS ZONA SUD: C/ Tres Torres, 18-20. Edifici de la Masia Tres Torres. (Barris Sant
Miquel, Tres Torres, Can Bassa, Palou) 08401 Granollers.
• SERVEIS SOCIALS ZONA CENTRE: C. del Portalet, 4, 1a planta (Barris Font Verda, Centre, Sota
Camí Ral, Els Instituts) 08401 Granollers.
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•

Espai

familiar

Petits i Grans

Petits i Grans és un programa o recurs ja consolidat destinat a infants de 0 a 4 anys i les seves famílies on es realitzen
activitats lúdiques, educatives i d'altres aprenentatges d'atenció específica als nadons. Es realitza en dos equipaments
municipals i va destinat a pares, mares, familiars, cuidadors i els seus fills i filles. Està dirigit per professionals que
orienten i vetllen pel desenvolupament i el creixement integral de l’infant i treballen prioritàriament la relació adult-nen.
L’objectiu general és oferir un espai per jugar, on pares, mares i adults puguin interrelacionar-se amb els seus fills o
infants per intercanviar experiències, treballar la socialització, el respecte o la normalització entre d’altres amb un suport i
acompanyament professional. L’espai també ofereix Orientació i assessorament a nivell individual i grupal a les famílies
amb infants de 0 a 4 anys, en relació a la criança dels nadons i a la seva atenció.Petits i grans es gestiona des de Serveis
Socials i funciona des del mes de setembre fins a juny. El mes de juny i juliol s’ofereixen activitats d’estiu de 10.30h a
13.00h
El servei es troba ubicat en dos barris i el seus horaris d’atenció i activitats són:
Petits i grans ESPAI CONGOST. (barri Congost): c. Maria Palau 25 (passatge Congost)
- Espai Pas a Pas: Espai setmanal adreçat a famílies amb fills /filles de 12 a 24 mesos. Dimarts de 10:00 h a 11:30 h
-Espai de Joc: Espai setmanal adreçat a famílies amb fills i filles de 2 a 4 anys. Dimarts i dijous de 11:30 h a 13:00 h
Petits i grans ESPAI CANGUR . C/ Roger de Flor, 127
-Espai Nadó: Espai setmanal adreçat a famílies amb fills /filles de 0 a 12 mesos. Divendres, de 11:30 h a 13:00 h
-Espai Pas a Pas: Espai setmanal adreçat a famílies amb fills /filles de 12 a 24 mesos. Divendres de 10:00 h a 11:30h
-Espai de Joc: Espai setmanal adreçat a famílies amb fills i filles de 2 a 4 anys . Dilluns i dimecres de 10:00 h a 11:30 h o
35 h a 13:00 h (dos grups)
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Altres accions que es desenvolupen a l’espai de Petits i Grans Cangur són les activitats intergeneracionals que fomenten
el coneixement mutu, el respecte i la solidaritat entre els nens i nenes, els adolescents i les persones grans. S’hi realitzen
activitats conjuntes de dinamització sociocumunitària entre els usuaris de l’Espai Cangur, de l’Espai Actiu (persones
grans), infants i adolescents del Centre Obert i també hi participen les famílies amb nadons de 0 a 3 anys. Algunes de les
activitats es fan durant les festes que hi ha durant l’any (carnestoltes, Castanyada, Nadal, etc).
Per altra banda, també es realitzen accions conjuntes entre l’Espai Actiu i diferents centres escolars, com ara l’Hort Urbà
(amb l’Escola Pia) o el fet de compartir pati amb el CEIP Ferrer i Guàrdia. Una altra activitat intergeneracional la trobem
durant les Jornades Culturals de Gent Gran en què hi participen diferents entitats de gent gran i també els infants i els
joves del Centre Obert.
•

Punt de
trobada

El Punt de Trobada és un servei que ofereix un espai neutral, acollidor i imparcial, adequat per donar compliment del
règim de visites entre fills/es i progenitors no custodis.
El Punt de Trobada neix per facilitar el dret que té l'infant de veure i relacionar-se amb els seus pares. És un servei
transitori, que ha de permetre i garantir el benestar i la seguretat del menor, mitjançant la intervenció dels professionals a
l'espai.
Les intervencions que s'hi realitzen poden ser:
•

Estades: són visites que es desenvolupen en les instal·lacions del Punt de Trobada amb supervisió professional
sense que l'adult ni el nen/a puguin sortir fora del servei

•

Intercanvis: es fa el lliurament i la recollida del menor sota supervisió del tècnic sense permanència en el servei

Els casos es deriven per:
•

Via judicial: són els jutjats els qui fan la demanda a Serveis Socials de l'Ajuntament de Granollers
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•

Programes
destinats

a

orientar

la

criança

dels

•

Via administrativa: famílies tutelades per la DGAIA que no disposin de l'espai adequat per veure els seus fills

−

Acompanyar-los mentre estudien: Espai on els pares i mares dialoguen i posen en comú les seves experiències
positives i negatives. Comparteixen sabers que ajudaran els altres. Es reflexiona sobre la tasca educativa que
pares i mares porten a terme diàriament. Aquest programa es gestiona des del servei d'educació a través del Pla
d'entorn.

−

fills i filles

Créixer amb tu: Programa de formació per a pares i mares amb infants de 0 a 3 anys impulsat per la Secretaria
de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d’Acció Social i Ciutadania, que es desenvolupa
anualment en el municipi de Granollers, amb la col·laboració de l’Ajuntament.

−

La Diputació de Barcelona, des del servei d'educació ofereix anualment activitats de suport a la funció educativa
de les famílies, i des de l'Ajuntament de Granollers es seleccionen les activitats prioritàries.

−

A través de les AMPA també es realitzen tallers, programes i xerrades destinats a orientar la criança dels fills i
filles.

•

Xarxa

de

Centres Oberts

Equipaments gestionats per l'Àrea de Benestar Social (Serveis Socials) que ofereixen activitats lúdico-educatives a
infants de 6 a 14 anys. Es tracta d'espais gratuïts que tenen un objectiu preventiu, educatiu, compensatori i de
sociabilització i atenen diàriament a 200 infants amb dificultats sociofamiliars, personals, escolars i/o socials. En ells s’hi
realitzen activitats educatives i lúdiques i funcionen en horari extraescolar (de dilluns a divendres de 17h a 20h). El seu
calendari és de setembre a juny i durant el mes de juliol s’ofereix un casal durant els matins.
Els seus principals objectius són:
• Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat del menor.
• Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies.
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• Prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l’escola.
• Compensar dèficits socioeducatius.
• Adquirir aprenentatges i competències.
• Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills.
• Actualment, Granollers disposa de cinc centres oberts:Centre obert Ponent C.
de València, s/n (pati interior) (08401) Granollers.
• Centre obert Nord C. del Lledoner, 6 (Centre Cívic Nord) (08401) Granollers.
• Centre obert Sud C. de Julià Centelles, 14-16 (08402) Granollers.
• Centre obert Congost C. Maria Palau, 25 (passatge interior) (08403) Granollers
• Centre obert Font Verda Passeig de la Muntanya, 143 (08400) Granollers
Els Centres Oberts de Granollers s’adaptaran a la nova orientació d’atenció integrada de la infància i adolescència en risc
(Model SIS) i per tant, es reorientarà el servei en un futur per tal d’adaptar-se al nou model.
•

Educadors de
medi obert

L’actuació dels educadors dins l’àmbit comunitari contempla la dinamització de col·lectius d’infants i joves de la ciutat,
conèixer les seves necessitats i interessos i promocionar la seva participació social. El programa d’educadors de medi
obert, entre d’altres, té com a un dels seus objectius fer actuacions preventives i actuar davant de possibles conflictes
protagonitzats per infants i joves de la ciutat. L’actuació és realitza des d’una vessant educativa i utilitzant prioritàriament
tots els recursos municipals normalitzats de què disposa la ciutat.
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•

Centre
d’Informació

i

Recursos per a
Dones (CIRD)

El Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) és el servei que treballa en el desplegament actiu de polítiques
que afavoreixin la igualtat real entre dones i homes. És una porta oberta a tota la ciutadania on totes les dones poden
accedir a fer una demanda en relació a la seva condició de gènere femení, i on se les dota d’eines i se les apodera en la
defensa dels seus drets. Els objectius generals del CIRD, són:
•

Impulsar polítiques de d’igualtat d’oportunitats a l’àmbit municipal mitjançant la tranversalitat de gènere.

•

Reconèixer i potenciar la participació activa de les dones en la definició i construcció de la nostra realitat social.

•

Atenció directa i integral a dones que pateixen violència de gènere.

Tot i que no és un servei que atengui directament als infants, sí que posa especial interès en l’atenció als fills i filles de
dones víctimes de la violència de gènere ja que hi ha un servei especialitzat per donar atenció psicològica i recursos a
nens i nenes víctimes de la violència en l’àmbit de la parelles. L’any 2016 es van atendre a un total de 23 menors d’edat,
15 dels quals eren menors de 13 anys.
Una altra de les apostes del CIRD és l’Observatori de Gènere, que vol donar resposta a la necessitat de conèixer la
igualtat de gènere al municipi i generar informació estratègica a través d’indicadors concrets sobre el gènere. L’any 2016
es va realitzar un estudi sociològic com a punt de partida per el coneixement sobre les desigualtats de gènere al municipi.
Una de les línies del CIRD és la formació en els centres educatius a través de la realització de tallers vers la prevenció de
la violència de gènere i la promoció de la igualtat de gènere. Els centres fan la demanda dels tallers o xerrades en concret
i els instituts poden demanar sessions monogràfiques sobre temes com ara la nova sexualitat o el bulling, en coordinació
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amb serveis socials i amb joventut.
Els tallers específics de prevenció del curs escolar 2016-2017 han estat els següents:
Primària:
• Qui tira del carro?
• Qui fa què?
• Com som?
• Explica'm. Herois i heroïnes?
• Podem escollir.
• La festa del poble
• I ara com ho resolem?
• Jo de gran vull ser
• Jo no vull ser com les altres princeses.
• Tots els prínceps són iguals?
Secundària i Postobligatoris:
• I tu, quin perfil tens? Facebook sense masclisme
• Desprograma't.
• Desconstruint la violència, construint relacions.
• L'àlbum de fotos.
• Gran(s) èxits
• T'hi has fixat?
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• Doble tic blau
• Joc de família
• Qui hi ha al mirall?
• «Memory» VIP
• Micro TeDebat «Albert/Berta»
• Micro TeDebat «La corda»

Durant el curs 2016-2017 s’han realitzat un total de 44 tallers i el total d’alumnat que hi ha participat ha estat de 1090
infants i joves, 465 noies i 625 nois.
Una altra tasca del CIRD té a veure amb la coordinació i participació en projectes transversals, com ara la col·laboració
amb Salut Pública en el concurs SobrePantalles, per tal de sensibilitzar als joves en l’ús responsable de les noves
tecnologies.
•

Equip d’Atenció
a la Infància i

•

Assessorament: Es defineix com l’acció d’aportar els coneixements que té l’equip especialitzat en l’àmbit de la

Adolescència de

infància en situació de risc social a un altre equip o professional, que per definició de les seves funcions no té un

la Generalitat de

àmbit d’actuació tan específic. L’EAIA rep les demandes dels treballadors socials i dels educadors socials

Catalunya

d’atenció primària, donant suport i informació en relació a les actuacions a realitzar davant de les famílies amb fills

(EAIA)

menors d’edat i en situació de risc o alt risc social. Realitza intervencions conjuntes amb els professionals de la

descentralitzat al

zona que intervenen amb els menors, i entrevistes conjuntes amb les famílies i amb altres professionals que tenen

Consell
Comarcal

relació amb els menors i llurs famílies.
del

Vallès Oriental

•

Estudi diagnòstic: Consisteix a dur a terme la investigació i valoració dels casos derivats pels Serveis Socials
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Bàsics, DGAIA, o altres agents del sistema de la xarxa especialitzada en els quals s’aprecia una situació greu que
requereix la intervenció d’un servei especialitzat. L’EAIA ha de fer una valoració del context personal, familiar i
social de l’infant i/o adolescent on s’indiquin els factors de protecció i els indicadors de risc i/o desprotecció de
l’entorn familiar així com el pronòstic de recuperabilitat de les capacitats parentals.
•

Atenció prioritària: són casos que impliquen donar una resposta ràpida:
1.- Casos que requereixen una intervenció immediata per tal de protegir la integritat física o psíquica del menor, ja
que corre un risc imminent i manifest. La DGAIA intervé adoptant, si es considera convenient la separació de
l’infant o adolescent del seu nucli familiar, mesures cautelars (desemparament preventiu o atenció immediata i
ingrés en un centre) en les situacions següents:
•

Abús sexual actiu.

•

Maltracte físic o psíquic present.

•

Abandonament efectiu i/o rebuig explícit per part dels pares o adults responsabels.

•

Prostitució activa.

2.- Situacions derivades a l’EAIA des de la DGAIA o des dels Serveis Socials Bàsics, en els quals hi ha greus
indicadors però cal valorar fins a quin punt la família pot protegir el menor atès que la necessitat de separació no
és manifesta ni evident. L’EAIA intervé de manera prioritària quan es produeix:
•

Rebuig explícit per part dels pares o adults responsables.

•

Maltractaments físics o psíquics reiterats.

•

Indicis d’abusos sexuals.

•

Indicis de prostitució.
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•

Fills de pares toxicòmans.

•

Malaltia greu d’un noi/a desatès pels seus pares o cuidadors.

•

Indicadors de risc en nens/es de 0 a 6 anys.

•

Petició d’un/una adolescent d’abandonar la llar familiar (a valorar a partir de les manifestacions del
noi/a).

•

Embarassos de risc.

Aquests casos considerats d’actuació prioritària es derivaran a l’EAIA a fi i efecte que, en un període no superior a
15 dies, faci una valoració inicial del cas per determinar si cal una separació del nucli o es pot dur a terme un
estudi des del territori amb suficients garanties de seguretat per al/la menor.

Seguiment: Conjunt d’actuacions i de programes d’intervenció que tenen com a finalitat fer el seguiment de tots els infants
i adolescents que estan tutelats per la DGAIA i sota alguna mesura protectora. Consisteix a dissenyar plans de millora
amb els pares i treballar pel retorn, sempre que sigui adient per al menor. Es treballa la modificació de la dinàmica familiar
per a instaurar o restaurar les vinculacions afectives entre els diversos membres de la família per tal de pal·liar o disminuir
les greus disfuncions que han derivat d’una situació greu de risc.
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•

Policia

Local

pares, i quan aquests arriben se’ls informa dels fets ocorreguts i se’ls fa lliurament de l’infant/adolescent.

de Granollers

•

vinculades a la

promoció

•

Amb els alumnes de 5è de primària (9 i 10 anys) es realitza educació viària a tots els centres educatius de
Granollers, tant públics com privats. Hi ha dos policies amb dedicació exclusiva per fer aquesta tasca.

