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P

RESENTACIÓ

Ser Ciutat Amiga de la Infància no és només un segell que serveixi de lluïment. És evident
que tenir aquest reconeixement per part d’UNICEF dota el nostre municipi d’un prestigi que
ens omple d’orgull, però és també el reconeixement de la feina feta i, sobretot, una eina per
recopilar-la i imposar-se nous reptes que actuïn de motor per a garantir els drets de l’infant,
així com la seva participació activa en la vida cívica de Palafrugell.
Sovint es pensa en els nens, nenes i adolescents com a persones en formació. Aquesta idea
no és equivocada, però cal que tinguem clar que aquest és un aspecte més d’allò que el
defineix. Com a adults, hem de veure en l’infant una persona plena; com a ciutadans, hi hem
de veure un igual. Només des d’aquesta premissa podem abordar les necessitats dels
ciutadans menors d’edat, així com els drets específics que els són propis com a tals.
Amb tot, cal valorar el caràcter formatiu d’aquesta etapa vital, ja que aquest és el que la fa
subjecte d’especial atenció i protecció. Per això la implicació de totes les àrees de
l’administració municipal és imprescindible en l’elaboració d’un pla d’infància com aquest,
que no té sentit si no és transversal. No em vull estalviar, però, remarcar el fet que el pes de
la seva coordinació i confecció recaigui sobre l’Àrea d’Educació. No hi pot haver cap
enfocament millor que l’educatiu a l’hora de tenir cura dels drets i necessitats de l’infant des
d’un punt de vista global.
Com a regidor d’Educació, vull reiterar el compromís d’aquest ajuntament amb la protecció
de la infància, i en l’educació com a element dinamitzador de les polítiques que han de fer
de l’infant una persona amb consciència cívica; un compromís que és transversal a totes les
àrees i equips de govern, fet que el fa definitori del nostre municipi. Aquest és el nostre gra
de sorra per a construir un futur més just, pròsper i democràtic, i una societat amb plena
consciència dels seus drets i deures.

Albert Tané i Padrós
Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell
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La realitat de Palafrugell, com la de la majoria
dels municipis de la comarca, és una realitat
canviant. A la darrera dècada, la crisi econòmica
i la immigració han marcat el present i el futur
de la nostra població. Aquests dos factors

transcendentals del context actual han portat una sèrie de reptes econòmics, culturals i de
cohesió social que han suscitat a l’Ajuntament a innovar i a potenciar les polítiques
d’infància i d’adolescència del municipi.
La població menor d’edat és una part important de la població, no només a nivell de xifres
que en representen el 20%, sinó a nivell de futur. Els infants i els adolescents són els
protagonistes principals del model de poble i societat que es vol construir, un poble que
garanteixi el desenvolupament personal i on tots els ciutadans gaudeixin dels seus propis
drets.
Des de fa anys, l’Ajuntament de Palafrugell treballa per la cura, el benestar i l’educació dels
més petits a fi d’afavorir l’autonomia de l’infant tant pel seu creixement integral com per
millorar la convivència i la transformació del municipi.
A partir de la Convenció dels Drets de l’Infant (ONU 1989), la Unió Europea promou el
compliment d’aquests drets i el benestar dels infants a través de polítiques d’infància. Dins
d’aquest mateix marc, els règims estatals i locals han potenciat l’impuls de noves iniciatives i
estratègies amb l’objectiu d’apropar-se a la vida quotidiana dels més petits escoltant-los i
atenent-los posant de relleu les seves necessitats per millorar-ne el seu present i el seu futur.
Palafrugell, com a Ciutat Amiga de la Infància (novembre 2014), opera dins d’aquest marc de
referència desenvolupant una sèrie d’estratègies que vetllen per la protecció íntegra de
l’infant. Una d’aquestes estratègies passa per disposar d’un Pla Local d’Infància que visualitzi
i ordeni totes aquelles actuacions que ja es venen fent, així com diagnostiqui quina és la
realitat actual de les polítiques d’infància, i que a partir d’aquestes reflexions i d’un millor
coneixement de la situació actual dels infants del municipi, defineixi les línies de treball pels
propers quatre anys i proposi les possibles millores de les actuacions municipals en matèria
d’infància. Així doncs, aquest pla és l’instrument eficaç per ordenar i definir els objectius en
5
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política d’infància i implicar les diferents àrees municipals i els agents socials en la
participació activa d’una estratègia comuna d’actuació.
Des de l’Ajuntament considerem el Pla Local d’Infància com a document de referència en
l’organització del municipi en matèria d’infància. Un document impulsat i redactat des de
l’Àrea d’Educació amb la coordinació de la totalitat dels departaments municipals per
aconseguir millorar, amb la màxima eficiència, el nostre municipi. Aquest treball en xarxa
permet actuar en tots els àmbits que un infant necessita, des de la seva atenció i protecció, a
la seva promoció i participació.
Palafrugell és i vol continuar essent una ciutat construïda amb la mirada dels nens i les
nenes; una ciutat amiga de l’entorn, del diàleg i de l’educació en valors; una ciutat que
promou la cohesió social i la integració dels més desafavorits.

Una ciutat així només la podem fer entre tots.
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Vetllar pels infants del municipi és feina de
tots. En aquest sentit, tant els responsables
polítics com els responsables tècnics de
l’Ajuntament han cregut en la urgència de

DEL PLA

redactar un pla com un instrument per
establir una estratègia global en matèria
d’infància de 0 a 16 anys.

Creiem que les necessitats dels menors s’han d’atendre des d’una visió global i és per això
que el Pla s’ha elaborat des de la transversalitat i el treball en xarxa implicant totes les àrees
de l’Ajuntament amb la col·laboració de diferents entitats i agents socials del municipi.
L’esquema metodològic seguit:
•

Documentació i bibliografia: inicialment s’han recopil·lat els documents amb la
normativa vigent en relació als infants, plans de la Generalitat de Catalunya i plans
municipals que integren línies d’actuació en pro a la infància.

•

Recull de dades sociodemogràfiques: a partir de fonts diferents (Idescat, Xifra,
Hospital de Palamós, memòries de les àrees de l’Ajuntament) s’han quantificat tota
una sèrie de dades sociodemogràfiques per fer un bon diagnòstic de la situació de la
infància al nostre municipi. Paralel·lament s’ha passat una enquesta als nens i nenes
de 5è i 6è de totes les escoles a fi de completar el nostre diagnòstic no només
quantitativament sinó també qualitativament amb l’aportació de propostes i punts
de vista dels protagonistes del pla.

•

Anàlisi i diagnòstic de les dades sociodemogràfiques.

•

Recull i revisió dels serveis i recursos de totes les àrees de l’Ajuntament a partir de les
memòries anuals i de les reunions de coordinació entre caps d’àrea i tècnics dels
diferents departaments.

•

Redacció d’objectius i línies estratègiques amb coordinació amb totes les àrees.

•

Concreció dels punts i de la metodologia d’avaluació del Pla.
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M

ARC LEGAL

“No hi ha causa que mereixi més alta prioritat
que la protecció i el desenvolupament de
l’infant, de qui depenen la supervivència,

l’estabilitat i el progrés de totes les nacions i, de fet, de la civilització humana”.
Pla d’acció de la Cimera Mundial a favor de la infància
30 de setembre de 1990

4.1 ÀMBIT INTERNACIONAL
El reconeixement dels drets de les persones menors d’edat no arriba fins a mitjans del S.XX
amb la declaració dels Drets del nen (20 de novembre de 1959). Per tant, una realitat
relativament recent aplicada a molt països però lluny de fer-se extensible a totes les nacions
del planeta.
Aquesta declaració serà el punt d’inflexió en polítiques d’infància internacionals
complementada, posteriorment, amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant ( 20 de
novembre de 1989) aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides i convertida en
llei al 1990. Aquest document és el marc de referència on s’estableixen els principis
fonamentals que han de seguir els governs que l’han ratificada.
La Unió Europea adopta aquesta convenció com a pilar bàsic en el tractament de la infància i
promou unes tendències comunes per reactivar les polítiques d’infància en tots els seus
estats membres. Tendències que passen des de potenciar els serveis a la infància i assessorar
a les famílies, a la integració social dels infants.

8
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Declaració dels Drets del nen, 20 de novembre de 1959. Inclou 10 principis
però no eren suficients per protegir els drets de la infància perquè legalment
no tenia caràcter obligatori.

•

Convenció sobre els Drets de l’Infant, 20 de novembre de 1989. Reconeix els
infants com a individus amb ple dret de desenvolupament físic, mental i
social, i amb dret a expressar lliurament les seves opinions. És de caràcter
obligatori per a tots els països que la ratifiquen.

•

Carta europea dels drets del nen, 8 de juliol de 1992. Fa extensives a Europa
les directrius de la Convenció de 1989.

4.2 ÀMBIT ESTATAL
El gran canvi va tenir lloc durant la transició espanyola amb la promulgació de la Constitució
Espanyola de 1978. La Constitució va representar l’aparició d’un gran ventall de lleis i
reformes en matèria de dret amb l’objectiu de millorar el benestar dels seus ciutadans.

9
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Constitució Espanyola de 1978.
- Art 27.1 Dret a l’educació i a la llibertat d’ensenyament.
- Art 39 Protecció de la família i la infància.
- Art 41. Mantenir un règim públic de Seguretat Social per tots els
ciutadans.
- Art 43. Dret a la protecció de la salut.
- Art 49. Atenció a les persones disminuïdes.

•

Llei orgànica 1/1996, 15 de gener, de protecció jurídica del menor atenent
“l’interès superior del menor”.

•

Llei orgànica 5/2000, 12 de gener. Regula la responsabilitat penal dels
menors. S’atorga a les comunitats autònomes la competència en l’execució
de les mesures. Competència que ha fet efectiva Catalunya amb l’aprovació
de la llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil.

•

Codi Civil. Regula la guarda i protecció dels menors incapacitats a través de la
tutel·la, la curantela i la figura del defensor judicial (art. 215,222,269).

4.3 ÀMBIT AUTONÒMIC
La principal referència per definir el marc a nivell autonòmic i local sorgeix al maig de 2010
amb la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència, la qual
instaura el Sistema de Polítiques d’Infància i Adolescència a Catalunya.
Conceptes que s’estableixen en el preàmbul:
Promoció. Conjunt d’actuacions socials que es desenvolupen “encara que res vagi
evidentment malament” perquè obeeixen a objectius de millora social i responen a
anhels o aspiracions col·lectives, particularment als d’un benestar personal i social
més gran.
Prevenció. És el 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.
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Atenció. És el conjunt d’actuacions socials per a “quan les coses comencen a anar
malament” i existeix la probabilitat, i no la certesa, que el desenvolupament integral
de l’infant o l’adolescent en pot resultar afectat negativament. La conseqüència
jurídica d’aquests casos és la declaració de risc.
Protecció. És el conjunt d’actuacions socials reservades per a “quan les coses van
malament”, quan el desenvolupament integral de l’infant o l’adolescent sembla clar
que resulta seriosament afectat, en vista dels coneixements científics actuals. Una de
les seves conseqüències jurídiques és la declaració de desemparament.
Participació de l’infant i l’adolescent en tot el que l’afecta és el que en configurarà
l’estatus de ciutadà o ciutadania. És inimaginable el disseny de polítiques en
qualsevol àmbit elaborat d’esquena als ciutadans afectats. La llei ofereix la promoció
d’òrgans de participació perquè els infants i els adolescents puguin participar
activament en la vida pública.

11
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L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006).
-

Art 16. Dret en l’àmbit de les famílies.

-

Art 17. Dret dels menors.

-

Art 21. Drets i deures en l’àmbit de l’educació.

-

Art 40. Protecció de les persones i de les famílies.

-

Art 42. La cohesió i el benestar social.

-

Art 43. Foment de la participació.

-

Art 44. L’educació, la recerca i la cultura.

Llei 8/1995, 27 de juliol. Atenció i protecció dels menors i dels
adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre.
Ofereix una imatge global de la infància. Es reconeixen els drets dels
infants i es recull el principi d‘interès superior de l’infant.

•

Decret 2/1997, de 7 de gener. Aprova el reglament de protecció dels
menors desemparats i d’adopció.

•

Codi de família català. Llei 9/1998, 15 de juliol, modificada per la llei
3/2005, de 8 d’abril, s’entén la família de manera global.

•

Llei 18/2003, 4 de juliol, de suport a les famílies. Té per finalitat establir
les bases i les mesures per a una política de suport i protecció a la família
amb aquest objectiu, determina els drets i les prestacions destinats a
donar suport a les famílies.

•

Decret 129/2006, 9 de maig, de l’observatori dels drets de la Infància
(DOGC 4631, d’11.5.06)

•

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i recursos per als infants
i els adolescents en situació de risc.

•

Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.
Abasta tota la legislació catalana sobre la infància i l’adolescència i
constitueix el marc de referència de l’actuació municipal. És una llei
global per a tota la infància i l’adolescència.
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4.4 ÀMBIT LOCAL
Els governs locals passen a ser l’àmbit més pròxim i dinàmic de les polítiques d’infància. Les
seves estratègies potencien l’assessorament, la prevenció del desemparament i els serveis
de la població a fi de millorar la vida quotidiana dels més petits i de les seves famílies.
A nivell local, tot i que hi ha moltes àrees implicades en la infància, és important destacar les
actuacions tant de la de Benestar Social i Ciutadania com la d’Educació.

•

Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim local i decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text de Refós de la Llei Municipal i
de règim Local de Catalunya. Atorga als ajuntaments majors de 20.000
habitants la competència sobre els serveis socials bàsics que inclouen
l’atenció social polivalent, així com l’atenció social domiciliària per al sector
de persones grans i per a les persones amb disminucions.

•

Llei 12/2007, de 7 d’octubre, de Serveis Socials

•

Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
Reforma de la Llei 7/1985.
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Per realitzar una bona fotografia de la
situació real en què viuen els infants del
municipi de Palafrugell s’han fet un recull de
dades sociodemogràfiques provinents de
diverses fonts: Padró Municipal, registres
locals, plans i memòries de les diferents
àrees de l’Ajuntament així com fonts

externes a l’Ajuntament com Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya), XIFRA (Sistema
d’Informació Socioeconòmica Local de la Diputació de Girona), el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Hospital de Palamós. També s’han
quantificat a partir d’una enquesta realitzada a tots els nens i nenes de cinquè i sisè del
municipi al març de 2017. Aquestes dades quantitatives es combinen amb dades qualitatives
a través d’entrevistes de tècnics municipals i de la mateixa enquesta.

5.1 ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA
5.1.1 Estructura per edat i sexe
Aquests darrers anys la realitat de Palafrugell ha esdevingut molt

La

complexa. El flux d’immigració va anar augmentant progressivament fins

Palafrugell tendeix

al 2013. A partir d’aquest punt d’inflexió la població tendeix a disminuir

a disminuir.

població

lleugerament.
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Evolució de la població. Palafrugell, 2008-2017
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Aquesta arribada de població estrangera ha produït un increment

Els darrers 5 anys,

significatiu de població menor de 16 anys. Mentre que a l’any 2008 a

els infants de 0-2

Palafrugell hi vivien 4.064 nens i nenes de 0 a 17 anys, al 2016 ja són 4.618.

anys han disminuït

Els infants de 0 a 2 anys són els més variables. Hi ha un notable creixement

considerablement.

des del 2008 al 2011 amb l’arribada de l’immigració i tot seguit una

Actualment, els que

davallada important augmentant els de 3 a 5 anys del 2011 al 2014. L’any

augmenten més són

2011 hi vivien 1.005 nens i nenes de 0-2 anys que representaven el 4,4% de

els infants de 6 a 11

la població total i al 2016 hi vivien 712, xifra que representava el 3,11% de
la població.
El nombre d’infants de 6 als 11 anys s’ha incrementat notablement i amb

anys i de 12 a 14
anys. De 15 a 17
anys

es

manté

força estable.

menys proporció els de 12 a 14 anys. La franja de 15 a 17 anys es manté
força estable.
En els pròxims anys la tendència és augmentar les franges d’edat dels adolescents.
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Evolució de la població per grups d'edat. Palafrugell, 2008-2017
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L’estructura de la població de 0-16 anys per sexes des del

El nombre de nens és

2008 fins al 2017 ha seguit una mateixa tendència, el

lleugerament superior al

nombre de nens sempre és lleugerament superior al

nombre de nenes.

nombre de nenes.
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Evolució de la població de 0 a 16 anys per sexe. Palafrugell, 2008-2017
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La població de 0-16 anys

La població de Palafrugell al 2017 és de 22.725 habitants dels

representa un 20% de la

quals 4.373 corresponen a la franja de 0 a 16 anys, quasi un 20%

població total de Palafrugell.

de la població.
Població Palafrugell 2017

4.373 població 0-16 anys

18.352 resta de població

Resta

0-16 anys

Font: Idescat (2017)
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% Població Palafrugell 2017

19,24 % població 0-16 anys

80,76 % resta de població

Resta

0-16 anys

Font: Idescat (2017)

La població de 0-16 anys del 2017 es reparteix de la següent manera:
Població de 0 a 16 anys per sexe i edat. Palafrugell, 2017
16 anys
15 anys
14 anys
13 anys
12 anys
11 anys
10 anys

Edat

9 anys
8 anys
7 anys
6 anys
5 anys
4 anys
3 anys
2 anys
1 any
0 anys
200

150

100

50

0

50

100

150

200

Nº Població
Nens

Nenes

Font: Idescat (2017)
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A la gràfica podem veure com el nombre d’infants de 6 a 8 anys és
lleugerament superior a la resta d’edats fruit de l’augment de població
nouvinguda entre el 2007 i 2008. El perfil d’estranger nouvingut, sobretot,

La franja d’edat

més nombrosa és
de 6 a 8 anys.

pertany al col·lectiu marroquí i correspon a una persona jove amb edat
fèrtil la cultura de la qual potencia a tenir un nombre elevat de filles i fills.

5.1.2 Naixements
Taxa de natalitat: Palafrugell, 2007-2017:
Any
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
naixement
Nenes
148 178 154 155 111 135 104 114 107 107 123
Nens
117 167 192 168 143 133 111 139 139 147 115
TOTAL
265 345 346 323 254 268 215 253 246 254 238
Font: Idescat i Padró Municipal

La natalitat es va incrementant progressivament fins al 2009 que coincideix amb el flux
migratori i una època de creixement econòmic. Després, la tendència és a disminuir
lleugerament i a estabilitzar-se.

2016
Nenes
Nens
TOTAL
Taxa de natalitat

Palafrugell
107
147
254
11,11 ‰

Baix Empordà
592
649
1241
9,36 ‰

Catalunya
33539
35435
68974
9,26 ‰

Font: Idescat (2016)

La taula ens indica que malgrat que el nombre de naixements va
disminuint, Palafrugell té una taxa de natalitat lleugerament
superior a la comarcal i a la de Catalunya pel gran nombre de
població magrebina que va arribar al principi del segle XXI.

Als darrers tres anys el

nombre de naixements
s’ha estabilitzat però
sempre per sobre de la
mitjana del Baix Empordà
i Catalunya.
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5.1.3 Població d’origen estrange
5.1.3.1 Pes de la població estrangera:

Any
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Població
total
22.725
22.868
22.733
22.763
22.942
22.880
22.816
22.622
22.365
22.109

PALAFRUGELL
Població
estrangera
4.909
5.128
5.181
5.679
5.874
5.847
5.858
5.801
5.620
5.362

%Població
estrangera
21,60
22,42
22,79
24,95
25,60
25,56
25,67
25,64
25,13
24,25

Font: Idescat

BAIX EMPORDÀ
Any
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Població
total
132.906
132.598
132.355
132.886
133.787
133.754
133.116
133.221
132.973
130.738

Població estrangera
25.046
25.332
25.331
26.315
28.567
28.970
28.733
29.428
29.644
27.946

%Població
estrangera
18,84
19,10
19,14
19,80
21,35
21,66
21,58
22,09
22,29
21,38

Font: Idescat
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CATALUNYA
Any
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Població
total
7.555.830
7.522.596
7.508.106
7.518.903
7.553.650
7.570.908
7.539.618
7.512.381
7.475.420
7.364.078

Població estrangera
1.041.362
1.023.398
1.028.069
1.089.214
1.158.472
1.186.779
1.185.852
1.198.538
1.189.279
1.103.790

%Població
estrangera
13,78
13,60
13,69
14,49
15,33
15,68
15,73
15,95
15,91
14,99

Font: Idescat

Aquestes dades ens permeten fer una comparativa del nombre de

La població

població d’origen estranger entre Catalunya, el Baix Empordà i

estrangera a

Palafrugell des del 2008 al 2017.

