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PLA LOCAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE FIGUERES 2013-2016 

 

Tal com ens diu la llei dels Drets i de les Oportunitats en la Infància i 

l'Adolescència de Catalunya, s'obren les portes a nous escenaris en les polítiques 

públiques d'infància i adolescència a Catalunya. Amb un plantejament integral, 

abastant tota la infància, transversalment, comprometent administracions i institucions, 

i restant oberta a la participació ciutadana, dóna prioritat a la descentralització i la 

coordinació en les polítiques públiques de prevenció, promoció, participació i 

protecció de la infància i l'adolescència. 
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Introducció 

 

El Pla Local d'infància i adolescència de Figueres 2013-16 és una eina de 

planificació que fixa unes línies estratègiques que s'han de desenvolupar, amb la 

finalitat de vetllar  pels infants i adolescents de Figueres. 

Té com a principal característica la transversalitat, amb uns propòsits i una  

metodologia que han d'ajudar a ordenar i definir les actuacions municipals en matèria 

d'infància i  adolescència. 

Aquest Pla Local d'Infància i Adolescència de Figueres s'emmarca dins d’un 

projecte més ampli de ciutat i encaixa amb altres projectes transversals, com el Pla 

Estratègic Educatiu i Formatiu de Ciutat o el Pla Acció Municipal.  Al mateix temps, 

també s'ha de tenir en compte que hi ha altres plans sectorials, que hi tenen una 

important relació, com són;  Ciutat Educadora, Pla de Cultura de Figueres,  Pla Local 

de Joventut, Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes,  Pla Educatiu d’Entorn,  

Pla d’Absentisme Escolar, Programa Salut i Escola,  Pla de Mobilitat , Pla d'intervenció 

integral del centre històric o Pla d’Actuació Ambiental. 
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Justificació 

 

La redacció d'aquest Pla Local d'infància i adolescència de Figueres 2013-16 és 

fruit de la detecció de la necessitat de crear un instrument per a la planificació de les 

respostes locals, que es donen per atendre les necessitats dels infants i adolescents.  

 S'ha partit d'una visió integral per oferir unes oportunitats d'infància associades 

al nostre territori i amb una visió comunitària, que siguin possibles i estables, amb 

independència de les variacions professionals i polítiques. 

Si partim de l'objectiu de crear un instrument de planificació, cal tenir en compte 

que seran importants els processos de definició i elaboració i la seva implementació. 

Aquest ha de permetre marcar unes directrius, un pla de treball que ha d'implicar 

diferents serveis municipals, i aconseguir una dinàmica constructiva de valoració 

constant  per anar adaptant les respostes a les necessitats i demandes  de la nostra 

localitat. 

Per a una bona planificació és necessària una proposta de construcció 

col·lectiva, de mapa del que s’està fent i de mapa de futur, que es configura a partir de 

les prioritats i coherències que es proposen. 

De la seva elaboració se'n deriven les següents necessitats: 

-Definir l’àmbit d’anàlisi i acció 

-Analitzar la realitat actual per afavorir un major coneixement de les 

característiques específiques de la població a qui s’adreça el servei, que ens 

permeti partir de les possibilitats reals que ens ofereix l’actual context social i 

econòmic.  

-Prioritzar uns objectius i uns reptes que es considerin ambiciosos però 

realistes.  

-Definir el Pla  de forma coherent amb l'organització municipal i amb  els 

altres plans i projectes que es desenvolupen al municipi, de manera que 

permeti millorar la cooperació entre equipaments i/o entitats, aprofitant els 

recursos de la comunitat. 
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Marc  normatiu 

 

Amb l'aprovació de la Llei dels drets i les oportunitats a la infància i 

l'adolescència  (maig 2010) i l'aprovació del pla per Acord de Govern (octubre 2010), el 

Pla director d'infància i adolescència de Catalunya passa a anomenar-se Pla d'atenció 

integral a la infància i l'adolescència de Catalunya. Aquest Pla és una iniciativa 

impulsada per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, des del 

Departament de Benestar Social i Família, per donar compliment a la Llei de serveis 

socials, la Llei dels drets i les oportunitats a la infància i l'adolescència de Catalunya i 

les directrius i recomanacions europees i internacionals en matèria d'infància i 

adolescència a Catalunya. 

Tal com ens diu la Secretaria d'Infància i Adolescència, "El Pla d'atenció integral 

a la infància i l'adolescència de Catalunya (PDIAC 2010- 2013) vol donar compliment a 

les directrius i recomanacions nacionals, europees i internacionals en matèria 

d'infància i adolescència." 

No obstant, si parlem dels drets dels infants hem de fer referència en àmbit 

internacional de la Convenció sobre els Drets de l'Infant de Nacions Unides de 20 de 

novembre de 1989, ratificada per Espanya el 30 de novembre de 1990 i vigent des del 

5 de gener de 1991. 
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Procés d'elaboració del PLIA 

 

L'elaboració d'aquest pla es divideix en tres fases: una primera, que és l'etapa 

descriptiva; en segon lloc, una etapa estratègica, i, per últim, l'etapa operativa. 

En l'etapa descriptiva, es recull informació per descriure quina és la situació 

actual de la nostra localitat.  Per poder definir quines necessitats i oportunitats tenen 

els infants i adolescents de Figueres, és necessari saber quina és la realitat actual i 

quines dades demogràfiques tenim. 

Donat que el tram d'edat és molt ampli i a cada etapa les necessitats i 

oportunitats són molt diverses, s'ha optat per reforçar la diagnosi dels adolescents de 

12 a 16 anys amb l'objectiu de valorar la necessitat d'oferir a la ciutat un servei de 

medi obert. 

