
 Seguiment 2016

Una ciutat educadora 
 



2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Centre de Cultura de la Pau

Desenvolupar accions educatives vinculades a l’educació per la pau, el respecte al 
pluralisme, els drets humans i la democràcia. Treball en Xarxa amb altres ciutats i entitats

Accions
Programa de Ciutats Defensores dels Drets Humans

2015 /oct Programa d'Activitats Ciutats Defensores dels Drets Humans i Exposició Living on the edge
2016 /jun Projecte Ciutats Defensores 2016
2016 /oct Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016: Exposició Síria Camí de l'Exili i  activitats amb 

centres educatius i públic en general

Projectes Estratègics i Programació

Seguiment dels projectes estratègics que estan en marxa i suport als diversos serveis 
responsables de la seva execució

Accions
Dinamitzar el Pla del Voluntariat i fomentar la cultura de la participació a través de la figura del voluntari, la 
responsabilitat social dels ciutadans i el voluntariat en les organitzacions sense ànim de lucre.

Donar suport i difusió al Projecte Baula. Continuar desenvolupant un nou model integrat de formació 
professional que permet treballar conjuntament al sector educatiu amb el sector empresarial. FP Dual.

Impulsar el projecte Ciutadania Activa i Experta en Salut, un projecte pilot de promoció de la salut que 
persegueix l’apoderament dels ciutadans, a fi que exerceixin la seva condició de ciutadania de forma activa

2016 /jul Seguiment del projecte amb els directors dels dos centres educatius involucrats en el projecte (IES 
Bellera i Cumella), per tal de recollir les seves impressions sobre l'experiència. Presentació final de 
l'estudi prevista pel setembre.

Desenvolupament dels nous projectes prioritzats

2016 /set Aprovació del Consell Directiu de la creació de dues comissions pels projectes:
- Foment de l'activitat empresarial innovadora
- Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana

Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

Millorar l’oferta de serveis i activitats a realitzar als parcs i zones verdes de la nostra ciutat 
promovent activitats de cinema, concerts, festes, trobades, mostres i jornades, esport, tallers, 
concursos, observacions d’astronomia, etc.

Accions
Estendre les activitats del Calendari Verd de Primavera, en el decurs de tot l'any i a diversos parcs de la 
ciutat

Obres i Projectes

Iniciar les obres de rehabilitació de la piscina de l’escola Montserrat Montero i d’adequació de 
la instal·lació elèctrica.

Accions
Execució de les obres de remodelació de la piscina a l'escola Montserrat Montero
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Territori i Ciutat

Obres i Projectes

Iniciar les obres de rehabilitació de la piscina de l’escola Montserrat Montero i d’adequació de 
la instal·lació elèctrica.

Accions
2016 /nov En execució les obres de rehabilitació de la piscina, que inclouen les instal·lacions d'aigua i de 

climatització, així com la fusteria exterior
2017 /gen Han finalitzat les obres de remodelació de la piscina de l'escola Montserrat Montero
2017 /feb Obra finalitzada.  les obres han consistit en la rehabilitació de la piscina, que inclou les instal·lacions 

d'aigua i de climatització, així com la fusteria exterior

Iniciar obres d’adequació de la planta baixa del nou edifici de l’escola Ponent en previsió de 
destinar espais a una Unitat Operativa Terapèutica (UTE), al Centre de Recursos Educatius 
per a Deficients Auditius (CREDA) i a la seu del Servei Educació,

Accions
Execució de les obres adequació de la planta primera de l'edifici municipal de la Avda  del Parc per a seu 
del Serveis Educatius de la Generalitat.

2016 /des Finalitzen les obres d'adequació de la planta primera de l'edifici municipal de l'Avinguda del Parc, 
amb nova distribució i instal·lacions per als Serveis Educatius de la Generalitat

Executar la primera fase de remodelació de la plaça de Sant Miquel.

Accions
Primera fase de remodelació de la plaça de Sant Miquel

2015 /gen Redacció de l'Avant Projecte per a la remodelació de la plaça de Sant Miquel

Serveis a la Persona

Cultura

Creació d´'espais per a la participació en el disseny dels programes i  projectes

Accions
Crear un “consell” de professionals vinculat a cada equipament de referència cultural: Roca Umbert, 
Teatre, Museu Central i La Tela.

Crear taules de treball per compartir projectes. Crear espais de co-creació, de col·laboració, en tots els 
equipaments culturals de la ciutat

Donar un nou impuls al Consell de Cultura, transformant-lo en el Consell de la Cultura i les Arts . Crear 
taules intersectorials de debats al llarg de l’any sobre Ciutat i Cultura.

Promoure una manera eficaç de comunicar la programació cultural a nivell global i a tota la ciutat, pensant 
en el públic i en el ciutadà, no en qui programa. Web, xarxes socials, app, banderoles.

Promoure intervencions d'art a l'espai públic a través d'instal·lacions, escultures i pintura 
mural

Accions
Desenvolupar un projecte d'art públic amb artistes amb intervencions reconegudes i vinculades a la ciutat.

Realitzar una convocatòria anual oberta per a una intervenció d’art públic a la ciutat i fer un encàrrec anual 
des de la Comissió de Patrimoni amb l'assessorament de professionals.
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Serveis a la Persona

Cultura

Promoure intervencions d'art a l'espai públic a través d'instal·lacions, escultures i pintura 
mural

Accions
Singularitzar l'espai públic en determinades èpoques de l'any, com per exemple, Nadal.

Crear un programa d'identitat i memòria dels barris, per conèixer Granollers: espais, personatges, 
anècdotes...

Impulsar els Sants de barri com un espai de promoció de les entitats culturals i dels grups de teatre i 
música de la ciutat i com a element de cohesió interna i projecció a la ciutat del propi barri.

Impulsar programes de sociocultura  com "A les places" com a eina de transformació de l’espai exterior 
públic i com a eina de cohesió social.

Educació

Programes i projectes per a la inclusió i cohesió social

Accions
Avançar en una escolarització equilibrada de l'alumnat en tots els centres sostinguts amb fons públics 
garantint l'accés en condicions d'equitat, treballant estretament amb la comissió d’escolarització

2016 /jun  La preocupació per avançar en l'escolarització equilibrada ha fet que aquest any es demanés a la 
Fundació Bofill un estudi que analitzi  la situació actual de la distribució escolar, i a partir de la 
diagnòsi  treballar en  propostes de millora.

2016 /jun El Servei d'Educació forma part de la comissió de garanties d'admissió d'alumnes i participa 
activament en tots els processos relacionats amb l'acollida de les famílies i l'escolarització.

2016 /des Es segueix treballant des de la comissió de garanties d'escolarització.
2016 /des L'estudi demanat ja s'ha iniciat. S'han recollit dades i passat enquestes a famílies amb infants 

escolaritzats a P3 i a 1r d'ESO. S'està pendent de rebre un primer informe a finals del mes de 
desembre.