Palafrugell tendeix a

Primer de tot, destacar una mateixa tendència a tots tres nivells. Des

disminuir des del

del 2008 al 2010 es produeix un increment progressiu en el nombre

2014.

d’arribades de població estrangera. A partir del 2010 s’estabilitza fins al
2014 on es detecta una disminució significativa.
Observant els percentatges màxims dels tres quadres veurem una clara diferència de valors
entre la immigració a nivell autonòmic i la immigració a nivell comarcal o local. Així doncs,
mentre a Catalunya el màxim assolit és de 15,95% al 2010, al Baix Empordà és de 22,29% al
2009 i de 25,67% a Palafrugell al 2011.
Aquests 10 punts de diferència entre Catalunya i Palafrugell

Palafrugell té el %

manifesta, per tant, una major rellevància de la població

més alt de població

estrangera a Palafrugell respecte a la mitjana de l’autonomia

estrangera que el Baix

condicionant, notablement, el context i situació socioeconòmica i

Empordà i Catalunya.

cultural a nivell local.
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Una diferència menys significativa és la que trobem comparant el Baix Empordà amb
Palafrugell on la diferència és només de 3 punts, essent el nombre d’immigració a Palafrugell
lleugerament superior.

Naixements
Nacionalitat

Nena

Nen

Total

%

Espanyola

76

74

150

63,02

Marroquina

33

33

66

27,73

Romanesa

7

5

12

5,05

Malienca

1

1

0,42

Un 63% dels

Xinesa

2

2

0,84

naixements són de

Russa

1

1

0,42

Sèrbia

1

1

0,42

Boliviana

1

1

0,42

Camerunesa

1

1

0,42

Equatoriana

1

1

0,42

1

0,42

1

1

0,42

115

238

100

Hondurenya

1

Argentina
TOTAL

123

nacionalitat
espanyola i un 27%
dels naixements són
de mares i pares
d’origen marroquí.

Font: Padró Municipal (2017)

El nombre de nens i nenes amb nacionalitat espanyola és el 63%. Val a dir que un %
d’aquests infants que tenen nacionalitat espanyola són de pares d’origen estranger. Així
doncs, el número de naixements menors amb pares i mares d’origen d’altres nacionalitats és
superior al 40%.
Cal destacar el gruix de naixements de nacionalitat marroquina i amb menor nombre els de
nacionalitat romanesa.
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5.1.3.2 Procedència:
Aquest municipi, amb pocs anys, ha absorbit un important flux

La majoria de la

migratori d’arribades implicant així un treball d’integració i cohesió

població estrangera

social per part de l’Ajuntament i diverses entitats.

prové del Marroc i en
segon lloc de

La seva procedència és molt diversa destacant per sobre de tot els

Romania.

arribats del continent africà, la majoria del Marroc (dels 2.813 africans,
2.780 són del Marroc) i amb menor rellevància les persones provinents d’Amèrica (destacant
els 217 hondurenys) i de la resta de la UE, principalment de Romania (dels 1.268 europeus
de la resta de la UE, 816 són romanesos).
POBLACIÓ SEGONS PAÍS DE PROCEDÈNCIA 2017
Homes

Dones

TOTAL

%

ESPANYA

8.828

8.988

17.816

78,40

RESTA UE

593

675

1.268

5.58

RESTA D’EUROPA

76

106

182

0,8

ÀFRICA

1.496

1.317

2.813

12.38

AMÈRICA DEL NORD
I CENTRAL

112

177

289

1,27

AMÈRICA DEL SUD

126

146

272

1,20

ÀSIA I OCEANIA

43

42

85

0,37

TOTAL

11.274

11.451

22.725

100

Font: Idescat ( 2017)

5.1.3.3 Població de 0 a 19 anys d’origen estranger:
L’estructura de la població estrangera resident a Palafrugell per
edats de 0 a 19 anys evidencia que la franja d’edat amb més pes és
de 0 a 4 anys.

De 0 a 4 anys és la

franja d’edat amb
més població

Cal ressaltar el decreixement del % dels infants de 0-4 anys entre els

menor d’edat

anys 2013 i 2016 que coincideix amb una petita reducció de la

estrangera.

immigració. A més a més de la tendència a la baixa de la taxa de

23

Pla Local d’Infància

Palafrugell 2018

natalitat des del 2009 al 2014.

Pes de la població de nacionalitat estrangera per grups d'edat.
Palafrugell, 2008-2017
3,5

% població estrangera

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
2008

2009

2010

2011

0-4 anys

2012

5-9 anys

Anys

2013

10-14 anys

2014

2015

2016

2017

15-19 anys

Font: Idescat

POBLACIÓ SEGONS PAÍS DE PROCEDÈNCIA 0 A 19 ANYS 2017
ANYS

0-4

5-9

10-14

15-19

ESPANYA

753

1.148

1.052

860

RESTA UE

70

64

59

61

RESTA D’EUROPA

9

8

5

7

ÀFRICA

351

211

109

123

AMÈRICA DEL NORD
I CENTRAL

17

16

15

16

AMÈRICA DEL SUD

13

5

9

9

ÀSIA I OCEANIA

13

5

2

0

TOTAL

1.226

1.457

1.251

1.076

Font: Idescat (2017)

Els infants estrangers, majoritàriament, provenen de països africans destacant per sobre de
tot del Marroc.
La franja d’edat de 0 a 4 anys és la que té més proporció de població estrangera.
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Cal esmentar que molts dels infants amb nacionalitat espanyola, és a dir nascuts aquí, són de
mares i pares d’origen estranger, de manera que la relació intercultural cada vegada es fa
més evident.

5.2 EDUCACIÓ I ESCOLARITZACIÓ DELS INFANTS
5.2.1 Els centres educatius de Palafrugell
Palafrugell és una població important dins de la comarca del Baix Empordà essent un dels
principals nuclis educatius. Al seu voltant hi ha petits municipis mancats de centres
d’educació secundària els alumnes dels quals estudien l’ESO, el batxillerat i els cicles
formatius als instituts i escoles de Palafrugell. Per tant, a part de l’alumnat propi del municipi,
els centres de secundària engloben la majoria dels adolescents de poblacions com Begur,
Pals, Mont-ras, Regencós i Torrent.
Els nuclis costaners i rurals de l’interior no disposen de centres escolars, ni d’educació
infantil, ni de primària ni de secundària desplaçant, així, els infants i joves al centre urbà de
Palafrugell.
Palafrugell posseeix una oferta d’ensenyament reglat complet amb representació de tots els
nivells educatius. Segons la titularitat de les escoles tenim 4 escoles públiques
d’ensenyament de segon cicle d’educació infantil i primària i 2 de concertades. A nivell de
secundària hi ha 2 instituts públics on s’imparteix l’ESO i el batxillerat, un dels quals també
s’ensenyen cicles formatius i 2 escoles concertades on únicament s’hi pot cursar l’ESO.
Al curs 2006-2007 es va inaugurar la quarta escola pública de segon cicle d’educació infantil i
primària condicionada per l’augment de la demanda vinculada, sobretot, a la immigració.

25

Pla Local d’Infància

Palafrugell 2018

Nombre de centres segons tipus d’ensenyament 2016-17
% Palafrugell
Nivells educatius
Palafrugell
Baix Empordà
respecte comarca
1r cicle ed. infantil
5
28
17,85
2n cicle ed infantil i primària
6
45
13,33
ESO
4
16
25
Batxillerat
2
11
18,18
Cicles formatius
1
5
20
Font: Estadístiques Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (curs 2016-2017)

Nombre d’alumnes segons tipus d’ensenyament 2015-16
% Palafrugell
Nivells educatius
Palafrugell
Baix Empordà
respecte comarca
1r cicle ed. infantil
200
1.170
17,09
2n cicle ed infantil i primària
2.289
12.238
18,70
ESO
1.217
5.166
23,56
Batxillerat
292
1.413
20,67
Cicles formatius
425
1.153
36,86
Total
4.423
21.140
20,92
Font: Estadístiques Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (curs 2016-2017)

Els alumnes inscrits als centres d’ensenyament de Palafrugell

suposen quasi un 21% de la població escolar de la comarca.

Distribució d'alumnes matriculats al segon cicle d'educació infantil i primària
segons titularitat de l'escola. Curs 2017-2018

31,68%

68,32%
pública
concertada
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Distribució d'alumnes matriculats a l'ESO, segons titularitat de l'escola.
Curs 2017-2018

27,67%

72,33%

Pública
Concertada

Font: Dades facilitades per l’OME ( curs 2017-2018 )

Aquests gràfics ens permeten fer la comparativa del número
d’alumnes que s’inscriuen a l’escola pública i concertada. Tant les
dades del primer gràfic que representen el segon cicle d’educació
infantil i primària com les dades del segon gràfic que representen

Dues terceres

parts de l’alumnat
de Palafrugell
està escolaritzat a
l’escola pública.

l’educació secundària ens indiquen que dues terceres parts
aproximadament de l’alumnat de Palafrugell escolaritzat està matriculat a l’escola pública.
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5.2.2 Evolució de l’alumnat
Taxa d’escolarització de 0 a 3 anys des del 2008 al 2017:
Anys
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nº població
0-3 anys
804
889
968
1005
912
828
729
710
712
747

Nº alumnes
escolaritzats
305
325
325
270
186
176
196
250
206
257

Taxa %
37,93%
36,56%
33,57%
26,86%
20,39%
21,26%
26,89%
35,21%
28,93%
34,40%

Font: Memòria de l’Oficina Municipal d’Escolarització.

La taxa d’escolarització de 0 a 3 anys tendeix a disminuir lleugerament
des del 2008 al 2012. L’atur fa que moltes famílies optin per cuidar els

La taxa

d’escolarització

seus fills a casa fins als tres anys a partir dels quals ja poden gaudir

de 0-3 anys

d’una escolarització totalment gratuïta. No obstant, per ajudar a les

tendeix a la

famílies que desitgin escolaritzar els seus fills o filles o que ho necessitin

recuperació des

per incorporar-se al món laboral, l’Ajuntament convoca anualment

del 2014.

beques per a les famílies amb necessitats socioeconòmiques i places
d'escoles bressol gratuïtes.
Els darrers tres anys la taxa augmenta degut a la recuperació econòmica però sense arribar a
les taxes prèvies a la crisi.
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Cursos

1r cicle EI

2n cicle
EI+PRI

ESO

BATX

Cicles
formatius

PFI

Total

08/09

305

1.982

1.145

229

234

10

3.905

09/10

325

2.066

1.134

279

234

10

4.048

10/11

325

2.119

1.134

279

234

15

4.106

11/12

270

2.245

1.134

275

234

15

4.173

12/13

186

2.265

1.181

265

400

48

4.345

13/14

176

2.366

1.140

324

400

48

4.454

14/15

196

2.366

1.155

286

400

48

4.451

15/16

250

2.354

1.194

286

400

48

4.488

16/17

206

2.297

1.217

296

441

64

4.521

17/18

257

2.286

1.272

292

409

63

4.579

Font: Dades facilitades per l’OME

Escoles bressol: augmenta el número d’alumnes fins al curs 2011-2012 i després disminueix
considerablement amb quasi 100 alumnes en 2 anys. Tendeix a recuperar-se al curs 14-15.
2n cicle d’EI i primària: augmenta el número d’alumnes fins al 2014. El curs 2015-2016
comença a disminuir augmentant l’educació secundària.
ESO: l’evolució és força estable al llarg d’aquests anys però hi ha un increment d’alumnes a
partir del curs 2014/2015 i fins al curs actual on aquest any s’ha fet una ampliació de l’INS
Frederic Martí Carreras a l’escola Barceló i Matas. Es preveu que tot el batxillerat s’instal·li
en aquest centre durant 8 anys.
Batxillerat: l’evolució és bastant estable.
Cicles formatius: el curs 2012-2013 es varen incorporar nous cicles formatius i es va passar
de 234 a 400 places.
PFI (programes de formació i inserció): els alumnes que cursen aquests programes han anat
augmentant a mesura que han anat incrementant el nombre d’especialitats.

El número d’alumnes als centres educatius de

Palafrugell augmenta any rere any des del 2014.
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5.2.3 Nivells d’instrucció

NIVELLS D’INSTRUCCIÓ

Nº Persones

No sap llegir ni escriure

480

Sense estudis

34

ESO, EGB, primària incompleta

7.394

Batxillerat elemental o EGB2 complet

4.896

FP1 o oficialia

1011

FP2 o maestria

863

Batxillerat superior, BUP, COU

1.878

Altres diplomatures

36

Diplomat universitari

642

Arquitecte Enginyer Tècnic

69

Llicenciatura universitària

1094

Estudis superiors no universitaris

36

Doctorat, postgrau, màster

171

Menor de 16 anys

4.566

TOTAL

22.979

Font: Padró Municipal 2018

El nivell d’instrucció de Palafrugell ha patit importants canvis en els últims

Aproximadament

anys a causa de l’arribada de la immigració. L’analfabetisme s’ha vist

el 40% de la

incrementat arribant a 480 habitants sense saber llegir ni escriure. Una de

població de més

les principals raons d’aquest increment és l’elemental o nul·la

de 16 anys té un

escolarització femenina del col·lectiu marroquí que, per raons socials i

nivell bàsic

culturals, han rebut en el seu país d’origen.

d’estudis i un

Tal i com s’observa a la taula, de la població major de 16 anys, un 40% dels
habitants de Palafrugell tenen un nivell bàsic d’estudis, és a dir, l’EGB, la

37 % un nivell
superior.

primària o l’ESO incomplerts. Amb menor proporció, però també destacable, és el 26% de la
població que ha adquirit el batxillerat elemental o l’EGB2.
Cal afegir que, aproximadament, un 11% ha cursat estudis universitaris.
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5.2.4 Alumnes amb NEE ( Necessitats Educatives Especials)
Es consideren nenes i nens amb NEE:
- Alumnes amb discapacitats psíquiques, motrius o sensorials.
- Alumnes amb necessitats derivades de situacions socials i culturals desafavorides (dèficits
greus d’aprenentatge, trastorns greus de la personalitat, desajustaments conductuals greus,
rebuig escolar greu, conductes greument perjudicials contràries a les normes de convivència).
- Alumnes amb sobredotació intel·lectual, amb modificacions curriculars autoritzades.
- Alumnes que per raons socioeconòmiques o socioculturals requereixen una atenció
específica.

Les situacions socials desafavorides i les raons socioculturals que impliquen un
desconeixement de la llengua són els factors predominants i dels quals se’n deriven gran
part dels NEE de la nostra població.
L’Ajuntament de Palafrugell treballa per millorar al màxim l’atenció a la diversitat i per això
s’han pres una sèrie de mesures i iniciatives per evitar l’exclusió social d’aquests menors i
permetre el seu ple desenvolupament.
Des de fa anys, existeix un acord entre els centres escolars públics i concertats a fi de
repartir equitativament els alumnes de NEE (nens i nenes amb necessitats educatives
especials) com els infants i adolescents que s’incorporen més tard al sistema educatiu.
Aquests alumnes representen un 37,5% de l’alumnat amb edat d’escolarització obligatòria,
la majoria dels quals, donades les seves necessitats, presenten un important risc d’exclusió
social.
L’escolarització d’alguns dels alumnes amb NEE que mostren problemes d’adaptació al medi
escolar, comportament disruptiu, desajustos conductuals continuats i absentisme injustificat
es comparteix amb el centre educatiu i una UEC (Unitat d’Escolarització Compartida).
Existeix un conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Palafrugell per oferir serveis d’atenció educativa complementària i
individualitzada en aquestes unitats d’escolarització compartida. Per un bon funcionament,
s’estableix un canali de coordinació entre el tutor/coordinador de la UEC municipal i el
professorat referent de l’institut. L’alumnat que pot assistir en aquesta aula taller té que
tenir com a mínim 14 anys (3r i 4t d’ESO). A Palafrugell, la UEC està dotada amb 14 places.
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Els NEE amb discapacitats psíquiques, motrius o sensorials severes són derivats al CEE
(Centre d’Educació Especial) Els Àngels de Palamós on l’Ajuntament de Palafrugell fa una
aportació important per alumne palafrugellenc escolaritzat al centre (15 alumnes).
Al curs 2015-2016 la Generalitat de Catalunya amb col·laboració amb l’Ajuntament de
Palafrugell van incorporar a l’escola Pi Verd una SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització
Inclusiva) per a nens i nenes NEE amb discapacitats psíquiques i motrius però més lleus que
en el cas anterior. És de 8 places.
També hi ha una SIEI a cada institut.
Institut d'Assistència Sanitària - Equip d'Intervenció Precoç en Psicosi (EIPP)- depèn de la
Xarxa de Salut Mental del Baix Empordà. Des d’aquest any funciona un dia a la setmana a
Palafrugell.

5.2.5 Alumnes d’origen estranger
Actualment un 25% aproximadament de la població de Palafrugell és d’origen estranger,
xifra prou significativa que condiciona, en gran part, l’estructura organitzativa dels centres
escolars i la seva rendibilitat. Aquest 25% es veu incrementat per la població infantil amb
nacionalitat espanyola però de mares i pares d’origen estranger.
La major part de la població nouvinguda està composta per persones

El % d’alumnes d’origen

en edat d’escolarització o en edat laboral, per tant, relativament joves

estranger a primària és de

o molt joves.

23,72

Així doncs, dels 4.373 nens i nenes de 0 a 16 anys nascuts a Palafrugell

secundària.

i

18,35

alguns són de mares d’origen estranger, però ja escolaritzades els
darrers anys escolars a Palafrugell. Tot i que les xifres oficials del Deparatment
d’Ensenyament ens situen els índexs d’alumnes estrangers en un 23,72% a primària i un
18,35% a secundària, aquests augmenten si tenim en compte els de nacionalitat espanyola
amb pares d’origen estranger. En aquest sentit, la realitat que es manifesta a l’escola és
força complexa amb, aproximadament, un 50% de l’alumnat a infantil i un 45% a primària
amb mares i pares de diferents nacionalitats destacant per sobre de tot la d’origen marroquí.
Si ens referim en termes autonòmics, el % d’alumnes d’altres nacionalitats és del 15,42 % a
primària i 12,23% a secundària. Aquest percentatge certifica que el número d’alumnes de
procedència estrangera de Palafrugell és superior al de la resta del territori.
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Al llarg de l’escolarització el percentatge d’alumnat estranger va variant. L’alumnat de
procedència marroquí té una major presència a infantil i primària que a l’ESO, minva al
batxillerat i prioritza els CFGM a fi d’especialitzar-se en una professió concreta i orientar-se
al mercat laboral. Els alumnes procedents d’Amèrica del Sud i Central, per contra, opten per
obtenir un nivell d’ensenyament superior.