Un cop tenim una definició del context, que ens dóna unes dades i un recull de 

necessitats o observacions, les mateixes ens han d'orientar per elaborar la següent 

etapa estratègica. Aquesta definirà uns eixos estratègics i unes línies d'actuació a 

partir de la Missió que ens dóna el "Pla d'atenció integral a la infància i adolescència 

de Catalunya 2010-2013" .  

I, per últim, hi ha l'etapa operativa, on es recolliran els projectes, les accions i el 

programa d'avaluació. 

1. Etapa descriptiva i/o diagnòstica: 

o 1.1. Recull de dades demogràfiques. 

o 1.2 Col·lecció d'estudis Socials nº30 "Infància i futur. 

o 1.3. Recull de Plans, programes, serveis o accions. 

o 1.4 Recull d'observacions i valoracions dels diferents serveis. 

o 1.5 Diagnosi dels adolescents de 12 a 16 anys. 

o 1.6. Classificació d'accions i serveis segons mesures. 

o 1.7. Necessitats i oportunitats. 

2. Etapa estratègica: 

o 2.1. Missió i visió. 

o 2.2  Definició dels principis. 

o 2.3. Eixos estratègics i línies d'actuació. 

3. Etapa operativa: 

o 3.1. Propostes de treball per cada eix. 

o 3.2. Elaboració del programa d'avaluació. 

o 3.3. Cronograma. 

o 3.4. Organització de l'execució del Pla. 



�����������	
������������������������������������������
�

 7 

Natalitat a Figueres

703

947

836

732

910

548

741

839

785

736

886

518

1444

1786

1621

1468

1796

1066

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

0-1-2 Petita infància 3-4-5 Primera infància 6-7-8 Segona infància 9-10-11 Maduresa infantil 12-13-14-15 Adolescència 16-17-18  Adolescència II

Edats

N
ai

xe
m

en
ts

Homes
Dones
TOTAL

Natalitat a Figueres

152

254

297

338

291

318

299

267 270

249

230

253

227

249

206

228

160

287
294

277

322

240

264

291

230

265

244

227

207

240

204

235

312

541

591
615 613

558 563 558

500
514

474 480

434

489

410

463

0

25

50

75
100

125

150

175

200

225
250

275

300

325

350

375

400
425

450

475

500

525

550
575

600

625

650

 0 anys
(2012)

1 anys
(2011)

 2 anys
(2010)

3 anys
(2009)

 4 anys
(2008)

5 anys
(2007)

 6 anys
(2006)

7 anys
(2005)

 8 anys
(2004)

9 anys
(2003)

10 anys
(2002)

11 anys
(2001)

12 anys
(2000)

13  anys
(1999)

14 anys
(1998)

15 anys
(1997)

Edats

N
ai

xe
m

en
ts

Homes
Dones
TOTAL

 

1. Etapa descriptiva i/o diagnòstica 

 

1.1. Recull de dades demogràfiques 

 

Naixements dels darrers 16 anys. 
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Font: Idescat. Moviment natural de la població. 
Institut d'Estadística de Catalunya.  

 

Aquestes gràfiques ens mostren quin tram d'edat és més nombrós, per tant, les 

necessitats aniran variant segons la natalitat, fet que ha d'ajudar a preveure quins 

poden ser els recursos  per infants i adolescents que s'han de potenciar temporalment, 

o quines poden ser les necessitats.   

 

Lloc d'origen de la població de 0-16 anys. 
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Aquesta gràfica ens diu que un 35% dels infants i joves tenen una nacionalitat 

estrangera. Per tant, la nostra ciutat té una gran diversitat de nacionalitats. Aquesta 

informació ens orienta sobre la diversitat cultural que pot tenir la nostra ciutat i sobre 

quines poden ser les necessitats dels infants i joves.  

També sabem que un 11,9% dels habitants de Figueres són infants o joves de  

0-15 anys. 
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Percentatge de sexe de la població de 0-16 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El percentatge de sexe està molt igualat, però aquesta també és una dada que 

cal tenir en compte, ja que els usuaris d'alguns serveis poden tenir uns percentatges 

molt diferents segons el sexe. Tot i que es potenciï la igualtat, la nostra cultura té molts 

estereotips que són difícils de trencar.  

 

Títols de família nombrosa i monoparentals. 

 

Segons les dades del Departament de Benestar i Família, actualment a Figueres 

tenim : 

• Títols de família monoparental vigents a data 23/04/2013:  344 

• Títols de família nombrosa vigents a data 23/04/2013: 840 

 

Això vol dir que, de 8115 infants o adolescents que tenim a la ciutat,  un mínim 

de 2520 formen part d'una família nombrosa. 

Per tant, un 31% , com a mínim, formen part d'una família nombrosa, i un 4,2% 

formen part d'una família monoparental.  

Aquestes dades ens han d'orientar per valorar si els recursos que s'ofereixen per 

a aquestes famílies són adients al volum que la ciutat té, i si aquesta situació familiar 
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genera algunes necessitats concretes, per oferir les mateixes oportunitats a tots els 

infants i joves. 

Distribució del volum de  la població per barris. 

 

 

Aquesta mapa ens diu el volum d'infants o adolescents que tenim a 

cada secció censals.  
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1.2. Col·lecció d'estudis Socials nº30 "Infància i futur " 

  

Recull de les conclusions de la investigació i anàlisi de factors socials que 

configuren les oportunitats dels infants. 