Plans d'Infància i adolescència

Accions
Continuar treballant intensament en polítiques actives de protecciió a la infància i l'adolescència que ens 
permetin conservar i renovar el segell UNICEF, Granollers ciutat amiga de la infància

2016 /jun S'està treballant en la documentació que cal presentar per renovar el segell de Granollers, ciutat 
amiga de la Infància

2016 /des S'ha enviat la documentació per renovar el segell de Granollers, ciutat amiga de la Infància . El 
document recull totes les actuacions que tenen com a eix central la cura dels drets de la Infància i 
l'Adolescència que realitza l'Ajuntament.

Promoció de la innovació, recerca educativa i universitat

Accions
Impulsar acords amb les universitats per tal d'ampliar l'oferta universitària a la ciutat, explorar les 
possibilitats d'oferir formació de graus en els àmbits estratègics per a la ciutat (formació motor-esport 
vinculat al Pla del Circuit de Catalunya)

 Desplegar l’oferta de graus universitaris i nous cicles formatius de grau superior a Granollers mitjançant un 
acord amb la Universitat de Vic
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Serveis a la Persona

Educació

Programes educatius d'educació postobligatòria, ensenyaments artístics i  educació no formal

Accions
Impulsar el Programa d’aprenentatge al llarg de la vida, amb la Universitat Popular com a eix vertebrador 
d’aquesta oferta. Recolzar l’impuls de la societat civil d’històries d’èxit com l’Aules d'Extensió Universitària 
de la Gent Gran (AGEVO)

Reclamar l’ampliació de l’oferta de l’Escola Oficial d’Idiomes.

2016 /jun El Departament d'Ensenyament no amplia l'oferta.

Continuar generant oferta de programes de formació inicial PFI

2016 /jul Des del Servei d'Educació continuem generant els programes formatius en PFI per a joves que no 
hagin obtingut el graduat en ESO. En concret 47 places públiques per al curs 2016-2017 en els 
àmbits de l'hoteleria, les vendes i la fabricació mecànica.

2016 /des Aquests programes han començat al setembre, amb 47 places (15 a hoteleria, 15 a fabricació 
mecànica i 17 a vendes). Aquests programes estan cofinançats per l'Ajuntament de Granollers, la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Des de l'Escola de Música elaborar projectes educatius dirigits a les escoles de la ciutat

2016 /jul L'escola també treballa la Musicoteràpia amb alumnes de l'Escola M.Montero. I desenvolupen 
activitats conjunta amb l'escola Pereanton i l'Institut EMT

2016 /jul "Música de paraules. Taller d'improvisació oral", per Cicle Superior
2016 /jul L'Escola de Música ofereix a les escoles tallers per tots els cicles d'Ed. Primària: "B.S.M.O (Banda 

Sonora Molt Original)"  per Cicle Inicial. ; "Clari...què?. L'Univers del clarinet" per Cicle mitjà
2016 /des En el 1r. Trimestre del curs 2016/17 s'han realitzat 3 tallers per primària a les instal·lacions de 

l'Escola de Música amb la participació de 900 alumnes.
2016 /des S'ha continuat treballant amb els alumnes del centre d'Educació Especial Montserrat Montero. En 

aquest centre també s'han fet jornades de formació pels mestres.
2016 /des Com a novetat, aquest curs, s'han començat a fer sessions en col·laboració amb Càrites, per infants i 

mares usuàries de l'entitat.

Des de l'Escola de Música continuar amb el programa de difusió musical a través dels concerts, 
conferències i tallers que organitza la mateixa escola

2016 /jul L'escola continua amb la seva programació de concerts mensuals per a les famílies i oberts a la 
ciutadania.. Exemples d'aquestes activitats són els concerts: Cicle: "L'un?, L'altre? O tots dos?: les 
audions d'alumnes: dins i fora de l'escola.

2016 /jul També organitza xerrades i conferències, i a finals de juny va organitzar els tallers "Jornades 
Impocreació"

2016 /des L'escola manté la seva programació de concerts mensuals per a les famílies i oberts a la ciutadania.

Planificar i desenvolupar els ensenyaments obligatoris

Accions
Planificar i desenvolupar el mapa escolar  de la  ciutat aprovat pel Consell Escolar Municipal, vetllant pel 
manteniment de l’oferta suficient d’escola pública obligatòria i postobligatòria.

2016 /jun L'oferta pública dels Cicles Formatius és insuficient per donar resposta a totes les necessitats.
2016 /jun Es vetlla per mantenir l'oferta pública que necessitat la ciutat. Aquest any tot i la baixada demogràfica 

s'han mantingut obertes totes les línies de P3 de la ciutat, el que ha permés baixar les ràtios d'aquest 
nivell en algunes escoles.

Ampliar l’oferta de Formació Professional d’acord a la demanda del teixit productiu per tal de completar 
totes les famílies professionals dels nostres centres.

Transformació d'un centre públic de formació professional en centre integral (un centre de refèrència en les 
famílies professionals que ofereixen).
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Serveis a la Persona

Educació

Planificar i desenvolupar els ensenyaments obligatoris

Accions
Col·laborar amb els centres educatius en el desenvolupament dels seus projectes, sobretot els públics, 
perquè l’assoliment de l’excel·lència i la igualtat siguin una realitat.

2016 /jun Exemples com: "La màquina particulare", "Caminada Ciutadana", "Murs que parlen",.. Són indicatius 
de la línia de treball que es vol mantenir amb els centres educatius.

2016 /des S'està treballant amb els centres de secundària l'organització del Mercat de Tecnologia del proper 
any.

2016 /des El sevei d'educació coordina i col·labora en el projecte Hort  del Congost en el que hi participen els 
Instituts Marta Estrada i Antoni Cumella, l'escola bressol Giravoltes i la UEC Parc Estudi.

2016 /des En aquest trimestre també s'ha desenvolupat el Seminari Univers 2.0 en el que han participat 11 
centres edcuatius de secundària. Aquest seminari va ser una proposta dels mateixos centres.

2016 /des Aquest primer trimestre del curs s'està col·laborant amb els centres en un nou projecte de Coenzims 
amb l'Institut Antoni Cumella, a l'entorn de l'obra de teatre: La desaparició de Wendy.

La ciutat subjecte educatiu. La ciutat que educa, la ciutat que aprèn.

Accions
Reforçar i ampliar la tasca del Consell Escolar Municipal

2016 /des La comissió de la beca Maria Gaja ha preparat la convocatòria de l'edició d'aquest any. La Beca 
Maria Gaja està adreçada a premiar projectes que treballin els valors cívics i de ciutadania.

Promoure i vetllar per l'accessibilitat dels equipaments educatius, així com dels espais públics on es 
realitzin activitats de caire educatiu

Continuar treballant activament en el Comitè Executiu de la Associació Internacional de Ciutats Educadores 
i en la Comissió de seguiment de la RECE (xarxa estatal)

Educació Infantil 0-3. Escoles bressol.

Accions
Continuar reclamant a la Generalitat el finaçament just de les escoles bressol municipals

2016 /jun El Departament d'Ensenyament no fa cap aportació econòmica. La Diputació de Barcelona 
subvenciona 875€ per infant escolaritzat a les escoles bressols municipals, molt lluny dels 1.800€ 
que la Generalitzat finançava fa uns anys.