•

La policia local participa a la COPAG (comissió de prevenció i actuació de l’absentisme escolar a Granollers).

•

Per a la franja de 14-18 s’ofereix als IES la possibilitat (no tots s’hi acullen) de fer xerrades amb els alumnes
orientades a informar dels aspectes que fan entrar en conflicte alguns adolescents amb la policia local. Els temes
que tracten són: ús de ciclomotors, tinença de gossos perillosos, consum de drogues i alcohol, grafits, etc. Són
xerrades de dues hores. La voluntat és treballar des de la prevenció.

• Caritas: Càritas, acull, escolta, orienta i acompanya les persones que s’adrecen amb demanda d’ajuda. L’atenció va

Entitats

protecció

Quan un menor d’edat realitza un delicte o falta es porta a comissaria, als efectes de protecció d'aquest. Es truca als

i

més enllà de l’assistència immediata, cerca la promoció a partir de la seva participació activa, del reconeixement dels
seus recursos i les seves potencialitats. Caritas té especial cura de les famílies amb infants vulnerables. A Granollers
Caritas desenvolupa diferents programes: El Xiprer (menjador social), El rober, l’atenció social, la formació a col·lectius
de dones (Pius XII),.... (REVISAR. Hi truco i no contesten)
Atenció social: Plaça de l’Església 1
Atenció a grups, formació, Escola de dones de Caritas: C. Guayaquil 72
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•

Assemblea Comarcal de la CREU ROJA: La institució ofereix diversos serveis adreçats a totes les franges d’edat,
des dels infants fins a la gent gran i actualment compta amb 193 voluntàries i voluntàries que fan possible que s’hi
desenvolupin activitats tant diverses com la orientació laboral, activitats de sensibilització, atenció immediats o
diferents tipus d’ajudes i d’acompanyaments. L’any 2016 van antendre a un total de 3.760 persones i s’hi van realitzar
9.857 intervencions.
Pel què fa a la infància, el seu objectiu principal és el de millorar les condicions de vida de la infància i la joventut en
situació de risc i vulnerabilitat, per tal de reforçar els seus drets i capacitats. Algunes dades presentades a la Memòria
de l’any 2016 posen de manifest aquestes accions:
•

118 infants atesos durant la campanya de joguines

•

52 beques de menjador a Educació Primària

•

16 kits d’alimentació destinats a infants

•

417 intervencions amb infants amb familiars reclosos

•

913 alumnes de Secundària que van assistir a les sessions d’educació vial realitzats en els centres educatius

•

Activitat “Somriure d’un Infant” a l’Hospital de Granollers
Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Granollers
C/Joan Prim 38 08402- Granollers

•

Servei
Teràpies
familiars

de
Aquest servei que forma part del Centre d’Atenció Integral a les Famílies, té per objectiu acompanyar a les famílies amb
necessitats psicoeducatives i socials. Es tracta de famílies derivades per part de serveis socials.
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•

El projecte va adreçat a nens i nenes de 0 a 18 anys que es troben amb mancances socio-econòmiques i té per objectiu

Projecte
“Amics

i

Amigues de la
Infància”.

facilitar la igualtat d'oportunitats de tots els infants perquè puguin gaudir d'activitats i de serveis especialitzats que
necessitin per tal d’afavorir el seu desenvolupament personal. Així doncs, a través d’Amics i Amigues de la Infància es
busca donar accés i oportunitats als infants i joves que presenten la necessitat de realitzar alguna activitat extraescolar o
accedir a un servei especialitzat.
Per fer-ho, es busca el suport de diferents entitats, associacions o persones a nivell individual (tant públiques com
privades) que treballen amb infants o bé que poden oferir algun dels seus serveis als infants i joves. Normalment les
activitats tenen la duració d’un curs escolar. Durant el curs 2014-2015 se’n van beneficiar un total de 23 infants i joves i el
curs següent (2015-2016) van ser 32 els nens, nenes i joves que van accedir al programa.
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3.3. Espai públic
FREQÜÈNCIA EN L’ÚS DEL MITJÀ DE TRANSPORT

Figura 10
10. Freqüència de l’ús del mitjà de transport
Una de les dades que tenim sobre la
mobilitat dels joves de la ciutat és la
recollida

a

l’enquesta

sobre

“Hàbits

relacionats amb la salut” que es va passar
als joves de 4t d’ESO l’any 2016. Les dades
mostren com bàsicament els joves es
desplacen en cotxe i un 29% ho fa en
transport públic de manera habitual. La
bicicleta i la moto són opcions amb
percentatges baixos d’ús: Un 10% utilitza la
bicicleta sempre o sovint i un 5% ho fa amb
la moto.
Font: Enquesta Hàbits relacionats amb la salut. 4t ESO. Any 2016 . n=327 (T
(Total
otal mostra)
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MOBILITAT I MESURES DE SEGURETAT

Figura 11
11. Utilització de mesures de seguretat
Seguint amb la mateixa enquesta abans
comentada, una dada interessant a tenir en
compte són les mesures de seguretat que
s’associen als mitjans de transport.
Pel què fa a l’ús del cinturó de seguretat,
únicament un 5% de la mostra afirma
utilitzar-lo rarament o de vegades. Pel què
fa a l’ús del casc amb la moto, un 19% dels
enquestats no en fa un ús habitual, i fins a
un 4% afirma no utilitzar-lo mai. En el cas
de l’ús del casc amb la bicicleta, les dades
encara

són

més

alarmants,

ja

que

únicament un 31% dels joves utilitza el casc
sempre o sovint.
Font: Enquesta Hàbits relacionats amb la salut. 4t ESO. Any 201
2016.
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SERVEIS, RECURSOS O PROGRAMES RELACIONATS AMB L'ESPAI PÚBLIC DELS QUÈ DISPOSA GRANOLLERS

Resum dels recursos existents
Àrees de joc infantil
Àrees per a adolescents (Skate Parc)
ESPAI PÚBLIC
Accés a les noves tecnologies en l’espai públic
Transport públic T-16
Servei de neteja de l’espai públic
Tallers de civisme i convivència

•

Àrees de joc infantil

Actualment Granollers disposa de 86 àrees de joc infantil distribuïdes arreu del territori. 15 d’aquestes àrees són
escoles i 71 estan ubicades a l'espai públic de la ciutat. Les àrees de joc infantil estan ben distribuïdes arreu del
territori i cobreixen totes les franges d’edat. El manteniment i la neteja acompleixen les normatives de seguretat i
la preocupació i objectiu principal és el de garantir la seguretat, tenint en compte la seva senyalització, que el
tipus de terra sigui l’adient o els tancaments de les àrees entre d’altres.

•

Àrees
adolescents:
Parc

per Granollers disposa de 2 àrees per aquesta pràctica esportiva, una al Parc Torres Villà i una altra al Parc del
Skate Congost.
L’objectiu és disposar d’espais per patinar que siguin exclusius per aquest ús, que estiguin convenientment
condicionats i senyalitzats i on els propis usuaris participin en el seu disseny. Aquests equipament estan
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gestionats pel Servei de Medi Ambient i Espais Verds.
•

Actualment es disposa d’espai Wifi a algunes places i a diferents equipaments de la ciutat. En total, a la ciutat hi
Accés a les noves
tecnologies
en ha 13 espais amb connexió wi-fi gratuïta: Centre Cívic Palou, Centre Cívic Can Bassa, Centre Cívic Nord, Centre
l’espai públic
Cívic de Can Gili. La Troca, Centre de Cultura Popular i Tradicional, Biblioteca Roca Umbert, Biblioteca Can
Pedrals, Centre Tecnològic i Universitari de Granollers (CTUG), Plaça de la Corona, Plaça de la Porxada,
Equipament Juvenil GRA, Teatre Auditori de Granollers i el Poliesportiu Congost.

•

Transport públic: T- Es tracta d’un títol de transport gratuït i il·limitat adreçat a nens i nenes que avarca dels 4 anys fins l’any que el 31
16
de desembre compleixen els 16 anys. Aquesta targeta els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges
a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la
nena. El preu del títol és de 35 euros i es paga una sola vegada.

•

Servei de neteja de Actualment el servei de neteja de Granollers és de dilluns a divendres. L’any 2017 es van posar en marxa una
l’espai públic
sèrie de novetats al servei de neteja municipal, com ara la maquinària nova i un progressiu relleu dels
contenidors.

•

Tallers de civisme i Els tallers es van iniciar l’any 2009 i tenen per objectiu principal promoure l’ús cívic de l’espai públic entre els
convivència
infants i els joves. Al llarg de l’any es realitzen una sèrie de tallers de civisme a les escoles (fins ara dirigits a
infants de 2n de Primària) per tal de mantenir més neta la ciutat. Fins l’any 2016 hi havien passat 1477 alumnes.
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3.4. Esports
Participants a les escoles esportives municipals. Curs 2017
2017-2018

Taula 42. Participants de les escoles esportives municipals. Curs
2017-2018
Les escoles esportives són un recurs que apropa l’esport als
nens i nenes de les escoles de Granollers. Les dades mostren
com durant el curs 2017/2018 hi van participar un total de 125
infants i joves, de 6 escoles diferents. L’escola on més
participació hi va haver va ser el CEIP
EIP Salvador Espriu, amb 46
nens i nenes apuntats a aquest recurs.

ESCOLES
CEIP Granullarius
CEIP Mestres Montaña
CEIP Pau Vila
CEIP Salvador Espriu
EM Salvador Llobet
CEIP Pereanton

Participants curs 2017/2018
8 nens/es
24 nens/es
14 nens/es
46 nens/es
20 nens/es
13 nens/es

Font: Àrea d’Esports. Ajuntament de Granollers.

Beques concedides pel Servei d’Esports . Granollers. 2013
2013-2016

El Servei d’Esports té com a objectiu prioritari apropar l’esport a

Taula 43. Beques concedides pel Servei d’Esports.

tots els infants i joves, en igualtat d’oportunitats. En total, el curs
2016-2017
2017 es van concedir 213 beques esportives i 31 per les
escoles

esportives

municipals.

L’evolució

de

les

beques

sol·licitades ha anat en augment durant els últims anys.

Sol·licitades
Total concedides
Concedides EEMM

2013/14
311
235
42

2014/15
220
198
8

2015/16
213
157
4

2016/17
328
213
31

Font: Àrea d’Esports. Ajuntament de Granollers.

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació

78

Pla Local d’Infància i Adolescència de Granollers
Mapa sociodemogràfic i de recursos

Dades sobre joves i esport. Enquesta “d’Hàbits
d’Hàbits relacionats amb la Salut” entre els joves de 4t d’ESO de
Granollers. 2016
PRÈVIA: L’any 2016 es va passar una enquesta als i les joves de Figura 12.. Pràctica de l’esport i/o d’activitat física.
Granollers escolaritzats a 4t d’ESO amb l’objectiu de conèixer
alguns hàbits i conductes relacionats amb la salut. Algunes de les

3%

preguntes centraven el seu interès en la pràctica esportiva.
L’enquesta
’enquesta era voluntària i anònima i hi van participar 10 centres

10%

educatius diferents i un total de 24 aules, obtenint un total de

Sí

respostes de 335 qüestionaris omplerts.

No
No consta

ANÀLISI DELS RESULTATS:
87%

Segons les dades, podem veure com un 87% dels joves que va
van
contestar practiquen esport o algun tipus d’activitat física. Els nois

Nois: 89%
Noies: 85%

el practiquen en major mesura que les noies, havent
havent-hi 4 punts de
diferència.
Si ens fixem més concretament només amb els joves que
practiquen esport, podem veure com la diferència entre gènere és

Practiquen algun esport: 62%
Nois: 69% (No: 22%)
Noies: 56% (No: 34%)

Practiquen activitat física: 61%
Nois: 61% (No: 24%)
Noies: 61% (No: 29%)

major i no en practiquen un 22% dels nois i un 34% de les noies. Font: Enquesta Hàbits relacionats amb la salut. 4t ESO. Any 2016. N= 327 (Total)
Una diferència notable. En el cas de la pràctica esportiva, els
percentatges estan més equilibrats.
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Figura 13. Freqüència en la què practica esport o activitat física.
egons els resultats obtinguts, l’activitat física es realitza amb una
freqüència més puntual (àmplies diferències en la categoria de

cada dia (22,9%).
Els joves practiquen esport majoritàriament de 2 a 6 cops per
setmana, havent-hi un percentatge important que ho fa amb una
freqüència elevada de 4 a 6 cops (33,1%), una intensitat molt per
sobre que en el cas de l’activitat física.

18,1%
22,9%

Cada dia

resposta un cop per setmana/de 4 a 6 cops a la setmana) o bé

De 4 a 6 cops per
setmana
2 o 3 cops per
setmana
Un cop per
setmana
3 cops al mes o
menys
No consta

16,9%

33,1%
35,6%
31,9%

7,3%
16,4%
1,0%
7,4%
4,9%
4,5%

Esport

n= 205 (practiquen esport) i n= 201 (practiquen activitat física)

La pregunta de l’enquesta tenia per objectiu captar quines

Figura 14. Representació dels percentatges
Activitats preferides per divertir-se

de

resposta.

activitats prefereixen fer els joves. Podem veure com únicament 2
de cada 10 joves prefereixen l’esport per divertir-se entre setmana.

Nois

Aquest percentatge baixa fins a un 13,8% si ens situem en cap de
setmana. Pel què fa a les diferències de gènere, els nois fan una

36,20%
20%

Noies

22,80%
12,80%

Total

21,40%
13,80%

valoració més positiva de l’esport. Aquesta diferència és més
important entre setmana que els caps de setmana, que sembla

Entre setmana

que els interessos conflueixen en major mesura.
n=327 (Total mostra)
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SERVEIS, RECURSOS O PROGRAMES RELACIONATS AMB L'ESPORT DELS QUÈ DISPOSA GRANOLLERS

Servei municipal d’Esports:
•
Instal·lacions:
Instal·lacions privades amb gestió municipal:
o Pavelló CB Granollers
Instal·lacions municipals amb gestió privada:
o Piscina municipal i Pistes municipals de Tennis

ESPORT

•

Instal·lacions municipals amb gestió municipal:
o Pavelló Municipal d’Esports
o Pavelló Municipal d’Esports El Tub
o Pavelló Municipal d’Esports El Congost
o Pistes Municipals d’Atletisme
o Palau d’Esports de Granollers
o Camp de futbol carrer Girona
o Camp de futbol de Palou
o Camp de futbol de 1r de maig
o Camp de futbol de Ponent
o Camp de futbol de Can Gili
o Camp de futbol de la Font Verda
o Pistes de Petanca
Programes:
o Escola esportiva municipal
o Programa de beques esportives
o Instal·lacions esportives a l'espai públic
o Curs de natació escolar
o Escalada al rocòdrom de l’AEG
o Diada de la bicicleta

Entitats esportives de Granollers
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•

Servei Municipal
d'Esports
(Instal·lacions)

El Servei d’Esports té com a funció principal el foment de l’activitat física i l’esport entre la ciutadania mitjançant
programes per a infants, però també per a joves, adults i gent gran. Els programes es desenvolupen al llarg de l’any i
són planificats i executats des del Servei d’Esports. També s’encarrega de la gestió de les instal·lacions esportives
municipals, pel que fa al seu ús i manteniment. Granollers disposa de moltes instal·lacions esportives. Els pavellons,
els camps de futbol, les pistes d’atletisme són de gestió directa municipal. De fet, com a ciutadà tothom pot
demanar l’ús d’un d’aquests equipaments sense demanar permís als clubs sempre que sigui en les franges
de temps que aquests no els utilitzen. Això beneficia els clubs perquè no han de pagar despeses de manteniment,
llum, aigua, etc. La majoria d’instal·lacions s’obren a les 8 del matí i tanquen a les 22 h.