5.2.6 Incorporació tardana
PAÍS DE PROCEDÈNCIA

Nº ALUMNES

Marroc

52

Romania

7

República Dominicana

4

Honduras

8

Altres països

18

Font: Dades faclitades per l’OME (curs 2016-2017)

Els alumnes d’incorporació tardana d’origen estranger que es van

Els

alumnes

incorporant al llarg de l’any als centres educatius majoritàriament

d’incoproració

tardana

són d’origen marroquí, seguit dels procedents d’Honduras i en

majoritàriament

tercer lloc de Romania.

provenen

Val a dir que molts nens i nenes que procedeixen d’altres països,
la majoria són procedents d’Amèrica del Sud.

del

Marroc

seguit dels d’Amèrica del
Sud.

Aquests alumnes nouvinguts són repartits de manera equitativa a tots els centres públics a
través de la comissió d’escolarització evitant la guetització.

5.2.7 Absentisme i desescolarització
L’índex d’absentisme escolar i desescolarització és més

A secundària hi ha més

rellevant a secundària que a primària, ja que no només

absentisme escolar que a

influeix i depèn de la conducta familiar sinó que s’hi afegeix el

primària.

comportament i el criteri de l’alumne.

Primària entre 0 i 4 casos.
Secundària entre 4 i 10 casos.
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A primària és força regular on pràcticament tots els anys només hi ha 1 o 0 alumne amb
absentisme.
A secundària és molt irregular. No hi ha una línia numèrica lineal ni definida sinó que es mou
entre 4 i 10 alumnes.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2n cicle d’educació
infantil i primària

1

1

1

0

1

4

0

Educació secundària

10

7

9

4

7

10

7

Font: Memòries Benestar Social i Ciutadania

No obstant, la principal causa d’absentisme i desescolarització a infantil i primària ve donada
per la marxa de les famílies estrangeres als seus països d’origen durant un o dos mesos.
Aquesta marxa, generalment, té lloc al llarg del curs escolar un cop finalitzada la temporada
d’estiu. Aquest absentisme el denominem absentisme intermitent. Els alumnes que marxen
durant un període de temps alteren el seu ritme d’aprenentatge, causa que repercuteix
negativament en el seu desenvolupament educatiu provocant una desigualtat respecte a la
resta de companys.
A secundària també es dóna aquest tipus d’absentisme però s’hi afegeix un absentisme
voluntari i no només l’imposat a nivell familiar. Un dels col·lectius especialment afectats és el
de les adolescents d’origen marroquí que adopten rols de responsabilitat familiar.

5.2.8 Fracàs escolar
El curs 2016-2017 es van graduar el 83,76 % dels alumnes avaluables a 4rt d’ESO. Del 16 %
restant, que no obté el graduat, un 43% cursa algun PFI (programa de formació i inserció), un
33% repeteix 4t d’ESO, un 20% ha plegat, un 2% ha optat per obtenir l’ESO cursant el GESO i
el darrer 2% cursen un cicle formatiu de grau mitjà havent aprovat les proves d’accés a cicles
formatius.
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La mitjana d’alumnes graduats a 4t d’ESO a Catalunya és del
89,44% xifra lleugerament més elevada que a Palafrugell. No

Palafrugell 2018

El curs escolar 2016-2017 es

varen graduar un 83,76%, 5

obstant això i tenint en compte la singularitat del municipi i la

punts per sobre de la mitjana

complexitat de l’alumnat l’índex del fracàs escolar a Palafrugell no

catalana dels centres d’alta

és molt elevat. A més a més, els centres de la població estan

complexitat com els

categoritzats com a centres d’alta complexitat de manera que si

categoritzats a Palafrugell.

fem la comparativa amb la mitjana d’aquesta tipologia de centres
de Catalunya (78,63%), Palafrugell està per sobre. Així doncs, resaltar el bon camí de les
polítiques de l’Ajuntament alhora de combatre l’absentisme i el fracàs escolar, mitjançant
recursos i programes de suport.
Font: Serveis Territorials de Girona del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

5.3 LLARS I FAMÍLIES
El teixit urbà de Palafrugell està dividit en 10 barris al nucli principal, 3 nuclis marítims, 2
veïnats i 1 població rural. A nivell administratiu, però, la població està dividida en seccions
censals que no corresponen per limitació amb els barris.

5.3.1 On viu la immigració?
Palafrugell es caracteritza per no tenir cap focus concret d’immigració ni cap zona guetitzada
sinó que la població immigrada viu de manera dispersa i integrada en diferents barris i
carrers del municipi. No obstant, les seccions censals amb més immigració corresponen als
pisos de la Sauleda, Sant Martí, les Palmeres, Camp d’en Prats, pisos Aniversari i la Punxa. Els
pisos de Sant Martí van ser construïts per acollir la immigració espanyola dels anys 70 i ara
és una edificació vella, amb greus deficiències els preus dels quals són assequibles a famílies
amb menys nivell adquisitiu corresponent, generalment, al perfil de l’immigrant.
La secció de Vila-seca i de la Roella també tenen un pes important els habitants d’origen
estranger així com els edificis més vells i no restaurats del nucli antic on els preus són més
modestos.
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Per altra banda, Calella i Llafranc, nuclis marítims de Palafrugell, concentren la major part de
segones residències de famílies amb capacitat econòmica elevada de Barcelona, Girona i
estrangeres amb nacionalitats comunitàries.
Pi verd i Tamariu formen part de la secció amb menys població estrangera i la poca que hi
viu són vinguts de països de la UE amb un poder adquisitiu força elevat.
El nucli rural de Llofriu hi resideixen persones immigrants d’origen marroquí, romanès i
centre i sud americà però amb baixes proporcions i similars.

5.3.2 Manca d’habitatge i infrahabitatge
Els darrers anys, i com a conseqüència de la crisi econòmica,
els valors de l’infrahabitatge i la manca d’habitatge s’han anat

Incrementen les

execucions hipotecàries i

incrementant afectant directament a infants i adolescents,

els desnonaments.

que per edat, són plenament dependents dels seus

Conseqüentment

progenitors.

augmenten els pisos

Els col.lectius més vulnerables no poden accedir a un

ocupats.

habitatge de compra perquè està per sobre de les seves
possibilitats i els lloguers estan augmentant considerablement. Així que, el risc
d’infrahabitatge i dels desnonaments són alts i evidents. En aquest sentit, s’ha detectat un
creixement d’habitatges ocupats fins arribar als 172 actuals. Majoritàriament aquests pisos
són propietat dels bancs.
Actualment, per ajudar amb els casos més greu, l’Ajuntament disposa de 2 habitatges
d’inclusió i 52 habitatges dotacionals.
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5.3.3 Tipologia del nucli familiar

Tipologia del nucli familiar

6%

5%
27%

16%

20%
26%

1 persona

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones

més de 5 persones

Font: Padó Municipal (2016)

Al llarg de la darrera dècada les estructures familiars han anat
variant influïdes per diferents factors. Fa anys, quan la dona es

Poc més del 50% de les

llars estan ocupades per 1

va incorporar al món laboral, l’ajuda que rebia de les seves

o 2 persones.

famílies era suficient per conciliar la vida professional amb la

Un 5% de llars hi viuen

vida familiar. Avui en dia, les famílies que treballen, sovint, no

més de 5 persones.

tenen aquesta ajuda ja que els seus progenitors també
treballen o bé no viuen al mateix municipi i la logística del treball, casa i família es fa cada
vegada més complicada.
Un dels factors que més ha influït als infants i adolescents i que va en augment és el divorci o
separació. Aquestes situacions susciten a una desestructuració familiar provocant, a vegades,
un desequilibri en la vida del menor. Els canvis de residència, la convivència compartida,
noves famílies..., són circumstàncies que alteren el seu ritme de vida, al qual, poc a poc,
s’han d’anar adaptant.
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Subratllar que en un 5% dels habitatges hi conviuen més de 5 persones. Algunes d’aquestes
llars són conseqüència de l’acolliment que fan les famílies a familiars nouvinguts o que s’han
quedat sense habitatge bé per execucions hipotecàries o desnonaments.

Tipologia del nucli familiar
de les persones ateses al Centre de Distribució d'Aliments
1,90%0,40%

7%

24%
16%

16%

17%

18%

1 persona
5 persones

2 persones
6 persones

3 persones
7 persones

4 persones
8-9-10 persones

Font: Memòria Benestar Social i Ciutadania (2016)

De totes les persones que acudeixen al Centre de Distribució d’Aliments, les llars de les
persones grans i de les famílies monoparentals són les que pateixen més risc d’exclusió ja
que acusen els problemes econòmics i els problemes logístics. Aquestes situacions, sovint,
venen donades per divorcis o separacions on la dona agafa el rol de cap del nucli familiar
amb fills dependents. Més freqüentment, amb l’augment de l’atur, el suport econòmic
provinent del pare és menor o inexistent.
A Palafrugell hi viuen 590 famílies nombroses (Padró Municipal 2018), és a dir, amb 3 o més
fills o amb 2 fills, un dels quals amb discapacitat. Principalment són famílies d’origen
marroquí, que per raons culturals, solen tenir un nombre de fills més elevat que les famílies
autòctones. Aquest col·lectiu, generalment, forma part d’un marc socioeconòmic empobrit
amb elevat risc d’exclusió social.
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Centre de Distribució d’Aliments
Menors de 3 anys

8%

De 3 a 16 anys

31%

De 18 a 65 anys

59%

> 65 anys

2%

Font: Memòria Benestar Social i Ciutadania (2016)

Un 39% de les persones que es beneficien del Centre de Distribució d’Aliments són menors
d’edat, xifra prou significativa per assegurar que una part dels infants del municipi no
tindrien les necessitats bàsiques cobertes sinó fos per les polítiques socials.

5.4 BENESTAR SOCIAL
5.4.1 Persones ateses
El número de persones ateses durant el 2016 és de 3.024 ( 1.651 dones i 1.373 homes).
Franja
d’edat

0-2

3-11

12-17

18-64

65-74

> 75

Nº persones

26

322

175

1.309

126

389

Font: Memòria Benestar Social i Ciutadania (2016)

A la gràfica que ve a continuació veurem que la principal problemàtica és de tipus econòmic
i tot el que es deriva d’ella. És per això que dels 18 als 64 anys és la franja d’edat més
afectada on, per raons evidents d’emancipació, formació d’un nou nucli familiar i la
precarietat laboral que afecta especialment als joves però també als adults, són els que
assisteixen més sovint als ajuts de Benestar Social i Ciutadania.

39

Pla Local d’Infància

Palafrugell 2018

5.4.2 Problemàtiques ateses

Problemàtiques ateses durant el 2016
4%

10%

9%

4%
12%

3%
29%

21%
8%

Altres
Habitatge

Salut i drogues
Econòmiques

Mancances socials
Discapacitats

Maltractaments familiars
Aprenentatge

Laborals

Font: Memòria de Benestar Social i Ciutadania (2016)

El gràfic enfoca el problema econòmic com a eix principal de les
preocupacions dels palafrugellencs. Els darrers anys s’ha anat acusant
fruit de la crisi econòmica que va començar al 2008 i, que enguany,
encara perdura tot i que amb tendència a la recuperació. Com a

Les principals

problemàtiques
ateses són d’origen
econòmic i laboral.

conseqüència se’n desencadenen tota una tipologia de mancances
dificultant, sovint, la garantia de cobrir els serveis bàsics. Cal destacar l’increment de
l’assistència a Benestar Social de la població autòctona i principalment de classe mitja-baixa
per fer front aquests problemes econòmics. Part d’aquest col·lectiu que no tenia feina rebia,
durant un període llarg de temps, les prestacions que tenien dret. Ara, un cop finalitzades
aquestes ajudes, han de recórrer a altres recursos per poder mantenir l’habitatge i fer front
el dia a dia de les famílies.
Per contra, malgrat que els problemes econòmics són els més abundants, tendeixen a
disminuir. El mateix passa amb els laborals.
Com ens mostra el gràfic, altres problemàtiques rellevants que, des de Benestar Social,
s’han anat canalitzant al llarg del 2016 són: mancances socials, salut i drogues i aprenentatge.
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Lamentablement, existeixen 41 casos greus de maltracatment infantil que es van tractar des
de l’EAIA (Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència).

5.4.3 Ajudes a les famílies amb necessitats
TIPOLOGIA DE PRESTACIÓ
Manutenció (primeres necessitats)
Habitatge (lloguer/hipoteca/allotjament
alternatiu)
Subministres
Ajuts a la gent gran
Ajuts d’inserció
Ajuts d’inserció a la infància

TOTALS
765
6

Les ajudes d’inserció

56
44
1.632
79

prestacions amb més

seguit de les primeres
necessitats

són

les

demanda.

Font: Memòria de Benestar Social i Ciutadania (2016)

La crisi econòmica dels darrers anys juntament amb l’arribada de la immigració, que
generalment té un baix poder adquisitiu, són factors que desencadenen situacions d’exclusió
social.
CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
Famílies ateses
Beneficiaris homes
Beneficiàries dones
Perfil d’edat
Menors de 3 anys
De 3 a 17 anys
De 18 a 65 anys
Majors de 65 anys

TOTALS
433
672
688
8%
31%
59%
2%

Font: Memòria de Benestar Social i Ciutadania (2016)

SUPORT PSICOLÒGIC
Persones ateses
Menors de 18 anys
GRUP DE COMPETÈNCIES MARENTALS
Número de mares participants
Sessions de 2h realitzades

TOTALS
195
80
10
12

41

Pla Local d’Infància

Palafrugell 2018

Font: Memòria de Benestar Social i Ciutadania (2016)

5.4.4 Centre Obert Municipal
El Centre Obert Municipal és un recurs de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania que atén
nens i nenes de 6 a 12 anys amb diferents problemàtiques socials i familiars a fi de donar-los
suport i prevenir l’agreujament d’aquestes situacions de risc social.
Ofereixen 26 places repartides en dos grups : de 6 a 8 anys i de 9 a 12 anys.

2016

NENS

NENES

TOTAL

usuaris/àries hivern

17

9

26

usuaris/àries estiu

13

7

20

Font: Memòria de Benestar Social i Ciutadania (2016)

L’estiu del 2015 va ser el primer en tenir la continuïtat del Centre Obert i per tant al llarg dels
mesos de juliol i agost es va proporcionar un àpat diari als nens i les nenes que hi van assistir.

5.4.5 Intervenció als centres educatius
Els infants dels centres de primària en situació de risc d’exclusió social o
en seguiment i/o amb derivació a Serveis Socials són, aproximadament,
un 15% i els adolescents dels centres de secundària són d’un 10%. Per
tant, es fan més intervencions a primària que a secundària. Val a dir

Un 15% dels alumnes

de primària i 10% dels
alumnes de
secundària estan en

que alguns dels alumnes de secundària no són de Palafrugell sinó de

situació de risc, en

poblacions veïnes, per tant, part d’aquest alumnat en fan el seguiment

seguiment i/o amb

les seves respectives poblacions.

derivació a Serveis

En el cas d’absentisme escolar a la primària no hi trobem cap cas. A

Socials.

secundària els adolescents tenen un cert grau d’independència i, majoritàriament,
l’absentisme escolar ve donat per la voluntat del propi adolescent i no per influència
parental, ans al contrari.
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Intervenció als centres educatius de primària:

2016

Ed. infantil

Cicle inicial

Cicle mitjà

Cicle
superior

104

107

71

79

0

0

0

0

0

7

2

0

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

28

35

38

16

2

1

2

2

3

3

2

2

Alumnes en situació de risc, en
seguiment i/o amb derivació a
Serveis Socials
Alumnes derivats
per absentisme escolar
Derivacions al Centre Obert

Font: Memòria de Benestar Social i Ciutadania (2016)

Intervenció als centres educatius de secundària:

2016
Alumnes en situació de risc, en
seguiment i/o amb derivació a
Serveis Socials
Alumnes derivats
per absentisme escolar
Derivacions a Espai Jove
Font: Memòria de Benestar Social i Ciutadania (2016)

5.4.6 Servei Municipal d’Acollida
La població nouvinguda té un risc d’exclusió superior a la població
autòctona per situacions que afecten a l’accés al món laboral, al
desconeixement de la llengua i a la cultura, condicionants
religiosos o de gènere. En aquest sentit, la població marroquina és
la més nombrosa dins dels immigrants i la que reuniex més

La població

marroquina és la que
té més casos atesos
al Servei Municipal
d’Acollida.

característiques de vulnerabilitat, per tant, té més casos atesos al
Servei Municipal d’Acollida que la resta.
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HOMES

DONES

TOTAL

35

54

89

Núm. persones

NACIONALITAT

HOMES

DONES

TOTAL

N.pers.

%

N.pers.

%

N.pers.

%

Marroquina

25

47,2

28

52,8

53

100

Hondurenya

5

20

20

80

25

100

Guineana

0

0

1

100

1

100

Veneçolana

2

66,7

1

33,3

3

100

Rep. Dominicana

0

0

1

100

1

100

Senegalesa

0

0

1

100

1

100

Russa

0

0

1

100

1

100

Boliviana

0

0

1

100

1

100

5.5 L’ATUR A PALAFRUGELL
Atur
2500
2000
1500
Número persones
1000
500
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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En aquesta gràfica es fa evident la recuperació del món laboral. L’atur disminueix des del
2013 on va arribar al seu màxim.
L’atur tendeix a

disminuir

ATUR 2017
% Taxa

%

Palafrugell

Baix Empordà

13,21

11,18

Catalunya

12,63

Font: Idescat (2017)

Malgrat que l’atur decreix, el percentatge de població aturada de Palafrugell és
lleugerament superior a la mitjana catalana i a la comarcal. Mentre que a Palafrugell, al 2017,
hi havia un 13,21 % d’atur a Catalunya era del 12,63%. Així doncs, la crisi ha afectat
notablement la situació laboral i, per tant, ha afeblit directament l’economia del municipi.
Les pèrdues de llocs de treball s’han centrat més en els sectors de la construcció i el de
serveis, sectors transcendentals per l’estructura econòmica de Palafrugell. La principal
problemàtica és l’atur de llarga durada derivant a una reinserció laboral complicada i a
l’esgotament de les prestacions econòmiques.
D’altra banda, els llocs de treball ja existents i les noves contractacions cada vegada són més
precàries, amb pitjors condicions i sous més baixos.
El tipus d’ocupació és estacional i vinculada al turisme. A l’estiu disminueix l’atur amb
l’augment de contractacions relacionades amb la restauració i l’hostaleria i als mesos
d’hivern, la taxa d’atur s’incrementa. Aquesta contractació discontinua afavoreix la població
juvenil de 16 a 19 anys.
Des del Servei d’Ocupació Municipal s’ofereix assessorament per la recerca de feina i una
borsa de treball on s’intenta resoldre, en la mesura del possible, els problemes laborals de la
població de Palafrugell. Els darrers anys, i com a conseqüència de la crisi econòmica, el
nombre de consultes ateses ha augmentat considerablement.
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A partir d’aquest marc econòmic i laboral se’n deriven tot tipus de problemàtiques que
afecten directament a la població infantil i juvenil, des d’inestabilitats i precarietats en
l’habitatge com en la pèrdua de la garantia per cobrir les necessitats bàsiques.

5.6 USUARIS I USUÀRIES DE PEDIATRIA
5.6.1 Nacionalitat dels usuaris i usuàries de pediatria
Nacionalitat

0-2

3-7

8-14

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Espanyola

500

62,89

1.073

67,87

2.040

83,33

Marroquina

218

27,42

368

23,28

236

9,64

Romanesa

39

4,91

58

3,67

92

3,76

Resta

38

4,78

82

5,19

80

3,27

Total

795

100

1.581

100

2.448

100

Font: Hospital de Palamós (2017)

La nacionalitat d’origen estranger amb més ususaris i usuàries és la marroquina seguida de la
romanesa. Cal ressaltar que el % d’usuaris i usuàries

De 0-2 anys és la franja amb

espanyols augmenta amb l’edat. És a dir, a la franja d’edat

més % d’usuaris i usuàries

de 0-2 anys el % d’origen estranger, sobretot marroquins, és

d’origen marroquí, seguida de la

major que a la franja d’edat de 8-14.

franja de 3-7.