Esports

Potenciar l'esport escolar

Accions
Definir línies d’actuació entre la Generalitat, el Consell Esportiu del Vallès Oriental i l’Ajuntament pel que fa 
a la promoció de l’esport escolar a la nostra ciutat.

Construcció de nous equipaments esportius

Accions
Promoure i vetllar per l'accessibilitat dels equipaments esportius, així com dels espais públics on es 
realitzen activitats de caire esportiu
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Serveis a la Persona

Esports

Atraure esdeveniments que reforcin la capitalitat esportiva de Granollers (p.ex. Mundial 
d'handbol femení) i acompanyar i fer créixer els existents (p.ex. Granollers Cup, la Mitja, etc)

Accions
Continuar treballant per la captació d'esdeveniments esportius. En aquest sentit es proposa la presentació 
de la candidatura per ser la seu del Campionat del Món d'handbol femení de 2021/2023

Organitzar el Campionat d'Espanya d'atletisme cadet

Acció Comunitària i Benestar

Centre d'Informació de Recursos per a Done

Incrementar l'apoderament de les dones, ja sigui ampliant coneixements i/o estimulant 
capacitats

Accions
Consolidació de l’oferta d’activitats d’apoderament de les dones iniciada des del Centre d’Informació i 
Recursos per a les Dones (CIRD), mitjançant la creació una programació estable i amb increment dels 
tallers i cursos existents en l’actualitat.

2015 /oct Realització dels tallers "Entre Dones", itinerati formatiu d'apoderament per a les dones i amb objectiu 
finalista de la recerca activa incorporació al món laboral.

2016 /mai Realització de la sisena edició dels tallers "Entre Dones", itinerari formatiu d'apoderament per a les 
dones i amb objectiu finalista de la recerca activa incorporació al món laboral.

2016 /jun Programació estable dels Tallers d'autodefensa per a dones, conjuntament amb la Policia Local.
2016 /nov Realització de la setena edició dels tallers "Entre Dones", itinerari formatiu d'apoderament per a les 

dones i amb objectiu finalista de la recerca activa incorporació al món laboral. Han participat 10 
dones.

Creació de noves accions positives adreçades a l'apoderament de les dones, adaptades a la nova situació 
laboral, social i personal de les dones

2016 /mar Realització del III Networking de Dones Emprenedores, realitzat per l'Associació de Dones 
Emprenedores EMPENTAGranollers amb el suport del servei d'Empresa i Emprenedoria de Promoció 
Econòmica i el CIRD.

2016 /jun Projecte "Ponts a la feina" amb Promoció Econòmica per a la inserció laboral de dones, en especial 
atenció a les dones víctimes de violència masclista.

2016 /jun Projecte "Amb tu" amb Creu Roja de voluntariat per l'acompanyament a dones usuàries del CIRD en 
el seu procès d'apoderament personal.

Creació d'un mapa local de recursos per a la millora de l'ocupabilitat de les dones

Reforç del treball grupal amb les dones (GAM i GEP) i realització de nous grups en funció de les 
necessitats detectades (per ex: marentalitat)

Assessorament jurídic a dones

2016 /jun Assessorament jurídic a dones amb perspectiva de gènere amb l'associació "Dones i Drets"

Reforç dels tallers d'autodefensa per a dones

Nova Ciutadania
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Acció Comunitària i Benestar

Nova Ciutadania

Organitzar accions formatives per afavorir la inserció laboral de persones nouvingudes no 
qualificades.

Accions
Accions formatives per a la capacitació acadèmica per part de les persones nouvingudes

2016 /des Durant tot l'any derivació i acompanyament a la incripció al programa de garantia juvenil d'usuaris i 
participants dels diferents programes.

Accions periòdiques coordinades amb Promoció Econòmica per afavorir el coneixement del món laboral 
entre les persones nouvingudes

2015 /nov Inici del primer Curs de coneixements Laborals ( dins del Servei de Primera acollida) amb un total de 
22 dones.

2016 /gen Visiita i sessió de coneixement del servei de Promoció Econòmica dins del Servei de Primera 
Acollida. (Dins del Servei de Primera acollida)

2016 /gen Inici del segon Curs de Coneixements Laborals ( dins del servei de Primera Acollida)  amb un total de 
10 dones.

2016 /mar Visita sessió de coneixement del servei de Promoció Econòmica dins del Servei de Primera Acollida ( 
dins del servei de Primera Acollida )

2016 /mai Visita al Club de Feina de Creu Roja amb el grup de Joves Nouvinguts.
2016 /oct Visita al Club de Feina de la Masia Tres Torres amb un dels grups del Circuït laboral .
2016 /des S'han dut a terme dos nous circuïts de coneixement laborals dins el Servei de Primera Acollida.amb 

un total de 16 participants,.
2016 /des Visita al Club de Feina de Creu Roja amb el grup del cicuït laboral.

Facilitar el coneixement de la llengua com a element bàsic per a la plena incorporació de les 
persones nouvingudes a tots els àmbits de la vida de la ciutat.

Accions
Millorar la capacitació de les persones i incrementar el seu nivell de coneixement de la llengua: Pla 
Educatiu d'Entorn, Normalització Lingüística, cursos de llengua als Centres Cívics, convenis amb entitats 
que ofereixen formació.

2015 /des Reunions de coordinació trimestrals amb entitas  i centres de formació i aprenentatge de la llengua 
per a adults.

2016 /mar Renovació del conveni de col·laboració amb l'associació cultural amics de l'Àfrica
2016 /mar Renovació del conveni de col·laboració amb el Centre Pius XII de Càritas.
2016 /jun 2 reunions de coordinació trimestrals amb entitas i centres de formació i aprenentatge de la llengua 

per a adults.
2016 /oct 2 reunions de coordinació amb les entitats i centres de formació per a adults per preparació de la 

jornada de formació per a formadors.
2016 /des Durant tot l'any informació i  derivació de persones estrangeres als diferents centres de formació, tant 

en llengua com formació professional.

Treballar amb el grup de joves nouvinguts, entre els 16 i 18 anys amb accions formatives que 
els permetin reincorporar-se a accions reglades.

Accions
Donar continuitat al curs de joves nouvinguts d'entre 16 i 18 anys fora de l'etapa d'escolarització obligatòria.