Instal·lacions privades amb gestió municipal
Pavelló CB Granollers
Instal·lacions municipals amb gestió privada
Piscina Municipal: la gestiona el Club Natació
Granollers
Pistes municipals de Tennis

Instal·lacions municipals amb gestió municipal
Pavelló Municipal d'Esports
Pavelló Municipal d'Esports El Tub
Pavelló Municipal d'Esports El Congost
Pistes Municipals d'Atletisme
Palau d'Esports de Granollers
Camp de futbol del carrer de Girona
Camp de futbol de 1r de Maig
Camp de futbol de Ponent
Camp de futbol de Can Gili
Camp de futbol de la Font Verda
Pistes de Petanca
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•

Servei Municipal
d'Esports
(Programes i
serveis)

- Escola esportiva municipal: El programa “Club a l’Escola” es porta a terme a les escoles publiques de Granollers
i està adreçat als nenes i nenes que cursen de 1r a 6è de Primària (de 5 a 12 anys). Té per objectiu complementar
l’educació dels nens i nenes amb l’iniciació a l’esport durant 3 hores setmanals. Cada escola escull la oferta
d’activitats esportives amb caràcter no competitiu que vol oferir d’entre les diferents opcions que ofereix l’Ajuntament.
A partir d’aquí, els diferents esports s’ofereixen als nens i nenes de les escoles, que els practiquen fora de l’horari
lectiu. Les sessions pràctiques a les escoles són dirigides pels entrenadors dels diferents clubs i entitats esportives
de la ciutat. Les famílies han d’abonar una quota de 65€ anuals per accedir a aquest servei.
- Programa de beques esportives per a infants i joves d’entre 6 i 16 anys : Es tracta d’un programa iniciat l’any
2009 a través del qual s’ajuda als infants a cobrir el preu de l’activitat esportiva que realitzen. Així doncs, un dels
requisits és que ja estiguin inscrits en algun Club esportiu de la ciutat, en alguna escola esportiva o bé en alguna
activitat extraescolar esportiva d’un Centre d’Ensenyament públic o concertat. Per tal de concedir les beques,
s’utilitza una fórmula en funció de la renda familiar i del nombre fills (IPREM). Les beques tenen un import màxim de
100 euros pel què fa a les activitats federades i de 50 euros per a les esportives-escolars.
- Instal·lacions esportives a l’espai públic: L’any 2007 l’Ajuntament de Granollers va instal·lar elements esportius
a 6 espais públics de la ciutat amb l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva més enllà de les instal·lacions
esportives convencionals. A través del programa, es van col·locar cistelles de bàsquet, porteries, taules de tenis
taula antivandàliques i diferents aparells per a la pràctica esportiva. Aquests elements es troben als parcs de Ponent
i Congost, un espai públic entre el C. d'Arenys i el passeig de la Conca del Besòs, els jardins de la Bòbila (Granollers
Nord), el carrer dels Cingles de Bertí (Font Verda) i els jardins d'Apel·les Mestres (Joan Prim Centre). Un altre recurs
esportiu de la ciutat és el recorregut senyalitzat durant 10 Km que es troba en el Passeig fluvial.
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- Curs de natació escolar: L’objectiu és que els nens i nenes de les escoles públiques de Granollers puguin accedir
a l’aprenentatge de la natació. Els alumnes fan una sessió setmanal d’activitat aquàtica d’una hora setmanal a la
Piscina Municipal, dins del seu horari escolar. S’adreça a nens i nenes de 2n de primària i es realitza d’octubre a
juny. A cada grup hi ha 30 alumnes i tots els participants estan becats per l’Ajuntament i per tant és una activitat
gratuïta.
- Escalada al rocòdrom de l’AEG: Es tracta d’una activitat que es troba emmarcada dins de la Guia d’Activitats i
Recursos per als centres educatius de Granollers. S’ofereix Fer activitat física i escalar dintre de rocòdrom cobert de
l'AEG i s’adreça a Primària i a ESO. Cada sessió dura 2 hores i hi poden haver fins a 20-25 alumnes per grup. Les
classes es fan durant el matí (9h a 13h) i tenen un preu de 5-6€ que pot variar en funció del número d’alumnes i els
monitors que es necessitin.
- Diada de la bicicleta: És un esdeveniment esportiu obert a tothom i per a tota la família amb inscripció gratuïta. A
l’edició de l’any 2017, celebrada el dia 24 de setembre, el recorregut marcat era de 12 Km i anava des del Parc
Torras Vilà fins a la Plaça de la Porxada. A part del recorregut, els dos dissabtes previs es van celebrar activitats
recreatives obertes i dirigides a tothom a la Plaça Maluquer i Salvador. Per als infants hi havia tallers relacionats amb
la bicicleta i inflables.
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•

Entitats
esportives
Granollers

de

L'esport a Granollers té molta tradició i hi podem trobar a més de 80 entitats registrades. A continuació es presenten
les que treballen més directament amb infants i adolescents:
AE CARLES VALLBONA

CLUB ESCACS GRANOLLERS

AE CELESTÍ BELLERA

CLUB FUTBOL AMERICÀ GRANOLLERS
FÈNIX
CLUB FUTBOL FINSOBE

AE ESCOLA PIA GRANOLLERS

CLUB FUTBOL PONENT

CLUB ESQUÍ GRANOLLERS

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA GRANOLLERS

CLUB FUTBOL PRIMER DE MAIG

ESPORT CLUB GRANOLLERS

AMPA ESCOLA M.ANNA MOGAS

CLUB HANDBOL PLATJA GRANOLLERS

FUTBOL CLUB MAQUINA VIEJA

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE TAI-TXI TXUAN

SOCIETAT ESPORTIVA PESCADORS DE
GRANOLLERS
SOCIETAT OCELLAIRE ANTIGA
GRANOLLERS
CLUB NATACIÓ GRANOLLERS

TENNIS PADEL GRANOLLERS

CLUB RUGBY SPARTANS GRANOLLERS

CLUB HAPKIDO GRANOLLERS

C.E.F.S. GRANOLLERS CAN BASSA FUTBOL
SALA
CLUB AIKIDO GRANOLLERS

CLUB SWING GRANOLLERS

CLUB JUDO GRANOLLERS

CLUB COMBAT SAMBO VALLÈS

CLUB ATLÈTIC DEL VALLÈS

CLUB SAMBO GRANOLLERS

CLUB DEPORTIVO CATALÁN DE
LUCHAS OLÍMPICAS
CLUB EQUITACIÓ GRANOLLERS

CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS

CLUB TAEKWON-DO GRANOLLERS

CLUB BÀDMINTON IES ANTONI CUMELLA

CLUB TENNIS BELULLA

CLUB BALONMANO GRANOLLERS

CLUB TIR PRECISIÓ DE GRANOLLERS

CLUB BÀSQUET GRANOLLERS

CLUB TRIATLÓ GRANOLLERS

CLUB CICLISTA GRANOLLERS

ESCOLA DE BALL ESPORTIU PARTENAIRE

ASSOCIACIÓ GRANOLLERS ESPORTIVA
ASSOCIACIÓ PATINATGE ARTÍSTIC
GRANOLLERS
BILLAR CLUB GRANOLLERS
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3.5. Cultura
SERVEIS, RECURSOS O PROGRAMES RELACIONATS AMB LA CULTURA DELS QUÈ DISPOSA GRANOLLERS

Biblioteca Roca Umbert i Biblioteca Can Pedrals:
o Área infantil
o Clubs de lectura infantils i juvenils
o L’hora del conte
o L’hora menuda
o Kids time
o Story time
o Crazy Quiz
o Tallers d’escriptura per a joves
o Diversos tallers i activitats
o Cinema familiar i concerts
o Laboratori de lletres i imatges
o Activitats educatives per a escoles
Museu de Granollers
CULTURA

Museu de Ciències Naturals
Roca Umbert Fàbrica de les Arts:
o La Troca Centre de Cultura Popular i Tradicional
o Espai d’Arts
o Centre de Creació i Difusió Musical
o La Tèrmica
o CUB
Teatre Auditori de Granollers
Teatre de Ponent
Anem al teatre: activitats per a les escoles de Granollers
La història de la ciutat en cromos
Escola Taller de música Art-9
Escola de Dansa Àgueda Murillo
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Cicle festiu de cultura popular i tradicional (servei municipal de cultura)
Oficina de Foment creació jove (Gra, equipament juvenil)
•
Projecte Joves Creadors
•
Musik N Viu
•
BookCrossing
Entitats Culturals de Granollers:
•
Associació Cultural de Granollers – Roda d’espectacles,
•
Colla Castellers Xics de Granollers
•
“La Vaina”, esquitxos de contes,
•
Esbart dansaire de Granollers
•
Societat Coral Amics de la Unió
•
Pre-Coral Sol-Ixent
•
Orquestra de Cambra
•
Llançadora Associació d’Artistes
•
Casino de Granollers – Club de Ritme
•
Centre Cultural Andalús de Granollers
•
Colla dels blaus
•
Colla de diables
•
Drac de Granollers

•

Biblioteques

Les dues biblioteques públiques de Granollers són:

Roca Umbert
i

Biblioteca

Can

•

Pedrals

La Biblioteca Can Pedrals: és la central urbana i comarcal del Vallès Oriental. Inaugurada l'any
1995, està situada en un edifici de 1.282 m2. El seu fons inicial prové de l'anterior biblioteca
Francesc Tarafa, creada el 1926.

•

La Biblioteca Roca Umbert: és la biblioteca de proximitat de la zona sud de la ciutat. Inaugurada el
2 d'abril de 2005 i amb un espai de 1.727 m2, s'engloba dins l'àrea de difusió del projecte Roca
Umbert Fàbrica de les Arts
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•

Els objectius principals de les biblioteques en relació a la infància són els següents:
Biblioteques
Roca Umbert
i

Biblioteca

•
Can •

Pedrals

Potenciar la biblioteca com un espai familiar.
Promoure el gust per la lectura entre els infants i fomentar el plaer de llegir a través del joc i del lleure des
dels primers anys.

•

Reforçar vincles afectius mitjançant la lectura compartida i les activitats d’animació a la lectura.

•

Facilitar la consulta del fons d’interès en relació a l’educació dels fills.

•

Donar suport a la formació i a l’ensenyament formal dels infants.

Les Biblioteques ofereixen diferents serveis i recursos per a infants i joves:
o

Àrea Infantil: espai destinat als nens i nenes de 4 a 12 anys, on es pot: llegir, buscar informació,
mirar pel·lícules, escoltar música, navegar per Internet i participar en els tallers i les activitats que
s’hi realitzen periòdicament.

o

Informació i consulta: es disposa d'un fons especialitzat i adaptat a les diferents franges d'edat. Es
diferencien l'àrea de coneixements i l'àrea d'imaginació (còmics, revistes, novel·les, contes...)

o

Accés a Internet i servei d'ofimàtica: per tenir-hi accés cal portar el carnet de la biblioteca i tenir
l'autorització dels pares i/o tutors legals.

o

Servei de préstec: mitjançant aquest servei s'ofereix la possibilitat de treure els diversos
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documents (llibres, revistes, vídeos, Cds..) de la biblioteca. Per utilitzar el servei de préstec, els
usuaris han de tenir el carnet de la biblioteca.
o
•

adults) puguin concentrar-se i realizar-hi activitats d’estudi.

Biblioteques
Roca Umbert
i

Biblioteca

Sales d’estudi: Les biblioteques disposen de sales d’estudi perquè (sobre tot adolescents, joves i

o

Diverses activitats i cursos adreçats a diferents franges d’edat: Al llarg de l’any, les
biblioteques programes cursos de diferents temàtiques, per exemple de taller de còmic autobiogràfic

Can

(per a joves), de programació d’APPs, de tallers familiars per a programar contes, etc. Són doncs

Pedrals

un recurs formatiu gratuït adreçat sobre tot a joves i també a famílies.
o

Clubs de lectura: Organitzats en diferents franges d’edat (de 7 a 11 anys i de 12 a 16 anys).

o

L’hora del conte: Històries per imaginar i descobrir el món per a famílies amb infants a partir de 3
anys.

o

L’hora menuda: Contes (alguns d’ells musicats) adreçat a nens i nenes de 16 a 36 mesos. Hi ha la
versió de Kids Time, en anglès.

o

Story Time: Contes en anglès. A partir de 4 anys.

o

Crazy Quiz: Conversa en anglès participativa i divertida, a partir de jocs lingüístics, manuals,
musicals,… per a nens i nenes de 8 a 12 anys.

o

Escriure’t. Taller d’escriptura: Taller adreçat a joves de 12 a 16 anys.

o

Activitats educatives per a escoles: Cada any, es programen una sèrie d’activitats adreçades a
les escoles dintre de la Rocaumbert, Fàbrica de les Arts. Aquestes, es divideixen segons els cicles
educatius i van des del coneixement de La Troca (Centre de Cultura Popular i tradicional) fins a
tallers de consum responsable, ciència i divulgació.
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o

Laboratori de lletres i imatges: Mensualment s’organitzen uns espais de creació (laboratoris) on
s’hi convida a les famílies a experimentar al voltant de la lectura: llegir amb tots els sentits, la lectura
d’imatges i sons, la creació literària com un joc, la imaginació poètica com a forma artística

•

Museu de Granollers

Ubicat al Carrer d’Anselm Clavé 40-42, els seus objectius són apropar i fomentar el coneixement de l’art, la
història, les ciències i el patrimoni cultural i natural als infants de Granollers, a través d’activitats diverses de
caràcter formatiu i/o lúdic i en l’àmbit de la formació reglada o informal. Es realitzen activitats pedagògiques i
visites guiades didàctiques que s'ofereixen a les escoles (des de P3 fins a Batxillerat) i que tenen com a eixos
principals les ciències naturals, l'art, les pràctiques artístiques i les ciències socials en tres espais diferents: el
Museu Central, el Museu de Ciències, la Tela, i l'Adoberia (Centre d'Interpretació històrica del Granollers
Medieval). Les activitats ofertes a grups escolars també es poden reconvertir en tallers familiars.