Segons la Col·lecció d'estudis Socials nº30 "Infància i futur, noves realitats i nous 

reptes", de la Fundació "La Caixa", on s’examinen les activitats i relacions dels infants 

de 0 a 10 anys i l’impacte que tenen sobre la vida infantil les transformacions socials 

recents, com ara l’aparició de nous tipus de família, la incorporació massiva de la dona 

al mercat laboral o les noves formes d’exercir la paternitat i la maternitat. S’hi analitza, 

a més, l’origen de fenòmens que poden afectar el desenvolupament dels infants, com 

ara l’obesitat, els problemes socioemocionals o la desafecció escolar. 

Els resultats inviten a reflexionar sobre una etapa crítica en què les experiències 

viscudes influeixen en la trajectòria vital futura, i contribueixen, per tant, a orientar 

iniciatives adreçades a ajudar les famílies i a millorar el benestar de la infància. 

Algunes de les conclusions que s'exposen i s'han de tenir en compte en la redacció 

d'aquest pla són: 

• El fet que les mares treballin resulta crucial per prevenir situacions d'exclusió 

econòmica en la infància, especialment per als col·lectius en situacions més 

vulnerables. 

• Cal promoure que pares i fills disposin de temps en els moments en què ho 

necessitin. Això vol dir estendre nous drets i pràctiques laborals per afavorir la 

possibilitat que els treballadors puguin reorganitzar els seus temps de la feina 

en funció de les necessitats de coordinació dins les famílies. 

• Cal fer conèixer els avantatges de la implicació masculina en aquestes 

responsabilitats, no només per millorar els climes familiars a les llars on tots 

dos progenitors treballen, sinó també per afavorir el benestar general dels 

infants. 

• La salut infantil té determinants socials que cal tenir presents i abordar des que 

els infants són ben petits. La detecció precoç d'aquestes situacions resulta 

crucial per frenar-ne les conseqüències. 

• Per corregir els efectes que les desigualtats socials produeixen en el rendiment 

acadèmic i l'èxit escolar, és molt important el paper d'altres serveis formals. A 

vegades, l'estimulació cognitiva i altres capacitats essencials per l'èxit educatiu 

no són objectius que es puguin assolir només en l'espai familiar o escolar. 
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1.3. Recull de Plans, Programes, Serveis o accions municipals 

 

• Pla Acció Municipal.  

• Pla Estratègic Educatiu i Formatiu de Ciutat. 

 

ÀMBIT TIPUS SERVEIS /PROGRAMES 

Serveis i recursos 

Servei d'Educació 

Espai Familiars, Llars, Escoles i Instituts 

Serveis Educatius Alt Empordà 

Unitat  d'Escolarització Compartida (UEC) 

Escola Oficial d'Idiomes 

Fundació privada Clerch i Nicolau 

Escola d'hostaleria de l'Alt Empordà EDUCACIÓ 

Plans i programes 

Pla Educatiu d'Entorn 

Protocol pel tractament de l'absentisme 

Projectes Singulars 

Programa de Salut escolar 

Consell d'Educació de la Ciutat de Figueres 

Programa de dinamització de les AMPA 

Serveis i recursos Centres Cívics Municipals 

ACCIÓ CÍVICA 
Plans i programes 

Programació Trimestral d'acció cívica 

Pla de Civisme de Figueres 

Serveis i recursos Servei de Cooperació. SOLIDARITAT 

I 

COOPERACIÓ 

INTERNACIO

NAL 

Plans i programes 

Pla Director en matèria de cooperació 

    a Figueres 2012 

Consell Municipal de Cooperació i   

     Solidaritat 

Serveis i recursos 
Oficina jove Figueres Alt Empordà. 

Pista de skate. 

JOVENTUT 

Plans i programes 

Pla Local de Joventut 

Pla d'acció comarcal  

Reglament de grafits 

Okup'alt 

BENESTAR  

SOCIAL, 

SALUT I 
Serveis i recursos 

Serveis Socials Municipals 

 

    Equips bàsics d’atenció social primària. 
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Punt Òmnia 

Medi obert 
FAMÍLIA 

Plans i programes 
Pla de Desenvolupament Comunitari 

Pla Local d'Inclusió Social de Figueres 

Serveis i recursos Servei d'Esports 

ESPORTS 
Plans i programes 

Programació esportiva escolar 

Programació esportiva per joves 

Serveis i recursos 
Biblioteca municipal Fages de Climent 

Exposicions  
CULTURA 

Plans i programes 
Pla de Cultura de Figueres 

Programació  de teatre 

Serveis i recursos 
Servei Municipal d'informació i orientació  

     per l'ocupació. 
PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 
Plans i programes 

Pla de transició al treball PQPI- PTT 

Pla d'intervenció Integral del Centre  Històric 

de Figueres. 
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1.4 Recull d'observacions i valoracions dels diferents serveis. 

 

• Continuïtat: des dels diferents serveis es valora la importància de la 

continuïtat i el seguiment de les accions. Hi ha accions que, quan 

s’inicien, s’han de poder garantir pel que fa a la continuïtat. Si no, quan es 

deixen de fer, són més els inconvenients que els beneficis que poden 

aportar als ciutadans. No obstant, hi ha un seguit d’accions que sí que  

poden ser temporals, ja que van lligades als calendaris escolars. 

• Fonts d'informació: les diferents accions dutes a terme pels diferents  

Plans de Barris són una font d'informació on podem consultar diferents 

valoracions de les accions dutes a terme. Algunes de les accions 

concretes que s’han valorat molt positivament han estat els espais de 

joves, on hi havia una dinamització de diferents espais municipals, com 

els Caputxins. 