Incrementar l'apoderament de les dones nouvingudes, ja sigui millorant els seus 
coneixements o estimulant les seves capacitats

Accions
Sessions informatives i tallers orientats a estimular la incorporació de les dones joves nouvingudes al món 
del treball i a l'emprendoria
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Acció Comunitària i Benestar

Nova Ciutadania

Incrementar l'apoderament de les dones nouvingudes, ja sigui millorant els seus 
coneixements o estimulant les seves capacitats

Accions
2016 /mai Assessorament i acompanyament en la creació d'associació de dones marroquines.
2016 /jun Visita a la borsa de treball de Creu Roja amb grup de joves nouvinguts

Treballar amb les famílies immigrants, especialment dins l'àmbit escolar, per tal de potenciar 
la implicació dels pares en l'educació dels seus fills i filles

Accions
Sessions i tallers informatius adreçats a  pares i mares d'origen immigrant en funció de les seves 
necessitats

2015 /jun Sessió informativa en relació al casal Lingüístic amb l'assistència de 20 famílies.
2015 /jun 3 ressions repartides de gener a juny sobre el funcionament escolar a families d'alumnes 

d'incorporació tadana. Hi ha participat un total de 38 famílies.
2015 /oct Inici dels Tallers setmanals amb famílies nouvingudes  a les escoles Ferrer i Guàrdia, Ponent i  Joan 

Solans. Durada curs escolar 2015/16 amb un total de 53 dones participants
2016 /feb 2 sessions informatives sobre la pre-inscripció escolar adreçades a famílies nouvingudes amb 32 

famílies participants.
2016 /abr 15 sessions informatives a l'OAC sobre beques escolars amb un total de 215 assistents.
2016 /mai 3 sessions informatives a l'OAC en relació a les beques menjador
2016 /mai Dinamització i acompanyament d'un grup de 6 dones marroquines i subsaharianes per a la 

participació en 3 sessions del Taller de Petita Infància.
2016 /jun Sessió informativa en relació al casal Lingüístic amb una participació de 18 famílies
2016 /jun Dinamització i acompanyament d'un grup de 6 dones marroquines i subsaharianes per a la 

participació en dues sessions del taller de Petita Infància
2016 /oct Xerrada amb 15 families nouvingudes a a l'Escola Ferrer i Guàrdia
2016 /oct 3 sessions informatives adreçades a families nouvingudes d'incorporació fora de termini de pre-

inscripció escolar
2016 /oct Xerrada amb 5 famílies nouvingudes a l'escola Joan Solans
2016 /oct Xerrada amb 18 famílies nouvingudes a l'escola Ponent

Promoció de la Salut

Reforçar el suport a la comunitat educativa en educació per a la salut mitjançant l'oferta 
pedagògica municipal als centres educatius

Accions
Introducció, durant el curs escolar 2015-2016, un taller de prevenció de riscos sanitaris de piercings i 
tatuatges i un taller de publicitat

2015 /des Curs 2015-2016: realització de 5 tallers de pircing i tatuatges al Cel.lestí Bellera(4art d'ESO i 
batxillerat) i 1 a la UEC de Perruqueria. 332 participants. Valoració: 8,83

2016 /jun Actualització del catàleg d'activats educatives. Aquests recursos estan a disposició dels centres 
educatius interessats.

Assessorament sanitari a les escoles i instituts del municipi, prestant atenció ràpida a les consultes sobre 
salut

2016 /mar Atenció immediata a les demandes i consultes relacionades amb salut dels centres educatius, un 
promig de 5 consultes setmanals, telefòniques i presencials.

2016 /jun S'ha mantingut l'assessorament amb el mateix ritme de consultes (malalties transmissibles, dubtes 
sobre medicació, sexualitat, possibles intoxicacions, interpretació d'informes mèdics, etc.)

2016 /des Activitat en continu. S'estima 10 consultes mensuals de mitja.
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2015-2019

Acció Comunitària i Benestar

Promoció de la Salut

Reforçar el suport a la comunitat educativa en educació per a la salut mitjançant l'oferta 
pedagògica municipal als centres educatius

Accions
Realització de tallers sobre cura del cos: primers auxilis, educació postural i salut bucodental, en el marc de 
l'oferta pedagògica als centres educatius de primària i secundària

2015 /jun Curs 2014-2015: 16 tallers d'alimentació a 1er d'ESO: 399 alumnes (L'Estel, Educem, C. Vallbona, 
EMT, E. Pia). Taller d'alimentació a M. Montero (2), UECS, PCI i Escola Perruq. Margaret i joves 
nouvinguts (114 participants)

2015 /jun Tallers "Aprèn a menjar amb seguretat": 127 participants. 5 tallers (L'Estel, C. Bellera i M. Montero)
2015 /jun "Menja bé, tu hi guanyes": 4 tallers amb 110 participants
2015 /jun Tallers d'alimentació (Projecte europeu WLE) a l'escola primària: 573 participants a 26 tallers: 

Lledoner, E. Pia  i Ferrer i G, Salvador Llobet.
2015 /jun Tallers alimentació i imatge corporal: 248 alumnes i 12 tallers (Estel, Educem; C. Bellera, C. Vallbona, 

UEC i PCI Parc Estudi)
2015 /jun 1 taller de diabetes a l'escola per professorat: 22 participants Escola Pereanton; 1 taller d'epil.lèpsia 

per professorat a l'Escola Pau Vila: 20 participants
2015 /jun 2 gimcanes d'alimentació amb 150 participants (J. Solans i S. Espriu)
2015 /jun Tallers "Cuina sense pares": 34 participants. 3 tallers (E. Pia, UEC Jardineria i UEC Parc Estudi)
2015 /des Curs 2014-2015: 322 participants de secundària als tallers de primers auxilis; 1 taller d'higiene 

postural amb 10 participants,; 3 tallers al Centre Vallès, amb 45 participants, 1 taller a l'Escola Perruq. 
Margaret amb 17 participants.

2016 /mar Tallers d'alimentació a cicle inicial de primària amb l'ICS: 175 alumnes i 7 tallers (Pereanton, S. 
Llobet, S. Espriu i Ponent); altres a primària: 107 participants a 8 tallers (E. Pia)

2016 /mar Gimcana dieta mediterrània a primària: 155 participants de dos centre (Cervetó i Escola Granollers)
2016 /mar Tallers teoricopràctics d'alimentació per a joves: 87 participants a 4 tallers (C. Vallbona, UEC 

Jardineria; Folch i Torras)
2016 /mar Exposició "Menja bé, tu hi guanyes": 212 participants a 8 tallers (L'Estel, E. Granollers, A. Mogas i 

Lledoner)
2016 /mar Tallers "Aprèn a menjar amb seguretat": 46 participants a 2 tallers (C. Vallbona, M. Montero)
2016 /mar Salut Bucodental (de setembre a març): 11 tallers amb 250 alumnes d'educació primària participants 

al voltant de l'exposició "Cuida't les dents" (Ponent, S. Llobet, Cervetó, Pereanton i Jardí). 1 taller 
d'AFIS pediàtric, amb 15 participants.