•

Museu de Ciències
Naturals
Granollers

de

L’any 2012, el Museu va ampliar les seves instal·lacions connectant un nou edifici amb La Tela, la seu del
museu des de 1987. En el Museu, que recentment ha celebrat els seu 30 anys d’existència, hi podem trobar
exposicions divulgatives sobre temàtiques naturals i també s’hi realitzen activitats didàctiques, destinades als
infants i joves des de la llar d’infants fins a Batxillerat, relacionades amb les ciències naturals, el medi ambient i
el patrimoni natural. L'acció educadora del Museu té com a objectiu estimular la curiositat, l’anàlisi i el
coneixement a través de l’experiència vivencial, l’observació i la manipulació directa i l’experimentació pràctica.
Les activitats escolars proposades són un recurs que fomenta emocions positives i de respecte pel medi
natural i l’entorn i ajuda a desvetllar l’esperit científic i de recerca en els escolars. Per altra banda, el museu
també proposa tallers familiars els diumenges en els Diumenges de ciència, una proposta que acosta el
coneixement científic de manera participativa.

•

Roca Umbert

És una antiga fàbrica tèxtil de 20.000 m2 reconvertida en un gran centre de creació contemporània. El seu
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Fàbrica de les Arts

caràcter disciplinar i l'enfoc integral de la creació, que comprèn la investigació, la formació, la producció, la
difusió i la conservació són els eixos d'acció que conformen Roca Umbert fàbrica de les arts, i la seva activitat
es va intensificant a mesura que avancen també la rehabilitació de les seves naus. Disposa de deiferents
espais:
o

La Troca. Centre de Cultura Popular i Tradicional: Aquest equipament acull les entitats locals que
promouen iniciatives de recerca, difusió, formació i producció vinculades a l’àmbit de la cultura d’arrel
tradicional a Granollers, i dinamitza i difon totes aquelles expressions vinculades a la cultura d’arrel
tradicional. Durant les programacions d’activitats de caràcter trimestral sovint s’organitzen tallers per a
públic infantil a partir de 4 anys que tenen com a denominador comú la difusió de qualsevol
manifestació que tingui a veure amb la cultura popular i tradicional: Taller de Nadal, Taller de fanalets,
Taller de panellets, Taller de Carnestoltes, etc. També s’organitzen tallers musicals de gralla i de
percussió adreçats a infants de més de 8 anys , tallers de danses adreçats a totes les edats i altres
tallers infantils. S’ha de consultar la programació anual perquè s’organitzen diverses activitats per a tots
els públics.

o

Espai d’Arts: És un centre d’art destinat a afavorir la creació contemporània i difondre-la. Té una sala
expositiva i tres tallers per a artistes. L'Espai d'Arts vol apropar la creació contemporània, mostrar les
fases de producció d’una obra d’art i provocar un pensament crític de les arts. L’oferta es concreta en
visites als espais i exposicions i tallers educatius adaptades als diferents nivells educatius.

o

Centre de Creació i Difusió musical: És un centre pensat com a centre de creació, formació,
intercanvi, exhibició i difusió de la música en viu, que dona suport als creadors i que fa ofereix una
programació estable de qualitat i diversa.
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o

La Tèrmica: És una construcció singular on antigament es produïa l'energia que la fàbrica tèxtil
necessitava. Actualment es va reconvertint en un centre d'interpretació del passat industrial i s'ofereixen
visites per conèixer la història i el funcionament de la central tèrmica.

o

CUB: És un espai que ofereix espais d'assaig, estudi d'enregistrament i assessorament musical a les
formacions musicals joves fomentant-ne la producció i la creació.

S’hi realitzen espectacles per a tots els públics al llarg de tot l’any, en concret per als infants i adolescents s’hi
•

Teatre Auditori de
Granollers

realitzen
o

Espectacles i activitats pensades per als més petits, programades habitualment de gener a maig i
d’octubre a desembre. Es tracta d’espectacles molt diversos que van des de la música clàssica o rock,
dansa o circ. .

o

En motiu del 15è aniversari del teatre, s’hi ha programat una sèrie de visites guiades teatralitzades per
conèixer el teatre i gaudir d’una representació de titelles.

•

Teatre de Ponent

Aquest equipament vol promoure el gust i l’atracció pel teatre entre els infants i joves. A l’espai s’hi realitza el
projecte Teatre i Literatura, una proposta adreçada als alumnes dels cursos de Batxillerat, amb l’objectiu
d’estimular la lectura de les obres que formen part del currículum escolar mitjançant la seva
escenificació.Teatre i Literatura es serveix del joc teatral com a suport didàctic per comprendre millor les obres
de la literatura catalana i castellana.

•

Anem al teatre
(activitats per a les
escoles)

Cada any, es proposen una sèrie d’activitats d’arts escèniques a les escoles, i per a totes les etapes
educatives, amb l’objectiu d’anar formant els nens i les nenes, els nois i les noies en la capacitat d’observar,
entendre, gaudir i valorar una activitat cultural, per ajudar a la formació més completa de les persones i així
contribuir a crear nous públics de teatre, música, dansa i cinema, i d’educació de la sensibilitat artística. Per
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altra banda, es garanteix la igualtat d’oportunitats d’accés dels alumnes a les activitats artístiques amb uns
preus assequibles i s’afavoreix la coneixença i identificació dels espais escènics del municipi i del seu
entorn. Les obres es realitzen al centre cultural.
•

Història de la ciutat
en cromos

L’associació Semproniana va editar el llibre “Una història granollerina” i s’ha fet àlbum de cromos que recull la
història de Granollers. L’objectiu és la creació de materials i activitats que ajudin a la fomentar la coneixença de
la història de Granollers i els destinataris són alumnes de Primària i de Secundària. El curs 2016-2017 hi han
participat gairebé tots els centres educatius de la ciutat i també el grup d’alumnes nouvinguts de 16 a 18 anys.

•

Escola Taller de
música Art-9

L’objectiu d’aquest centre és l’educació musical. Per això realitza diferents activitats per a totes les edats:
cursos per a nadons d’estimulació emocional a través de la veu, tallers de sensibilització per a infants de 3 a 7
anys, Casals d’estiu, un programa especial d’activitats per a les AMPES, llenguatge musical graus elemental i
mitjà, classes d’instruments clàssics i moderns, grups de coral amb intercanvis, trobades i viatges i conjunts
instrumentals i combos.

•

Escola de Dansa
Àgueda Murillo

L’objectiu d’aquest centre és introduir els infants, a partir dels quatre anys, en el món de la dansa i del
moviment. Dels 4 als 18 anys es realitzen: classes d’iniciació a la dansa i al moviment per a nens i nenes a
partir dels 4 anys en les quals es treballa de manera lúdica i divertida mitjançant el joc rítmic i motriu, treballant
els passos locomotors bàsics, estiraments, percepció del ritme i de l’espai. L’objectiu és aconseguir un millor
control sobre el propi cos. També s’hi realitzen casals d’estiu i pilates.

•

Cicle festiu de
cultura popular i
tradicional (Servei
municipal de cultura)

El Servei de Cultura organitza activitats adreçades als infants i les seves famílies per a la difusió del cicle festiu
tradicional: Nadal i Reis, Carnestoltes, Festes de l’Ascensió i Festa Major. En concret, les activitats que es
realitzen en relació amb el cicle festiu són: patges a les escoles, patges als barris, cavalcada de Reis, rua de
Carmestoltes i animació infantil, espectacles infantils durant l’Ascensió, espectacles infantils a la Festa Major i
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actes de difusió del patrimoni festiu de la ciutat en relació amb la festa de Blancs i Blaus.
•

Oficina de Foment
creació jove

Des del Gra es promou formar, exhibir i difondre la feina de joves amb inquietuds artístiques. La voluntat és
visualitzar millor els recursos existents en l’àmbit artístic i els programes que es fan i inventariar el conjunt
d’artistes locals per tal de poder disposar d’una font de recursos quan es programen activitats. Es realitza
principalment al Gra i és coordina entre el Servei de Joventut i el Servei de Cultura.
o

Projecte Joves creadors (joves i art): El projecte Joves Creadors Joves Creadors pretén donar
suport a entitats juvenils i grups de joves per tal que puguin realitzar les seves accions, així com
potenciar nous grups de joves i/o individus, amb la intenció de generar quelcom amb i per la comunitat,
però sobretot per donar l'opció i l'oportunitat al jove de generar, crear i construir accions socials,
educatives i participatives amb la finalitat de proporcionar un teixit associatiu i social. Hi ha diferents
disciplines: música, Arts escèniques, Disseny gràfic, Audiovisual i il·lustració i còmic.

o

Musik n viu: Musik N Viu és un festival de música en directe que va néixer l'any 2005 fruit de la
demanda de diverses entitats i grups de joves que reclamaven la manca d'espais d'oci nocturn a la
ciutat. L'objectiu del festival és oferir els joves una alternativa d'oci nocturn a l'estiu, programada i
gestionada conjuntament amb les entitats, que aposta per la música en directe amb una programació
que, en conjunt, constitueixi una oferta atractiva per als joves i un espai adequat per a la celebració de
concerts. El Festival té lloc de cara els mesos de juny/ juliol en diferents espais de la ciutat. Un segon
objectiu associat és el d’enfortir les entitats i grups de joves i les relacions entre elles per tal de
potenciar els grups de música amateurs del Vallès Oriental. Es coordina entre el Servei de Joventut,
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Salut Pública i Cultura.
o

BookCrossing: El GRA és un punt de recollida i deslliurament del fenomen "Bookcrossing" . Al llarg de
tot l'any es recullen llibres que la gent ja no vol i que estiguin en bon estat, es registren i es deixen
lliures per la ciutat de Granollers perquè tothom els pugui trobar. Hi ha uns mapes de Bookcrossing que
faciliten trobar els llibres. Tota una aposta jove pels amants de la lectura.

•

Entitats culturals de
Granollers:

• Associació Cultural de Granollers:
o

Roda d’espectacles: Aquesta entitat treballa per mantenir una programació variada, de qualitat i
pensada per a les diferents edats a qui va adreçada, així com incrementar l’afició i els aficionats al
teatre. Realitza una programació estable d’espectacles infantils: titelles, teatre, música, pallassos,
cinema, etc. adreçada al públic familiar amb infants a partir dels 3 anys. També realitza activitats per a
les escoles de cinema, música, teatre i dansa. Algunes activitats a destacar són:

o

Cantània:

És un projecte musical que s'ofereix des de fa uns quants anys al Teatre Auditori de

Granollers de gran vàlua formativa pels especialistes de música de les escoles de primària i de vivència
musical pels seus alumnes. És un projecte produït per l'Auditori de Barcelona i molt ben valorat per les
escoles i les famílies.
o

Petit Cineclub: es tracta d’un projecte de difusió del cinema independent i de qualitat per al públic
familiar, el Petit Cineclub. Aquestes sessions busquen que el nens i nenes de 5 a 10 anys es familiaritzin
amb un tipus de pel·lícules que no es poden trobar habitualment en cinemes i a uns preus molt
assequibles.
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o

Tots dansen: Tots dansen és un projecte basat en el Tot Dansa, d’àmbit barceloní i participat
pel Mercat de les Flors, l’Institut del Teatre i l’Institut Municipal d'Educació de Barcelona. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és acostar la dansa contemporània als joves a través dels seus instituts.

• Colla Castellera Xics de Granollers: L’objectiu principal de la Colla és passar-s’ho bé fent castells tot
progressant en la tècnica i qualitat de les construccions. El repte és l’autosuperació com a grup de
persones que realitzen diferents tasques amb un mateix fi. Els infants comencen a participar en els
castells en estructures petites en funció de les seves habilitats i capacitats. A part també realitzen tot
tipus d’activitats lúdiques i culturals al llarg de l'any, com: colònies, activitats festives tradicionals, etc.
Els castells tenen els mateixos avantatges que la pràctica amateur de molts esports: desenvolupa la
constància, l’esperit de superació i els hàbits saludables, millora la condició física i psíquica, fomenta les
relacions socials amb gent de totes les edats, l’empatia, el treball en grup i l’autoestima.
• “La Vaina”, esquitxos de contes: La Vaina promou la tradició oral i porta el missatge dels contes a través
de la seva màgia per al creixement i desenvolupament de l’infant. Dóna a conèixer la cultura i la seva
diversitat amb les eines que han tingut des de sempre els narradors: la mirada, el gest i la paraula. Vol
fer gaudir els nens i les nenes de tot allò que porten els contes: sensacions, colors, follets i fades,
bruixes… i endinsar-los en un món on la fantasia és l’únic vehicle per gaudir en llibertat. Es realitzen
sessions de contes per a infants a partir de 4 anys.
• Esbart dansaire de Granollers: Els seus objectius són ensenyar danses tradicionals catalanes, participar
en les ballades organitzades a Granollers o a diferents pobles de Catalunya i tot allò que es desprèn de
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la dansa (psicomotricitat, pertinença a un grup...) a més de fomentar la relació de grup. Per a nens i
nenes a partir dels 4 anys es realitzen diferents activitats:
o

Assajar 1h30 o 2 hores a la setmana (segons edat).

o

Exercicis de psicomotricitat preparatoris per a la dansa.

o

Aprendre punts i passos de dansa. Aprendre danses.

o

Participació en actuacions tant al carrer com en teatres.

o

Durant l’any es fa alguna sortida de lleure i unes colònies de tres dies al final del curs.

• Societat Coral Amics de la Unió: El seu objectiu és oferir als infants una formació per tal d'adquirir una
sensibilització musical treballant la cançó, la oïda, la improvisació i el moviment; per tal de desenvolupar
la creativitat, la psicomotricitat i la capacitat de concentració i cooperació. Per a infants a partir de P3 es
realitzen: classes de música, llenguatge musical, participació en el cor, aprenentatge d'instruments.
• Coral Sol-Ixent i Albada: Els seus objectius són introduir els infants en el món de la música, el cant coral i
la tècnica vocal a través de dinàmiques d’aprenentatge que potencien les diferents competències
musicals relacionades amb la veu i el cant, per tal que gaudeixin del cant i la música vocal. Els infants
poden començar a partir dels 3 anys, i s’estructura en:
o

Sol ixent petits: infants des de P4 fins a 2n de primària.

o

Sol ixent grans: infants des de 3r de primària fins a tercer d’ESO.