En aquestes dades també s’inclouen els infants usuaris i
usuàries de pediatria del cap de Palafrugell però resideixen en poblacions veïnes.
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5.6.2 Malalties més freqüents en infants

Malalties més freqüents 2017
17,00%
1,78%
3,76%

41,39%

5,11%
4,48%

7,33%
8,37%

10,78%
Infeccions respiratòries de vies altes
Infecció intestinal (gastroenteritis, dolor abdominal…)
Trastorns d'orella i órgans dels sentits
Lesions i contusions
Altres trastorns d'ull
Infeccions de la pell i el teixit subcutani
Reaccions al·lèrgiques
Afeccions d'aparell genitourinari
Resta de diagnòstics

Font: Hospital de Palamós (2017)

Les infeccions respiratòries de vies altes són les

més freqüents amb un 41% seguides de les
infeccions intestinals amb un 10,78%.

5.6.3 Infants discapacitats
La discapacitat engloba diferents grups de persones amb:
- Discapacitat física o motriu.
- Discapacitat auditiva.
- Discapacitat visual.
- Discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
A Palafrugell hi ha 112 persones amb discapacitats de 0-19 anys, un 2,23% de la població
d’aquesta franja d’edat.
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5.7 VALORACIÓ
A partir d’aquestes dades quantitatives, juntament amb entrevistes a diferents àrees de
l’Ajuntament i els resultats de les enquestes als nens i nenes de 5è i 6è de primària de tots
els centres de Palafrugell, s’han elaborat uns DAFO i unes conclusions.

5.7.1 DAFO
EDUCACIÓ
DEBILITATS
- Alt índex d’ immigració amb nula o baixa
formació.
-Recursos poc moderns i inadequats per
ensenyar a persones de baix nivell educatiu i
mancats de competències TIC.
- Flux constant d’immigració al llarg de l’any
amb filles i fills per escolaritzar.

AMENACES
- Infants i joves amb risc d’exclusió social.
- Persones adultes sense formació per accedir
al treball.
- Falta de motivació per formar-se d’un sector
de la població.
-Els
recursos
actuals
no
faciliten
l’aprenentatge sinó que el retarden.
- Diferències culturals en la població en la
valoració de l’educació i en assistir a les
escoles i instituts.

FORTALESES
- Espais adequats i professionals qualificats
amb alta experiència formativa.
- La necessitat dels mateixos immigrants de
formar-se a fi de trobar treball i integrar-se.
- Municipi aglutinador de les poblacions
veïnes.
- Reunions periòdiques amb els directors i les
directores dels centres educatius del
municipi.
- Escoles bressol municipals d’alt nivell tant a
nivell dels professionals com d’instal·lacions.
- Pla d’Infància.
- Programa Ciutat Educadora.
- Programa Ciutat Amiga de la Infància.
- Pla Educatiu d’Entorn.

OPORTUNITATS
- Augment de la formació de la població per
facilitar
la
recerca
de
treball
i
conseqüentment disminució de l’atur.
- Adquirir competències bàsiques en noves
tecnologies.
- Bona relació Àrea d’Educació- centres
eduactius.
- Millora de la qualitat de vida.
- Treball en xarxa.
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ESPORTS
DEBILITATS
- Instal·lacions antigues.
- Alt consum d’energies no renovables.
- Cost manteniment elevat.
- Cost energètic elevat.
- Franges horàries molt saturades.
FORTALESES
- Molta oferta d’activitat aquàtica.
- Preus competitius.
- Activitats esportives escolars.
- Àmplia oferta d’instal·lacions.

AMENACES
- Competència d’empreses privades.
- Situació econòmica actual.

OPORTUNITATS
- Ampliació d’activitats.
- Ampliació d’instal·lacions.
- Millora d’instal·lacions.
- Via verda i rutes saludables.
- Pla de màrqueting.
- Col·laboració amb entitats.

MEDI AMBIENT
DEBILITATS
AMENACES
- Degradació del paisatge.
- Presió urbanística.
- Falta de recursos econòmics per a la
- Sobreocupació turística estacional.
conservació.
- Incivisme, abocaments incontrolats.
- Inspecció insuficient i falta de coordinació
- Proliferació d’espècies invasores
entre administracions.
introduïdes.
- Atomització de la propietat.
- Pèrdua d’hàbitats.
- Dependències d’altres administracions.
- Risc d’incendi forestal.
FORTALESES
OPORTUNITATS
- Medi natural i paisatge d’elevat valor.
- Promoció del medi natural.
- Existència d’espais i elements singulars.
- Fomentar l’activitat agrícola i forestal.
- Programa d’eliminació d’espècies invasores i - Elaborar catàlegs de custòdia del territori.
conservació de la posidònia oceànica.
- Creixent sensibilització per a la protecció del
- Relació amb les escoles per dur a
medi ambient i existència d’associacions de
terme actuacions de sensibilització ambiental defensa medioambiental.
de forma regular en matèria de residus.
- Gestió de l’espai litoral.
- Relació entre l'Àrea de Medi Ambient i
directors de les escoles/instituts en el marc
de les reunions mensuals de coordinació amb
l'Ajuntament.
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CULTURA
DEBILITATS
- No s’ha aconseguit implantar suficients
sinèrgies entre els sectots públics i privats.
- Context de competència per la “capitalitat”
comarcal del Baix Empordà
- Baixa participació de públic en les
programacions estables d’arts escèniques.

AMENACES
- La post-crisis econòmica com a element
limitador per les administracions i els
individus.
- Gran dispersió dels gestors de les
instal·lacions, dels agents culturals...
- Crisis identitària, quina és la marca
“Palafrugell”.

FORTALESES
- Nou lideratge dels recursos culturals per
aconseguir una visió unitària.
- Les instal·lacions culturals són un referent
per la població.
- Gran participació d’usuaris en les
instal·lacions culturals.

OPORTUNITATS
- Palafrugell és una població estacional i de
serveis.
- La cultura entesa com element
indispensable per el desenvolupament
econòmic.
-Diversitat cultural en el municipi.

JOVENTUT
DEBILITATS
AMENACES
- S’identifiquen dificultats per arribar als i a
- Si a les noves instal·lacions de Can Genís no
les joves entre 18 i 24 anys.
es prioritza l’ús per part dels joves es pot
- L’espai dels Ametllers tot i ser gestionat per perdre la concepció d’espai per a joves.
Joventut i ubicar-s’hi l’Espai Jove la població
- La descentralització dels serveis per a joves,
el té com un equipament municipal no
fa que les seves necessitats puguin quedar
definit.
desateses.
FORTALESES
- L’Àrea de Joventut (Can Genís) és un espai
de referència per a joves entre 14 i 29 anys.
- L’Àrea de Joventut (Can Genís) és un servei
de referència per a les entitats juvenils del
municipi i compte amb una llarga trajectòria
de vincle amb les associacions juvenils.
- Les activitats de Setmanes Joves apleguen
un gran nombre de participants.

OPORTUNITATS
- Gran oferta d’activitats lúdiques i
formatives.
- Disponibilitat i ús lliure d’espais adaptats a
les necessitats juvenlis (Punt Òmnia, plató
d’audiovisuals, material d’audiovisuals, buc
d’assaig, cabina de dj, cabina de gravació,
sala d’exposicions, sala d’expressió corporal,
espai de concerts de petit format, etc.).

BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
DEBILITATS
AMENACES
- Poca agilitat en la gestió de la vivenda
- Augment de persones i famílies sense cap
protegida.
font d’ingressos regulars, augmentant la
- Transport públic deficitari i amb un cost alt. dependència econòmica de la protecció
- Falta d’experiència en entorns
social.
col·laboratius.
- Dificultats d’accés a la vivenda per motius
- Falta de polítiques preventives de consum
econòmics.
de drogues i alcohol per joves i adults.
- Augment de les execucions hipotecàries.
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- Realitat complexa i un canvi constant que
dificulta la comprensió i la planificació.

FORTALESES
- Entitats municipals que treballen amb la
població exclosa.
- Pla d’igualtat i “Espai Dona” com una
oportunitat per treballar de manera
transversal les polítiques de gènere.
- Servei de Mediació Hipotecària.
- Programes educatius i formatius per
persones en risc d’exclusió o excloses.

Palafrugell 2018

- El mercat de l’habitatge no cobreix les
necessitats.
- Augment de la violència intrafamiliar i
deteriorament de les relacions familiars.
- Especial vulnerabilitat de les famílies
monoparentals, infància, adolescència,
famílies nombroses, de persones amb
discapacitat, dones majors que viuen soles.
OPORTUNITATS
- Pla Local d’Inclusió Social.
- Possibilitat de programes nous per població
exclosa (malalts mentals...).
- Necessitat de contorns col·laboratius per fer
front a la situació actual.
- Les persones majors i el seu coneixement
com a patrimoni valuós.

5.7.2 Enquesta
Al Consell dels Infants del 22 de març de 2017 es va passar una enquesta a les conselleres i
consellers per poder tenir una visió més precisa de les seves necessitats i hàbits així com de
l’opinió que en tenen del municipi. Aquesta enquesta la varen portar a les seves respectives
classes perquè la responguessin la resta d’alumnes de 5è i 6è. L’Àrea d’Educació va ser la
responsable de fer el buidatge.
Gràcies a aquesta enquesta, 459 infants de les escoles de primària, varen participar
activament en el diagnòstic de la infància.
Els resultats de l’enquesta es poden veure a l’annex.

5.7.3 Conclusions
Els dos grans factors que han condicionat directament la situació del municipi els darrers
anys han estat la crisi econòmica i l’arribada massiva de la immigració, principlament, del
Marroc. Aquests nous escenaris han desencadenat tot un seguit de desigualtats socials,
canvis demogràfics, precarietat del mercat laboral... afectant de manera transversal a tota la
realitat de Palafrugell.
A partir de les estadístiques, dels DAFOs i de l’enquesta (a nenes i nens de 5è i 6è) en podem
extreure el següent diagnòstic de manera resumida:
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EDUCACIÓ
La població menor d’edat ha anat augmentant amb l’arribada de la immigració i per tant, a
nivell educatiu s’ha necessitat incrementar el nombre de places en els centres escolars, tant
a primària amb la construcció d’una nova escola (Pi Verd), encara que ara tendeix a la baixa,
com actualment a la secundària amb el traspàs del batxillerat de l’INS Frederic Martí
Carreras a l’escola Barceló i Matas per poder fer front a les demandes de les places d’ESO.
A nivell d’alumnes amb NEE (Necessitats Educatives Especials) han augmentat a afectes del
col·lectiu nouvingut per raons de desconeixement de la llengua, cultura i altres factors de
risc social. En aquest sentit, a Palafrugell es distribueixen equitativament els NEE a totes les
escoles i instituts del municipi. L’Ajuntament, també, assumeix la part econòmica de la
despesa d’escolarització dels alumnes de Palafrugell de l’escola d’Educació Especial els
Àngels i de la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida). Els darrers anys s’ha incorporat una
SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) a primària i dues a secundària.
El fracàs escolar també és present a la població però amb un índex lleugerament inferior a la
mitjana catalana malgrat la complexitat d’alumnat dels centres escolars. Així que, les
polítiques per combatre’l són efectives tot i que s’hauria d‘anar reduint encara més aquesta
xifra.
Gràcies a les beques de les escoles bressol i a la lleugera recuperació de la crisi, la taxa
d’escolarització de 0-2 anys tendeix a l’alça.

BENESTAR SOCIAL
Els infants és un col·lectiu molt vulnerable i, com a tal, la crisi i el nou context del municipi
els afecta notablement. No només als menors nouvinguts sinó que també engloba nenes i
nens autòctons els pares i les mares dels quals han patit exclusió. Les problemàtiques més
ateses a Benestar Social són de tipus econòmic i laboral, bàsiques per cobrir les primeres
necessitats de qualsevol persona. Com a conseqüència, la principal dificultat dels menors
més vulnerables és la falta de garantia per cobrir les necessitats bàsiques, tant en habitatge
com en l’alimentació. Existeixen altres factors que desencadenen a l’exclusió però la pobresa
econòmica és la més determinant.
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L’Ajuntament disposa d’ajuts d’inserció i de primeres necessitats per fer front a aquestes
situacions precàries però tot i així encara no són prou efectives per arribar a tota la població
necessitada.
El fet que aquests infants pertanyin a una famíla amb una font d’ingressos irregular o nul·la
augmenta considerablement els seu risc d’exclusió social. Desafortunadament, els
desnonaments i les execucions hipotecàries van a l’alça, per tant, el nombre de menors que
no tenen un sostre garantit s’incrementa. Des de Benestar Social i Ciutadania, tot i que
creixen els contractes del lloguer social, no poden assolir a tota la demanda que reben.
Els casos de maltractament infantil són evidents però es van tractant des de Benestar Social i
des de l’EAIA ( Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència).
La població d’origen marroquí és molt nombrosa i un % important, vulnerable. L’Ajuntament
aboca molts esforços per afrontar a les mancances d’aquest col.lectiu tant per la seva
integració social com per cobrir les necessitats bàsiques.

OCI
A Palafrugell hi ha un ampli ventall d’oferta d’oci, des de privades com de municipals
organitzades pel Museu del Suro, Educació, Joventut, Medi Ambient, Biblioteca, Cultura i
Esports. Principalment, les més conegudes i les que tenen més participació entre els infants
són les que es realitzen a través de les escoles i instituts i que estan subvencionades per
l’Ajuntament com el teatre, el cinema, els concursos i la natació. D’aquesta manera, totes les
nenes i els nens de Palafrugell tenen la mateixa oportunitat de gaudir-les.
En el terreny de les extraescolars s’estableix una desigualtat que, per raons econòmiques i
culturals, els infants d’origen estranger en realitzen menys. L’Institut Municipal d’Esports
ofereix activitats a preus molt econòmics a fi de poder arribar al màxim de població. Les
extraescolars de més èxit són anglès, música, repàs, futbol i bàsquet. Val a dir que, tot i
l’Ajuntament ofereix beques per diferents activitats extraescolars (esports, cultura i
educació), a les de música, la població amb menys poder adquisitiu encara no hi té prou
accés perquè no pot assolir el cost que resta d’aquesta activitat.
Cal subratllar el gran nombre d’activitats gratuïtes que es programen al llarg de l’any des de
diferents àrees de l’Ajuntament per contrarestar la desigualtat d’oportunitats.
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A part de les activitats, les instal·lacions que més coneixen i utilitzen els nens i les nenes són
els pavellons, la biblioteca, el teatre i la piscina.
Sovint, un dels principals problemes que es troba l’Ajuntament a l'hora de programar
activitats és la difusió, moltes vegades no arriba a tots els infants i adolescents. S’han de
treballar més els canals per difondre la informació sobretot aprofitar les xarxes socials de
moda entre la població.
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ECURSOS

6.1 RECURSOS INTERNS
EDUCACIÓ

ESPORTS

Centre Municipal d’Educació

Piscina Municipal

Escoles

Estadi Municipal

Escoles bressol

Pavelló poliesportiu i pista

Edifici de l’Energia

annexa

Unitat d’escolarització

Pavelló d’hoquei i patinatge

compartida (UEC)

Camp de futbol

Horts Les Arenes pel Pla de

Camp de futbol del Gregal

BENESTAR SOCIAL I
CIUTADANIA
Àrea de Benestar Social i
Ciutadania
Espai Dona
Centre Obert
Oficina Municipal
d’Habitatge
Servei de Mediació

Transició al Treball (PTT)
Cases del Barceló i Matas
L’Energia de Música

CULTURA
Museu del Suro

Cal Ganxó

La Galeria

Sa Perola

SERVEIS

Parcs Municipals

ARXIU MUNICIPAL

Arxiu Municipal

Dipòsit d’aigua
Ràdio Palafrugell
Centre cultural Bassa Rocas
Conjunt Monumental de Sant
Sebastià de la Guarda
Sala d’exposicions

La Bòbila

Teatre municipal
La biblioteca i la sala polivalent
Centre d’interpretació del
Dipòsit Modernista
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SEGURETAT

Policia Municipal
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JOVENTUT

MEDI AMBIENT

Can Genís

Deixalleria Municipal

Els Ametllers

Àrea de Medi Ambient a Can
Bech

Skatepark
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SERVEIS

Parcs infantils:
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6.2 RECURSOS EXTERNS
EDUCACIÓ
Escola de música
Centre d’Estudis

MEDI AMBIENT
Rodamón: gossera municipal
en conveni amb el Consell
Comarcal

BENESTAR SOCIAL I
CIUTADANIA
Càrites
Creu Roja

Professionalitzadors
Centre de Distribució
d’Aliments (CDA)

Escoles i instituts
Escola oficial d’idiomes
Centre de Formació d’Adults
Consorci de la Llengua
Catalana
Fundació Pallach
Tramuntana

CULTURA

Fundació Tom Sharpre

Fundació Josep Pla

Fundació Ernest Morató

Associació Rodolfo Candelaria
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P

ROGRAMA,

RECURS O SERVEI

ESPORTS
PROGRAMA O SERVEI
Jocs escolars

DESCRIPCIÓ
Realització d’un seguit de competicions esportives, adaptades en funció de l’edat,
entre els diferents centres escolars de la vila.
Suport
activitats Convenis d’ús de les instal·lacions amb els diferents centres escolars de la vila.
esportives escolars
Organització d’activitats esportives com el Cross de l’Estadi, la Cursa de les escoles i
cursets de natació.
Activitats per a aprendre a Curset de natació dirigit als centres escolars del municipi adaptades a les
nedar – programa de característiques dels alumnes, lúdiques i educatives, que parteixin del seu nivell
natació escolar
inicial i que respectin el ritme de progressió.
Activitat aquàtica pels
alumnes de la UEC
Activitat aquàtica pels
alumnes
de
l’escola
bressol Tomanyí
Pinxo Nadal (fins a 16
anys)
Activitat aquàtica per a
nadons (de 6 a 36 mesos)
Activitats aquàtiques per
infants i adolescents
Multiesports
Pla Català de l’Esport
Jornades Blaves (activitats
de coneixement del mar)
Activitat aquàtica
terapèutica
Gimnàstica rítmica

Meditació -Tai-txi-txi-kung

Curset de natació dirigit als alumnes de la UEC (unitat d’escolarització compartida)
al llarg del curs escolar.
Curset de natació dirigit a nenes i nens de l’escola bressol Tomanyí al llarg del tercer
trimestre del curs.
Parc aquàtic de Nadal amb diverses estacions recreatives i activitats paral·leles.
S’adreça al públic infantil i juvenil dels 2 als 16 anys. Tres dies de diversió aquàtica a
la piscina municipal de Palafrugell.
Dirigida a nadons de 6 a 36 mesos, acompanyats pels seus pares. Consisteix en un
ampli ventall d’experiències aquàtiques i de joc.
Dirigida a infants i adolescents de 3 a 17 anys dins dels programes aprendre a
nedar, domini del medi aquàtic i natació esportiva.
Dirigida a infants de 6-11 anys. Es practiquen esports col·lectius, de lluita i oposició i
activitats de raqueta, atlètiques i d’aventura.
Es cedeixen les instal·lacions esportives als instituts del municipi.
S’organitzen aquestes jornades per aproximar els joves al mar, tant a nivell esportiu
com de coneixements generals.
Dirigida a infants i joves de 12 a 17 anys que tinguin problemes d’esquena i el
metge els hi recomani natació o fisioteràpia.
Programa dirigit a nenes i nens de 6 a 17 anys per aprendre i perfeccionar les
tècniques de la gimnàstica rítmica i introduir progressivament els elements
relacionats amb l’entrenament i la competició.
Per a totes les edats. Es realitzen uns exercicis que donen força interna, seguretat,
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Suport a entitats sense
ànim de lucre
Míting Internacional
d’Atletisme “PalafrugellCosta Brava”
Futbol als barris
Activitats d’estiu
Campus esportiu
Subvencions directes a
entitats esportives locals

Festa de l’esport
Jornada final dels Jocs
esportius locals
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paciència, positivitat, capacitat física moderada, tonifiquen i regeneren.
Signatura dels convenis d’ús de les instal·lacions. Així com col·laboracions de les
diferents activitats organitzades per les esmentades entitats.
Jornada d’atletisme amb atletes de diferents països. Els alumnes dels centres
escolars de Palafrugell hi participen.
Programa del Pla de Barris on es promouen valors com el compromís, el treball en
equip, l’esforç i la responsabilitat tot practicant el futbol.
Dirigit a nens i nenes de 6 a 14 anys. S’ofereixen activitats gimnàstiques,
aquàtiques, de vela i diferents esports.
Dirigit a nenes i nens de 6 a 13 anys. S’ofereixen activitats esportives de sala, a l’aire
lliure, activitats aquàtiques… adaptades a diferents edats.
Club Atlètic, F.C. Palafrugell, Club Hoquei Palafrugell, Club Handbol Garbí, Club
Ciclista Palafrugell, Club Patinatge Artístic Palafrugell, Club Futbol Sala Palafrugell,
Bàsquet Club Palafrugell, Club d’Escacs Palafrugell, Club Tennis Taula Palafrugell,
Club Bitlles Catalanes.
Es premien els millors i les millors esportistes de l’any, els millors i les millors
entrenadores i les millors entitats esportives del municipi.
Diada de cloenda dels Jocs esportius que s’han anat realitzant al llarg del curs.