També, des del Pla Educatiu d’Entorn, es varen realitzar moltes tasques 

algunes de les quals s’han seguit tirant endavant (d’altres no). El recull 

d’informació d’aquesta feina feta és una eina que ens pot orientar per 

planificar noves accions. D’aquí se’n pot extreure que una tasca important 

han estat els Tallers d’estudi assistit, les activitats  dirigides a les famílies 

i altres activitats de lleure. 

• Medi obert: concretament, des d’atenció primària de Benestar, es valora 

com una necessitat  la tasca de medi obert, assegurant-ne una 

continuïtat. Es remarca la importància de no trencar aquesta activitat 

perquè l’esforç aportat pels educadors per establir un vincle o referent és 

important. Quan  per motius de continuïtat  l'activitat s’interromp, les 

conseqüències  influeixen  negativament sobre l'adolescent, ja que se 

sent abandonat, i aquest fet pot agreujar més la situació. 

• Flexibilitat: les gràfiques i mapes ens demostren que les necessitats 

poden estar focalitzades en una part del territori, o segons les edats, i que 

són variades i dinàmiques. D’aquí la importància de valoració i revisió 

constant per anar-se adaptant a les necessitats. Per tant, aquest ha de 

ser un pla flexible  i dinàmic. 
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1.5 Diagnosi dels adolescents de 12 a 16 anys. 

 

Dins el marc del PLIA (Pla Local d’Infància i Adolescència) i des de l’Àrea de 

Serveis Socials de l’Ajuntament de Figueres, es realitza un encàrrec per l’elaboració 

d’una diagnosi sobre la situació dels adolescents de 12 a 16 anys de la ciutat de 

Figueres. Aquesta manté una doble finalitat on es pretén replantejar l’antic projecte de 

medi obert i proposar noves intervencions pel col·lectiu de joves amb risc d’exclusió 

social. Les conclusions d'aquesta diagnosi es tindran en compte per elaborar les línies 

d'actuació. 

 

1.6. Classificació d'accions i serveis segons mesures. 

 

És important classificar el contingut posant la mirada en les mesures en què 

recau cada acció o servei. Per això es recullen amb els següents conceptes 

fonamentals sobre els quals s'estructuren els drets i les oportunitats dels menors. 

Segons la llei de drets i oportunitats d'infants i adolescents. LDOIA - Llei 14/2010. 

 

 

• PROMOCIÓ: conjunt d'actuacions socials que es desenvolupen "encara 

que res vagi evidentment malament", perquè obeeixen a objectius de millora 

social. 

• PREVENCIÓ: conjunt d'actuacions socials destinades a preservar 

l'infant o l'adolescent de les situacions que són  perjudicials per al seu sa 

desenvolupament integral o per al seu benestar.  

• ATENCIÓ: conjunt d'actuacions socials per a "quan les coses comencen 

a anar malament"  i hi ha la probabilitat que el desenvolupament integral de 

l'infant pot resultar afectat negativament. La conseqüència jurídica d'aquests 

casos és la declaració de risc. 

• PROTECCIÓ: conjunt d'actuacions socials reservades quan el 

desenvolupament integral de l'infant o l'adolescent resulta seriosament afectat. 

Una de les seves conseqüències jurídiques és la declaració de 

desemparament.  Les mesures de protecció són competència de la Generalitat 

de Catalunya. 

• PARTICIPACIÓ:  s'oferirà la promoció d'òrgans de participació perquè 

els infants i els adolescents puguin participar activament en la vida pública. 
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Els diferents serveis, recursos o accions actuen sobre una part més o menys 

àmplia de la població, poden tenir una durada més llarga o curta i el seu resultat pot 

ser més o menys significatiu. Per poder-ho veure de manera gràfica, és donarà una 

puntuació segons sigui una acció concreta, una projecta que comporta diferents 

accions, i si aquest és temporal o sectorial. 

És complicat quantificar les accions de manera totalment objectiva. No obstant, 

veure gràficament, per edats i mesures, aquest impacte ens dóna una informació que 

pot complementar la descripció. 

 

 

Aquesta gràfica ens pot ajudar a fer una lectura dins de cada mesura i saber 

quines són les franges d’edat on hi més accions o serveis. 

Si comparem les diferents mesures és evident que hi ha molts més recursos de 

promoció, no obstant cal tenir en compte que el percentatge de possible usuari de 

cada mesura és diferent. 

Tot i posar-hi la participació com a mesura, cal tenir en compte que aquesta ha 

de ser una manera de fer en totes les accions possibles, no una mesura en concret. 
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1.7. Necessitats i oportunitats. 

 

A partir de la llei d'infància i adolescència se'n poden deduir unes necessitats 

i oportunitats molt generals que s'han de tenir en compte. 

 

a. Els infants i adolescents tenen necessitats “d’estimulació educativa”. 

 

 Entre elles hauríem de situar les que estan associades a fer possible el 

desenvolupament i les que podríem definir com d’aprenentatge, d’accés i de 

domini de tot allò que ens fa ser persones i ens permet viure en societats 

complexes. 

 

b. Els infants i adolescents tenen necessitats “de vinculació”. 

 

Relacionades, en primer lloc, amb la possibilitat de sentir-se important per a 

algú; d’estar vinculats per afecte recíproc; de sentir-se estimats, valorats, volguts 

de manera desinteressada per persones adultes singulars. És tot allò que podríem 

definir com a “necessitats familiars”. Són necessitats relacionals, “necessitats de 

sociabilitat”.  

 

c. Els infants i adolescents tenen necessitats de protecció. 

 Són “necessitats de garantia”. Els infants i adolescents necessiten respostes 

adultes per evitar els vulnerin els seus drets. 