Realitzen diferents activitats: un assaig setmanal i diferents actuacions durant el curs, una trobada nadalenca
pròpia en què participen cors d’arreu de Catalunya, participació, des dels cors més grans fins a les
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celebracions litúrgiques de la parròquia, sortides familiars i participació en els actes de la federació catalana de
puericantores, projecte coral que es desenvolupa al llarg del segon i tercer trimestre (cantata, enregistrament
CD, intercanvis...).
• Orquestra de Cambra: Des dels seus inicis, el projecte artístic de l'Orquestra de Cambra de Granollers ha
mantingut un compromís ferm amb la formació d'espectadors i la creació de nous públics per a la
música clàssica, i amb la creació de projectes que afavoreixin la utilització de la música com a
instrument per aproximar la cultura a la ciutadania. L’orquestra, a part de tenir una oferta familiar
estable, ofereix diferents projectes socials i educatius com ara visites guiades per a escolars i també
oferint petits concerts i apropant la música, en la seva vessant més terapèutica, als malalts de l’Hospital
de Granollers, als usuaris amb disminucions psíquiques de la Fundació Vallès i als presos amb
disminucions psíquiques de la presó Quatre camins, tot organitzant petits concerts, Tallers i xerrades
• Llançadora Associació d’Artistes: Entitat dedicada a la formació, producció i difusió artística. Facilita la
relació entre artistes de diferents disciplines i fomenta les relacions amb els nouvinguts i gent amb
problemes socials. Va destinat a persones a partir de 4 anys i per a totes les edats. Es realitzen cursos i
tallers de: teatre, tècniques de circ, circ per a pares i fills (totes les edats), dansa, plàstica, escoleta
d’estiu de les arts (a partir de 4 anys), tallers de teatre per a escoles o tallers de circ per a escoles.
• Casino de Granollers Club de Ritme: El Casino de Granollers ofereix a la ciutat una sèrie d’activitats
socials, culturals i recreatives. Es realitzen classes de dibuix per infants a partir de 6 anys.
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• Centro Cultural Andaluz de Granollers: L’objectiu d’aquesta entitat és oferir Andalusia des de la llunyania
sense oblidar la cultura catalana. Realitza diferents activitats per a nens i nenes a partir de 4 anys:
flamenc, sevillanes, guitarra, cajón flamenco, etc.
• Colla dels Blaus: Entitat sense ànim de lucre, que conjuntament amb la Colla dels Blancs de Granollers i
en conveni amb l’Ajuntament de Granollers, s’encarrega d’organitzar la Festa Major dels Blancs i els
Blaus de Granollers. Dins de Blaus hi ha diferents colles infantils, com són els Draguets Blaus, els Peus
Blaus i els Torets. També hi ha altres grups que tenen secció infantil: les Dones de Dena, la Colla de
Ball de Bastons de Blaus o la Guita dels Blaus.
• Colla de diables: Té per objectiu Promoure la cultura popular i tradicional del ball de diables. Es fan tallers
per a infants a partir de 7 anys per aprendre a cremar, tocar els timbals i altres accions associades.
• Drac de Granollers: Els nens i nenes a partir de 8 anys poden participar en les activitats del Drac Petit com
a portadors de la figura en les diferents actuacions que realitzem tant a Granollers, dins La Mostra de
Bestiari de Foc, que té lloc en el marc de la Fira i Festes de l’Ascensió, o també per la Festa Major de
Blancs i Blaus, com en altres poblacions on som convidats. També els convidem a participar com a
espectadors de les actuacions o activament en els diversos tallers que oferim.
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3.6. Lleure/Oci

Itineraris El Gra-Casals d’Estiu

El Servei de Joventut organitza els itineraris d’estiu per a joves . Taula 44. Nombre de participants en els Itineraris d'estiu
L’any 2017 en van poder gaudir un 80 joves,, havent
havent-se duplicat les Juvenils (organitzats pel Servei de Juventut de l'Ajuntament de
places disponibles. A l’edició del 2017, els joves van poder proposar Granollers) per a joves de 12 a 16 anys
quines temàtiques volien incloure en els itineraris, com ara
Sketching: còmic i il·lustració;
stració; cor jove modern; mou
mou-te en bicicleta;

Fins l'any 2016
Any 2017

40 joves
80 joves

consciencia't i relaxa't; escriptura creativa.
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SERVEIS, RECURSOS O PROGRAMES RELACIONATS AMB EL LLEURE DELS QUÈ DISPOSA GRANOLLERS

Centre Cívics: Can Bassa, Can Gili, Jaume Oller
Espai Kanalla
Gra, equipament juvenil i Servei municipal de Joventut:

LLEURE

Projectes:
•
•
•
•
•
•
•
Serveis:
•
•
•
•
•

Espais de dinamització
Programació semestral de formacions (0-16 anys)
Programació semestral de formació 12-16 anys. Programa Etcètera.
Programació de cursos i tallers per a joves de 16 a 35 anys
Projectes de dinamització juvenil.
PIDCES
DNit: Programació semestral d’activitats obertes i cicle d’oci alternatiu

Oficina Jove del Vallès Oriental
Cessió de sales
Sales d’estudi
Espai relacional amb servei de bar
Servei de suport a iniciatives juvenils

Casals d’estiu destinats a infants de 3 a 16 anys organitzats per l’Ajuntament de Granollers
Casals d'estiu destinats a Joves de 12 a 16 anys organitzats pel servei de Joventut (Ajuntament de Granollers)
Parc Infantil de Nadal de Granollers (PINGRA)
Entitats de lleure:
•
Colònies Mare de Déu de Fàtima
•
Colònies Sant Esteve
•
Esplai Guai! De Palou
•
Agrupament Escolta Sant Esteve de Granollers
•
Estel del matí
•
Esplai d'Assís
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•

Centres cívics

Els Centres Cívics de Granollers són espais municipals de caràcter comunitari que tenen la missió d’impulsar el
teixit associatiu i incrementar la participació i el dinamisme de la ciutadania, amb la finalitat de millorar la
qualitat de vida de les persones del barri en què s’ubiquen i, per extensió, de la ciutat. Granollers disposa de
cinc Centre Cívics:

•

GRA equipament
Juvenil

-

Can Bassa situat a la Plaça de Joan Oliver, 1.

-

Can Gili que està al Camí Vell de Lliçà d’Amunt, 1.

-

Jaume Oller ubicat al carrer de la Mare de Déu de Montserrat, 47.

-

Nord situat al carrer del Lledoner, 6.

-

Palou que està al passeig de Francesc Fàbregas, s/n.

El Gra és el punt de referència per a totes les persones joves de Granollers i el Vallès Oriental, per facilitar-los
eines que els permetin, en tant que ciutadans, elaborar el seu propi projecte de vida, en la vessant individual i/o
col·lectiva. L’equipament va adreçat prioritàriament al grup de ciutadans situat entre els 12 i els 30 anys.
L’apropament a aquest ampli grup es diferència entre adolescents (12 a 16/17 anys) i joves (16/17 a 30 anys).
El Gra es defineix com un equipament que propugna la igualtat entre tots els seus membres i el rebuig de
qualsevol forma de violència, marginació, intolerància i discriminació, i atent a la promoció d’actituds universals
de solidaritat entre les diferents cultures, el coneixement de l’entorn i el patrimoni historicocultural, així com el
respecte al medi ambient. El Gra dóna suport i realitza un acompanyament en els projectes desenvolupats per
les entitats de lleure, entitats juvenils i grups de joves (adolescents). Els seus objectius són:
•

Promoure la participació juvenil, per tal d’implicar de forma directe a les entitats i grups de joves en la
definició i execució de les polítiques de joventut de Granollers.
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•

Oferir espais, suport i recursos als joves per la seva emancipació (orientació laboral, acadèmica i
associacionisme així com acompanyament en el desenvolupament dels seus projectes vitals,
especialment col·lectius.

•

Potenciar entre els joves un oci actiu, educatiu i alternatiu.
Oferir serveis que donin resposta a les necessitats dels joves del Vallès Oriental quant a assessorament
i recerca d’informació.
Difondre el que es promou a la ciutat i comarca per als joves.
Oferir un recurs destinat a millorar i facilitar el treball dels diferents professionals que treballen amb
joves.

- Espais de dinamització: Consisteix en dinamitzar els grups d’adolescents als espais joves dels Centres
•

Servei municipal de
Joventut

Cívics i apropar la informació d’interès juvenil als barris i a la ciutat. Hi ha una dedicació setmanal per part
d'un/a dinamitzador/a a les tres zones de la ciutat (Nord, Centre i Sud), i als equipaments que queden
compresos a les zones de referència. Aquest projecte es treballa amb Centres Cívics, Centres Oberts i
educadors/es de medi obert de Serveis Socials.
- Suport a iniciatives juvenils: El servei de Suport a Iniciatives Juvenils forma part del programa de
Participació i Dinamització juvenil. En el marc d'aquest programa es desenvolupen diversos projectes i
activitats amb l'objectiu de detectar interessos i iniciatives dels joves, crear referents i promoure la participació.
-Programa Etcètera: El programa etcètera s’emmarca com a prova pilot del projecte Educació 360. Ofereix
una sèrie de tallers educatius municipals per a joves en horari de tarda. Els tallers i cursos s’adrecen a joves de
12 a 16 anys i van des del còmic a tallers de danses, fotografia i jocs. La tercera edició del programa inclou els
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anomenats programes BINOMI, on s’obren diferents espais educatius de la ciutat (el centre cívic de Can
Bassa, Can Gili i l’Institut Marta Estrada) per tal de combinar interessos i estudi. La combinació de reforç
escolar amb Multiesports o tallers de cultures urbanes està sent avaluat com a programa pilot del projecte
d’Educació 360.

- Programació de cursos i tallers per a joves de 16 a 35 anys: Des de El Gra i impulsades pel Servei de
Joventut, cada any es programen activitats i tallers per a joves, partint de la participació i també oferint serveis
d’orientació i informació. Així doncs, la oferta és àmplia i va des de tallers més creatius, de continguts
acadèmics o d’educació emocional.
- Taula formació TIC Granollers: L’objectiu és garantir que persones que ja tenen coneixements d’informàtica
puguin aprendre a fer servir noves aplicacions que els puguin permetre desenvolupar-se personalment,
professionalment i socialment. Es realitzen cursos gratuïts, en programari lliure i en català per a joves. La
gestió dels cursos es fa des del Gra, que demana els cursos a fer anualment. Es realitza des del CTUG, el Gra
i el Centre Cívic Nord.
- PIDCES: Amb aquest programa es pretén, d’una banda potenciar la participació juvenil i de l’altra, oferir als
joves tota aquella informació i recursos juvenils que en l’àmbit municipal i en l'extra municipal poden obtenir.
Aquests recursos els farem arribar mitjançant el Punt d'Informació i Dinamització als Centres d'Ensenyament
Secundari, tot fent activitats diverses: reunions de delegats/des, sessions formatives, accions participatives,
entre d’altres.
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Els objectius d’aquest programa són els següents:
• Fomentar la participació dels joves dins l’àmbit educatiu, com ara la participació dins el
consell escolar, els sindicats d’estudiants, etc.
• Donar informació i assessorament sobre temes d’interès juvenil.
• Fomentar l’associacionisme juvenil.
• Potenciar la participació dels joves estudiants en diverses activitats, organitzades per
l’institut o bé per ells mateixos, dins i fora de l’institut.
• Fomentar la interrelació dels centres d’ensenyament, així com la dels seus representants
estudiantils, delegats, consellers, associacions d’estudiants, etc.
• Potenciar la participació dels joves en les campanyes específiques dedicades a temes d’especial
interès pels joves: ensenyament, salut, feina, lleure, viatges, etc.
-DNit. Programació d’activitats i espectacles oberts i cicle d’oci alternatiu: El programa del DNIT neix
l'any 2008-09 amb l'obertura del nou equipament juvenil i amb la intenció d'oferir un oci nocturn i alternatiu a la
ciutat de Granollers. Dirigit a un públic jove-adult la intenció d'aquest programa és proporcionar a la ciutat de
Granollers nits amb espectacles de varietats i amb entrada lliure.
•

Casals

d’estiu

destinats a Infants
de 3 a 16 anys

La finalitat és donar resposta a una necessitat social: cobrir l’atenció dels infants durant el període de l’any en
què no coincideixen les vacances escolars i familiars. Les activitats segueixen una metodologia ludicoeducativa, de caire participatiu, girant al voltant del centre d’interès i serveixen per treballar diferents aspectes
de la vida quotidiana dels nens i nens de Granollers, i per conèixer en profunditat la ciutat.

•

Casals d’estiu per a

La proposta del Servei de Joventut dins la campanya de ciutat "Fes-te l'Estiu" és oferir els i les joves de 12 a 16
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joves de 12 a 16 anys un casal d'estiu diferent on es pot triar entre diferents tallers creatius. De dilluns a dijous es proposa
anys

realitzar un itinerari personalitzat, a partir d'una proposta variada de blocs temàtics que es desenvolupa en
diferents espais de la ciutat, i els divendres s'anirà a la piscina municipal. Els itineraris del Gra es porten a
terme en el període de juny-juliol.
El PINGRA dóna servei en el tema del lleure durant les festes de Nadal, el 27, 28 i 29 de desembre.

•

•

S’ofereixen tot tipus d’activitats, tant pels infants com pels pares i mares o ambdós conjuntament: esports,
Parc

Infantil

de tallers de manualitats, música, jocs d'ordinador, inflables, tobogan gegant, piscina de boles gegant, laberint,
Nadal de Granollers espai de nadons, jocs de psicomotricitat, jocs cooperatius, maquillatge, etc. Es realitza al Palau Olímpic de
(PINGRA)

Granollers.

Entitats de lleure de

• Colònies Mare de Déu de Fàtima: Centre adscrit a la Parròquia de Fàtima, s’adreça a infants de 6 a 14

Granollers

anys i realitzen 9 dies de colònies al juliol amb gimcanes, jocs, tallers, activitats de nit, vetllades,
reflexions, educació en valors, etc.
• Colònies Sant Esteve: Els seus objectius són: conèixer una realitat diferent de la del dia a dia;
experimentar amb noves sensacions i noves persones; aprendre a ser autosuficients; conèixer millor el
país i la natura; familiaritzar-se amb el muntanyisme; ser tolerants amb les noves cultures i costums. Va
destinat a infants a partir dels 6 anys. Les activitats que realitza són:
Dues activitats mensuals: cada mes s'organitza una activitat el dissabte a la tarda (caminada, taller,
jocs, etc.) i una sortida de cap de setmana amb jocs, activitats, reflexions, caminades...
Una sortida al febrer en la qual es va alguna població amb neu.
Un precampament per Setmana Santa durant uns 3 o 4 dies.
Al maig, l'esplai organitza la Caminada Granollers-Montserrat, els infants hi participen pujant des de
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Monistrol a Montserrat.
A l’estiu es fa un campament al juliol o a l’agost durant uns deu dies.
• Esplai Guai! de Palou: L’Esplai Guai! De Palou realitza activitats els caps de setmana per a infants a partir
dels 4 fins els 17 anys. L’horari habitual és dissabte de 16h a 19h al Centre Cívic de Palou. Es fan jocs,
tallers, gimcanes, etc. També fa sortides de dos dies un cap de setmana al trimestre i excursions d’un
dia.
•

Agrupament Escolta Sant Esteve de Granollers: És una entitat d'educació en el lleure infantil i juvenil
amb llarga tradició a la ciutat. Forma part del moviment Escoltes i Guies de Catalunya. Els Escoltes es
proposen educar els nois i noies de Catalunya en el seu desenvolupament com a ciutadans
compromesos i cristians conscients. La proposta educativa de l'Agrupament Escolta Sant Esteve es
fonamenta en tres pilars bàsics: transcendència, País i persona. Ofereix als nens i nenes l’aprenentge
d’uns certs valors pels quals aposta el moviment escolta i guia fora del seu entorn habitual i en contacte
amb la natura. Alguns d’aquests valors són: la pau, els drets humans, la sostenibilitat, la participació, la
interculturalitat... Durant un mes, les unitats es troben tres vegades, dos dissabtes per fer cau durant
dues hores; i un cap de setmana per realitzar una sortida que dura tot el cap de setmana. Cada mes hi
ha una setmana que queda lliure. Els caus es realitzen els dissabtes a la tarda de les 16 a les 18 h. A
més dels caus i les sortides, totes les unitats culminen el curs educatiu amb el campament d’estiu que
sol durar una setmana.
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3.7. Salut
Discapacitat. Infants reconeguts amb algun tipus de discapacitat.