JOVENTUT
PROGRAMA O SERVEI
PIJCES (El carretó de Can
Genís)
Programació Can Genís

Estiu Jove

Casal d’estiu
Habilitats per la vida
Espai Jove
Tabarín
Servei Salut 24h

App Can Genís

DESCRIPCIÓ
Punt d’informació juvenil als centres educatius de secundària. Cada dia a l’hora del
pati es porta informació (cursos, sortides, espectacles…) a aquests centres i s’atén a
les demandes informatives. Dirigit a joves entre 12 i 18 anys.
Programa de cursos, tallers, sortides, exposicions… Inclou la gestió i lloguer del buc
d’assaig, cabina DJ i estudi de gravació, promoció d’actuacions en directe de petit
format i sala d’exposicions per promocionar els joves artistes.
Programació i coordinació d’activitats durant els mesos d’estiu garantint la igualtat
d’oportunitats en aquells col·lectius que més ho necessiten. Els discapacitats són
acompanyats de vetlladores.
Casal pels nens i nenes de primària al llarg dels mesos de juliol i agost en un dels
centres de primària del municipi.
Comissió de la Mesa de Salut Jove que organitza activitats per promocionar els
hàbits de vida saludables a fi de millorar la salud integral pels adolescents i joves.
Intervenció amb adolescents i joves de 12 a 18 anys per tal d’afavorir la seva
inclusió social. Activitats: jocs de taula, música, tallers, esports, sortides…
Programa que promou l’accés a la cultura mitjançant descomptes per a espectacles
a joves entre 14 i 23 anys que estudien a Palafrugell.
Assessoria de salud online gestionat pels professionals sanitaris del CAP per
resoldre dubtes sobre sexualitat, drogues, alimentació, salud mental… Dirigit a joves
entre 12 i 29 anys.
Aplicació dissenyada perquè els joves estiguin informats en tot moment de cursos,

63

Pla Local d’Infància

Consell de Joves
Setmanes Joves
Educadors de carrer
Punt Jove de Salut

Punt Òmnia
Skatepark
Associacionisme
Subvencions a entitats
juvenils
Pla Local de Joventut
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serveis, activitats i sortides que es realitzen a l’Àrea de Joventut.
Òrgan municipal de participació juvenil de 14 a 29 anys.
Al llarg d’unes setmanes cada entitat del Consell Municipal d’Entitats Juvenils
organitza alguna activitat al municipi.
Intervenció amb joves que es relacionen en l’espai públic. Informació,
assessorament i seguiment de joves.
Assessoria de salud que realitza atenció presencial personalitzada, confidencial i
gratuïta. També xerrades sobre sexualitat, drogues, alimentació, emocions, tallers,
campanyes preventives i cursos de voluntariat.
Espai d’edició digital i noves tecnologies. Es realitzen cursos i monogràfics.
Parc per a la pràctica de l’skateboard i altres. Conveni amb l’associació Braveskate
que porta la gestió de l’skatepark i organitza cursos i competicions.
Suport administratiu a les entitats juvenils.
Agrupació Excursionista, Il·lusions, Birres Braves, Braveskate, Ateneu.
Actualment vigent del 2016 al 2019.

MEDI AMBIENT
PROGRAMA O SERVEI
Visites a la deixalleria

Activitats d’educació
ambiental a les escoles
Altres activitats d’educació
ambiental
Horts urbans
Bon profit
Palafrugell en viu
Casal d’estiu
Gestió de l’espai PEIN
Setmana Europea de
Prevenció de Residus
Setmana de Mobilitat
Sostenible

DESCRIPCIÓ
Visites guiades a la deixalleria municipal per a infants de 3r de les escoles de
Palafrugell. Prèviament a la visita es fa una xerrada a les escoles sobre la
problemàtica dels residus i la importància d’una gestió correcta.
Activitats, tallers, xerrades, demostracions adreçades al públic escolar.
Activitats adreçades al públic infantil i familiar fora de l’àmbit escolar (xerrades,
jocs, passejades, tallers de descoberta de la natura…)
Visites dels alumnes de primària als horts urbans de Palafrugell. S’organitzen tallers.
Campanya per prevenir el malbaratament del menjar. Hi col·laboren les escoles i
l’INS Baix Empordà.
Xerrades a la platja.
Taller de descoberta de l’entorn a la platja.
Palafrugell té un espai d’interès natural que es gestiona des de l’Àrea de Medi
Ambient.
Aglutina activitats i tallers (accions de prevencions de residus a tot Europa).
S’organitza una bicicletada i uns tallers.
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PROGRAMA O SERVEI
Toca-toca, pensa-pensa
Surets a pintar
La sureda, un bosc màgic!

Suro en Dansa

Ninets de suro
El suro amb cinc sentits

Sobre 56 mil litres d’aigua
Mil i una formes

Jocs de llum
Suberexploradors

A toc de corn!

Discovering the museum
Découvrir le musée
La dona a la indústria
surera

El motor del suro
A cegues amb el suro
Literasuro, Prudenci
Bertrana
Explorem la Sureda
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MUSEU DEL SURO
DESCRIPCIÓ
Adreçat a infants d’Educació Especial i de P2, P3 i P4. A través de diversos ambients
de descoberta i joc, els més petits s’iniciaran en el coneixement del suro i del bosc.
Adreçat a infants de P2 a P4. Taller on els més petits coneixeran les diferents
formes del suro i estampant amb objectes diferents als habituals.
Adreçat a infants de P2 a CI. Els més menuts descobriran els secrets del bosc de la
mà del conte de L’alzina surera i la Gina. La sortida a l’aire lliure els permetrà
experimentar i comprovar per ells mateixos els enigmes que s’amaguen darrere un
arbre màgic.
Adreçat a infants de P4 a CI. Un recorregut on la dansa ajuda a entendre l’espai i els
continguts: Moviment present en la creació dels taps de suro, el vaivé de les
branques i fulles, el gir o el puja i baixa dels engranatges de les màquines.
Adreçat a infants de P5 i CI. Conèixer qui eren els principals artesans del suro i crear
un personatge titella.
Adreçat a infants de P5, CI i CM. El museu es transforma en un indret de
descoberta, els espais, els objectes i la interacció amb ells que narren de forma
poètica la història d’en Neil.
Adreçat a infants i joves de P5 a CFGS. També s’ofereixen visites fora de l’horari
lectiu.
Adreçat a infants d’educació especial, CM i CS. Taller de manipulació de suro on els
participants coneixeran els usos més sorprenents que se li ha donat al suro al llarg
de la història així com els nous usos i crearan, a través de formes diverses, elements
decoratius.
Adreçat a infants de CM i CS. Taller de titelles i un espectacle d’ombres xineses on
els protagonistes seran els participants.
Adreçat a infants de CM a 4t d’ESO. Mitjançant un seguit d’investigacions
sorprenents en grups, aprendrem els secrets de l’alzina surera i la rica biodiversitat
que l’envolta.
Adreçat a infants de CM a 4t d’ESO. Visitar la fàbrica Miquel Vincke i Meyer per
viure una jornada de descoberta del món del suro en primera persona per entendre
la difícil tasca de transformació del suro en el moment artesanal i en el mecanitzat.
Adreçat a infants i joves de CS a CFGS. Visita guiada pel museu en anglès i francès.
Adreçat a infants i joves de CS a batxillerat. En aquesta visita temàtica descobrirem
l’oblidat paper de les dones que varen treballar a l’entorn del suro, unes
generacions silenciades pels clixés de l’època, però cabdals en el desenvolupament
de la indústria surera.
Adreçat a joves de 1r a 4t d’ESO. Descobreix el procés de dissenyar una màquina de
fer taps.
Adreçat a joves d’educació especial i de 1r a 4t d’ESO. Interpretar l’evolució del suro
en la fabricació de taps i especialitats en una activitat amb els ulls tancats.
Adreçat a joves de 1r d’ESO a batxillerat. Coneix l’univers surer a partir de l'anàlisi
de l'obra l'Hereu de Prudenci Bertrana per comprendre el dia a dia del món del suro
i les seves característiques a través de la literatura.
Adreçat a joves de batxillerat. Descobrir les característiques fonamentals de l’alzina
surera, els elements que conformen la biodiversitat de la sureda i la utilització
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Més de dos segles fent
taps
Museu Km.0

Pirateria a Palafrugell

El rastre de la prehistòria
Retrobant la Gorgona
Medusa
Íbers, sants, corsaris i
turistes
Visita lliure a la Torre de
Guaita
Exposicions temporals
Activitats familiars
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d’aquest recurs per part de l’home.
Adreçat a joves de batxillerat. Visita guiada al Museu del Suro de Palafrugell, per
descobrir l’esplendorós passat històric d’una fàbrica líder en exportació de suro a
l’Espanya del 1920.
Adreçat a infants i joves d’educació especial, i de P2 fins a 4t d’ESO. Un dels
educadors del museu es trasllada al centre educatiu per explicar-vos la història i la
cultura del suro a l’aula.
Adreçat a infants i joves de CI a 4t d’ESO tant en horari escolar com en horari no
lectiu. Pujar a la torre de defensa del segle XVI i descobrir un edifici medieval on la
gent s’hi amagava quan les ràtzies de pirates o corsaris entraven per mar.
Adreçat a infants i joves de CI a 4t d’ESO tant en horari escolar com en horari no
lectiu. Descobrir les restes prehistòriques dels primers pobladors de Palafrugell.
Adreçat a infants i joves de CM a 4t d’ESO. Descobrir com és una casa ibèrica fent
d’aprenents d’arqueòlegs al jaciment ubicat al Conjunt Monumental de Sant
Sebastià de la Guarda.
Adreçat a joves d’educació especial, de batxillerat i de CF.
Adreçat a infants i joves d’educació especial, i de P4 a CF. També visites en horari no
lectiu.
Al llarg de l’any es poden visitar les diferents exposicions temporals.
Tallers de pintura, manualitats, visites teatralitzades, festes, gimcanes… específics
per cada una de les festivitats de l’any: Nadal, Carnaval, Setmana Santa, Sant Jordi,
Flors i Violes, CSI Ruta dels Íbers, Peles urbanes, Bienal Miserachs, Estius, DIM (Dia
Internacional dels Museus), JEP (Jornades Europees de Patrimoni), setmana de la
Ciència.
EDUCACIÓ

PROGRAMA O SERVEI
Escola bressol municipal
Els Belluguets i Escola
bressol municipal Tomanyí
Espai nadó
Espai familiar
Acosta’t i juguem

L’hora del cafè

Suport a les escoles de
primària amb quatre
mestres
Pla de Transició al Treball PQPI

DESCRIPCIÓ
Dues escoles bressol municipals amb un ampli ventall d’horari per afavorir la
conciliació de la vida laboral i familiar.
És un espai de trobada i de relació adreçat a pares i mares amb nadons de 0 a 12
mesos on poden compartir els neguits i les pors que genera l’arribada d’un infant.
És un espai de trobada i de relació adreçat a pares i mares amb infants d’1 a 3 anys
on poden intercanviar experiències i rebre assessorament d’educadors experts.
Tallers adreçats a les famílies i dinamitzats per una persona professional. Ofereixen
als pares i mares un espai i un temps per compartir el joc i l’aprenentatge amb els
seus infants a través dels llenguatges que li són propers: corporal, musical, visual i
plàstic.
És un espai de tertúlia adreçat a les famílies de l’escola bressol Tomanyí on es
tracten temes relacionats amb la primera infància. Aquests tallers són dinamitzats
per professionals de l’àmbit de la pedagogia, la psicologia i/o la logopèdia.
Suport a cada una de les escoles públiques de la població amb una mestra a fi
d'ajudar l’alumnat amb més dificultats d’aprenentatge i donar-los un tracte més
individualitzat.
Oferir un major número de places per adolescents que no han obtingut el graduat
en l’ESO. Incrementa l’oferta formativa a la vegada que és una oportunitat per
incorporar-se en el món laboral amb una formació més específica o accedir a un
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Escola de família

Seguiment de l’absentisme
escolar
Suport a les AMPA de les
diferents escoles
Subvenció de transport
escolar
Subvenció dels menús
escolars
Subvenció als instituts
Subvenció a centres
concertats
Beques escoles bressol
municipals
Beques Escola de música
Consell dels Infants

Premis Josep Sagrera i
Corominas
Projecte singular

Sumem en cercle – APS

Projecte Rossinyol

Premi de pintura Rodolfo
Candelaria
Unitat d’Escolarització
Compartida de Palafrugell
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cicle formatiu de grau mig.
Xerrades d'orientació de temes que proposen les AMPA dels diferents centres
escolars del municipi i que es duen a terme amb el suport de l’Àrea d’Educació. Són
temes relacionats amb l’entorn familiar, els estudis, la salut i altres que tenen per
objectiu difondre els valors i el civisme.
Juntament amb Benestar Social i els centres educatius es fa un seguiment dels
alumnes de primària i secundària amb problemàtiques d’absentisme.
Subvencions que permeten a les AMPA de tots els centres escolars del municipi de
minorar el preu de sortides educatives per als alumnes, comprar material
inventariable per als centres, donar suport a projectes innovadors,...
Se subvenciona una tercera part del cost del transport escolar que fa ús l’alumnat
que viu en nuclis allunyats del centre (Calella, Llafranc, Tamariu i Llofriu).
Es minora el preu del menú escolar en 0,70 cèntims/menú per a tots els infants de
Palafrugell, escolaritzats en el municipi.
Subvenció per material o activitats amb els joves.
Subvenció a les despeses d’escolaritat dels infants i joves amb NEE que es deriven al
centre escolar per un bon repartiment escolar.
Se subvenciona la quota mensual bàsica de les dues escoles bressol municipals a
aquelles famílies amb necessitats socioeconòmiques i amb risc d’exclusió social.
Subvenció per minorar les quotes a les famílies.
És un òrgan de participació de les nenes i els nens d’entre 11 i 12 anys del municipi.
Un espai on poden exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar,
expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les
seves propostes, a fi de contribuir a millorar el municipi.
Treball de recerca escrit en llengua catalana, que fan els alumnes de 6è de primària,
4t d’ESO i 2n de batxillerat de tots els centres escolars del municipi. La temàtica
d’aquest treball està obligatòriament vinculada a la població.
Aquest projecte dóna una oportunitat a joves de 3r i 4t d’ESO que no estan
motivats per seguir estudiant reduir les hores lectives als centres educatius oferintlos 12 hores de pràctiques en empreses.
Projecte que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol
projecte. Els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn
amb l'objectiu de millorar-lo. Vincula diferents generacions i col·lectius d'estudiants
i de famílies: escoles bressol, alumnes ESO-UEC…
Programa desenvolupat per una xarxa d'universitats europees que es basa en la
relació entre mentors (estudiants universitaris voluntaris) i mentorats (alumnes de
primària i secundària d'origen estranger que fa poc temps que han arribat al
municipi).
Mostra de pintura en la que participen alumnes de 5è de primària de totes les
escoles del municipi. Les pintures finalistes i les premiades, una per a cada escola,
s'exposen al Teatre Municipal.
Alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi
escolar en els centres que imparteixen educació secundària obligatòria. Segueix
part dels ensenyaments corresponents a aquesta etapa en l’Unitat d’Escolarització
Compartida (UEC) de l’Ajuntament.
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Cantata de les escoles
Rua dels infants
Llibret de les escoles

Beques per a estudis
musicals
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Espai de trobada dels alumnes de tercer de primària dels municipis de Palafrugell i
de Mont-ras, amb el cant com a element de cohesió com a denominador comú.
Per Festes de Primavera, els infants de les escoles bressol del municipi i l’escola
Sant Jordi, participen disfressats d’una Rua i d’un ball de disfresses.
Dos llibrets informatius, un de 0-3 anys i un altre de 3-16 anys, on es detallen els
diferents centres escolars de la vila i s'expliquen els recursos de què disposa cada
centre i els estudis que s'hi poden cursar.
Beques individuals per a afavorir l’assistència de nois i noies del municipi de
Palafrugell amb pocs recursos al Servei Municipal d’Escola de música de Palafrugell.

Mòduls formatius
d’idiomes, informàtica,
fotografia, etc.

Cursos que ofereix l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell com a
complement de l’oferta formativa del Centre de Formació d’Adults de la Generalitat
de Catalunya, per donar resposta a les necessitats del municipi i que hi poden
accedir les persones més grans de setze anys.

Pla Educatiu d’Entorn

És una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la
nostra societat. Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a
les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els
diferents àmbits de la vida dels infants i joves, amb la pretensió d’incrementar l’èxit
escolar, reduint desigualtats entre col·lectius, enfortir xarxes educatives i de
participació en activitats de lleure, reduint desigualtats entre col·lectius, d’enfortir
els vincles entre les famílies, l’escola i l’entorn i millorar la presència i l’ús social de
la llengua catalana.
Garanteix i gestiona l’escolarització de tots els infants i adolescents de 3 a 16 anys
empadronats en el municipi.
És adreçat als infants de 4 mesos als 3 anys i s’ubica en una de les escoles bressol
municipals al llarg de l’estiu. Es duen a terme un munt d’activitats educatives,
lúdiques, socials i ambientals tot combinant jocs d’aigua, jocs tradicionals, tallers,
danses, cançons i sortides a peu per l’entorn més proper.
Palafrugell forma part de la xarxa de municipis Ciutat Educadora.