 

A partir d'aquest recull descriptiu, de les observacions, i les necessitats i 

oportunitats s'elabora la propera etapa estratègica. 
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2. Etapa estratègica: 

 

 

2.1. Missió i Visió. 

 

Per iniciar aquesta etapa estratègica, partirem de la missió i la 

visió del Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència de Catalunya 

2010-2013. 

 

o MISSIÓ 

 

L'atenció, la protecció i la promoció del benestar personal, 

material i social de la infància i l'adolescència per  a l'assoliment del seu 

desenvolupament integral, amb especial atenció i prevenció dels qui es 

troben en situacions de risc o desemparament, així com la promoció 

dels seus drets a fi de garantir-ne l'exercici en un rol de ciutadania 

activa. 

 

o VISIÓ 

 

Esdevenir l'instrument per  a  la planificació i avaluació de les 

polítiques, actuacions i serveis a la infància i l'adolescència de Figueres, 

que fomenti l'exercici dels seus drets, serveis inclusius i de qualitat, el 

treball transversal i la cooperació institucional. 

 

 

2.2. Definició dels principis. 

 

o Treball en xarxa: s'ha d'establir un sistema de suport mutu entre 

tots els equipaments i entitats que, des de diferents sectors, treballen en 

l’àmbit d'infància i adolescència, de manera que es faciliti la coordinació i 

l’aprofitament dels recursos de l’entorn, tant professionals com els que aporta 

la ciutadania mateix (entitats, grups d’ajuda mútua, voluntariat...) 
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o Transversalitat: el PLIA ha de ser necessàriament transversal a 

la lògica departamental de l’administració pública, ja que són molts els 

serveis que intervenen en l’atenció i protecció als menors.  

 

o Flexible i dinàmic: un cop definit i consensuat, els programes 

d’actuació de l’Ajuntament han de tenir en compte allò que estableix aquest 

Pla, però el Pla també s’haurà d’anar adaptant a les noves necessitats i 

realitat que apareguin. Per això, el PLIA no és un element estàtic, sinó que 

s’entén com un procés flexible que s’ha d’anar adaptant i adequant als canvi. 

 

2.3. Eixos estratègics i línies d'actuació. 

 

El mapa estratègic d'aquest pla queda definit per quatre eixos 

estratègics, i cadascun d'aquets té unes línies d'intervenció concretes. 

 

 

EIXOS ESTRATÈGICS 

 

I. PREVENCIÓ DEL RISC I 

PROTECCIÓ AFAVORINT UN  

DESENVOLUPAMENT 

 SALUDABLE I EQUILIBRAT 

 

 

II. ACOMPANYAMENT 

SOCIOEDUCATIU 

 

 

III. PARTICIPACIÓ I INTEGRACIÓ 

A LA COMUNITAT 

 

 

IV. DISSENY, CONSOLIDACIÓ I 

AVALUACIÓ DE RECURSOS DE 

PROMOCIÓ, PREVENCIÓ, ATENCIÓ 

I PARTICIPACIÓ 

 

 

I. PREVENCIÓ DEL RISC I PROTECCIÓ AFAVORINT UN  DESENVOLUPAMENT 

 SALUDABLE I EQUILIBRAT. 

  Aquest eix inclou tots aquells objectius i actuacions que volen prevenir, 

detectar i atendre precoçment situacions educatives, de salut i social concretes.  

Quan diem “prevenir”, volem incloure totes les accions de promoció en l'àmbit de la 

formació, tant d'infants com de joves o famílies. 
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En aquest eix tenen una importància rellevant les tasques de detecció i atenció que 

es fan des de serveis socials. 

 

II. ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU 

  Aquest eix abasta l'àmbit educatiu i social que acompanya els infants i 

adolescents en les diferents etapes de socialització. En aquest procés psicosocial 

adquireixen les normes de conducta, els valors imperants i la cultura, per això dins 

les diferents línies d'intervenció s'inclou, tant la programació cultural, com el suport 

a l'escolarització i d'intervenció en l'àmbit comunitari i en els contextos virtuals. 

 

 

III. PARTICIPACIÓ I INTEGRACIÓ A LA COMUNITAT 

  Fomentar la participació és no només un eix, sinó un objectiu metodològic, ja 

que la participació no la podem considerar com una actuació concreta, sinó com 

una manera de fer, que ha de ser present en tots els àmbits del pla. 

També dins d’aquest eix podem incloure aquelles accions que tinguin com a 

finalitat la sensibilització i la divulgació dels drets dels infants, ja que és una manera 

d'integrar-se i conèixer els seus drets com a ciutadans actius. 

 

IV. DISSENY, CONSOLIDACIÓ I AVALUACIÓ DE RECURSOS DE PROMOCIÓ, 

PREVENCIÓ, ATENCIÓ I PARTICIPACIÓ. 

  Per últim, aquest eix vol incloure totes aquelles línies d'actuació que tenen 

com a objectiu millorar la qualitat dels serveis municipals dirigits a infants i 

adolescents. Aquesta millora s'aconseguirà amb una avaluació, valoració i 

planificació dels recursos des de l’eficàcia i l’eficiència, tant qualitativa com 

quantitativa. 

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ 

 

EIX I. PREVENCIÓ DEL RISC I PROTECCIÓ AFAVORINT UN  

DESENVOLUPAMENT  SALUDABLE I EQUILIBRAT.  

1.1  Promoure hàbits saludables, equilibrats i constructius.   

1.2  Fomentar valors de respecte al medi ambient i un espai públic segur. 

1.3 Vetllar en l'àmbit social, educatiu i familiar per un entorn segur i estable 

capaç de satisfer les necessitats bàsiques d'infants i adolescents. 