Tal i com podem veure en la Taula 45.. Infants i joves amb discapacitat. Comparativa territorial.
gràfica de l’evolució, el nombre
Població amb discapacitat
Total població
ha anat augmentant fins
arribar als 156 infants de 0 a
15 anys l’any 2016, essent la
franja de 5 a 15 anys la més
nombrosa amb 140 infants.

% Sobre total població

Fins a 4 Entre 5 i 15 Total 0 - 15
Entre 5 i 15 Total 0 - 15 Fins a 4 Entre 5 i 15 Total 0 - 15
anys
anys
anys
Fins a 4 anys anys
anys
anys
anys
anys

Granollers
16
Vallès Oriental 108
Prov BCN
1353
Catalunya
1979

140
1013
13754
19981

156
1121
15107
21960

2984
20686
270713
371234

6951
53386
643639
882785

9935
74072
914352
1254019

0,54%
0,52%
0,50%
0,53%

2,01%
1,90%
2,14%
2,26%

1,57%
1,51%
1,65%
1,75%

Aquests nombres representen
un 1,57% del total de la

Evolució nombre d’infants amb discapacitat.
discapacitat
1998-2016

població dels 0 a 15 anys de
Granollers, uns percentatges

200

que estan per sota de la

100

comarca però per sobre de les

0

89 97 102 99 93 92 99 88 84 81 77 81 88 92 106

136 146 156

dades provincials o a nivell
català.
Font: Padró municipal d’habitants 2016. Idescat.
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Dades sobre el consum de drogues entre els joves de 4t d’ESO

Figura 15. Consum de drogues entre els joves de 4t d’ESO
Segons l’enquesta “Hàbits relacionats amb la
salut entre els joves de 4t d’ESO”, gairebé la

54%

Ha fumat alguna vegada

45%

meitat dels adolescents de Granollers ha fumat
alguna vegada i ¾ parts d’aquests afirmen haver
begut. L’edat en què comencen a fer-ho
ho en

Ha begut alguna vegada

25%
74%

ambdós casos es situa als 13,8 anys.
Per altra banda, més d’un terç d’aquests 327
joves

han

afirmat

haver

consumit

Altres substàncies

altres

65%
35%

No
Sí

substàncies. L’edat d’inici d’aquest consum és
més elevada i es situa en els 14,22 anys.
EDAT PRIMERA VEGADA:
-

Tabac: 13,8
Alcohol: 13,8
Altres Substàncies: 14,22

Font: Enquesta Hàbits relacionats amb la salut. 4t ESO. Any 2016 n=327 (Total mostra)
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Dades sobre l’estat d’ànim entre els joves de 4t d’ESO

Una altra de les dades que s’analitzaven té a
veure

amb

l’estat

emocional

dels

Figura 16. Pregunta: Quantes vegades t’has sentit ...?

joves.

Sorprenen les dades que situen en un 37% i un
36% als joves que es senten sempre o sovint
molt cansats per fer coses o nerviosos o en
tensió.
La manca de motivació diària
a (em sento
avorrit/da de les coses) arriba fins a un 30%
dels joves i un 22% afirma tenir problemes per
dormir. En el seu conjunt, un 79% dels joves
tenen un estat d’ànim positiu, malgrat 2 de cada
10 el tenen negatiu i això pot comportar
conseqüències a molts nivells: familiars, de
relacions socials, estudis, etc.

Font:. Enquesta Hàbits relacionats amb la salut. 4t ESO. Any 2016. n=329 (Total mostra)

La perspectiva del benestar emocional dels
infants i dels joves és doncs un aspecte a tenir
en compte, a estudiar, seguir i a prevenir.
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Dades sobre les relacions i situacions d’assetjament entre els joves de 4t d’ESO

Seguint amb la mateixa enquesta, podem
analitzar una sèrie d’indicadors que més debat i
interès han suscitat en els últims anys com a
problemàtica: els indicadors d’assetjament.. En
aquest sentit, fins a un 34% dels joves afirma
haver estat subjecte de riure
e o insults a l’escola
o camí d’aquesta i fins a un 3% ho pateix
habitualment.

Les

dades

tenen

uns

percentatges menors en el cas de colpejar,
atacar o amenaçar però sorprèn la dada que fins
a un 2% d’aquests joves afirma patir rebuig o
marginació habitualment.
En el sentit contrari, els joves es situaven com a
subjectes actius de les accions. Destacar que un
de cada 4 joves ha rebutjat o marginat a un altre

Font:. Enquesta Hàbits relacionats amb la salut. 4t ESO. Any 2016. n=329 (Total mostra)

jove alguna vegada i fins a un 8% es riu dels
altres habitualment.
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Un altre dels indicadors que es recollien a
l’enquesta

era

si

els

joves

havien

patit

assetjament sexual. Fins a un 13% afirmen
haver-ne estat víctimes, en la majoria dels casos
al carrer

(un 9,1%) però un 1,8% també l’ha

patit a l’entorn familiar. El percentatge d’aquest
assetjament a l’escola o institut és baix (1,8%)
degut sobre tot al control que hi sol haver. Si ens
fixem en el gènere, les noies pateixen en major
mesura aquest assetjament (un 21% afirma
haver estat assetjada) enfront dels nois, amb
uns

percentatges

dels

4%.

L’assetjament

psicològic a les xarxes socials entre els joves
afecta a un 9% d’aquets i majoritàriament a les
noies (11% d’aquestes l’han patit). El ciber
assetjament sexual afecta a un 6% dels joves
enquestats, essent la diferència encara major
entre nois (4%) i noies (9%) i per tant, mostrant
com el factor gènere va més enllà del carrer per
traspassar les pantalles.
Font:. Enquesta Hàbits relacionats amb la salut. 4t ESO. Any 2016. n=329 (Total mostra)
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Finalment, i en relació al tema abans comentat,

Taula 46. Problemàtiques associades amb diverses situacions de ciber
val la pena incloure les dades extretes de assetjament.
l’estudi “Adolescents també a la xarxa”, ja que
es tracta d’un estudi amb una mostra de 905
joves de 2n i de 4t d’ESO de Granollers. En
aquest cas, podem veure com un 27% dels
joves ha patit insults i ofenses de persones
conegudes

i

un

21%

de

persones

desconegudes.
En quan a la confiança amb les xarxes socials,
fins a un 17% dels joves han estat víctimes
d’algú que s’ha fet passar per una altra persona.
La dada, des de l’altra punt de vista, ens diu que
un de cada 10 joves afirma haver-ho fet.
La publicació de contingut ofensiu a les xarxes
ha afectat a un 12,8% dels joves i fins a un de
cada 10 ha vist com es publicaven o enviaven
fotos íntimes. Les dades són rellevants i caldrà
estar al cas de com evoluciona el tema del ciber Font: Estudi “Adolescents, també a la xarxa”. Alumnes de 2n i 4t d’ESO de Granollers. 2015.
Estudi realitzat als alumnes de 2n i de 4t d’ESO durant el curs 2012-2013. n=905
assetjament entre els adolescents.
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Ús de pantalles

L’estudi “Adolescents, també a la xarxa”, va
posar de manifest una sèrie de problemàtiques Taula 47. Ús de les pantalles entre els joves.
associades a l’ús de les pantalles i les xarxes

Pregunta: L’ús que fa el teu fill/a de les pantalles li ha suposat cap problema?

socials entre els joves.. Es tracta doncs d’una
problemàtica

creixent

que

haurem

de

considerar i tenir en compte com a factor
descriptiu de les relacions socials, emocionals i
de salut dels nostres infants i joves. L’estudi
posava de rellevància les opinions o punts de
vista dels joves, les seves famílies i també de
l’escola (tutors dels joves). En aquest cas,
podem veure com més de la meitat de les
famílies consideren que els seus fills i filles
tenen o han tingut algun tipus de problema
associat a l’ús de les pantalles, sobre tot en

Font: Enquesta Hàbits relacionats amb la salut. 4t ESO. Any 2016 n=327 (Total mostra)

relació a la manca de comunicació que
comporta i a la baixada en el rendiment
acadèmic.
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Joves i sexualitat

La sexualitat entre els joves va associada
sovint a una sèrie de problemàtiques les dades Figura 17. Mètodes anticonceptius utilitzats.
de les quals són complicades d’obtenir degut a
la confidencialitat d’aquestes. L’estudi que es va
fer entre els joves de 4t d’ESO va posar de
manifest una sèrie de conductes
ctes de risc que
comporten situar el tema com a un tema
important i pendent de millorar. Cal tenir en
compte que la mostra que s’analitza és de 79
joves (els que van afirmar haver tingut relacions
sexuals amb penetració). Malgrat la mostra és
petita, podem veure gairebé un 14% afirma no
utilitzar cap mètode anticonceptiu, una xifra que
puja fins a un 40% si hi sumem la “marxa
enrere” i el “càlcul de la data”. Una dada
preocupant que té les seves conseqüències: un
30% han fet servir elles o la parella la píndola
dola

Font:. Enquesta Hàbits relacionats amb la salut. 4t ESO. Any 2016. n=329 (Total mostra)

dels dia després i un 6,2% han patit situacions

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació

115

Pla Local d’Infància i Adolescència de Granollers
Mapa sociodemogràfic i de recursos

d’embaràs.
Figura 18.. Capacitat per rebutjar una relació sense preservatiu.
El tema del control i de la protecció és crucial
entre els joves. Una altra de les preguntes que
es feien als joves de 4t d’ESO q era fins a quin
punt es sentien o sentirien capaços de rebutjar
tjar

28%

Bastant capaç

mantenir una relació sexual amb penetració
sense preservatiu.

Les respostes mostren unes diferències de

71%

54%

Totalment capaç

Bastant incapaç

7%

4%

Totalment incapaç

6%

8%

No consta

6%

14%

Nois
3%

Noies

gènere importants: La meitat dels nois i un 71%
de les noies se’n senten totalment capaços.
Aquestes xifres suposen que un 47% dels nois i Font:. Enquesta Hàbits relacionats amb la salut. 4t ESO. Any 2016. n=329 (Total mostra)
un 29%
% de les noies tindrien dificultat en
rebutjar la situació. No són dades menors.
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SERVEIS, RECURSOS O PROGRAMES RELACIONATS AMB LA SALUT DELS QUÈ DISPOSA GRANOLLERS

Àrees Bàsiques de Salut (ABS): (4) Oest, Nord, Centre, Sud.
Programes i protocols:
•
Protocol de prevenció i actuació davant el maltractament infantil
•
Programa salut-escola
•
Protocols d’actuació en cas de malalties transmissibles a les escoles
Centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) – Hospital Sant Joan de Déu
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
Programa d’Atenció a la Salut Sexual i reproductiva (PASSIR)

SALUT

Servei municipal de Salut Pública:
1. Servei municipal d’informació i assessorament sobre drogues i tecnologies:
o Seguiment individualitzat a joves derivats de centres escolars o algun altre refrent.
Presencial i virtual (ús de xarxes socials en el seguiment)
o Programa de mesures educatives alternatives per consum de drogues il·legals a
menors d’edat
o Portal www.sobredrogues.net
o Portal www.sobrepantalles.net
o Programa salut i festa, amb intervenció directa a les nits de festa que es materialitza
en el punt G (prevenció de riscos derivats d'alcohol, drogues, violències masclistes)
o Observatori Municipal de Consum de Drogues (OMCD)
o Pla Municipal de Drogues

2.
3.

Programa Afis Pediàtric
Programes de promoció de la salut a l’àmbit escolar:
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•

•

•

•

Drogues
◦ A propòsit del cànnabis: informació i reflexió per parlar, pensar i premsar (ESO i
Postobligatòria)
◦ 10 idees sobre drogues de les que parlar i pensar (ESO i Postobligatòria)
◦ Tabac, fum i d'altres perspectives: informació que va bé recordar per poder prevenir
(ESO)
◦ Projecte ALBA (ESO i Postobligatòria)
◦ Servei d'informació i assessorament sobre drogues (Tots els nivells)
Sexualitat
◦ Adolescència i sexualitat (ESO)
◦ Busca la resposta (ESO)
◦ El cicle menstrual (ESO)
◦ Exposició SEX o NO SEX (ESO)
◦ La SIDA i la seva prevenció (ESO)
◦ Treu-li suc a la sexualitat (ESO)
◦ Adolescència identitats i diversitat sexual (ESO i PQPI)
◦ Cercles concèntrics (ESO i Postobligatòria)
◦ Cinefòrum: curtmetratges sobre la SIDA (ESO i Postobligatòria)
◦ Les infeccions de transmissió sexual (ESO i Postobligatòria)
◦ "No" és "No" (ESO i Postobligatòria)
◦ Què passa si dic que no? (ESO i Postobligatòria)
◦ Taller de negociació i habilitats (ESO i Postobligatòria)
Alimentació
◦ Descobrim l'alimentació saludable (Primària)
◦ Menja bé, tu hi guanyes (Primària)
◦ Gimcana de la dieta mediterrània (Primària)
◦ Alimentació per a joves (ESO)
◦ La imatge corporal i l'alimentació (ESO)
◦ Taller "Cuina sense pares" (ESO)
◦ Taller d'esmorzar complet i saludable (ESO)
◦ Aprèn a menjar amb seguretat (ESO i Postobligatòria)
◦ Alimentació, model estètic femení i mitjans de comunicació (Professorat)
Salut Mental
◦ Autonomia personal. Autoestima (Primària)
◦ Autonomia personal. Optimisme (Primària)
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•

•

◦ Competència social. Assertivitat (Primària)
◦ Competència social. Empatia (Primària)
◦ Consciència emocional (Primària)
◦ ¿Qué pasa con las zapatillas amarillas? (Primària)
◦ Regulació emocional (Primària)
◦ Regulació emocional. Juguem a relaxar-nos (Primària)
◦ Assertivitat (Secundària)
◦ Autoconeixement. Què hi ha dins la meva motxilla? (Secundària i Postobligatòria)
◦ Consciència emocional. El meu clima emociona (Secundària i Postobligatòria)
◦ La salut mental de primera mà (Secundària i Postobligatòria)
◦ Regulació d'emocions desagradables (Secundària i Postobligatòria)
◦ L'autoestima: el millor company de viatge (Secundària i Postobligatòria)
Prevenció
◦ Cuida't les dents (Primària)
◦ Com divertir-nos sota el sol amb total seguretat (Primària iESO)
◦ Usos responsables de les tecnologies de la informació i comunicació: "ESTÀS
PANTALLAT?" (Primària)
◦ Taller d'autoprotecció bàsic (Primària)
◦ De les pantalles: o del que impliquen les xarxes socials i d'altres tecnologies en el
nostres vides (ESO)
◦ Riscos sanitaris de les pràctiques de tatuatge i pírcing (ESO)
◦ Taller d'autoprotecció i SVB (ESO)
◦ El cyberbullying i d'altres relacions problemàtiques a la xarxa
◦ TeDEBAT "Jugo jo" Pertinença al grup (ESO)
◦ TeDEBAT "#LIKE_UNFOLLOW" Xarxes socials (ESO)
◦ TeDEBAT "NOÈ HAC" Violència (ESO)
◦ La donació de sang, un acte solidari (Postobligatòria)
◦ Aprèn, participa i dóna (Tots els nivells)
Altres
◦ La publicitat (ESO)
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•

Àrees Bàsiques de
Salut (ABS)

L’àrea bàsica de salut (ABS) és la unitat territorial elemental a través de la qual s’organitzen els serveis
d’atenció primària de salut. L’equip d’atenció primària està format per: metges de capçalera, infermeres,
llevadores, pediatres, odontòlegs, treballadors socials. De 0 a 14 anys s'atén des de pediatria i a partir dels 15
anys, s'assigna un equip d’atenció d’adults (metge i infermera).
Granollers compta actualment amb 4 ABS:
•

ABS Granollers-1 Oest. CAP Canovelles C. de la Indústria cantonada Nord
(08420) Canovelles.