2016 /mar Tallers d'alimentació i imatge corporal per a joves: 203 participants a 9 tallers (Estel, Educem, C. 
Vallbona, Jardí, CFGM i PCI Parc Estudi)

2016 /mar 1 taller per professorat sobre diabetes. Escola Granullarius, amb 9 participants
2016 /mar Primers auxilis (de setembre a març): 1 tallers a la UEC de jardineria,
2016 /mar Curs 2015-2016 (de setembre a març): 234 participants de 1er d'ESO als tallers d'alimentació: 9 

tallers (Educem, L'Estel, A. Cumella, C. Vallbona, IES Granollers); altres: 2 tallers amb 34 participants 
(M. Montero i Dimas)

2016 /jun 2n trimestre (curs 15/16), taller d'alimentació saludable:
-1 taller a 1er d'ESO: 67 alumnes (C. Vallbona)
- 2 tallers Parc Estudi (cicle formatiu grau mitjà), 31 alumnes
- 1 taller Parc Estudi (PCI), 10 alumnes

2016 /jun 2n trimestre (curs 15/16), taller d'alimentació i imatge corporal:
- 11 tallers a ESO: 283 alumnes (C. Bellera, EMT)
- 1 tallers UEC jardineria: 17 alumnes

2016 /jun 2n trimestre (curs 15/16), Taller primers auxilis:
- 6 tallers a ESO, amb col·laboració DB: 142 alumnes (EMT, Educem, Estel)
- 2 tallers cilces formatius: 16 alumnes (Escola Margaret)

2016 /jun 2n trimestre (curs 15/16), taller "Aprèn a menjar amb seguretat"
- 2 tallers a ESO: 62 alumnes (C. Vallbona, C. Bellera)

2016 /jun Maig: 1 gimcanes d'alimentació amb 98 participants (Escola Ponent)
2016 /des 1r quadrimestre 2016/17, primària: alimentació saludable: 5 centres, 111 alumnes, 5 sessions
2016 /des 1r quadrimestre curs 2016/17, primària, "cuida't les dents": 6 centres, 197 alumnes, 8 tallers
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2015-2019

Acció Comunitària i Benestar

Promoció de la Salut

Reforçar el suport a la comunitat educativa en educació per a la salut mitjançant l'oferta 
pedagògica municipal als centres educatius

Accions
2016 /des 1r quadrimestre 2016/17, primària: "El gallo dormilón": 6 centres, 270 alumnes, 2 sessions
2016 /des 1r quadrimestre 2016/17, primària, exposició: "Som gent de profit": 1 centre, 133 alumnes, 6 sessions
2016 /des 1e quadrimestre 2016/17, secundària, alimentació per a joves: 2 centres, 112 alumnes, 4 tallers
2016 /des 1r quadrimestre 2016/17, primària i secundària, total: 9 activitats diferents (alimentació, salut 

bucodental, autoprotecció, salut mental), 41 tallers, 1133 alumnes
2016 /des 1r quadrimestre 2016/17, secundària, Cuina sense pares: 1 centre, 15 alumnes, 1 taller
2016 /des 1r quadrimestres 2016/17, primària i secundària: taller d'autoprotecció:5 centres, 293 alumnes, 11 

tallers
2016 /des 1r quadrimestre 2016/17, primària: joc alimentació: 1 centre, 102 alumnes, 4 sessions

Incorporar la salut emocional i afectiva, la sexualitat, la relació responsable amb el consum 
de drogues i amb la utilització de dispositius basats en tecnologies de la informació i la 
comunicació, en les activitats de promoció de la salut

Accions
Realització dels tallers de sexualitat i afectivitat als centres educatius en el marc de l'oferta pedagògica, 
atenent a la diversitat sexual i amb perspectiva de gènere

2015 /des Curs 2014-2015: 19 alumnes de secundària al taller "A quin fons d'energia em connecto?". L'Estel
2015 /des Curs 2014-2015: 204 alumnes als tallers d'educació emocional a secundària: "Consciència 

emocional: el meu clima emocional". L'Estel, A. Cumella, C. Bellera i cicle Imatge i So
2015 /des Curs 2014-2015: 388 alumnes de secundària participants al taller: "Què hi ha dins la meva motxilla"?. 

A. Cumella; C.Bellera. 15 de cicle formactiu Imatge i So i 12 de la UEC
2015 /des Curs 2014-2015: 445 alumnes als tallers d'educació emocional a primària: regulació, autoestima, 

assertivitat. S. Espriu, Granul.larius, Pereanton, E. Pia, M. Montaña i Pau Vila. 67 tallers.
2015 /des Curs 2014-2015: 1070 participants als tallers de sexualitat, afectivitat i diversitat sexual. Primària, 

secundària, programes de garantia social i cicles de perruqueria.
2016 /mar Curs 2015-2016 (educació secundària, de setembre a març): "Assertivitat": 270 alumnes (Cervetó, 

L'Estel, EMT, C. Bellera)
2016 /mar Curs 2015-2016 (educació secundària, de setembre a març): "Autoestima": 246 alumnes (Educem, 

L'Estel, Cervetó). 15 alumnes d'Imatge i So; 9 alumnes de Parc Estudi
2016 /mar Curs 2015-2016 (educació primària, de setembre a març): 340 alumnes participants. S. Espriu, 

Granullarius; E. Pia; M. Montaña; Cervetó.
2016 /mar Curs 2015-2016 (educació secundària, de setembre a març): "Què hi ha dins la meva motxilla?": 246 

alumnes (Cervetó, C. Vallbona, Jardí)
2016 /mar Tallers de sexualitat i afectivitat (de setembre a març):
2016 /mar Curs 2015-2016 (educació secundària, de setembre a març): "El meu clima emocional": 112 alumnes 

(A. Cumella i L'Estel)
2016 /mar Curs 2015-2016 (educació secundària, de setembre a març): "A quines fonts d'energia em 

connecto?": 30 alumnes (L'Estel)
2016 /jun Curs 2015-16, març-juny: "Adolescència i sexualitat". Tallers separats per a nois i noies. A. Cumella, 

90 alumnes, C. Bellera, 90 alumnes, Estel, 30 alumnes. Total: 210 alumnes.
2016 /jun Curs 2015-16, març-juny: "Treu-li suc a la sexualitat". Estel, 30 alumnes, C. Bellera, 120 alumnes. 

Total: 150 alumnes.
2016 /jun Curs 2015-16, març-juny: "Habilitats i negociació". C. Bellera, 90 alumnes.
2016 /des Curs 2016-17, primer quadrimestre, secundària, taller "Assertivitat": 1 centre, 30 alumnes, 1 sessió
2016 /des Curs 2016-17, primer quadrimestre, secundària, taller "A quines fonts d'energia em connecto": 1 

centre, 60 alumnes, 2 sessions
2016 /des Curs 2016-17, primer quadrimestre, secundària, taller "El meu clima emocional": 1 centre, 60 

alumnes, 2 sessions
2016 /des Curs 2016-17, primer quadrimestre, secundària, taller "Què hi ha dins la meva motxilla?": 1 centre, 90 

alumnes, 3 sessions
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2015-2019

Acció Comunitària i Benestar

Promoció de la Salut

Incorporar la salut emocional i afectiva, la sexualitat, la relació responsable amb el consum 
de drogues i amb la utilització de dispositius basats en tecnologies de la informació i la 
comunicació, en les activitats de promoció de la salut

Accions
2016 /des Curs 2016-17, primer quadrimestre, secundària, taller "Optimisme": 1 centre, 30 alumnes, 1 sessió
2016 /des Curs 2016-17, primer quadrimestre, secundària, taller "Autostima": 3 centres, 135 alumnes, 6 sessions

Realització d'activitats preventives al voltant del Dia Mundial de la Sida

2015 /des "Accelerant per posar la SIDA a zero". Xerrades al C. Bellera, C. Vallbona i Educem. Col.laboració 
amb el GRA i les biblioteques per a la resta d'activitats que es van realitzar amb motiu del Dia 
Mundial.