Oficina municipal
d’Escolarització
Estiu dels Infants

Ciutat Educadora
La Tarda
Tallers d’estudi assistit
Taller d’equinoteràpia
SIEI (Suport Intensiu per a
l’Escolarització Inclusiva)
Bloc del Consell dels
Infants
De bon arbre bona fruita

Llibret dels Drets dels
Infants

Va dirigit a les mares, pares i els seus fills i filles que han de començar P3 al pròxim
curs i no han anat mai a una escola bressol.
Tallers d’estiu gratuïts per joves que estan cursant l’ESO i tenen pendent algunes
assignatures pel setembre.
L’Ajuntament paga unes sessions d’equinoteràpia per cada alumne de Palafrugell
que assiteix al Centre d’Edudació Especial Els Àngels.
Recurs per facilitar que l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials pugui
participar en entorns escolars ordinaris. S’oferten 8 places.
Per donar a conèixer les propostes, conclusions i temes tractats en cada Consell.
Inclou també el seu funcionamient, fotografies dels consellers i conselleres...
Tallers per famílies en risc d’exclusió social amb filles i fills en edat infantil fins als 5
anys. Són pares i mares, amb desconeixement del català i amb poca experiència
escolar, que busquen recursos per donar suport als fills i filles al llarg de la seva
escolarització i establir vincles amb l’escola.
Aquest fulletó és un recull dels Drets dels Infants aprovats a la Convenció de les
Nacions Unides (ONU 1989) a fi de sensibilitzar a tota la ciutadania de Palafrugell de
la importància d’uns drets que vetllen per satisfer les necessitats bàsiques de tots
els infants i convertir-los en subjectes de ple dret.
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Premi Tom Sharpe
Festival de robòtica
Projecte LÈXCIT
Teatre social
Rodajoc

Snorkel
Trobada de corals
Cursos d’àrab
Llibres per Sant Jordi

PROGRAMA O SERVEI
Centre Obert Municipal
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Premi de redactiva anglesa de 4t d’ESO i batxillerat de tots els centres de
secundària del municipi. S’ofereix un premi per centre.
Tot un matí de tallers i activitats de robòtica per l’alumnat de P5 i 1r de primària i
mostres de robòtica de l’alumnat d’ESO de tots els centres de Palafrugell.
Col·laboració amb la Fundació Pallach pel projecte de lectura LÈXCIT a les escoles en
horari no lectiu.
Col·laboració amb les obres teatrals que es presenten per a joves.
Trobada de les escoles de Palafrugell, Mont-ras i Begur per fomentar el joc
cooperatiu i interelacionar nens i nenes de diferents escoles tot jugant. Ho
organitza el Seminari RODAJOC Torroella (PFZ), Servei Educatiu /CRP del Baix
Empordà, Consell Esportiu Baix Empordà.
Hi col.labora l’Ajuntament de Palafrugell i els alumens de INS Baix Empordà.
Curs d’snorkel d’un dia per als alumnes de més de 8 anys de totes les escoles de
primària.
Organitzada juntament amb el Departament d’Ensenyament. Els municipis que hi
participen són: Palafrugell, Calonge, Palamós.
El Departament d’Ensenyament organitza cursos d’àrab tant per primària com per
secundària i l’Àrea d’Educació ajuda a gestionar-ho amb les escoles i instituts.
Regal d’un lot de llibres a tots els centres educatius tant de primària com de
secundària.

BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
DESCRIPCIÓ
Servei que atén diàriament i durant tot l’any a infants d’entre 6 i 12 anys amb
dificultats familiars, personals i socials amb l’objectiu de treballar els indicadors de
risc social i millorar la seva situació.
Educadors socials es desplacen als centres educatius amb l’objectiu de participar en
la detecció, coordinació i actuacions que se’n derivin, cap als menors en situacions
de risc social.
Des del municipi treballem de manera coordinada amb els professionals de la xarxa
de salut, tant d’atenció primària com hospitalària i de salut mental, així com també
amb el servei d’atenció precoç comarcal.
Des de Serveis Socials realitzem l’enllaç entre aquest servei i els centres escolars,
per tal de garantir que el servei arribi als infants més necessitats i amb menys
recursos.

Programa d’intervenció als
Centres Educatius de
primària i de secundària
Treball
per
afavorir
l’atenció integral dels
menors
Col·laboració tècnica amb
el programa de reforç
escolar
de
Càritas
Parroquial
Grup de competències
Treball terapèutic i educatiu amb un grup de mares amb les que s’ha detectat
marentals
dificultats i mancances per tal d’assumir les seves funcions marentals.
Servei de suport psicològic Atenció psicològica a la infància i famílies, especialment a dones víctimes de
violència i als seus fills i filles, com a víctimes també d’aquestes situacions a la llar.
Servei de suport tutoritzat Durant el curs escolar, 10 adolescents d’entre 12 i 14 anys, en situació de risc social,
per a adolescents
són atesos a l’Espai Jove per part d’educadors especialitzats, que treballen les seves
mancances i les seves capacitats per tal de millorar la seva situació personal.
Servei d’atenció
Servei que permet atendre, al propi domicili, als infants i llurs famílies, amb les que
domiciliària
s’han detectat situacions de desorganització, manca d’hàbits, d’ordre, etc...
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Educadors de carrer

Intervenció amb joves que es relacionen en l’espai públic. Informació,
assessorament i seguiment de joves.
Pisos d’inclusió
2 Habitatges que permetran allotjar a famílies en situacions d’emergència
habitacional i/o social, evitant que els menors marxin del seu entorn escolar i
relacional més proper.
L’Ajuntament disposa de 6 places d’escola bressol gratuïtes (en un centre privat),
Places d’escola bressol
gratuïtes
per atendre infants d’entre 0 i 3 anys, fills de famílies desestructurades i amb
problemàtiques diverses.
Tallers d’igualtat i gènere a Des del servei de promoció i prevenció en Polítiques d’Igualtat, Espai Dona, es
les escoles i instituts
programen tallers preventius amb alumnes de primària i de secundària on es
treballen temàtiques com la publicitat, la conciliació, les relacions de parella, els
models familiars, etc...
Servei d’AcollidaDes del Servei d’Acollida Municipal es programen, anualment, sessions per
Coneixement de l’entorn
persones adultes, sobre el coneixement del sistema educatiu i sanitari a Catalunya,
amb l’objectiu de potenciar la informació de pares i mares i reduir l’exclusió per
motius d’origen i d’idioma.
Programa de conciliació i Al municipi comptem amb dos programes de reparació de danys amb menors:
reparació de danys
Sancions de l’ordenança de convivència ciudadana i canvi per sancions per tinença i
consum de drogues a la via pública. El programa és basat en la metodologia
d’habilitats per la vida.
Servei de mediació familiar Servei amb conveni amb la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu evitar la
(Centre de Mediació i
judicialització de processos de separacions i divorcis, permetent a arribar a acords,
Convivència)
sobre les qüestions que tenen a veure amb els fills i les filles.
Ajudes econòmiques
L’Ajuntament de Palafrugell disposa d’ajudes econòmiques per tal de fer front a les
municipals a les famílies
necessitats més bàsiques de les famílies amb ingressos insuficients.
amb ingressos insuficients
Mitjançant un conveni entre l’Ajuntament, Càritas i Creu Roja, es presta el servei de
Centre de Distribució
d’Aliments
Centre de Distribució d’Aliments del municipi, que proporciona alimentació bàsica i
estris d’higiene personal a les persones i famílies amb ingressos insuficients.
Tallers de formació per les Tallers gratuïts destinats a les famílies usuàries del CDA. Alguns dels tallers
famílies usuàries del CDA i d’alimentació saludable s’ha ofert a Espai Jove i a 13 Progrés.
joves
Espai LGTBI (lesbianes,
Circuits de derivació, tallers als centres educatius…
gais, transexuals,
bisexuals, intersexuals i
queer)
Suport i acompanyament a L’Ajuntament i la Creu Roja atenen a nens i nenes estrangers i de primària que fa
infants nouvinguts
poc que han arribat al municipi i no participen al Projecte Rossinyol. Els
acompanyen en el coneixement de l’entorn i la llengua.
Projecte infants i veles
Mares víctimes de violència de gènere amb els seus fills i filles dediquen una
setmana a la navegació amb monitors. Fan un grup al matí i l’altre a la tarda. També
hi participen famílies amb dificultats intergeneracionals.
Horts socials
Gestió dels horts socials amb una àrea d’esbarjo pels infants. Es fan visites guiades
per escoles.
Subvencions als casals per Juntament amb joventut, se subvenciona una vetlladora per nens i nenes amb
infants amb discapacitats
necessitats que assisteixen al casal d’estiu.
Plataforma de voluntariat
Voluntaris de Palafrugell implicats en ajuts socials.
VIP
Juntament amb Càritas s’ofereix un reforç escolar per secundària.
SIE (Servei d’Intervenció
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Educatiu)
Agents Cívics
Quin conte m’expliques?
Com ho fem a casa?
Això és amor
I tu com ho veus?
Lleure i igualtat de gènere
Violències masclistes

Palafrugell 2018

Professionals que informen i prevenen les actuacions incíviques. (Aparcaments a les
escoles, conflictes amb els joves..)
Adreçat a nenes i nens de 4t de primària. Es convida a aquests infants a la reflexió
sobre les desigualtats entre nenes i nens.
Adreçat a l’alumnat de 6è de primària per fomentar la reflexió sobre l’organització
dels papers a casa dels homes i les dones.
Adreçat a l’alumnat de 3r d’ESO per prevenir la violència en les relacions de parella.
Adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO per prevenir la violència en les realcions de parella.
Adreçat al grup de premonitors i premonitores per treballar el gènere i el lleure.
Adreçat a l’alumnat del PQPI-PTT per prevenir les violències masclistes.

CULTURA
PROGRAMA O SERVEI
Campanya de teatre
escolar

DESCRIPCIÓ
Campanya adreçada als alumnes d’Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle
Superior de les escoles de Palafrugell, Mont-ras i Esclanyà, a partir de la qual
cadascun dels alumnes ve a veure una obra de teatre al Teatre Municipal de
Palafrugell.
Els palafrugellencs de 14 a 23 anys disposen d’entrades a 3 euros de tots aquells
Programa Tabarín
espectacles que programa l’Àrea de Cultura, tant els que subvenciona la pròpia àrea
com els de companyies externes.
Organització
de
la Conjuntament amb l’associació COFENA (Comissió de Festes de Nadal), l’Àrea de
Cavalcada de Reis
Cultura organitza la Cavalcada de Reis, adreçada lògicament als infants, però també
amb la participació de joves com a patges reials: Espai Jove i instituts (Carretó de
Can Genís)
Exposicions de concursos
La Sala d’Exposicions del TMP serveix per a exposar tot de mostres de treballs
escolars, com ara els premis Mestre Sagrera, el de Pintura Candelaria i el Premi de
la Policia local.
Conveni amb La Xarxa
L’Ajuntament té conveni amb la Xarxa per a la realització d’espectacles infantils i
perquè programi els
familiars durant tot l’any al TMP.
espectacles familiars de
tot l’any
L’Ajuntament té conveni amb les JJMM de Palafrugell per a la realització
Joventuts Musicals amb
conveni amb cultura fa
d’espectacles musicals de caire familiars.
espectacles familiars
Aula d’art
Tallers durant el curs escolar per a nens, joves i adults (dibuix, pintura, ceràmica,
còmic, joieria). Col·laboracions en alguns projectes d'altres entitats del municipi.
Programació de monogràfics de diferents disciplines. Col·laboració amb AMPA
(Associacions de Mares i Pares d'Alumnes) realitzant cursos extraescolars.Tallers
artístics d'estiu (període de vacances escolars).
Aula de teatre
Dirigit a infants i joves. Treballen totes les activitats relacionades amb el món del
teatre.
Aula de dansa
Dirigit a totes les edats. Es fa un treball educatiu del cos per gaudir i expressar en
llenguatge no verbal , per desplegar tota la seva energia.
Col·laboració amb entitats Diverses escoles del municipi realitzen durant tot el curs tota mena d’activitats
en l’organització i escenari (finals de curs, actuacions teatrals o musicals, etc...).
d’activitats escolars i altres
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Pastorets

Participació en la Cantata
Cine Club Garbí
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Les representacions dels Pastorets que programa Bambolines amb l’Àrea de
Cultura, compta amb diversos actors i actrius, infants i joves, a més de ser un
espectacle adreçat sobretot a aquests col·lectius.
L’Àrea de Cultura participa de la Cantata dels nens i nenes de 3r de totes les escoles
de Palafrugell i Mont-ras cedint l’espai i amb personal tècnic.
Programa quinzenal de cinema infantil.
BIBLIOTECA

PROGRAMA O SERVEI
Nascuts per llegir
L’hora del conte
Visites escolars
Club Malala
Presentacions de llibres
infantils i il·lustrats
Cedir espais a entitats
Converses d’anglès
Cedir espais al
Departament
d’Ensenyament per cursos
d’àrab
Activitats Nadal i Setmana
Santa
Activitats d’estiu

Préstec de llibres
Servei de noves
tecnologies

DESCRIPCIÓ
Dirigit a infants de 0-3 anys. És un programa de diferents activitats al llarg de l’any
per despertar la curiositat i introduir els infants en el món dels contes.
Dirigit a infants de 4 a 9 anys. Es fan diferents tallers al llarg de l’any per incentivar
els infants el gust per la lectura i els contes.
Dirigides a llar d’infants, primària i secundària.
Espai de trobada entre noies de 12 a 15 anys per parlar de problemes, lectures,
dibuix…
Dirigit a famílies. Les mares i els pares aprenen recursos per explicar els contes als
seus fills i filles.
Espais de la biblioteca es cedeixen a entitats del municipi per poder fer-hi activitats.
Amb la col·laboració del Kids&us, es fan converses en anglès per alumnes de 1r a 4t
d’ESO.
El Departament d’Ensenyament organitza uns cursos d’àrab per infants i
adolescents. Es fan dos grups, un per primària i l’altre per secundària.

Al llarg de les vacanes escolars es fan tallers i activitats infantils.
Durant el juliol i agost s’ofereix un servei de biblioplatja a Tamariu amb la
col·laboració de l’Associació de veïns i amics de Tamariu. També es fan tallers,
espectacles i activitats com la Master Class de cuina infantil.
La biblioteca de Palafrugell també va assessorar a l’Associació de veïns i amics de
Calella per donar un servei bibliotecari a Calella.
Els infants poden emportar-se els contes i llibres a casa amb el carnet de préstec de
la biblioteca.
Els infants i adolescents poden fer ús dels ordinadors tant per programes
d’ofimàtica com per navegar per internet. Els menors de 14 anys necessiten
l’autorització del pare o la mare per l’ús de l’ordinador i el wifi.
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POLICIA
PROGRAMA O SERVEI
Educació viària als centres
educatius públics

DESCRIPCIÓ
El Pla de formació anual en matèria d’educació viària als centres educatius de
primària i secundària aproxima als alumnes a les normes viàries amb activitats
dinàmiques dirigides per monitors acreditats per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
Concurs de dibuix anual Concurs de dibuix amb la temàtica: “Els nens i la Policia Local”. Al llarg de l’any
entre els alumnes de alguns agents van a les escoles a ensenyar els seus vehicles on els alumnes poden
primària
pujar-hi i veure’n el seu funcionament. Hi ha una entrega de premis i una pel·lícula
infantil al teatre municipal.
Protecció escolar diària
Protecció escolar diària a les cruïlles dels centres de primària i vigilància preventiva
de seguretat a l’entorn dels centres de secundària.
Parc pràctic de circulació
Aquest parc està situat a les instal·lacions de la Bòvila i supervisat pels tècnics del
Servei Català de Trànsit i els monitors d’educació viària de la Policia Local.
de bicicletes
Visites guiades a les
dependències de la policia
local
Xerrades informatives als
centres de secundària
Protocol de mesures
alternatives en sancions

Adreçades als diferents centres educatius amb demostracions pràctiques del
vehicles del parc mòbil de la Policia Local.
Bàsicament són xerrades de prevenció en relació al consum d’alcohol i substàncies
estupefaents dirigides als alumnes de secundària dels centres educatius.
Les sancions són administratives pel consum o tinença de substàncies estupefaents
a la via pública per part de joves menors d’edat. Es treballa en una proposta
esborrany de protocol de mesures alternatives a la sanció administrativa pel
consum de begudes alcohòliques a la via pública per part de joves menors d’edat.
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RINCIPIS

•
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El Pla d’Infància s’ha elaborat tenint en compte els
principis següents:

Transversalitat. Les necessitats dels infants i els adolescents s’han d’atendre des
d’una visió global, marcar unes pautes de treball comunes, una coresponsabilitat, un
reconeixement mutu. S’han d’establir mecanismes de treball i coordinació entre
polítics i tècnics, implicació de les diferents regidories i àrees per compartir la
informació i les estratègies, aprofitar millor els recursos, buscar respostes
coordinades...

•

Treball en xarxa. Es treballa a partir de 5 graus de relació (conèixer, compartir,
coordinar, consensuar i créixer) a fi d’augmentar l’eficiència i millorar les accions
impulsades.

•

Adaptabilitat. El Pla s’ha d’adaptar a les noves necessitats i realitats.
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A partir de l’anàlisi de la situació actual de la infància
hem elaborat uns objectius a fi que l’administració
ofereixi uns serveis, els més efectius possibles, per

millorar les condicions i la qualitat de vida dels infants de Palafrugell.

•

Incorporar la perspectiva de la infància a totes les polítiques municipals.

•

Fer un seguiment i anàlisi de l’evolució de la situació i donar resposta a les necessitats
detectades.

•

Establir una organització de treball en xarxa a fi d’augmentar l’eficiència i
l’operativitat.

•

Millorar la qualitat de les accions i els serveis que ofereix l’Ajuntament.

•

Optimitzar els recursos econòmics i humans.

•

Treballar des de la prevenció i des d’una perspectiva inclusiva per evitar el risc
d’exclusió social.

•

Promoure estratègies innovadores.

•

Donar continuïtat als programes establerts en pro a la infància.