•

ABS Granollers-2 Nord. Les Franqueses C. de Girona, 290 (08520) les
Franqueses.

•

ABS Granollers-3 Centre C. del Museu, 19 (08401) Granollers.

•

ABS Granollers-4 Sud. Sant Miquel Av. de Francesc Macià, 154 (08401)
Granollers.

Les ABS atenen de dilluns a divendres (de 8 a 20h) , i el dissabte, sempre n’hi ha una de guàrdia fins a les 17
hores per a les urgències. Fora d’aquest horari es pot anar a l’Hospital Comarcal, i si es tracta d’una patologia
molt greu es deriva a Sant Joan de Déu de Barcelona.
És fonamental conèixer els recursos que hi ha al territori i estar en contacte amb aquests, per això hi ha
diferents espais de treball i coordinació:
•

Un cop al mes es reuneixen tots els pediatres dels diferents CAP per parlar de temes mèdics.
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•

Programes

i

•

A nivell de treball social, hi ha relació amb altres entitats quan és necessari (absentisme, etc.)

•

Amb l’IES també s’està en contacte amb la psicòloga o psicopedagoga per valorar alguns casos.

•

Protocol de prevenció i actuació davant el maltractament infantil i altres situacions de risc en la

protocols destinats

infància: protocol elaborat per iniciativa de Xarxa d’infància. Recentment (2017) s'ha actualitzat i

a

revistat. Es considera que és un document útil que ha ajudat en la coordinació i donar seguretat a l’hora

la

infància

i

de prendre decisions.

l'adolescència
•

El programa Salut-Escola del l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC): Programa integral
d’atenció a l’adolescència en qüestions de salut, en què professionals sanitaris de tots els àmbits
(infermeres d’atenció primària, equip de salut pública municipal, especialistes en salut mental infanto
juvenil, sexualitat, drogodependències) i d’educació (professorat, equips psicopedagògics dels centres
docents i EAP) es coordinen per promoure valors relacionats amb la salut i preveure conductes de risc
que afecten especialment a l’adolescència. Actualment, els centres escolars que s'adhereixen al
programa, disposen d'una infermera unes hores a la setmana per tal que l'alumnat faci consultes de
manera confidencial. Temes que s’aborden són: 1) la salut mental, 2) la salut afectivo-sexual, 3) el
consum de drogues, alcohol i tabac i 4) els trastorns relacionats amb l’alimentació . Actualment el
programa està en procés de revisió per donar-li un impuls.

•

Protocols d’actuació en cas de malalties transmissibles a les escoles (Servei de Vigilància
Epidemiològica): El programa té com objectiu prevenir, controlar i fer el seguiment de les malalties
infeccioses que puguin aparèixer en tots els centres docents del municipi. Davant un cas de malaltia
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transmissible que presenti l’alumnat, ja sigui vírica, bacteriana o parasitaria, s’indiquen les mesures a
adoptar a l’escola, els criteris d’exclusió escolar i com minimitzar els risc de contagi seguint les normes
higièniques bàsiques. El servei de salut Pública Municipal dona suport i facilita la tasca del Servei de
Vigilància Epidemiològica del Vallès Occidental i Oriental.
•

Centre de salut
mental infantil i
juvenil (CSMIJ) –
Hospital Sant Joan
de Déu

Atén infants i joves de 0 a 18 anys amb problemes de salut mental, per això es realitza:
•

Orientació individual i familiar.

•

Diagnòstic psiquiàtric i psicològic.

•

Abordatge psicosocial (treballadora social).

•

Tractaments individuals, de grup i familiars.

•

Coordinació i treball amb xarxa amb els equipaments sanitaris, pedagògics, socials i comunitaris
per garantir la continuïtat assistencial.

•
•

Centre de
Desenvolupament
Infantil i Atenció
Precoç (CDIAP)

Prevenció i promoció de la salut.

Al CDIAP és un centre depenent de la Generalitat de Catalunya on, a través d’un equip interdisciplinari de
professionals (neuropediatres, psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials), s’atenen les
necessitats transitòries o permanents que presenten els infants amb trastorns o amb risc en el seu
desenvolupament a través d’intervencions dirigides a la globalitat de l’infant, la seva família i l’entorn. S’adreça
a infants amb trastorns o amb risc en el seu desenvolupament entre 0 i 4 anys i a les seves famílies, amb
possibilitats d’ampliar els serveis fins els 5 o 6 anys, segons criteris clínics i assistencials.
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•

Programa d’Atenció
a la Salut Sexual i
reproductiva

Programa d’atenció sexual i reproductiva de la SAP de Granollers – Mollet de l'Institut Català de la Salut.
Respecte la infància i l'adolescència s'ofereixen els següents serveis:
- Tarda jove per informar als/les joves sobre sexualitat i afectivitat. És una consulta oberta, per a nois i noies,

(PASSIR)

atesa inicialment per una llevadora. Atenció immediata, confidencial i gratuïta. Es parla de temes relacionats
amb l’adolescència (sexualitat, infeccions de transmissió sexual, embarassos no desitjats, anticoncepció…).
- Tallers sobre sexualitat i afectivitat als instituts. Es realitzen conjuntament amb el Servei de salut Pública
municipal.
- Línia jove de consultes: 93.8792424
- Grups de massatge infantil.
- Grups d’alletament matern.
És un servei multidisciplinar que va adreçat a la defensa, el foment i la restauració de la salut de la població.

•

Servei

de

Salut

Pública

de

l’Ajuntament

de

Granollers
(diferents serveis i
programes)

Per dur a terme aquesta tasca es realitzen activitats de protecció de la salut, que incideixen sobre el medi, i de
promoció de la salut, que fomenten estils de vida saludables.
La Unitat de promoció de la salut desenvolupa programes de prevenció i promoció de la salut, educació
sanitària tant a nivell escolar com comunitari. I participa en projectes per millorar la salut de la ciutadania
conjuntament amb d’altres institucions sanitàries locals i/o europees. Els temes principals que s’aborden són
l'alimentació i nutrició, l'activitat física, la sexualitat i afectivitat, les drogodependències i el benestar emocional.
Els principals programes que desenvolupa es relacionen a continuació:
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o

Acció municipal en el consum de drogues, que disposa de les pàgines web: www.sobredrogues.net i
www.sobre pantalles.net

o

Des de l’any 2014 disposa d’un programa per abordar la problemàtica del sobrepès i l’obesitat
infantil anomenat “ Afis Pediàtric”.

o

Participa en programes europeus, adreçats a la infància, adolescència i altres grups poblacionals ,
per tal de promoure estils de vida saludable en relació a l’alimentació i l’activitat física (projecte
HYM, WLE).

Serveis i programes del Servei municipal de Salut Pública de l'Ajuntament de Granollers
1. Servei municipal

És el Servei impulsor del Pla Granollers_Acció municipal en el consum de drogues, que engloba els objectius i

d’informació i

actuacions a realitzar en aquest àmbit.

assessorament sobre
drogues i noves

o

Assessorament personalitzat: adreçat a menors d’edat amb problemes relacionats amb el consum
de drogues o derivats de les tecnologies i les seves famílies. La derivació dels joves es fa des de

tecnologies

diversos recursos: centres d'ensenyament, tècnics de medi obert de justícia juvenil, serveis socials,
etc.
o

Programa de mesures educatives alternatives per consum de drogues il·legals a menors
d’edat de Granollers:Els destinataris d’aquest programa són els menors d'edat (majors de 14 anys
i menors de 18 anys), residents a Granollers, que han estat sancionats per consum o tinença de
drogues il·legals, juntament amb les seves famílies. La finalitat principal és oferir una intervenció
d’atenció, seguiment i prevenció a aquests menors, que es basa en una resposta educativa
alternativa a la sanció administrativa, a canvi de la retirada de la sanció econòmica. Aquesta tasca
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té dos objectius, per una banda pedagògica per al menor i per l’altra és un benefici per a la
comunitat. Amb aquest programa s’intenta que el fet no quedi només en una mesura punitiva, ja que
la sanció econòmica, de facto i majoritàriament, repercuteix sobre els pares o tutors.
o

Portal www.sobredrogues.net: És un projecte d'àmbit comunitari que ofereix un bloc informatiu
constantment actualitzat, en el què es descriuen qüestions relacionades amb el tema, notícies,
informació bàsica sobre substàncies, material preventiu, servei de consulta telemàtic per a
respondre dubtes, consells, assessorament i recomanacions de pàgines webs on trobar informació
més concreta i específica per temàtiques. Disposa de canals 2.0 actius com Facebook, Twitter.
YouTube, SldieShare i RSS.

o

Portal www.sobrepantalles.net. Paral·lel a sobredrogues.net en l'ús de tecnologies. Projecte
de caire preventiu dirigit a professionals de l’educació, famílies, adolescents i joves per fomentar
un ús moderat, responsable i crític al voltant de les tecnologies de la informació i la comunicació,
amb especial interès per a l’entorn digital 2.0(xarxes socials, dispositius tecnològics, aplicacions,
etc). Els objectius de SobrePantalles.net són produir continguts que permetin tant a professionals
com a famílies o joves fer una reflexió crítica sobre l’ús diari que es fa de les tecnologies i difondre
materials que siguin d’utilitat per a la prevenció de qualsevol problemàtica associada, defensant un
ús responsable de les TIC (Tecnologies de la Comunicació i la Informació).

o

Programa salut i festa-puntG: Programa que té l'objectiu de prevenir i reduir els riscos derivats de
consum d'alcohol, drogues i de les violències masclistes en el context de nits festives. El programa
inclou tot el treball previ, transversal i posterior que involucra diferents serveis, entitats i altres
agents, i es materialitza durant les nits en el punt G. El puntG és una proposta d’acció directa per
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reduir els riscos que es desprenen del consum d’alcohol i altres drogues, promocionar una sexualitat
respectuosa, lliure i protegida, i atendre les agressions masclistes i altres violències, tot oferint un
espai segur, agradable i igualitari. És també una experiència de referència que ens permetrà
generar coneixements significatius per seguir millorant.

o

Observatori Municipal de Consum de Drogues (OMCD): Sistema estable d'informació que
monitoritza la incidència i evolució del consum de drogues i dels problemes associats.

o

III Pla Municipal de Drogues (2016-2020): eina que orienta i articula la intervenció municipal en
matèria de salut pel que fa al consum de drogues. Eixos d'intervenció: 1) Informació i comunicació,
2) Prevenció i reducció de riscos, 3) Detecció i intervenció, 4) Atenció i seguiment), 5) Comunitat, 6)
Recerca i investigació.

Organització de seminaris adreçats a professionals per abordar problemàtiques relacionades amb conductes
adolescents.
2. Programa Afis

Programa municipal (Servei de Salut Pública i Servei d’Esports) que aborda la problemàtica del sobrepès i

Pediàtric:

l’obesitat infantil a la ciutat de Granollers. S’adreça a nens i nenes de 6 a 12 anys, té una durada de dos anys i

“Cuida’t i belluga’t”

està totalment subvencionat per l’Ajuntament de Granollers. Es realitza amb la col·laboració dels equips de
pediatria de l’ICS.
Combina l’activitat física en grup, l’educació nutricional i el reforç conductual, tant individual com familiar i té
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com a objectius específics:
•

Millorar els hàbits alimentaris i d’activitat física de l’ infant, així com la seva autoestima.

•

Aconseguir una millora dels paràmetres relacionats amb

el sobrepès i l’obesitat (índex de massa

corporal i perímetre abdominal) i la seva condició física.
•

Introduir canvis a nivell familiar relacionats amb l’alimentació i l’activitat física.

Els participants realitzen sessions d’activitat esportiva dos dies a la setmana i una vegada al mes participant
activament en tallers educatius amb les seves famílies. En aquest tallers es

tracten els aspectes més

emocionals relacionats amb l’autoestima i l’alimentació, es treballen els hàbits alimentaris des d'una vessant
positiva, els hàbits d'activitat física, la compra saludable, la publicitat enganyosa i diversos temes sobre
l'alimentació que ajudin a fomentar canvis comportamentals a nivell familiar. També es realitza un seguiment
nutricional individualitzat i derivació a serveis especialitzats per a aquells infants que ho necessitin.
En el curs 2017/2018 s’està realitzant la 4a. edició.

3.