2016 /des Activitats a l'entorn del Dia mundial de la SIDA:
- Activitats de joc a centres educatius de secundària: 3 centres, aprox. 60 participants
- Xerrada ITS i SIDA (1 centre secundària): 30 alumnes
- Visibilització: repartiment de llaços, material educatiu

Realització dela tallers sobre consum de drogues i utilització de TICS en centres educatius en el marc de 
l'oferta pedagògica

2015 /jun Curs 2014-2015: Tallers de pantalles a primària i secundària
2015 /jun Curs 2014-2015: 47 tallers als centres educatius de secundària
2016 /jun Tallers sobre drogues (de setembre a març): 29. Alumnes (aprox): 950
2016 /jun Tallers sobre l'ús de TICS (de setembre a març): 69. Alumnes (aprox): 1900

Treballar de forma transversal, des de diversos serveis municipals, amb adolescents i joves 
per promoure unes relacions afectives sanes i igualitàries, i prevenir situacions 
d'assetjament, mitjançant espais de reflexió  i amb el suport de les TIC

Accions
Constitució i lideratge des del servei d'un grup de treball amb altres serveis municipals (CIRD, Educació, 
Joventut, altres), i si s'escau amb altres agents de la ciutat, per definir una estratègia d'actuació conjunta

2016 /des Prevista la constitució i primera reunió del grup per al primer trimestre 2017

Consolidar i perfeccionar el programa AFIS per a adults, adreçat a prevenir els efectes 
negatius del sobrepès i l’obesitat en persones adultes, potenciant l’accés de més persones 
usuàries.

Accions
Difusió del Programa, avaluació anual del programa, difusió dels resultats i seguiment dels/les participants.

2015 /des 145 persones han estat actius al Programa durant l'any 2015.
2016 /mar 86 persones estan actius actualment
2016 /jun 93 persones actives a data 23/06/16
2016 /jun Persones que han iniciat el programa el 2016: 30 (14 primer trimestre, 16 2n trimestre)

Salut Pública

Utilitzar les xarxes socials basades en  les tecnologies de la informació i la comunicació, tot 
aprofitant el seu ampli ús per part de la ciutadania, com a vehicle per realitzar activitats de 
comunicació i promoció de la salut

Accions
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2015-2019

Acció Comunitària i Benestar

Salut Pública

Utilitzar les xarxes socials basades en  les tecnologies de la informació i la comunicació, tot 
aprofitant el seu ampli ús per part de la ciutadania, com a vehicle per realitzar activitats de 
comunicació i promoció de la salut

Accions
Adaptació dels missatges de promoció de la salut adreçats a gent jove a les noves formes de comunicació 
(xarxes socials basades en TIC, mitjans audiovisuals, etc.) i que permeti mantenir una comunicació 
bidireccional amb ells

2015 /des Presentació i edició de l'estudi: "Usos adolescents de noves tecnologies"
2016 /mar Edició de dues infografies de l'estudi. Penjades a les xarxes socials
2016 /mar 925 visites a la pàgina web www.sobredrogues.net de l'estudi.
2016 /mar Ús del mòbil com a eina de comunicació amb joves per part del tècnic de drogues. Línia oberta 12 

hores diàries: watsaps, trucades, missatges de fecebook. De promig, 50 converses per setmana.
2016 /mar Organització concurs "sobrepantalles 2016" Reunions prèvies, bases i cartells editats. Presentació 

obres fins l'1 de maig. Difusió a través de les xarxes socials. Format de les obres: vídeo. Tema: la 
imatge del cos a les xarxes i la seva sexualització.

2016 /mar Publicació de l'estudi "Adolescents, també a la xarxa". Edició 500 exemplars. Previsió: abril
2016 /jun 08/06/16 Lliurament premis "Sobre pantalles". 7 vídeos participants, en els que han participat més de 

100 persones, i 4 premis. Obra guanyadora: "El cos a les xarxes" realitzat pel Centre Obert de la Font 
Verda.

2016 /jun Publicació "Adolescents, també a la xarxa" rebuda. 400 exemplars impresos. S'inicia distribució.
2016 /des Ús del mòbil com a eina de comunicació amb joves per part del tècnic de drogues. Línia oberta 12 

hores diàries: watsaps, trucades, missatges de fecebook. De promig, 40 converses per setmana.

Incorporació d'una estratègia de comunicació i difusió de les activitats que es realitzen per part del servei 
com a part dels diferents programes de salut, tot incorporant la utilització d'eines basades en les TIC

2016 /mar Difusió activitats a través pàgina web municipal, webs pròpies, butlletí municipal, El Rengle, facebook 
i twiter

2016 /jun Es manté la difusió d'activitats.
2016 /des Les activitats de promoció de la salut s'informen sistemàticament a través de tots els canals que té 

l'ajuntament (suports tradicionals, web i xarxes socials)

Fer créixer i difondre les eines basades en TIC sobredrogues.net i sobrepantalles.net

2015 /mar Any 2015: www.sobrepantalles.net: 7.413 persones usuàries; 13.949 pàgines vistes
2015 /des Any 2015: www.sobredrogues.net: 6.641 persones usuàries; 12.447 pàgines vistes
2016 /mar Primer trimestre 2016 www.sobrepantalles.net: 3.124 sessions; 2653 usuaris; 4505 pàgines vistes; 

794 seguidors de twiter; 251 seguidors de facebook; 3714 visites SlideShareSobrepantalles
2016 /mar Primer trimestre 2016 www.sobredrogues.net: 620 sessions; 521 usuaris; 1.051 pàgines vistes; 1.736 

seguidors de twiter; 621 segidors de facebook; 3084 SlideShareDrogues
2016 /jun Segon trimestre 2016 www.sobrepantalles.net: 2.954 sessions; 2.475 usuaris; 4.375 pàgines vistes; 

834 seguidors de twiter; - seguidors de facebook; 5.000 visites SlideShareSobrepantalles
2016 /jun Segon trimestre 2016 www.sobredrogues.net: 2.024 sessions; 1.698 usuaris; 3.135 pàgines vistes; 

1.786 seguidors de twiter; 628 segidors de facebook; 1.500 SlideShareDrogues
2016 /des 2016, Producció: noves entrades:

- sobredrogues.net: 5
- sobrepantalles.net: 10

Desenvolupar un pla estructurat d’actuacions de promoció de comportaments saludables en 
alimentació, exercici físic i hàbits de salut i altres, que involucrin amb un caire participatiu a 
amplis grups de la ciutadania i agents socials i econòmic

Accions
Celebració del Dia Mundial  de l'Alimentació i del Dia Mundial de l'Activitat Física
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Acció Comunitària i Benestar

Salut Pública

Desenvolupar un pla estructurat d’actuacions de promoció de comportaments saludables en 
alimentació, exercici físic i hàbits de salut i altres, que involucrin amb un caire participatiu a 
amplis grups de la ciutadania i agents socials i econòmic