1.4  Protegir la infància i l'adolescència davant la vulneració dels seus drets i de 

qualsevol forma de violència. 
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1.5  Potenciar l'atenció i suport a les famílies en el desenvolupament de les 

seves funcions parentals. 

 

EIX II. ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU. 

2.1 Oferir suport a l'escolarització i al control de  la desescolarització i 

absentisme. 

2.2 Programar una oferta cultural de qualitat en els projectes de barri, escola i 

comunitat. 

2.3 Potenciar l'èxit escolar.  

2.4  Afavorir la igualtat d'oportunitats en tots els nivells eductius. 

2.5  Vetllar perquè a la Ciutat de Figueres ofereixi una orientació escolar i laboral 

als alumnes de secundària. 

2.6 Fomentar valors i acompanyar  en l'àmbit comunitari. 

2.7 Introduir els contextos virtuals i les xarxes de relació com a àmbit 

d'intervenció. 

 

EIX III.  PARTICIPACIÓ I INTEGRACIÓ A LA COMUNITAT. 

3.1 Fomentar la participació d'infants i adolescents en la comunitat, en les 

activitats d'oci, lleure i esport. 

3.2 Promoure una sensibilització i divulgació dels drets dels infants. 

 

EIX IV. DISSENY, CONSOLIDACIÓ I AVALUACIÓ DE RECURSOS DE 

PROMOCIÓ, PREVENCIÓ, ATENCIÓ I PARTICIPACIÓ. 

4.1 Establir la planificació com el mètode en el disseny de les polítiques 

municipals. 

4.2  Impulsar la millora dels serveis destinats a la infància i l'adolescència. 

4.3  Promoure el coneixement i la recerca en els diferents àmbits adreçats a la 

infància i l'adolescència (crear un observatori permanent de dades en matèria 

d'infància). 

4.4 Implantar un sistema d'informació i avaluació de polítiques, serveis i recursos 

a la infància i l'adolescència. 
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3. Etapa operativa 

 

3.1. Propostes de treball per  cada línia. 

 

Aquestes propostes es recullen a partir d'un impactes que es volen 

assolir en un període de temps concrets, i uns indicadors que ens han 

de permetre fer una valoració del grau d'assoliment. 

 

Aquesta proposta es troba en una addenda al final del document ja que 

cada curs pot anar-se modificant segons les valoracions i aportacions. 

 

A continuació es presenten els indicadors finals que ens han de 

permetre valorar  cada línia d'actuació. 

 
 

Línia 

 

INDICADORS FINALS 

1.1 Promoure hàbits saludables, equilibrats i constructius. 
Llistat comparatiu de les accions inicials amb les finals. 

Valoració qualitativa de les accions desenvolupades. 

1.2 Fomentar valors de respecte al medi ambient i un 

espai públic segur. 

 

Relació i valoració de les accions relacionades amb el 

medi ambient. 

Aplicació i ús dels camins escolars segurs. 

Participació dels centre educatius en projectes que es 

treballin aquest valors (imagine, agenda 21 i escoles 

verdes) 

1.3 Vetllar en l'àmbit social, educatiu i familiar per un 

entorn segur i estable capaç de satisfer les necessitats 

bàsiques d'infants i adolescents. 

Necessitats detectades, a través de serveis socials i 

accions dutes a terme. 

1.4 Protegir la infància i l'adolescència davant la vulneració 

dels seus drets i de qualsevol forma de violència. 

Grau de resolució dels casos detectats de violència en la 

infància i adolescència. 

Llistat d’accions desenvolupades i valoració de les 

mateixes. 

1.5  Potenciar l'atenció i suport a les famílies en el 

desenvolupament de les seves funcions parentals. 

Serveis creats i en funcionament. 

Dades de funcionament i valoració. 

Grau de correspondència entre la demanda i l'oferta 

d'aquest serveis. 

2.1 Oferir suport a l'escolarització i al control de  la 

desescolarització i absentisme. 

Resolució de casos en el procés d'escolarització. 

Accions dutes a terme del control de la descolarització. 

Valoració de la taula d'absentime. 

2.2 Programar una oferta cultural de qualitat en els 

projectes de barri, escola i comunitat. 

Llistat comparatiu de les accions programades i d’inici amb 

les finals. 

Valoració del grau de satisfacció dels usuaris. 

2.3 Potenciar l'èxit escolar. 

Resultats acadèmics dels infants i adolescents de 

Figueres en les proves diagnòstiques. 

Beques i premis lliurats. 
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2.4 Afavorir la igualtat d'oportunitats en tots els nivells 

eductius. 

Grau d’implementació dels EME, biblioteques obertes i 

d’altres serveis que es puguin haver creat. 

Dades d’ús d’aquests serveis. 

2.5  Vetllar perquè a la Ciutat de Figueres ofereixi una 

orientació escolar i laboral als alumnes de secundària. 

Increment de recursos per les famílies i adolescents que 

requereixen orientació escolar o laboral. 

Dades d’usuaris que han utilitzat els serveis proporcionats 

des dels serveis d’educació i promoció econòmica. 

2.6 Fomentar valors i acompanyar  en l'àmbit comunitari. 

 

Comparativa de les accions previstes inicialment i les 

realitzades al final del programa. 

Grau de satisfacció dels usuaris. 

2.7 Introduir els contextos virtuals i les xarxes de relació 

com a àmbit d'intervenció. 

Creació de mecanismes d'intervenció en els contextos 

virtuals. 

3.1 Fomentar la participació d'infants i adolescents en la 

comunitat, en les activitats d'oci, lleure i esport. 

Buidatge de dades conjuntes entre els serveis d’esports, 

acció cívica, joventut i educació. 

Grau de participació. 

3.2 Promoure una sensibilització i divulgació dels drets 

dels infants. 

