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1. METODOLOGIA

La realització d una diagnosi en profunditat de la situació actual del sector de
les activitats educatives no formals adreçades a infants i joves a Terrassa s ha
plantejat  des de una doble vessant, analitzant l oferta i la demanda existents
actualment des d una perspectiva metodològica plural, en la qual s han
combinat mètodes quantitatius i qualitatius per accedir a la informació.

Les diferents fases de la recerca han estat:

A) Fase 0. Fase de definició

A partir dels requeriments manifestats per l'Observatori Econòmic i Social i de
la Sostenibilitat de Terrassa, en un primer moment s ha plantejat la definició de
l objecte d estudi així com el pla de treball a desenvolupar.

En relació a l establiment de l objecte d estudi s han presentat algunes
dificultats de caràcter metodològic sobretot en relació a l estudi d oferta donat
que tant l objecte d estudi, les activitats educatives no formals, com els agents
proveïdors de les mateixes constitueixen una realitat molt diversa i de
complicada definició i delimitació. Per aquesta raó s ha optat per realitzar una
definició el més àmplia possible de l objecte d estudi. En aquest sentit, la
intenció ha estat analitzar el sector de les activitats educatives no formals
adreçades a infants i joves d entre 3 i 18 anys fora de l horari lectiu, i
realitzades i/o gestionades per entitats i associacions dels àmbits social,
educatiu, cultural i esportiu de la ciutat de Terrassa. També han estat incloses
dins de l objecte d estudi les activitats de lleure educatiu desenvolupades i
gestionades per empreses privades, així com les activitats educatives i/o
formatives que poden ser desenvolupades a la ciutat per la iniciativa privada.

Per a establir el marc poblacional objecte d estudi s han consultat
fonamentalment fonts municipals.

La definició dels treballs de camp a realitzar tant per l estudi de l oferta com per
l estudi de demanda, no han contemplat la selecció de mostres representatives
de les poblacions a estudiar i per tant els resultats de l estudi, tant en un cas
com en l altre són representatius per a la població de la que s ha obtingut
informació, i són indicatius de la situació actual del sector, tant pel que fa a
l oferta existent, com al comportament i preferències de les famílies de
Terrassa.
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B) Fase 1. Fase exploratòria

La fase preliminar exploratòria ha consistit en :

B.1. Descripció i anàlisi de l estructura de la infància i la joventut de
Terrassa.

Per realitzar-la s han consultat diferents fonts de dades secundàries a partir
de les quals s ha obtingut una fotografia detallada de les principals
característiques sociodemogràfiques d aquest segment de la població i de la
seva distribució en el territori.

B.2. Anàlisi exploratòria sobre el sector de les activitats educatives no
formals.

Mitjançant la tècnica d entrevista a informants clau del sector de les
activitats educatives no formals s ha fet una aproximació a l estat de la
qüestió en el context de Terrassa. Aquesta part de la recerca ha permès
també obtenir elements de treball a partir dels quals dissenyar els
instruments per realitzar l estudi de la demanda i l oferta d activitats
educatives no formals. L anàlisi exploratòria s ha complementat amb la
consulta de fonts secundàries existents sobre el sector per tal de definir
l objecte d estudi (les activitats educatives no formals) i delimitar dins del
possible els marcs poblacionals als que s ha adreçat la recerca. En aquest
sentit, en el cas de l estudi d oferta el marc poblacional s ha definit de
manera àmplia, incloent diferents entitats i associacions de caràcter cultural,
esportiu, educatiu i de lleure, així com empreses del sector educatiu i del
lleure.

C) Fase 2. Anàlisi de la demanda d activitats educatives no formals
destinades a infants i joves

Per assolir aquest objectiu la recerca s ha adreçat a les famílies de sis centres
educatius3 d ensenyament de primària i secundària, de titularitat pública i
privada i de diferents barris de la ciutat, que van accedir a participar en aquesta
experiència. El treball de camp s ha realitzat entre el 23 de novembre i el 4 de
desembre de 2006.

Entre les famílies d aquests centres s ha distribuït un total de 2.000 qüestionaris
amb l objectiu de recollir informació respecte al grau d utilització i respecte a les
necessitats, preferències i expectatives en relació a les activitats educatives no
formals dels infants i joves. La distribució d aquest qüestionari no s ha realitzat
amb la intenció de buscar la representativitat estadística de la població sinó que
el que pretenia era copsar la variabilitat sociològica de les famílies de Terrassa
respecte a l objecte d estudi.