Accions
2016 /mar Planificació 6 d'abril: Dia Mundial Activitat Física. El Servei, conjuntament amb Esports, organitza 

diverses activitats: taules informatives, activitats a la Porxada, taitxí, caminada popular.
2016 /mar Planificació 16 d'octubre: Dia Mundial de l'alimentació. En aquest marc es preveu que del 10 al 27 

d'octubre es compti amb l'exposició "Som gent de profit" i es realitzin activitats al voltant d'aquest dia.
2016 /jun Realització 6 d'abril, dia de l'Activitat Física. Activitats conjuntes amb Esports i ICS i ASP-Vallès 

Oriental:
- Passejada matinal: de St. Miquel a Palou: 30 persones
- Sessió Tai-Txí a la Porxada: 50 persones

Creació, amb la implicació de persones i entitats dels barris, d'una agenda d'activitats intergeneracionals de 
foment de l'exercici físic amb una mirada àmplia i socialitzadora, amb un sentit no competitiu sinó de salut, 
gaudi, benestar i educatiu

2015 /des Tallers d'aprofitament d'aliments per població general: 3 tallers amb 44 participants (WLE)
2015 /des 3 tallers de menús saludables amb 59 participants (espai La Pedrera i CNL)
2015 /des 2 tallers de compra saludable amb 45 participants (Espai actiu gent gran i CNL); un taller d'hidratació 

amb 15 participants a l'Espai Actiu; un taller de fruites i verdures a l'Espai Actiu (20 participants)
2016 /jun 2n trimestre: tallers d'hàbits saludables per a persones usuàries de la Creu Roja:

- Tallers famílies: alimentació saludable, 12 persones, compra saludable, 14 persones.
- Gent gran: alimentació saludable, 12 persones, cuina, 10, activitat física, 10

2016 /jun - Les activitats realitzades en el marc del dia muncial de l'Activitat Física (6 d'abril) s'inscriuen en 
aquest àmbit ja que participen persones de totes les edats (passejada i taller tai-txí)

Continuació en el desenvolupant el cicle "Aula de la Salut", en col.laboració amb l'atenció primària (ICS), 
l'Hospital de Granollers i la xarxa de centres cívics

2015 /mai Assistents: "Cabàs de la compra saludable": 18; "Dieta mediterrània": 18; "Fruites i verdures: 29; 
"Menjar en família": 9; "Exercici físic": 15; "Autoestima i alimentació": 17; "Dansa moviment teràpia": 
10

2015 /mai Cicle Aula de la Salut 2014-2015: es va emmarcar tot el cicle en el Projecte europeu "We Love 
Eating". Conferència inaugural: "Tot comença a la taula": 32 assistents.

2015 /oct Cicle Aula de la Salut 2015-2016 (d'octubre a març): Conferència inaugural: "Cables creuats" (14 
d'octubre): 70 assistents;

2015 /des Conferències 4r trimestre: 19 de novembre, "Mal d'esquena" : 20 assistents; 17 de desembre, 
"Vacunes": 10 assistents

2016 /mar Conferències 1r trimestre: 21 de gener, "Malaltia oncològica": 8 assistents; 18 de febrer, "Marihuana": 
10 assistents; 17 de març, "Sòl pèlvic": 34 assistents

2016 /jun Valoració Aula de la salut curs 2015-16
- Nombre de sessions: 8
- Nombre total de persones que hi han assistit a l'Aula de la Salut 2015-16: 200.

2016 /jun Conferències 2n trimestre: 21 abril, "Vida sexual", 18 assistents; 19 de maig "Càncer de pell", 30 
persones

2016 /oct Cicle Aula de la Salut 2016-2017 (octubre a maig). Aquest curs tracta sobre temes relacionats amb 
l'adolescència (conducta, tecnologia, transtorns alimentaris, sexualitat).

2016 /oct Conferència inaugural Aula de la Salut 2016-17: "Els problemes de conducta a l'adolescència, 
símptoma o transtorn?". Assistents: 85

2016 /nov Conferència "Tecnologia i adolescència": 30 assistents

Serveis Socials i Gent Gran
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Acció Comunitària i Benestar

Serveis Socials i Gent Gran

Reforçar el programa de beques, complementant el que fa la Generalitat i estenent-les a 
escoles bressol, educació secundària i accés a l’esport

Accions
Manteniment de l'oferta de Beques de material i llibres de pre-escolar i primària com a accions consolidades

2016 /mar Durant el primer trimestre es treballa en la planificació dels diversos processos de concurrència per 
tal d'unificar en un sol procés en temps i forma de tots els ajuts de material i llibres, concretament: 
pre-escolar, infantil, primària i secundària.

2016 /jun Curs 2016/17 de material i llibres de pre-escolar, infantil, primària i secundària són les següents 
(subjectes a petites variacions): 1698 solicituds de les quals 397 son preescolar, 886 primària i 397 
secundària (i 18 no complien requisits).

2016 /des El curs 2016/2017 s'han atorgat un total de 991 ajuts de material i llibres a educació infantil i primària 
per un total de 63.580 € i un total de 270 ajuts de material i llibres per educació secundària per un 
import de 27.000 €.

Consolidació, amb increment de dotació pressupostària, de l'oferta de Beques de material i llibres de 
secundària: es realitzen per primer cop el curs 2016/17

2016 /mar S'ha realitzat proposta de continuitat per ajuts de material i llibres de secundària, per valor de 
30.000,00 euros. Pendent confirmació i acceptació d'aquesta proposta al pla de xoc de 2016.

2016 /mar Integrar la convocatòria d'ajuts de material de secundària dins una única per a totes les sol·licituds 
d'ajuts per a material i llibres que englobi pre-escolar, infantil, primària i secundària.

2016 /jun S'han presentat 397 sol·licituds de beques de secundària de les quals s'atorgaran aproximadament el 
68 % (al voltant de 270 ajuts)

2016 /des Finalment s'atorgat un total de 270 ajuts de material i llibres per educació secundària per un import de 
27.000 €.

Manteniment del nivell d'implicació en l'atorgament d'Ajuts de menjador escolar per part del Consell 
Comarcal.

2016 /jun S'han realitzat tot el procés de recollida de sol·licituds dels ajuts de menjador escolar a Granollers 
s'han recollit un total de 1413 sol·licituds.

Consolidació dels ajuts de menjador complementaris a infants en situacions de risc per abordar i 
complementar les situacions no cobertes des dels programes d'ajuts de menjador ordinaris.

2015 /des Durant el 2015 es van destinar 14.500 euros en ajuts complementaris de menjador des del Pla de 
Xoc 2015. Son ajuts dirigits a complementar ajuts ordinaris o bé a cobrir necessitats no cobertes per 
aquests.

2015 /des Durant el 2015 s'han realitzat un total de 47 ajudes per temes de menjador escolar. Aquestes ajudes 
han beneficiat a un total de 70 nenes i nenes de la ciutat. En una mateixa ajuda es poden incloure un 
o diversos nens/es d'una mateixa família.