•

Garantir l’atenció integral als infants.
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E

IXOS ESTRATÈGICS

I LÍNIES D’ACTUACIÓ

Els eixos estratègics definits a
continuació

sorgeixen

de

la

reestructuració dels eixos que ja
teníem redatats previ al Pla
d’Infància. Aquesta modificació

és fruit de l’adaptació del Pla a la realitat canviant de la infància del nostre municipi. Es creen
noves necessitats i oportunitats per millorar la situació del menors i oferir-los-hi una millor
qualitat de vida dins el marc de la Llei autonòmica 14/2010 dels Drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència, la qual instaura el Sistema de Polítiques d’Infància i Adolescència a
Catalunya. Els conceptes que s’estableixen en el preàmbul de la llei defineixen la finalitat de
cada una de les activitats i programes que es porten a terme des de l’Ajuntament. Aquestes
actuacions estan enmarcades dins de les línies d’actuació establertes i concensuades de
manera transversal per les diferents àrees de l’Ajuntament que treballen activament per la
infància.
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EIX 1: FOMENTAR LA IGUALTAT D’APRENENTATGE I D’ACCÉS A L’EDUCACIÓ DELS INFANTS DE PALAFRUGELL DESENVOLUPANT RECURSOS D’ACCIÓ
SOCIOEDUCATIVA DES D’UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Línia estratègica 1: garantir la igualtat d’accés a l’àmbit educatiu i distribuir equitativament l’alumnat de diferents procedències en els centres
d’ensenyament.
Activitat o actuació

OME (Oficina Municipal d’Educació)
Llibret de les escoles
Subvenció a centres concertats

Àrea/es
municipal/s

Altres entitats participants

Educació

Centres educatius
Departament
d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Educació
Educació

Línia estratègica 2: adequar el nombre d’escoles bressol a la demanda apostant per un servei públic i de qualitat que permeti conciliar la vida laboral i la
vida familiar.
Activitat o actuació

Àrea/es
municipal/s

Altres entitats participants

Escola bressol municipal Els Belluguets
i escola bressol municipal Tomanyí

Educació

Suara Cooperativa

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Línia estratègica 3: combatre l’absentisme i el fracàs escolar.
Activitat o actuació

Àrea/es
municipal/s
Educació

Altres entitats participants
Centres escolars

Pla Local d’Infància

Pla d’Actuació contra l’Absentisme
Escolar i la Desescolarització
Col·laboració tècnica amb el programa
de reforç escolar de Càritas Parroquial
SIE (Servei d’Intervenció Educatiu)
Suport a les escoles de primària amb
quatre mestres
Pla de Transició al Treball d’Auxiliar de
vivers i jardins
Pla de Transició al Treball Auxiliar de
vendes, oficina i atenció al públic
Pla de Transició al Treball d’Hoteleria,
cuina i serveis a la restauració
Projecte singular

Palafrugell 2018

Benestar
Social
Policia
Benestar
Social
Benestar
Social
Educació

Educació

Educació

Càritas
Càritas
Centres escolars de
primària
Departament
d’Ensenyament de la
Generalitat
Ajuntament de Palamós
Departament
d’Ensenyament de la
Generalitat

Educació

Centres escolars de
secundària

Educació

Centres escolars de
secundària

Educació

Centres escolars de
secundària

Educació

Centres escolars de
secundària

Educació

Fundació Pallach

Sumem en cercle – APS

Unitat d’Escolarització Compartida
(UEC)
Tallers d’estudi assistit
Projecte LÈXCIT
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Línia estratègica 4: afavorir l’educació de qualitat millorant les activitats i els programes municipals adreçats als centres escolars i a les escoles bressol a fi
d’incrementar l’èxit acadèmic.
Activitat o actuació
Subvenció als instituts
Donació de llibres per Sant Jordi als
centres educactius
Subvenció dels llibres socialitzats

Rodajoc

Visites a la deixalleria
Activitats d’educació ambiental a les
escoles
Els horts urbans

Àrea/es
municipal/s
Educació

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Educació
Educació

Educació

Centres educatius
Centres educatius de
Mont-ras, Begur i
Palafrugell
PFZ, CRP Baix Empordà,
Consell Esportiu Baix
Empordà
Ins. Baix Empordà

Medi
Ambient
Medi
Ambient
Benestar
Social
Medi
Ambient

Bon profit (Setmana Europea de
prevenció de Residus)

Medi
Ambient

Taller de reciclatge d’oli (Setmana

Medi

Centres escolars de
primària i l’Ins Baix
Empordà
Comerços del municipi
Agència de residus de
Catalunya
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Europea de prevenció de Residus)
Activitats d’educació especial
Activitats de 1r i 2n cicle d’educació
infantil i primària
Activitats d’educació secundària
Activitats batxillerat
Activitats CFGM/CFGS
Visita lliure
Visita lliure a la Torre de Guaita
Campanya de teatre escolar
Teatre social
Cantata de les escoles

Palafrugell 2018

Ambient
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Cultura
Educació
Cultura
Educació
Educació
Cultura

Col·laboració amb entitats en
l’organització i escenari d’activitats
escolars i altres
Acosta’t i juguem
Suport a les escoles de primària amb
quatre mestres
Premis Josep Sagrera i Corominas

Educació

Premi de pintura Rodolfo Candelaria

Educació

Cultura

Centres de primària de
Palafrugell i Mont-ras
Centres escolars de
primària i secundària

Educació
Educació
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Premi Tom Sharpe
Festival de robòtica
Visites escolars
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Educació
Educació
Biblioteca

Línia estratègica 5: potenciar la formació dirigida a alumnes que no han obtingut el Graduat en Educació Secundària o que han abandonat prematurament
l’ensenyament.
Activitat o actuació

Àrea/es
municipal/s

Pla de Transició al Treball Auxiliar de
vivers i jardins

Educació

Pla de Transició al Treball Auxiliar de
vendes, oficina i atenció al públic
Pla de Transició al Treball d’Hoteleria,
cuina i serveis a la restauració

Educació

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Departament
d’Ensenyament Generalitat
de Catalunya
Ajuntament de Palamós
Departament
d’Ensenyament de la
Generalitat

Línia estratègica 6: contribuir en la formació i integració d’infants i joves amb necessitats especials específiques i/o amb discapacitats físiques o psíquiques.
Activitat o actuació
Activitat aquàtica pels alumnes de la
UEC
Aportació econòmica al Centre d’
Educació Especial Els Àngels per cada
alumne de Palafrugell escolaritzat
Projecte Rossinyol
Toca-toca, pensa-pensa

Àrea/es
municipal/s

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Esports
Educació

Departament d’Educació
de la Generalitat

Educació

Universitat de Girona

Museu del
Suro
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Mil i una formes
A cegues amb el suro
Museu Km.0
Íbers, sants, corsaris i turistes
Visita lliure a la Torre de Guaita
Exposició temporal
Subvencions als casals per infants amb
discapacitats
SIEI (Suport Intensiu per a l’
Escolarizació Inclusiva)

Palafrugell 2018

Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Benestar
Social
Educació

Departament
d’Ensenyament de la
Generalitat

Línia estratègica 7: crear espais de coneixement i sensibilització per l’entorn fora de l’horari lectiu adreçats als infants i joves.
Activitat o actuació
Jornades Blaves
Activitats d’educació ambiental
Palafrugell en viu
Casal d’estiu

Àrea/es
municipal/s
Esports
Medi
Ambient
Medi
Ambient
Medi
Ambient

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació
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EIX 2: FOMENTAR LA FORMACIÓ DE LES FAMÍLIES, COM A PRINCIPALS AGENTS EDUCATIUS PER MILLORAR L’ACCÉS AL MÓN LABORAL EN EL MARC DE LA
IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER A TOTES LES PERSONES
Línia estratègica 1: incrementar el percentatge de persones amb competències i coneixements bàsics.
Activitat o actuació
Servei d’acollida-coneixement de
l’entorn
Alfabetització

Àrea/es
municipal/s
Benestar
Social
Educació

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Línia estratègica 2: promoure el reciclatge dels treballadors.
Activitat o actuació
Mòduls formatius d’idiomes,
informàtica, fotografia, etc
Activitats formatives
Activitats formatives per a nouvinguts

Àrea/es
municipal/s
Educació
Ipep
Ipep

Línia estratègica 3: reduir la fractura digital.
Activitat o actuació
Mòduls formatius d’informàtica

Àrea/es
municipal/s
Educació

Línia estratègica 4: fomentar la participació cultural dels infants amb les seves famílies.
Activitat o actuació

Àrea/es
municipal/s

Altres entitats participants

Promoció

Pla Local d’Infància

Cine Club Garbí
Pastorets
Joventuts Musicals amb conveni amb
cultura fa espectacles familiars
Conveni amb La Xarxa perquè
programi els espectacles familiars de
tot l’any
Activitats d’educació ambiental
Sobre 56 mil litres d’aigua
Visita lliure
Pirateria a Palafrugell
El rastre de la prehistòria
Exposicions temporals
Organització de la Cavalcada de Reis

Palafrugell 2018

Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Medi
Ambient
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Cultura

Línia estratègica 6: fomentar l’aprofitament dels espais patrimonials entesos com un centre de recursos per a les famílies.
Activitat o actuació
Visita lliure a la Torre de Guaita
Conjunt Monumental Sant Sebastià de
la Guarda

Àrea/es
municipal/s
Museu del
suro
Museu el
suro

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació
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EIX 3: FOMENTAR LA CULTURA, L’ESPORT I EL LLEURE POTENCIANT L’EDUCACIÓ EN VALORS I LA COHESIÓ SOCIAL

Línia estratègica 1: garantir la igualtat d’accés a l’esport, a la cultura i al lleure.
Activitat o actuació
Jocs escolars
Suport a activitats esportives escolars
Activitats per aprendre a nedaprograma de natació escolar
Activitat aquàtica pels alumnes de la
UEC
Activitat aquàtica pels alumnes de
l’escola bressol Tomanyí
Campanya de teatre escolar
Col·laboració amb entitats en
l’organització i escenari d’activitats
escolars i altres
Visites a la deixalleria
Activitats d’educació ambiental a les
escoles
Els horts urbans

Àrea/es
municipal/s
Esports
Esports

Altres entitats participants
Centres escolars
Centres escolars

Esports
Esports
Esports
Educació
Cultura
Cultura
Medi
Ambient
Medi
Ambient
Benestar
Social
Medi
Ambient

Centres de primària de
Palafrugell

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Pla Local d’Infància

Taller de reciclatge d’oli (Setmana
Europea de prevenció de Residus)

Bon profit (Setmana Europea de
prevenció de Residus)

Activitats d’educació especial
Activitats de 1r i 2n cicle d’educació
infantil i primària
Activitats d’educació secundària
Activitats batxillerat
Activitats CFGM/CFGS
Visita lliure
Visita lliure a la Torre de Guaita

Palafrugell 2018

Medi
Ambient

Medi
Ambient

Centres escolars de
primària i l’Ins Baix
Empordà
Comerços del municipi
Agència de residus de
Catalunya

Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro

Campanya de teatre escolar

Cultura

Participació en la Cantata

Cultura

Col·laboració amb entitats en
l’organització i escenari d’activitats
escolars i altres

Cultura

Centres escolars de
primària de Palafrugell,
Mont-ras i Esclanyà
Centres de primària de
Palafrugell i Mont-ras
Centres escolars de
primària
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Acosta’t i juguem
Snorkel
Premis Josep Sagrera i Corominas
Premi de pintura Rodolfo Candelaria

Cantata de les escoles

Palafrugell 2018

Educació
Educació
Educació
Educació
Educació
Cultura

Rua dels infants
Educació
Tabarín
Servei de noves tecnologies
Préstec de llibres
Visites guiades a les dependències de
la policia local

Centres escolars de
primària i secundària
Centres escolars de
primària
Centres escolars de
primària de Palafrugell i
Mont-ras
Escola Sant Jordi
Escoles bressol municipals

Joventut
Cultura
Biblioteca
Biblioteca
Policia

Línia estratègica 2: oferir una programació i activitats lúdico-educatives per als infants.
Activitat o actuació
Pinxo de Nadal
Activitat aquàtica per nadons
Activitat aquàtica per infants i
adolescents
Jornades Blaves
Gimnàstica rítmica
Multiesports

Àrea/es
municipal/s
Esports
Esports

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Esports
Esports
Esports
Esports
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Meditació-Tai-txi-Txi-kung
Activitats d’estiu
Campus esportiu
Míting Internacional d’Atletisme
“Palafrugell-Costa Brava”
Programació Can Genís
Estiu Jove
Casal d’estiu
Punt Òmnia
Cine Club Garbí
Pastorets
Joventuts Musicals amb conveni amb
cultura fa espectacles familiars
Conveni amb La Xarxa perquè
programi els espectacles familiars de
tot l’any
Organització de la Cavalcada de Reis
Aula d’art
Aula de teatre
Aula de dansa
Estiu dels Infants

Palafrugell 2018

Esports
Esports
Esports
Esports
Joventut
Joventut
Joventut
Joventut
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Educació

Nascuts per llegir

Biblioteca

L’hora del conte

Biblioteca

Activitats Nadal i Setmana Santa

Biblioteca

Converses d’anglès

Biblioteca

Activitats d’estiu

Biblioteca

Escoles bressol municipals

Associació de veïns de
Tamariu i de Calella
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Parc pràctic de circulació de bicicletes
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Policia

Línia estratègica 3: promocionar els valors com el respecte, la col·laboració i la solidaritat més enllà de la competitivitat.
Activitat o actuació
Jocs escolars
Futbol als barris

Àrea/es
municipal/s
Esports
Esports
Benestar
Social

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Atenció

Protecció

Participació

Centres escolars

Línia estratègica 4: potenciar els recursos per a infants amb necessitats específiques o en risc d’exclusió social.
Activitat o actuació
Espai Jove
Projecte Rossinyol
Visita lliure a la Torre de Guaita
Exposició temporal
Subvencions als casals per infants amb
discapacitats

Àrea/es
municipal/s
Joventut
Educació

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Universitat de Girona

Museu del
Suro
Museu del
Suro
Benestar
Social

Línia estratègica 5: fer una bona difusió de la informació sobre els recursos culturals, esportius i de lleure del municipi destinats a la infància.
Activitat o actuació
PIJCES (El carretó de Can Genís)

Àrea/es
municipal/s
Joventut

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Centres escolars de
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secundària
App Can Genís

Joventut

Línia estratègica 6: implicar diferents entitats relacionades amb l’esport, la cultura o el lleure.
Activitat o actuació
Jornada final dels Jocs esportius locals

Àrea/es
municipal/s
Esports

Pla Català de l’Esport

Esports

Subvencions directes a entitats
esportives locals

Esports

Suport a entitats sense ànim de lucre

Esports

Festa de l’esport

Esports

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Centres escolars
Centres escolars de
secundària
Club
Atlètic,
F.C.
Palafrugell, Club Hoquei
Palafrugell, Club Handbol
Garbí,
Club
Ciclista
Palafrugell, Club Patinatge
Artístic Palafrugell, Club
Futbola Sala Palafrugell,
Bàsquet Club palafrugell,
Club d’Escacs Palafrugell,
Club
Tennis
Taula
Palafrugell, Club Bitlles
Catalanes.
Club Handbol Grabí, Club
Atlètic Palafrugell, Bàsquet
Club Palafrugell, Agrupació
Excursionista Palafrugell,
Club Tennis Llafranc, Club
Hoquei
Palafrugell,
Patinatge
Artístic
Palafrugell, Futbol Club
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Palafrugell.
Setmanes Joves
Associacionisme

Joventut
Joventut

Subvencions a entitats

Joventut

Cedir espais a entitats

Biblioteca

Cedir espais al Departament
d’Ensenyament per cursos d’àrab

Biblioteca

Gestió dels cursos d’àrab

Educació

Trobada de corals

Educació

Agrupació
Excursionista,
Il·lusions, Birres Braves,
Braveskate, Ateneu.
Departament
d’Ensenyament
de
la
Generalitat de Catalunya
Departament
d’Ensenyament
de
la
Generalitat de Catalunya
Departament
d’Ensenyament
de
la
Generalitat de Catalunya

EIX 4: PROMOURE LA PARTICIPACIÓ INFANTIL EN ELS TEMES CLAU DEL MUNICIPI A TRAVÉS D’ACTUACIONS PRINCIPALS

Línia estratègica 1: establir el Consell dels Infants com a òrgan municipal de participació infantil que canalitza les inquietuds, opinions i propostes dels
infants de 10-12 anys
Activitat o actuació
Consell del Infants

Àrea/es
municipal/s
Educació

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació
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Línia estratègica 2: difondre els acords establerts pels nens i nenes en el Consell dels Infants.
Activitat o actuació
Bloc del Consell dels Infants

Àrea/es
municipal/s
Educació

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Línia estratègica 3: establir el Consell de Joves com a òrgan municipal de participació que canalitza les inquietuds, opinions i propostes d’adolescents i joves
de 14 a 29 anys.
Activitat o actuació
Consell de Joves

Àrea/es
municipal/s
Joventut

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Línia estratègica 4: promoure la participació activa de les famílies tant en l’àmbit escolar com en la resta d’àmbits de la vida dels infants.
Activitat o actuació
Suport a les AMPA de les diferents
escoles

Àrea/es
municipal/s

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Educació

EIX 5: DONAR SUPORT A LES FAMÍLIES EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES SEVES FUNCIONS I ALS INFANTS EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL

Línia estratègica 1: potenciar la relació escola-família-entorn.
Activitat o actuació

Àrea/es
municipal/s

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació
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Espai nadó
Espai familiar
Acosta’t i juguem

Educació
Educació
Educació

Escola de família

Educació

Suport a les AMPA de les diferents
escoles
La tarda

Escoles bressol municipals
Escoles bressol municipals
Escoles bressol municipals
AMPA de les escoles i
instituts

Educació
Educació

Escoles bressol municipals

Línia estratègica 2: donar suport econòmic a les famílies.
Activitat o actuació
Pisos d’inclusió
Places d’escoles bressol gratuïtes
Ajudes econòmiques municipals a les
famílies amb ingressos insuficients
Centre de Distribució d’Aliments
Beques escoles bressols municipals
Beques per a estudis musicals

Àrea/es
municipal/s
Benestar
Social
Benestar
Social
Benestar
Social
Benestar
Social
Educació
Educació

Subvenció de transport escolar

Educació

Subvenció dels menús escolars
Subvenció dels llibres socialitzats

Educació
Educació

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Consell Comarcal del Baix
Empordà

Línia estratègica 3: crear espais per afavorir la interacció entre la família i el seu entorn.
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Activitat o actuació
Activitat aquàtica per nadons
Activitats d’educació ambiental
Sobre 56 mil litres d’aigua
Visita lliure
Pirateria a Palafrugell
El rastre de la prehistòria
Exposicions temporals
Bicicletada (Setmana de Mobilitat
Sostenible)

Palafrugell 2018

Àrea/es
municipal/s
Esports
Medi
Ambient
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Museu del
Suro
Medi
Ambient

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Línia estratègica 4: donar cobertura a les necessitats bàsiques dels menors.
Activitat o actuació
Pisos d’inclusió
Places d’escoles bressol gratuïtes
Ajudes econòmiques municipals a les
famílies amb ingressos insuficients
Centre de Distribució d’Aliments

Àrea/es
municipal/s
Benestar
Social
Benestar
Social
Benestar
Social
Benestar
Social

Altres entitats participants
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Beques escoles bressols municipals
OME (Oficina Municipal d’Educació)
Escola bressol municipal Els Belluguets
i escola bressol municipal Tomanyí
Treball per afavorir l’atenció integral
dels menors

Palafrugell 2018

Educació
Educació

Centres educatius
Departament
d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya

Educació

Suara Cooperativa

Benestar
Social

Centre d’Atenció Primària
Hospital de Palamós

Línia estratègica 5: promoure serveis i programes de suport a la funció de criança de les famílies.
Activitat o actuació
Habilitats per la vida
Grup de competències marentals
Servei de suport psicològic
Servei d’atenció domiciliària
Tallers de formació per les famílies
usuàries del CDA i joves
Espai nadó
Espai familiar
Acosta’t i juguem
L’hora del cafè
Escola de família
Suport a les AMPA de les diferents
escoles

Àrea/es
municipal/s
Joventut
Benestar
Social
Benestar
Social
Benestar
Social
Benestar
Social
Educació
Educació
Educació
Educació
Educació

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Educació
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La tarda
De bon arbre bona fruita
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Educació
Educació

Escoles bressol municipals
Escoles bressol municipals

EIX 6: VETLLAR PER LA SALUT INTEGRAL DE L’INFANT I LES SEVES FAMÍLIES AMB LA PROMOCIÓ D’HÀBITS I ESTILS DE VIDA SALUDABLES I EQUILIBRATS

Línia estratègica 1: potenciar els hàbits de vida favorables i equilibrats tant en els infants com en les seves famílies.
Activitat o actuació
Habilitats per la vida
Servei d’atenció domiciliària
Programa de conciliació i reparació de
danys
Tallers de formació per les famílies
usuàries del CDA i joves
Espai nadó
Espai familiar
L’hora del cafè
Escola de família
Suport a les AMPA de les diferents
escoles
La tarda
De bon arbre bona fruita
Préstec de llibres

Àrea/es
municipal/s
Joventut
Benestar
Social
Benestar
Social
Benestar
Social
Educació
Educació
Educació
Educació

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Centre de Mediació

Educació
Educació
Educació
Biblioteca

Escoles bressol municipals
Escoles bressol municipals

Línia estratègica 2: prevenir i protegir els infants més vulnerables o en risc d’exclusió social.
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Activitat o actuació
Educadors de carrer
Centre Obert Municipal
Programa d’intervenció als centres
educatius de primària i de secundària
Treball per afavorir l’atenció integral
dels menors
Tallers d’igualtat i gènere a les escoles
i instituts
Servei de mediació familiar (Centre de
Mediació i Convivència)
Espai LGTBI (lesbianes, gais,
transexuals, bisexuals, intersexuals i
queer)
Suport i acompanyament a infants
nouvinguts
Projectes infants i veles
VIP (Plataforma de voluntariat de
Palafrugell)
Club Malala

Palafrugell 2018

Àrea/es
municipal/s
Joventut
Benestar
Social
Benestar
Social
Benestar
Social
Benestar
Social
Benestar
Social
Benestar
Social

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Protecció

Participació

Centres educatius
Centres educatius
Centre d’Atenció Primària
Hospital de Palamós