Programes

promoció

de

de la salut

Programa de prevenció del consum de drogues i altres addiccions:

(programes educatius

- Intervencions a primària: Realització de sessions a alumnes sobre els usos responsables de les

escolars i comunitaris)

tecnologies de la informació i comunicació (Estàs pantallat?). La finalitat ha estat potenciar una acció
preventiva que tingués com a finalitat: 1) fomentar actituds que esdevinguin factors de protecció davant les
pantalles: televisió, consoles de joc, mòbil i ordinador. 2) Afavorir l’ús responsable d’aquests elements de la
seva quotidianitat. 3) Donar pautes per a una educació que eviti o redueixi pràctiques d’alteració de la
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consciència. Aquestes actituds –a més- serviran als infants per desenvolupar habilitats útils per tal
d’enfrontar-se a les drogues, sense fer referència directa al tema.
L'activitat està realitzada i dinamitzades per l’associació EdPAC (Educació per a l’Acció Crítica) per encàrrec
del servei de Salut Pública.
- Tallers a secundària: Els tallers els realitza el mateix Servei de Salut Pública. Els objectius són: 1) Oferir
informació relativa a les diferents substàncies. 2) Potenciar reflexió crítica entorn el consum de drogues 3).
Plantejar una imatge positiva i simpàtica de l’abstinència, i potenciar-la. 4) Ajudar a resoldre situacions
relacionades amb el tema –viscudes com a quotidianes –
•

A propòsit del cànnabis: informació i reflexió per parlar, pensar i premsar (3r ESO, possibilitat

d'adaptar-la a batxillerat i cicles formatius). Sessió informativa d’una hora de durada d’un professional que
explica les característiques principals que envolten el consum de cànnabis. Es potencia la responsabilitat i
la postura crítica.
•

10 idees sobre drogues de les que parlar i pensar (alumnat 4t ESO, Possibilitat d'adaptar-la a
batxillerat i cicles formatius) . S’ofereix una reflexió entorn de la realitat que envolta el consum de
drogues, a més d’exposar situacions de risc força lligades a la realitat dels joves, a partir de les quals es
busquen solucions i respostes amb un enfocament preventiu.

•

Tabac, fum i d'altres perspectives: informació que va bé recordar per poder prevenir (alumnat 1r ESO,
2n ESO). L’objectiu del taller és oferir informació dels riscos sobre la salut del consum de tabac i potenciar
la reflexió crítica respecte del tabaquisme a la nostra societat.

•

De les pantalles: o del que impliquen les xarxes socials i d'altres tecnologies en el nostres vides:
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Els objectius són: 1) Reflexionar sobre els usos associats a les TIC. 2) Prevenir riscos i fomentar l'ús
responsable. 3) Afavorir la capacitat crítica davant les noves tecnologies i el seu ús. 4) Reforçar accions
preventives sobre l'ús de les TIC. El taller s'adreça a 2on d'ESO.

Programa sobre sexualitat i afectivitat:

Objectius: Treballar els mites, i les creences. Identitat de gènere i orientació sexual. També l'autoestima, els
canvis del cos. Informar sobre el Servei d' Atenció al Joves. Fomentar actituds de respecte i no discriminació
envers les identitats sexuals. Ser conscient de la vulnerabilitat associada a les pràctiques de conductes de risc.
Prevenció de les ITS.

Tallers:
Treu-li suc a la sexualitat "( 1r ESO) . Es treballa mites, creences i enamoraments
◦ Adolescència i sexualitat (2n ESO) . S'analitza canvis corporals, creences, identitat sexual.
◦ El cicle menstrual (ESO). Es profunditza sobre la regla, e higiene femenina.
◦ "Diversitat sexual". a partir de 2n ESO. Ampliar la mirada respecte l'orientació sexual.

◦ Busca la resposta (ESO). Anàlisi de mites,i mètodes anticonceptius.
◦ Exposició SEX o NO SEX ( 3r ESO) Mètodes anticonceptius i conèixer l'ASSIR com a centre de

referència.
◦ La SIDA i la seva prevenció (ESO).
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◦ Cercles concèntrics (ESO i Postobligatòria). Anàlisi de l’amor romàntic i tipus de parella.
◦ Cinefòrum: curtmetratges sobre la SIDA (ESO i Postobligatòria) Es treballa mecanismes de

transmissió i conductes de risc.
◦ Les infeccions de transmissió sexual (ESO i Postobligatòria). Detecció i prevenció de ITS més

prevalents
◦ "No" és "No" (ESO i Postobligatòria). Taller d’assertivitat davant possibles situacions en les

relacions sexuals.
◦ Què passa si dic que no? (ESO i Postobligatòria). Taller de habilitats socials i empoderament de la

noia.
◦ Taller de negociació i habilitats (ESO i Postobligatòria). Taller d’assertivitat en les relacions

sexuals.

S’adreça a: Alumnes de l ' ESO, Batxillerat, de les escoles públiques i concertades de Granollers. També
programes de garantia social i programes de grau mitjà i superior de perruqueria .

Realitzat per: Una infermera de Salut Pública i professionals de l’ASSIR
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Programes sobre Alimentació i nutrició:

Objectius:

Ajudar els joves a prendre decisions fonamentals sobre la seva alimentació.
Conèixer els errors alimentaris més freqüents en l'adolescència i com corregir-los.
Potenciar i donar eines per mantenir el bon hàbit de l'esmorzar a casa i al centre escolar.
Potenciar actituds positives envers la salut i prevenir els TCA. Fomentar entre els joves, un pensament
crític davant la publicitat i la valoració que es fa socialment de la imatge corporal
Fomentar l'alimentació saludable i segura en joves, ajudant-los a ser més autònoms i responsables a
l'hora de cuinar i preparar els aliments.
Treballar l'alimentació atenent a la diversitat cultural i a l'alumnat amb discapacitat intelectual
Apropar un estil de vida saludable entre els nens/es de primària través de l'experimentació amb els
aliments i el coneixement dels valors nutricionals de cadascun d'ells.
Treballar conceptes d’alimentació des del àmbit familiar per introduir millores dels hàbits alimentaris.

Tallers
- Taller "Alimentació per a joves" (per a 1r cicle de'ESO). Es treballen les bases per a una alimentació
equilibrada i els punts crítics en l’alimentació de l’adolescent: importància de l’esmorzar, consum de begudes
refrescants, energitzants i estimulants.
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- Taller "La imatge corporal i l'alimentació ( alumnat de ESO i Cicles formatius) . Taller de prevenció
inespecífica dels TCA en el qual, a través d'un treball de reflexió individual i posterior interacció grupal,
l'alumne podrà valorar la importància que té agradar-se a sí mateix i sentir-se a gust amb el seu cos.

- Taller d'esmorzar complet i saludable ( alumnat 3r d'ESO). El taller consisteix en elaborar, manipular i
preparar propostes senzilles i saludables d’esmorzar, per posteriorment fer un tast. Prèviament hi ha una
explicació sobre la importància de l’esmorzar.

- "Taller "Aprèn a menjar amb seguretat" ( alumnat de 2n cicle d'ESO i batxillerat). L’objectiu d’aquest taller
és fomentar una alimentació saludable i segura entre els joves, ajudant-los a ser més autònoms i responsables
a l'hora de cuinar i preparar els aliments.

- Taller "cuina sense pares" (alumnat de 2n, 3r i 4t d'ESO). L’objectiu d’aquest taller és fomentar estils de
vida saludables en els joves a partir de 14 anys, tot aprenent a cuinar receptes fàcils, ràpides, saludables i
econòmiques.
- Taller d'alimentació saludable i diversitat cultural”: taller en el qual es treballen les bases d'una
alimentació saludable i equilibrada atenent als perfils alimentaris de la població "nouvinguda" i d'acord a la
piràmide alimentaria pròpia de cada país d'origen.
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- " Taller pràctic " alimentació sana i segura" ( alumnat de UEC, centre d'educació especial i altres).
Mitjançant l'elaboració de menús es treballen els conceptes explicats a les sessions anteriors sobre alimentació
equilibrada i alhora segura.

- Gimcana de la Dieta mediterrània ( alumnat de CM/ CS primària) Els alumnes fan un circuit ple d'activitats
amb tallers de cuina, jocs i manualitats plenes de diversió, mentre es familiaritzen amb aquells aliments clau
per mantenir una alimentació saludable i equilibrada.
- "Descobrim l'alimentació saludable" ( alumnat de 2n Primària). Es treballa sobre la importància que té
l'alimentació saludable, l'activitat física i el descans en l'evolució del creixement de l'infant. Alhora es fa un
control de pes i talla de l'alumnat.
- Exposició: Menja bé, tu hi guanyes ( alumnat de cicle mitjà i superior d'educació primària). L’objectiu
de l’activitat és de manera didàctica, treballar aspectes relacionats amb l'alimentació infantil, l'activitat física i el
descans.
- "Joc de menús saludables" ( alumnat de 4t Primària). A través d'un joc de cartes d’alimentació l'alumnat
treballa de manera lúdica els grups d'aliments i quins són els que han de formar part d'un menú perquè sigui
saludable.
- Taller per a famílies: es treballen aspectes relacionats amb l’alimentació saludable per tal d’incidir en la
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millora dels hàbits saludables dels seus fills: consells d’alimentació sobre els esmorzars, berenars, compra
saludable,aprofitament d’aliments, mites alimentaris, prevenció de malalties com l’obesitat...

S’adreça a: - Alumnat de secundària, cicles formatius i batxillerat dels centres de Granollers,Alumnes del CEE
M Montero, UEC , joves nouvinguts no escolaritzats, alumnat d'empresa d'inserció social. Alumnat d'educació
primària. Famílies

Realitzat per: Tècnica de promoció de la salut de l'Ajuntament de Granollers. El taller de 2n de primària es
treballa conjuntament amb equip de pediatria de l' ICS. La Fundació Agrupació realitza de la Gimcana de la
dieta mediterrània. Altres tallers es fan amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

- Assessorament a l’escola en temes d’alimentació: Es realitza un assessorament en centres de
secundària, en relació a la sospita de casos de trastorns del comportament alimentari. Tant als centres de
primària com de secundària se’ls entrega documentació sobre l’anorèxia i bulímia, per professorat i famílies, i
se’ls informa dels recursos existents al municipi en relació aquestes malalties. A més a demanda del
professorat, s’ha facilitat materials educatius i assessorat sobre temes relacionats amb l'alimentació per tal de
desenvolupar o completar les activitats pedagògiques proposades a l'alumnat de secundària.

Programa d'educació emocional (promoció de la salut mental) a la infància i l'adolescència:
Objectiu: L'Educació emocional pretén treballar la prevenció inespecífica a l'aula. S'afavoreix l'autoestima,
l'actitud positiva i l'empatia i l'alumnat aprèn a resoldre conflictes. Es vol potenciar les competències bàsiques
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per tenir una conducta més assertiva a l'adolescència.

Tallers:
L'educació emocional a primària s’ofereixen 5 tallers
- Consciència emocional: Reconèixer i entendre les emocions
- Regulació emocional: Aprendre a regular l'expressió emocional (exemple la impulsivitat).
-Autoestima: Aprendre a estimar-se i valorar-se
- Assertivitat,: Aprendre a ser assertiu per la resolució de conflictes i gestió de situacions emocionals difícils.
- Optimisme : Actitud davant la vida.
A secundària s’ofereixen :
•

Que hi ha dins de la meva motxilla: Taller d’autoconeixament.

•

Regulació emocional: Aprendre a gestionar les emocions desagradables.

•

L’autoestima: El millor company de viatge: Aprendre a valorar-se i conèixer-se.

•

Assertivitat: Aprendre a ser assertiu davant de situacions difícils.

L’obra de teatre “Las zapatillas amarillas”, per a l’alumnat de 3r d’educació primària, té com objectiu apropar el
coneixement i la sensibilització sobre la malaltia mental al públic infantil i familiar.
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Altres activitats formatives de promoció de la salut:

- La donació de sang, un acte solidari (alumnat de batxillerat i cicles formatius).L'objectiu d'aquestes
intervencions és facilitar informació sobre la importància de la donació de sang i promoure entre els joves
aquest acte de responsabilitat i solidaritat davant la creixent demanda de sang. Desenvolupat pel Banc de
Sang i Teixits.
- Primers auxilis al medi escolar: (alumnat de Cicle Superior de primària i ESO) L’objectiu es dotar els nens i
al jovent d’eines i recursos necessaris per identificar una situació d’emergència i saber com actuar. Entendre i
aplicar el concepte de prevenció. Tallers realitzats per personal de la DB i municipal.
- Exposició “Cuida’t les dents”( alumnat de 1r-2n d’EP)

L'objectiu és sensibilitzar els alumnes de la

importància que té la cura de les dents per a la seva salut, així com potenciar l’alimentació equilibrada amb una
disminució del consum de dolços i fomentar l’hàbit del raspallat dental. En col·laboració amb la DB.
- Prevenció solar: “Com divertir-nos al sol amb total seguretat (alumnat de cicle superior d'educació
primària). Té com objectiu potenciar en els alumnes uns correctes hàbits d’exposició solar per tal de reduir el
risc de patir lesions tumorals cutànies a l’edat adulta. En col·laboració amb Laboratori Avène.
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3.8. Participació
SERVEIS, RECURSOS O PROGRAMES RELACIONATS AMB LA PARTICIPACIÓ DELS QUÈ DISPOSA GRANOLLERS

Consell d’Infants de Granollers
PARTICIPACIÓ
Jornada de representació estudiantil
Consell escolar

•

Consell d'Infants de Granollers disposa del Consell d’Infants, un òrgan formal de participació infantil format per nens i nenes de 5è
Granollers

i 6è de primària que es troben una vegada al mes per debatre temes que els afecten i realitzar propostes de
millora de la ciutat, esdevenint ciutadans i ciutadanes de ple dret.
En el Consell hi participen 24 infants de 5è i 6è de primària de les Escoles de Granollers. Normalment es
reuneix un cop al mes, entre els mesos de novembre a juny i finalitza la seva tasca anual amb l’Audiència
Pública amb l’Alcalde/essa, on li exposen les seves idees i l’alcalde/essa respon.
Els objectius principals del Consell dels Infants són:
•

Expressar el punt de vista com a infants en relació a diferents aspectes de la ciutat que els afecten.

•

Animar als infants a manifestar les seves necessitats, i a partir de les seves idees, concretar-les en
propostes i aportacions per millorar la ciutat.

•

Aprendre a dialogar i arribar a consensuar diferents opinions.
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•

Contribuir i participar en projectes municipals reals per a la ciutat fent aportacions d'idees i
suggeriments amb la col·laboració de tècnics (urbanistes, arquitectes, ... )

•

Aprendre, com adults, a tenir en compte les idees i les propostes que ens facin els infants.

•

Treballar per modificar l'actitud dels adults perquè respectin les necessitats dels infants. Ajudar-los a
escoltar i entendre els infants per saber dialogar

•

•

Jornada

Aprendre que la participació com a ciutadans ajuda en la millora de la nostra ciutat.

de Des del GRA, es citen als delegats de cada centre (1-2 per aula) una vegada a l’nay, per fer la Jornada de

representació

representació estudiantil. A la jornada, s’hi fa formació i l’assistència és d’aproximadament uns 60 joves.

estudiantil
•

Consell Escolar

Els consells escolars són òrgans de decisió i gestió escolar dels que disposa cada centre educatiu. Els infants i
joves que es plantegen formar-ne part, s’han de presentar per tal de ser escollits. Els seus membres s’escullen
cada dos anys, i coincidint amb les eleccions, des del GRA i el Servei Municipal d’Educació, es fa una jornada
de formació on s’explica als joves què és el Consell Escolar Municipal i com ho han de fer per apuntar-se.
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