2016 /jun Durant el primer semestre del 2016 s'han realitzat un total de 22 ajuts de menjador que han beneficiat 
a 32 menors per un import de 7.309,60 €. Tots aques ajuts s'han dirigit a casos que per algun motiu 
no han gaudit de la beca ordinària.

2016 /des A data 31/10/16 s'han realitzat un total de 32 ajuts que han beneficiat a un total de 55 menors per un 
import de 11.102 €, aquestes son situacions que no s'han pogut abordar des del proces habitual de 
concurrència.

2017 /feb Finalment es va tancar l'any amb l'atorgament de 64 ajuts complementaris de menjador escolar amb 
un cost total de: 21.370,01 €

Intervenir educativament en l'espai públic amb els infants i adolescents a través dels/de les 
educadors/es de medi obert aportant referències i valors socials positius, com a estratègia 
per a millorar la resposta a les necessitats detectades.

Accions
Consolidació del projecte "A les places!" com a exemple de treball transversal que promociona accions 
socioculturals adreçades a la infància i adolescència a l'espai públic.
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Intervenir educativament en l'espai públic amb els infants i adolescents a través dels/de les 
educadors/es de medi obert aportant referències i valors socials positius, com a estratègia 
per a millorar la resposta a les necessitats detectades.

Accions
2016 /des Paritipació a la jornada "Drets dels infants a la ciutat " de l'Ajuntament de Barcelona on anem a 

explicar el projecte "A les places".
2016 /des Ultimant la feina interna que permeti iniciar activitats al mes de maig de 2017. Reunions plenàries 

dels diferents serveis participants i treball intern de cada servei per definir les línies d'acció i contactar 
amb els participants.

2017 /gen Participació al projecte "Llana a dojo" amb alumnes del IES Celestí Bellera amb l'objectiu de fer 
participar a l'alumnat amb propostes de modificació de l'espai públic. Finalització del projecte marc de 
"A les places".

Desenvolupar recursos d’atenció amb visió pedagògica i preventiva que permetin resoldre els 
conflictes familiars que afecten negativament el desenvolupament d’infants i joves: recurs 
d’atenció a nens i joves afectats per conflictes de violència dins 

Accions
Proposta, dinamització i generació d'espais d'atenció socioeducativa grupals als EBASP com a 
complement a l'atenció individualitzada.

2016 /mar Primeres accions per desenvolupar activitat grupal a la zona 2 (lledoner) dirigida a dones. S'han 
dissenyat un total de 8 accions grupals sota el nom "activat" dirigida a l'activació dels recursos 
personals de persones amb problemes d'inactivitat.

2016 /des Funcionament del grup "activat" a la zona 2 de serveis socials, funcionament actiu de l'hort social de 
palou amb usuaris de les diferents zones de la ciutat.

2016 /des Reunions amb les EBASP per part dels educadors/es comunitaris per tal de detectar noves 
necessitats i treball en un nou disseny de treball grupal pel gener 2017

Consolidació del projecte d'atenció psicològica per a famílies amb infants que són derivades dels equips 
d'atenció social primària municipals i del CIRD

2015 /des El projecte s'ha desenvolupat amb èxit. L'atenció ha anat dirigida a famílies ateses des dels serveis 
socials municipals o des del CIRD. Fins al desembre s'han atés un total de 26 usuaris/s i fins a 111 
sessions d'ajut psicològic.

2016 /mar Durant els mesos de gener i febrer s'han atés un total de 26 usuaris/es i fins a un total de 152 
sessions d'ajut psicològic. Pendent nova licitació per iniciar de nou el projecte.

2016 /jun S'ha realitzat un nou procés licitatori per donar continuitat al programa que ha tingut una excelent 
avaluació per part dels professionals. El nou contracte s'iniciarà amb data 01/09

2016 /des El projecte continua amb una excelent implantació i és altament valorat pels professionals d'atenció 
primària. Al gener és podrà informar de la memòria d'activitat fins desembre 2016.

Continuar desenvolupant accions per treballar amb joves a partir de quinze anys que tinguin 
dificultats a l’escola, amb l’objectiu de millorar les seves habilitats socials, formatives i 
professionals.

Accions
Manteniment actiu de la comissió de seguiment de l'absentisme escolar com a eina de detecció i garantia 
de l'escolaritat en edat obligatòria

2016 /des Es mantè la participació del servei en la Comissió de seguiment, dins el calendari acordat de reunions

Consolidació i foment del curs de so i escenografia per a joves sense ESO

2016 /mar A finals de març es manté la participació de 15 alumnes.
2016 /des El curs 2015-2016 ha incorporat un total de 19 alumnes.

Manteniment i millora de la coordinació amb la xarxa TET (transició escola-treball)
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Continuar desenvolupant accions per treballar amb joves a partir de quinze anys que tinguin 
dificultats a l’escola, amb l’objectiu de millorar les seves habilitats socials, formatives i 
professionals.

Accions
2016 /mar Assistència a reunions convocades des de la Xarxa TET.
2016 /jun Sense canvis significatius. Reunions trimestrals de treball de la XARXA TET
2016 /des Es mantenen les reunions en XARXA per fomentar la transició Escola Treball, serveis implicats 

(promoció econòmica, educació, joventut i ssocials). Des de Ssocials acordem continuar amb la 
detecció i derivació de joves al GRA, a la masia 3 torres, etc...

Propostes d'anàlisi i millora de la coordinació amb el servei de promoció econòmica a fi de fomentar 
accions dirigides al col·lectiu de joves  de 16-18 anys

2016 /des S'han iniciat reunions trimestrals dels diferens serveis per concretar com des de la detecció que 
realitzen els ssocials es pot aprofitar els recursos de la Xarxa (promoció econòmica, educació i 
formació no reglada).

Proposta, generació, i dinamització d'espais d'atenció socioeducativa grupals amb joves com a complement 
de l'atenció i seguiment de casos individualitzat.

Treballar des del territori per enfortir les relacions veïnals de suport i ajuda mútua i apoderar 
la ciutadania mitjançant l’estimulació d’un esperit crític davant el context socioeconòmic 
restrictiu i inequitatiu

Accions
Consolidació de la presència de l'equip de treball comunitari als barris, mitjançant accions transversals amb 
centres cívics, associacions de veïns, entitats ciutadanes, centres educatius i de salut

2015 /des Projectes actius 15-16: Projecte "alesplaces" a tota la ciutat. Projecte Radars a Can Bassa i Palou. 
Projecte atenció transeünts abast a tota la ciutat. Xarxa de Català al barri de ponent. Projecte Ekilibris 
a tota la ciutat, Hort la magrana amb c. Obert.

2016 /mar Es mantenen el anteriorments citats (desembre 2015) més el mural col·lectiu a Roca umbert amb C. 
Obert Sud. Projecte Motivats (estació enllaç) amb el barri congost i el IES Granollers. Projecte Horts 
urbans.

2016 /des S'està treballant en la finalització del projecte "escriptura creativa" amb alumnes del Celestí Bellera 
dins el projecte "Radars".

Implementació progressiva de taules de barri com a producte participatiu, propositiu i de diàleg amb la 
ciutadania
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