Creació d’accions per la seva difusió. 

Coneixement dels drets dels infants. 

4.1 Establir la planificació com a mètode en el disseny de 

les polítiques municipals. 

Relació de planificacions elaborades. 

Grau d’ús de la planificació en les polítiques municipals. 

4.2  Impulsar la millora dels serveis destinats a la infància i 

l'adolescència. 

Control de la qualitat a partir d'enquestes o valoracions 

dels usuaris. 

4.3  Promoure el coneixement i la recerca en els diferents 

àmbits adreçats a la infància i l'adolescència (crear un 

observatori permanent de dades en matèria d'infància). 

Creació d'un observatori 

4.4 Implantar un sistema d'informació i avaluació de 

polítiques, serveis i recursos a la infància i l'adolescència. 

Avaluacions fetes dels diferents plans estratègics de l’àrea 

de serveis a les persones. 
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3.2. Elaboració del programa d'avaluació. 

 

L'avaluació és una eina estratègica que ens ha de permetre rendir comptes de 

les accions planificades i portades a terme. 

Per definir els indicadors d'avaluació, cal tenir presents els principis rectors  que 

s'han de tenir en compte a l'hora de planificar, que són qualitat, integritat, 

transformació i participació. 

 

 
 

Tal com queda reflectit en aquesta gràfica, l'avaluació està en relació amb la 

diagnosi i la implementació que s'ha de basar en la qualitat i la transformació. 

El programa d'avaluació es presenta amb la següent estructura. Cada línia 

d'intervenció  té uns impactes a curt termini i uns a llarg termini. 

Cada un d'aquest té uns indicadors concrets, que ens han de permetre valorar i 

transformar el que calgui. 

Aquets seguiment s'ha de fer a partir de una comissió operativa que en faci el 

seguiment. 

 

En la dinàmica d'implementació d'aquest pla,  l'avaluació i la participació seran 

l'eix principal de treball  

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 

 
IMPLEMENTACIÓ 

AVALUACIÓ 

 

Qualitat 
Integralitat 

Transformació Participació 

DISSENY 
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3.3. Cronograma  

 

 

 

Creació de grup de treball 

i proposta d'elaboració del PLIA 

 

 

Abril 2012 

 

Treball de recull i recerca de documentació 

per la redacció del PLIA 

 

 

Setembre 2012 -  abril 2013 

 

Redacció del PLIA 

 

 

Maig - Juny 2013 

 

Aprovació del PLIA 

 

 

Setembre 2013 

 

Implementació del PLIA 

 

 

Octubre 2013 - 2016 

 

Valoració Final 

 

Novembre 2016 
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3.4. Organització de l'execució del Pla 

 

La redacció d'aquest pla s'ha elaborat a partir d'un grup de treball de diferents 

tècnics de l'àrea de Serveis a les Persones, amb l'objectiu d' elaborar una eina de 

treball on es  vagi incorporant la participació d'altres òrgans i entitats. 

 

Amb l'objectiu de fomentar la participació s'ha concretat la creació dels següents 

òrgans amb les següents funcions: 

 

Comissió Operativa, és aquella comissió formada per un grup reduït de 

persones en representació de diferents entitats, amb la finalitat de realitzar una tasca 

de seguiment i de treball continu. 

 

Comissió Representativa, és aquella comissió formada per un gran grup de 

persones  amb la finalitat de compatir i aprovar el treball proposat per la Comissió 

Operativa. 

 

 

Calendari d'execució 

 

Comissió Operativa  

 

Octubre 2013 

 

 

Comissió Representativa 

 

 

Novembre 2013 

 

Comissió Operativa 

 

Febrer 2014 

Abril 2014 

Setembre 2014 

 

 

Comissió Representativa 

 

 

Novembre 2014 
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4. Addenda 

 

 

Línia Impacte curs 

13/14 

curs 

14/15 

curs 

15/6 
INDICADORS 

1.1.1 Obtenir una valoració 

de les mesures de 

prevenció   fetes des de 

serveis socials a partir de 

la formació.                                                                

   Registres d'accions fetes i 

demandes 

Recull d'observacions fetes pels 

centres o entitats que realitzen la 

demanda. 

1.1.2 Recollir quines  

mesures es porten a terme 

en els diferents serveis 

municipals. 

   Registre d'accions que es fan. 

1.1.4 Recollir quines 

mesures es porten a terme 

als centre educatius 

   Registre d'accions que es fan. 

1.1.5 Incrementar la 

promoció d'hàbits 

   Registre d'accions fetes 

1.1  Promoure hàbits 

saludables, equilibrats i 

constructius.   

 

1.1.6 Estudi de com les 

accions de promoció 

incideixen en els hàbits 

d'infants i adolescents. 

   Enquesta de costums en infants i 

adolescents inicial, i final. 

1.2.1 Promoure més 

activitats de respecte per 

l’entorn. 

   Registre d'activitats fetes 1.2 Fomentar valors de 

respecte al medi ambient i un 

espai públic segur. 

 1.2.2 Estudi de com les 

accions de promoció 

incideixen en els hàbits 

d'infants i adolescents. 

   Enquesta de costums en infants i 

adolescents inicial, i final. 

1.3.1 Tenir un coneixement  

quantitatiu i qualitatiu dels 

infants i adolescents  en 

risc atesos des de serveis 

socials. 

   Registre de casos atesos. 

Graella de valoració per part dels 

professionals. 

1.3 Vetllar en l'àmbit social, 

educatiu i familiar per un 

entorn segur i estable capaç 

de satisfer les necessitats 

bàsiques d'infants i 

adolescents. 1.3.2 Donar suport en 

l'àmbit educatiu per satisfer 

les necessitats bàsiques. 