                                                
3 Els centres educatius participants han estat els següents : CEIP Abat Marcet, CEIP La Roda, CEIP Pau
Vila, IES Montserrat Roig,  Escola Joaquima Vedruna i Escola Tecnos .
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Del total de 2.000 qüestionaris distribuïts, s ha rebut resposta vàlida de 687
famílies (34,35%), les quals aglutinen un total de 1.245 fills i filles en la franja
d edat entre 0 i 18 anys.

D) Fase 3. Anàlisi de l oferta d activitats no formals

Per assolir aquest objectiu la recerca s ha adreçat a les entitats, associacions i
empreses que proveeixen aquest tipus d activitats, mitjançant l administració
d un qüestionari.  Aquest mecanisme de recollida de la informació s ha distribuït
a un total de 592 entitats (associacions i empreses) susceptibles de
desenvolupar l oferta d activitats educatives no formals a la ciutat. El treball de
camp s ha realitzat entre el 20 de novembre i el 21 de desembre de 2006.
L enviament del qüestionari s ha realitzat junt amb una carta adreçada per la
Regidora de Joventut i Lleure de l Ajuntament de Terrassa on s explicava la
realització de la recerca i es demanava a les entitats la participació en la
mateixa. Per altra banda, també s han realitzat trucades telefòniques i
enviament de correus electrònics a les entitats adjuntant la carta i el
qüestionari,  com a reforç de la campanya.

L objectiu ha estat obtenir informació per conèixer quin és el ventall de
propostes que realitzen, les places i inscrits, el col·lectiu al que s adrecen, el
cost de les activitats, l espai on es realitza, qui gestiona les activitats ofertes,
quins són els professionals que les desenvolupen, així com quines són les
seves condicions laborals.

Un cop finalitzat el treball de camp, s ha obtingut informació procedent d un
total de 97 associacions i empreses que ofereixen aquest tipus d activitats a
Terrassa. Això suposa que s ha obtingut informació d un 46% del total
d aproximadament 210 entitats i empreses que ofereixen activitats educatives
no formals i que han pogut ser localitzades a través dels dos treballs de camp
realitzats (oferta i demanda).

L estudi de l oferta s ha complementat amb la realització d un inventari de les
possibilitats de subvenció existents, des dels diferents nivells de
l administració, per a la realització de la diferent tipologia d activitats
constitutives de l oferta actual d activitats extraescolars existent a la ciutat de
Terrassa. Aquest inventari s ha realitzat mitjançant la consulta a Internet de
diferents fonts de dades que recullen aquestes subvencions.

Com a resultat de la recerca, també s ha obtingut un catàleg de recursos
educatius no formals existents i oferts actualment a la ciutat de Terrassa. Per
la confecció d aquest catàleg s ha tingut en compte tant la informació procedent
de les entitats com l oferta per les famílies.

En darrer terme, la recerca ha permès redactar un catàleg dels perfils
professionals que es preveuen amb major demanda en el sector en els
propers anys.
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Nota d aclariment per a la lectura de les taules i gràfics del present informe:
com a guia de lectura de les dades que apareixen a les diferents taules i gràfics
de l informe, cal tenir present el següent:

 
Totes les taules i gràfics han estat elaborats a partir de les dades i els
resultats de l estudi de demanda i d oferta.

 

A les taules i gràfics s especifica el nombre total de respostes als que fan
referència els percentatges que apareixen, acompanyats de la indicació
BASE.

 

Les dades s ofereixen en percentatges sobre el número total de respostes
vàlides (les no respostes s han desestimat, excepte en aquells casos en
que aparegui la categoria de resposta NS/NC).

 

La lectura de les taules és vertical si no s indica el contrari. En aquest cas
s especificarà amb la llegenda LECTURA HORITZONTAL .

 

En el cas de preguntes multirresposta, on la resposta es basa en l elecció
d una o més opcions, a cada una de les opcions es recull el total
d entrevistats que han assenyalat cada una de les opcions de resposta.
Per aquesta raó, si es fa un sumatori de totes les opcions, el total serà
diferent de 100.




