
Punts forts

Punts febles

Propostes

Informació 
sobre 
reecursos

Hi ha una guia 
de recursos de 
0-3 anys, no 
només 
educa�us sinó 
de tots els 
serveis que hi 
ha a la ciutat

Àmplia xarxa 
de serveis 
existents

Existeix una 
bona xarxa de 
serveis 
adreçada a la 
infància i 
l'adolescència

Àmplia xarxa 
d'equipaments 
culturals, 
espor�us...

oferta cultural 
per infància i 
familiar 
important. No 
passaria en el 
mateix per 
adolescència, 
però posar en 
valor tot el 
projecte de 
joventut de 
tardes joves i 
la feina que 
s'està fent 
entre joventut 
i cultura per 
millorar la 
inclusicó 
d'adolescents i 
joves als 
equipaments

SIS i SOAF 
enfor�ran 
protecció 
infància

0-3 visibilitzat 
al municipi

Es fan 
ac�vitats molt 
interessants 
pel col.lec�u 
de joves

Bona dotació 
d'escoles 
bressol i espais 
familiars

Hi ha una molt 
bona dotació, 
tant d'espais 
familiars com 
d'escoles 
bressols

Nivell molt alt 
de prestacions

HI ha un nivell 
molt alt de 
prestacions i 
ajuts per que 
els infants i 
joves puguin 
accedir a 
ac�vitats, que 
cobreix tant 
les 
extraescolars, 
l'escola de 
música, com 
campus 
d'es�u, 
ac�vitats 
espor�ves i 
culturals o 
tarifació social 
a les escoles 
bressol.  
El suport 
economic a les 
famílies és 
molt superior 
al d'altres 
municipis.

Equipaments 
de qualitat

HI ha un nivell 
molt alt de 
qualitat en els 
equipaments 
del municipi 
(nivell de 
Dinamarca!)

Model de 
construcció 
conjunta a 
Sant Cosme 
(Acció 
Comunitària 
de barri amb 
families amb 
fills 0-3) 
Educació, 
PASC, Acció 
Social, EAP, 
Direcció 
centre Dumbo, 
SOAF

Les Comissions 
Socials 
funcionen molt 
bé a totes les 
etapes, inclosa 
0-3

Dotació 
pressupostària

Cap que la 
dotaiació 
pressupostòria 
sigui suficient 
perquè puguin 
ser de qualitat

Retards en 
prestacions i 
ajuts

En ocasions les 
en�tats han de 
cobrir els 
costos de les 
ac�vitats fins 
que arribin els 
ajuts de 
l'ajuntament

Falten recursos 
de reforç 
educa�u 7-
14... En�tats 
amb llista 
d'espera 
(families 
vinculades a 
Francesc 
Palau...)

Manca 
equipament 
per joventut

No exixteix un 
equipament 
específic per 
joventut però 
hi ha un 
projecte 
d'accés a tots 
els 
equipaments.

Caiguda 
matriculació a 
les escoles 
bressol per 
COVID

S'està 
observant una 
davallada en la 
inscripció als 
espais familiars 
i escola bressol 
a causa de la 
COVID.

Descens 
ac�vitats 
extraescolars 
per COVID

S'està produint 
un descens de 
la par�cipaicó 
en les 
ac�vitats 
extraescolars a 
causa de la 
COVID. Moltes 
de les 
ac�vitats que 
feien les 
AMPA estan 
aturant-se. En 
canvi, està 
augmentant la 
demanda a 
en�tats 
espor�ves.

Baixada 
inscripcions 
per tema 
COVID i canvis 
de situacions 
socioeconòmiq
ues familiars

Coordinació 
entre serveis

Hi ha una 
mul�tud de 
serveis que no 
sempre estan 
coordinats

Augmentar 
recursos de 
reforç educa�u 
amb 
acompanyame
nt en entorns 
comunitaris.

Augmentar 
recursos per 
alumnat amb 
diversitat 
funcional  i 
sensorial 
(espais 
públics,, 
recursos 
d'acompanyam
ent...)

Diversificar 
espais per 
joves en temps 
COVID. Fer 
més ac�vitats 
a la vegada en 
diversos espais 
en els diferents 
equipaments. 
Augmentar les 
estratègies 
d'intervenció a 
carrer a par�r 
dels seus 
interessos.

La Federació 
de Salut 
Mental de 
Catalunya. 
Club social per 
a joves integrat 
per a la 
comunitat. 
acompanyame
nt per entorns 
no formals. Es 
podria oferir al 
Prat.

Comunicar els 
serveis 
existents i 
visibilitzar-los 
millor

Com a repte: 
recollir-los i 
construir guia, 
millorar la 
visualització 
d'aquets

Cal millorar la 
difusió de la 
informació per 
a que arribi als 
joves. Enfor�r 
altres vies (a 
través 
ins�tuts,.. 
AMPA/AFA...)

Millorar 
coordinació 
Escoles bressol 
amb les resta 
de xarxa, 
en�tats, 
serveis... Tenir 
en compte i 
visibilitzar més 
el treball 
conjunt i la 
feina feta a les 
Escoles 
Bressol

Interseccions. 
incloure a les 
en�tats del 
municipi en el 
procés de 
construcció i 
par�cipació

En temps de 
Covid cal 
garan�r els 
mitjans per 
poder 
mantenir la 
qualitat dels 
serveis

Garan�r que 
els recursos 
existents 
puguin seguir 
vigents tot i el 
covid, Adaptar 
els recursos a 
les noves 
realitats i fer-
los extensius a 
tothom tot i 
les necessitats 
socioeconòmiq
ues.

Comentaris i 
nous punts 
forts

Comentaris a 
les aportacions 
i propostes de 
nous punts 
forts

Comentaris i 
nous punts 
febles

Comentaris a 
les aportacions 
i propostes de 
nous punts 
febles
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