   Recull de demandes fetes i 

accions realtizades 

1.4.1 Recull dels casos 

que són atesos per part de 

serveis socials. 

   Recull d'accions fetes. 1.4 Protegir la infància i 

l'adolescència davant la 

vulneració dels seus drets i de 

qualsevol forma de violència. 1.4.2 Propostes de treball 

en aquest àmbit. 

   Buidatge de dades i proposta 

1.5.1 Mantenir i augmentar 

els serveis actuals 

destinats a famílies de 0-3 

   Recursos que s'ofereixen. 

Oferta i demanda d'aquests 

serveis. 

1.5  Potenciar l'atenció i suport 

a les famílies en el 

desenvolupament de les seves 

funcions parentals. 1.5.2 Ajustar els serveis a 

les necessitats i demandes 

   Graella de satisfacció 
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2.1.1 Resolució d' 

incidències en 

l'escolarització. 

   Comparativa de la resolució de 

casos 

2.1.2 Actuar per disminuir 

la desescolarització 

   Accions fetes 

2.1 Oferir suport a 

l'escolarització i al control de  

la desescolarització i 

absentisme. 

 

2.1.3 Actuar a partir de la 

taula d'absentisme 

   Accions fetes 

2.2.1 Augmentar la 

participació en  les 

activitats culturals. 

    2.2 Programar una oferta 

cultural de qualitat en els 

projectes de barri, escola i 

comunitat. 

 

2.2.2 Programar un oferta 

de qualitat 

   Comparativa de la programació 

2.3 Potenciar l'èxit escolar.  

 

2.3.1 Mantenir els premis, 

treballs i beques a 

l'excel·lència. 

   Comparativa d'accions que es 

realitzen. 

Grau de participació dels alumnes. 

2.4.1 Oferir un servei 

municipal de reforç 

escolar. 

   Recursos disponibles 

2.4.2 Crear una xarxa de 

treball entre professionals i 

voluntariat per 

promocionar els hàbits 

d'estudi 

   Creació de la xarxa 

Resultats de les trobades 

2.4 Afavorir la igualtat 

d'oportunitats en tots els 

nivells eductius. 

2.4.3 Fer accessible a 

tothom els recursos 

extraescolars. 

   Increment de les ajudes. 

2.5  Vetllar perquè a la Ciutat 

de Figueres ofereixi una 

orientació escolar i laboral 

als alumnes de secundària. 

2.5.1 Incrementar els 

recursos d'orientació 

   Creació de recursos 

2.6.1 Donar continuïtat a 

les tasques de medi obert 

   Continuïtat de l'activitat 2.6 Fomentar valors i 

acompanyar  en l'àmbit 

comunitari. 2.6.2 Resultats positius en 

els usuaris del medi obert 

   Valoració per part dels educadors 

a partir dels casos treballats. 

2.7.1 Fer propostes per 

introduir les xarxes en 

l'àmbit d'intervenció. 

   Accions realitzades 2.7 Introduir els contextos 

virtuals i les xarxes de relació 

com a àmbit d'intervenció. 

2.7.2 Introduir el context 

virtual com àmbit 

d'intervenció en 

adolescents. 

   Grau d'intervenció en aquest 

àmbit. 

3.1.1 Promoure la creació 

d'òrgans de participació 

   Accions fetes 

3.1.2 Creació d'òrgans de 

participació 

   Òrgans creats 

3.1.3 Aconseguir una 

dinàmica participativa  a 

partir dels òrgans creats, 

en la planificació. 

   Comparativa de la participació de 

diferents òrgans. 

3.1 Fomentar la participació 

d'infants i adolescents en la 

comunitat, en les activitats 

d'oci, lleure i esport. 

 

3.1.4 Promocionar la    Grau de participació. 
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participació en les 

activitats que s'ofereixen. 

3.2 Promoure una 

sensibilització i divulgació dels 

drets dels infants. 

3.2.1 Fomentar activitats 

de sensibilització dels 

drets dels infants 

   Accions dutes a terme. 

4.1.1 Planificar segons els 

objectius del PLIA 

   Incidència del PLIA en la 

planificació anual sobre matèries 

d'infància i adolescència. 

4.1 Establir la planificació 

com el mètode en el disseny 

de les polítiques municipals. 

 4.1.2 Fer de la planificació 

una eina de treball 

   Grau de planificació com a eina 

estratègica.  

4.2.1 Avaluar i valorar els 

serveis destinats a la 

infància i l'adolescència 

per potenciar les millores 

oportunes. 

   Grau de avaluació i valoració de 

les accions. 

4.2  Impulsar la millora dels 

serveis destinats a la infància i 

l'adolescència. 

 

4.2.2 Millora dels serveis    Comparativa d'enquestes de 

satisfacció. 

4.3.1Recollir necessitats i 

per treballar des d'un 

observatori 

    

4.3.2 Proposta d'un 

projecte de creació d'un 

observatori. 

    

4.3 Promoure el coneixement 

i la recerca en els diferents 

àmbits adreçats a la infància i 

l'adolescència (crear un 

observatori permanent de 

dades en matèria d'infància). 

 4.3.3 Posada en 

funcionament d'un 

l'observatori. 

    

4.4 Implantar un sistema 

d'informació i avaluació de 

polítiques, serveis i recursos a 

la infància i l'adolescència. 

4.4.1 Aconseguir un treball 

en xarxa a partir de les 

diferents comissions i 

plans estratègics. 

   Avaluacions fetes dels diferents 

plans estratègics de l’àrea de 

serveis a les persones. 
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