Centre de Mediació

Benestar
Social
Benestar
Social
Benestar
Social
Benestar
Social
Biblioteca

Creu Roja
Club Vela Calella
Federació Catalana de Vela

Línia estratègica 3: treballar per mantenir i ampliar serveis i actuacions informatives i d’assassorament de salut pels menors.
Activitat o actuació

Àrea/es
municipal/s

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció
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Habilitats per la vida
Servei Salut 24 h
Punt Jove de Salut
Servei de suport tutoritzat per a
adolescents
Programa de conciliació i reparació de
danys
Tallers de formació per les famílies
usuàries del CDA i joves
Educació viària als centres educatius
públics
Concurs de dibuix anual entre els
alumnes de primària
Xerrades informatives als centres de
secundària
Protocol de mesures alternatives en
sancions

Palafrugell 2018

Joventut
Joventut
Joventut
Benestar
Social
Joventut
Benestar
Social
Benestar
Social

Centre d’Atenció Primària

Centre de Mediació

Policia
Policia
Policia
Policia

Línia estratègica 4: coordinar actuacions amb el Servei d’Atenció Primària.
Activitat o actuació
Treball per afavorir l’atenció integral
dels menors

Àrea/es
municipal/s
Benestar
Social

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Centre d’Atenció Primària
Hospital de Palamós

Línia estratègica 5: mantenir i millorar la salut físca dels infants.
Activitat o actuació
Activitat aquàtica terapèutica

Àrea/es
municipal/s
Esports

Altres entitats participants
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EIX 7: PROMOCIONAR EL CONEIXEMENT DELS DRETS DELS INFANTS

Línia estratègica 1: donar a conèixer els Drets dels Infants fruit de la Convenció dels Drets de l’Infant (ONU 1989).
Activitat o actuació
Llibret dels Drets dels Infants

Àrea/es
municipal/s
Educació

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

EIX 8: POTENCIAR EL MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC PENSANT EN ELS INFANTS I VETLLAR PER UNA MOBILITAT SEGURA

Línia estratègica 1: cuidar i mantenir els espais a l’aire lliure.
Activitat o actuació
Gestió PEIN

Àrea/es
municipal/s
Medi
Ambient

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Línia estratègica 2: treballar per aconseguir un entorn i un espai públic segur.
Activitat o actuació

Àrea/es
municipal/s

Altres entitats participants
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Protocol de mesures alternatives en
sancions
Protecció escolar diària
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Policia
Policia

Línia estratègica 3: planificar el municipi i els equipaments públics tenint en compte les necessitats de la infància.
Activitat o actuació
Consell del Infants
Consell de Joves

Àrea/es
municipal/s
Educació
Joventut

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Línia estratègica 4: disposar de zones de joc adequades per a les diferents edats i necessitats i distribuïdes per diferents espais del municipi.
Activitat o actuació
Carril bici
Skatepark
Estadi municipal
Piscina municipal
Pavelló poliesportiu i pista annexa
Pavelló d’hoquei i patinatge
Camp de futbol
Camp de futbol del Gregal

Àrea/es
municipal/s
Medi
Ambient
Urbanisme
Joventut
Esports
Esports
Esports
Esports
Esports
Esports

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Atenció

Protecció

Participació

Braveskate

Línia estratègica 5: sensibilitzar en el manteniment i millora del municipi a fi d’incrementar la responsabilitat cívica.
Activitat o actuació
Activitats d’educació ambiental

Àrea/es
municipal/s
Medi

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció
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Ambient
Benestar
Social

Línia estratègica 6: fomentar el coneixement i el respecte de l’entorn natural i patrimonial a fi de tenir uns adults responsables amb el medi ambient i el
patrimoni.
Activitat o actuació
Jornades Blaves
Activitats d’educació ambiental

Àrea/es
municipal/s
Esports
Medi
Ambient

Bon profit (Setmana Europea de
Prevenció de Residus)

Medi
Ambient

Taller de reciclatge d’oli (Setmana
Europea de Prevenció de Residus)

Medi
Ambient

Altres entitats participants

Promoció

Prevenció

Atenció

Protecció

Participació

Centres escolars de
primària i l’Ins Baix
Empordà
Comerços del municipi
Agència de Residus de
Catalunya
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A

VALUACIÓ

11

L’avaluació del Pla es fa a través:
1.- Òrgans de coordinació interna de l’Ajuntament.
2.- Consell Escolar Municipal (Alcalde, Regidor d’Educació, grups polítics, directores
llars d’infants, escoles i instituts, claustres, AMPAs, caps d’estudi, alumnat, PAS, Oficina
de Català, Escola de Música, PTT, Cap d’Àrea d’Educació i tècnica d’Educació).
3.- Consell de direccions dels centres escolars (infantil, primària i secundària).
4.- En apartats concrets, el Consell dels Infants.
5.- Les memòries municipals on s’inclouen les dades quantitatives de cada una de les
àrees.

Les valoracions qualitatives i quantitatives extretes de tots aquests òrgans i àrees
ajudaran a complementar dues taules que ens faran de guia per saber el grau de
compliment del Pla.

- Taula per mesurar els objectius que es tradueixen en els 8 eixos:

EIX
1

2

3

4

RESULTAT PREVIST AL FINAL DEL
INDICADOR/S
PLA
Disminuir el fracàs escolar
- Índex de fracàs escolar
Integrar i oferir oportunitats als - Nº de nenes i nens amb
alumnes amb NEE
NEE que participen a les
activitats municipals
Disminuir la taxa d’atur
- Taxa d’atur
Millorar la formació de les famílies
Índex
dels
nivells
d’instrucció
- Nº de participants en
programes familiars
Incrementar les ofertes d’oci, - Nº de participants a les
cultura i esport en la seva diversitat activitats
i per tota la complexitat per a la
infància
Donar continuïtat al Consell dels - Accions realitzades que ha
Infants
proposat aquest Consell

GRAU
D’ASSOLIMENT
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5

Disminuir l’índex de la infància en
risc d’exclusió
Integració social dels col·lectius
vulnerables
Disminuir l’índex de famílies amb
necessitats bàsiques

6

Augmentar els hàbits de vida
saludables amb una alimentació
més sana i amb més exercici físic
Disminuir la violència i la
discriminació de gènere

7

Difondre el díptic dels Drets dels
Infants a tota la població
Donar a conèixer el Dia Universal de
la Infància (20 de novembre)
Promoure i mantenir els espais
infantils
públics
en
bones
condicions (parcs, carrils bici,
instal.lacions esportives, escoles...)

8
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- Índex d’infància en risc
d’exclusió
(violència,
maltractament,
Centre
Obert Municipal...)
- % de problemàtiques
econòmiques i laborals
ateses a Benestar Social
- Nº d’habitatges en règim
de lloguer social
- Índex de menors per
violència i discriminació de
gènere
- Nº de participants en
formacions de salut i
habilitats per la vida
- Nº de díptics de difusió
repartits

- Nº de Km de carril bici
nous
- Nº de participants en
activitats
d’educació
ambiental
- Obres i reformes a les
instal·lacions
infantils
públiques

- Taula per mesurar el grau d’execució de les actuacions:

EIX

Línia estratègica
Activitat o actuació

Àrea/es
responsable/s

Resultat assolit

Finalitat
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P

RESSUPOST

L’Ajuntament de Palafrugell no disposa
d’una Regidoria d’Infància, per aquesta
raó, cada àrea té un pressupost amb

diferents partides algunes de les quals són dirigides a la infància i adolescència i altres
engloben també als adults. El manteniment de les instal.lacions així com les retribucions del
personal funcionari i laboral, en molts casos, no es pot disgregar la part destinada a 0-16.
En aquest sentit, la realització del pressupost de cada àrea de l’Ajuntament dirigit
exclusivament a la infància i a l’adolescència és molt complexa.

ÀREA
Educació

PRESSUPOST
2018
1.545.724 €

Cultura

353.347 €

Joventut

455.786 €

Esports

179.343 €

Benestar Social i

293.139 €

Ciutadania
Museu del Suro

10.805 €

Biblioteca Municipal

267.447 €

Seguretat

699.416 €

Medi Ambient

17.674 €
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NNEX

E
N
Q
U
E
S
T
A

NENS I NENES
5è i 6è

Curs 2016-2017
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ESCOLES PARTICIPANTS:
Escola Barceló i Matas
Escola Carrilet
Escola Pi Verd
Escola Sant Jordi
Escola Torres Jonama
Escola Vedruna
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DADES
GENERALS
ALUMNES
ALUMNES PARTICIPANTS:
PARTICIPANTS: 459
459
5è
5è CURS:
CURS: 245
245
6è
6è CURS:
CURS: 214
214
NENES:
NENES: 238
238
NENS:
NENS: 221
221

El
El teu
teu municipi
municipi
On
On t’agradaria
t’agradaria viure?
viure?

13%
13%
16,82%
16,82%

54,26%
54,26%
15,92%
15,92%

AA Palafrugell
Palafrugell
Altra
Altrapoblació
població
AA l'estranger
l'estranger
NS/NC
NS/NC

Més
Més de
de la
la meitat
meitat dels
dels nens
nens ii de
de les
les
nenes
nenes els
els agrada
agrada viure
viure aa Palafrugell.
Palafrugell.
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Estàs
Estàs content/contenta
content/contenta del
del poble
poble on
on vius?
vius?

MMolt
olt poc
poc
PPoc
oc

3,45%
3,45% 5,98%
5,98%
22,07%
22,07%

68,5%
68,5%

SSatis
atisfet/a
fet/a
MMolt
olt ssatis
atisfet/a
fet/a

La
La gran
gran majoria
majoria dels
dels infants
infants se
se senten
senten
molt
molt satisfets
satisfets de
de viure
viure aaPalafrugell.
Palafrugell.

Quins
Quins equipaments
equipaments municipals
municipals coneixes?
coneixes?
Teatre
Teatre
Piscina
Piscina
48,37%
48,37%
78,87%
78,87%

62,52%
62,52%

93,46%
93,46%

Biblioteca
Biblioteca
CME
CME
91,07%
91,07%

52,07%
52,07%

93,27%
93,27%

78,87%
78,87%
91,29%
91,29%

40,52%
40,52%
86,93%
86,93%

100%
100%

Les
Les escoles,
escoles, el
el teatre,
teatre, la
la piscina,
piscina, la
la biblioteca
biblioteca
ii els
els pavellons
pavellons són
són els
els espais
espais més
més coneguts
coneguts

88,45%
88,45%

Estadi
Estadi
Escoles
Escoles
Museu
Museu del
del suro
suro
Pavellons
Pavellons
Camps
Camps de
de futbol
futbol
Escoles
Escoles bressol
bressol
Instituts
Instituts
Escola
Escola de
deMúsica
Música
Can
Can Genís
Genís

gràcies
gràcies aa les
les activitats
activitats programades
programades per
per les
les
escoles
escoles ii l’Ajuntament
l’Ajuntament al
al llarg
llarg del
del curs.
curs.
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Quins
Quins equipaments
equipaments municipals
municipals utilitzes?
utilitzes?
Teatre
Teatre
Piscina
Piscina
7,41%
00 14,16%
14,16%
16,56%
16,56%7,41%

44,66%
44,66%

55,99%
55,99%

43,57%
43,57%

Biblioteca
Biblioteca
CME
CME
Estadi
Estadi
Escoles
Escoles
Museu
Museudel
delsuro
suro
Pavellons
Pavellons

17,21%
17,21%

50,11%
50,11%
0%
0%

100%
100%

Camps
Camps de
defutbol
futbol
Escoles
Escoles bressol
bressol
Instituts
Instituts
Escola
Escolade
deMúsica
Música

24,62%
24,62%

Can
CanGenís
Genís

AA part
part de
de les
les escoles,
escoles, els
els espais
espais més
més
utilitzats,
utilitzats, sovint
sovint gràcies
gràcies aa les
les mateixes
mateixes
escoles
escoles ii aa les
les extraescolars,
extraescolars, són
són els
els
pavellons,
pavellons, la
la biblioteca,
biblioteca, el
el teatre
teatre ii la
la piscina.
piscina.

Quin
Quin és
és el
el teu
teu lloc
lloc preferit
preferit del
del municipi?
municipi?

120
120
100
100
80
80
60
60

Nº
Nºnens
nens
Nº
Nºnenes
nenes

40
40
20
20
00

Platges
Platges

Equip.
Equip.
esportius
esportius

Parcs
Parcs Biblioteca
Biblioteca Places
Places

Piscina
Piscina

Resta
Resta

Ambdós
Ambdós sexes
sexes coincideixen
coincideixen que
que les
les platges,
platges,
els
els parcs
parcs ii els
els equipaments
equipaments esportius
esportius són
són els
els
llocs
llocs preferits.
preferits.
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Creus
Creus que
que és
és un
un poble
poble segur?
segur?

26,16%
26,16%
73,84%
73,84%

Sí
Sí
No
No

Quasi
Quasi tres
tres quartes
quartes parts
parts dels
dels infants
infants enquestats
enquestats se
se
senten
senten segurs
segurs aa Palafrugell.
Palafrugell.

Coneixes
Coneixes algun
algun dret
dret dels
dels infants?
infants?

26,4%
26,4%
73,6%
73,6%
Sí
Sí
No
No

El
El 73%
73% dels
dels enquestats
enquestats coneix
coneix algun
algun dret
dret
dels
dels infants.
infants. Els
Els que
que més
més s’han
s’han mencionat
mencionat
són
són el
el dret
dret aa l’educació,
l’educació, aa tenir
tenir una
una bona
bona
alimentació
alimentació ii aa poder
poder jugar.
jugar.
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El
El lleure
lleure
T’agradaria
T’agradaria rebre
rebre la
la informació
informació de
de les
les
activitats
i
serveis
del
municipi?
activitats i serveis del municipi?

10,84%
10,84%

89,16%
89,16%

Sí
Sí
No
No

La
La majoria
majoria dels
dels enquestats
enquestats estan
estan interessats
interessats en
en rebre
rebre aquesta
aquesta informació.
informació. El
El paper
paper
és
és el
el format
format preferit.
preferit.

Quina
Quina activitat/s
activitat/s extraescolar/s
extraescolar/s realitzes?
realitzes?

120
120
100
100
80
80
Nº
Nºnens
nens
Nº
Nºnenes
nenes

60
60

Total
Total

40
40
20
20
00

Anglès
Anglès

Música
Música

Repàs
Repàs

Futbol
Futbol

Bàsquet
Bàsquet

Natació
Natació

Funky
Funky

Handbol
Handbol Patinatge
Patinatge Karate
Karate

L’anglès
L’anglès és
és l’activitat
l’activitat extraescolar
extraescolar per
per excel·lència
excel·lència amb
amb una
una notable
notable diferència
diferència amb
amb
la
la música
música que
que va
va en
en segon
segon lloc
lloc molt
molt igualat
igualat amb
amb el
el repàs
repàs ii el
el futbol.
futbol.
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Si
Si no
no en
en fas
fas cap,
cap, t’agradaria
t’agradaria fer-ne
fer-ne alguna?
alguna?
Nº
Nºnens
nensi inenes
nenes

55

11
11

55

Futbol
Futbol
Anglès
Anglès
77

77

Dibuix
Dibuix
Bàsquet
Bàsquet
Repàs
Repàs

El
El 62%
62% del
del enquestats
enquestats que
que no
no fan
fan cap
cap activitat
activitat extraescolar
extraescolar els
els agaradaria
agaradaria fer-ne
fer-ne
alguna.
alguna. Les
Les preferides
preferides són
són el
el futbol,
futbol, l’anglès,
l’anglès, el
el dibuix,
dibuix, el
el bàsquet
bàsquet ii el
el repàs.
repàs.

La
La lectura
lectura
On
On llegeixes?
llegeixes?
Nº
Nºnens
nensi inenes
nenes

400
400
350
350
300
300
250
250
Nº
Nºnens
nensi inenes
nenes

200
200
150
150
100
100
50
50
00

AAcasa
casa

AAl'escola
l'escola

AAlalabiblioteca
biblioteca

AA les
les escoles
escoles és
és on
on els
els nens
nens ii nenes
nenes llegeixen
llegeixen més
més gràcies
gràcies als
als projectes
projectes de
de lectura
lectura ii
aa les
les hores
hores lectives
lectives de
de biblioteca.
biblioteca.

113

Pla Local d’Infància

Palafrugell 2018

Noves
Noves tecnologies
tecnologies
Què
Què utilitzes
utilitzes més
més per
per comunicar-te
comunicar-te amb
amb els
els amics
amics ii
amigues?
amigues?
%
% nenes
nenes i inens
nens

14,1%
14,1%

25,5%
25,5%
Trucada
Trucadatelèfon
telèfon
Xarxes
Xarxes socials
socials

60,4%
60,4%

Missatge
Missatgetext
text

La
La via
via de
de comunicació
comunicació més
més utilitzada
utilitzada són
són les
les xarxes
xarxes socials.
socials.

Quantes
Quantes hores
hores al
al dia
dia utilitzes
utilitzes l’ordinador?
l’ordinador?
%
% nens
nensi inenes
nenes

12,53%
12,53%

22,34%
22,34%

6,27%
6,27%
58,86%
58,86%

<1h/dia
<1h/dia
1-2h/dia
1-2h/dia
3-4h/dia
3-4h/dia
>4h
>4h

Més
Més del
del 50%
50% de
de les
les nenes
nenes ii els
els nens
nens utilitzen
utilitzen l’ordinador
l’ordinador menys
menys d’1
d’1 hora
hora al
al dia.
dia.
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Quantes
Quantes hores
hores al
al dia
dia fas
fas ús
ús del
del mòbil?
mòbil?
%
%nens
nensi inenes
nenes

12,98%
12,98%

34,52%
34,52%

20,35%
20,35%

<1h/dia
<1h/dia
1-2h/dia
1-2h/dia

32,15%
32,15%

3-4h/dia
3-4h/dia
>4h
>4h

Més
Més del
del 50%
50% dels
dels enquestats
enquestats tenen
tenen mòbil.
mòbil. D’aquests,
D’aquests, més
més del
del 60%
60% l’utilitzen
l’utilitzen entre
entre
menys
menys d’1h
d’1h ii 22 hores
hores al
al dia.
dia.

Quantes
Quantes hores
hores al
al dia
dia estàs
estàs connectat/ada
connectat/ada a
a internet?
internet?

%
%nens
nensi inenes
nenes

17,75%
17,75%

30,03%
30,03%

22,53%
22,53%
29,69%
29,69%

<1h/dia
<1h/dia
1-2h/dia
1-2h/dia
3-4h/dia
3-4h/dia
>4h
>4h

El
El 60%
60% dels
dels enquestats
enquestats estan
estan connectats
connectats aa internet
internet entre
entre menys
menys d’1h
d’1h ii 22 hores
hores al
al dia.
dia.
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Salut
Salut ii hàbits
hàbits saludables
saludables
Esmorzes
Esmorzes a
a casa
casa abans
abans d’anar
d’anar a
a l’escola?
l’escola?
%
%nens
nensi inenes
nenes

6,6%
6,6%

93,4%
93,4%

Sí
Sí
No
No

Més
Més del
del 90%
90% de
de les
les nenes
nenes ii els
els nens
nens esmorzen
esmorzen aa casa.
casa. La
La llet
llet és
és
l’aliment
l’aliment que
que més
més prenen
prenen acompanyat
acompanyat de
de cereals
cereals oo galetes.
galetes.

Esmorzes
Esmorzes a
a l’escola?
l’escola?
%
% nens
nensi inenes
nenes

7,38%
7,38%

92,62%
92,62%

Sí
Sí
No
No

Més
Més del
del 90%
90% dels
dels infants
infants esmorzen
esmorzen aa l’escola.
l’escola. L’entrepà
L’entrepà és
és
l’aliment
l’aliment que
que mengen
mengen més
més aa l’hora
l’hora de
de l’esbarjo
l’esbarjo seguit
seguit de
de la
la fruita.
fruita.
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