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2. L’ESTUDI DE LA DEMANDA:
ENQUESTA A LES FAMÍLIES

2.1. CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ ENTREVISTADA

Per a realitzar l’estudi de demanda d’activitats educatives no formals a la ciutat
de Terrassa, s’ha plantejat la distribució d’un qüestionari a una representació
de les famílies de la ciutat a través d’alguns dels centres educatius als que
accedeixen els seus fills i filles. Com ja s’ha explicat a la metodologia de la
recerca, l’objectiu no ha estat copsar una mostra estadísticament
representativa de les famílies de Terrassa, sinó la variabilitat sociològica de les
mateixes, de manera que la distribució respecte algunes de les variables que
defineixen el perfil de les famílies no es correspon amb la distribució de la
població.

El perfil de les famílies que han donat resposta als 678 qüestionaris reunits és
el següent:

- Centre educatiu

Les famílies que han participat en la recerca han estat aquelles de les que
alguns dels seus fills i/o filles són alumnes dels centres educatius de primària i
secundària que apareixen a la següent taula. En la mateixa taula es pot
observar el percentatge de qüestionaris amb respostes vàlides que han estat
recollits des de cada un dels centres participants.

TAULA 1. PERCENTATGE DE
FAMÍLIES PARTICIPANTS EN FUNCIÓ

DEL CENTRE EDUCATIU

Centre educatiu %

CEIP Pau Vila 16,6

CEIP Abat Marcet 22,1

CEIP La Roda 10,8

IES Montserrat Roig 7,4

Escola Tecnos 31,3

Escola Joaquima Vedruna 11,8
Total 100

D’aquestes dades s’extreu que un 56,9% de les famílies han accedit a la
recerca des dels qüestionaris distribuïts en quatre centres de titularitat pública
(tres CEIP i un IES), i el 43,1% de famílies que resta ho han fet a partir dels
qüestionaris distribuïts en dos centres de titularitat privada.
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- Districte de residència

Les famílies participants en l’estudi de demanda resideixen principalment en el
districte 5, districte 1 i districte 3, com es pot observar a la següent taula.

TAULA 2. PERCENTATGE DE
FAMÍLIES PARTICIPANTS EN FUNCIÓ

DEL DISTRICTE DE RESIDÈNCIA

Districte de residència %

Districte 1 25,2

Districte 2 1,5

Districte 3 20,5

Districte 4 4,5

Districte 5 33,3

Districte 6 15,0

Total 100

- Grandària de les famílies

• Les famílies participants consten, de mitjana, amb 3,91 membres.

• Les famílies participants tenen una mitjana de 1,81 fills i/o filles.

- Situació laboral dels progenitors

A  un 78,4% de les famílies entrevistades tots dos progenitors treballen més de
mitja jornada.  En un 21,1% dels casos només treballa un dels progenitors, i en
un 0,5% dels casos, cap dels dos progenitors no treballava en el moment de
realitzar l’entrevista. En relació al sexe dels progenitors, la incorporació de la
dona al mercat laboral és inferior a la de l’home, i també esdevé en major
proporció en jornades laborals més reduïdes que la desenvolupada per l’home.

- Nivell formatiu dels progenitors (capital cultural de la família)

Per tal d’establir una classificació de les famílies en funció del nivell formatiu
dels pares i mares, s’ha tingut en compte el major nivell formatiu manifestat per
tots dos progenitors. Segons això, el capital cultural d’un 48,9% de les famílies
entrevistades ha estat qualificat de nivell mitjà, un 32,8% de les famílies han
estat encabides en l’anomenat nivell elevat i un 18,3% han estat inclosos en el
col·lectiu amb capital cultural baix.
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2.2. PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EDUCATIVES NO FORMALS

2.2.1 Grau de demanda d’activitats educatives no formals

Gairebé 9 de cada 10 famílies entrevistades manifesten ser usuàries
d’activitats educatives no formals fora de l’horari lectiu.

Del total de 687 famílies que han donat resposta al qüestionari per realitzar
l’estudi de demanda d’activitats educatives no formals, un 86,2% afirma que
algun dels seus fills realitzen activitats extraescolars.

GRÀFIC 1. FAMÍLIES USUÀRIES D’ACTIVITATS EDUCATIVES NO
FORMALS

Són usuàries 
86,2%

NO són 
usuàries
13,8%

Base: 687 famílies

En relació al nombre d’activitats que es realitzen, el següent gràfic ens
permet observar que la major part de les famílies entrevistades que són
usuàries d’aquesta oferta formativa no formal, accedeixen a un màxim de 3
activitats, una mica més d’una quarta part en són usuàries d’entre 4 i 5
activitats, i una mica més del 12% són usuàries de 6 o més activitats.  La
mitjana per al total de famílies que són usuàries és de 3,29 activitats
educatives no formals per família.
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GRÀFIC 2. NOMBRE D’ACTIVITATS A LES QUE ACCEDEIXEN LES FAMÍLIES
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El total de famílies que han donat resposta al qüestionari distribuït en diferents
centres educatius de primària i secundària de Terrassa, apleguen a un total de
1.245 infants i joves menors de 19 anys. Si ens fixem en aquests infants i
adolescents un 76,6% realitza algun tipus d’activitat extraescolar. Aquest
índex es mostra similar a l’obtingut per diversos estudis, que situen al voltant
del  80% el percentatge de nois i noies en edat escolar que desenvolupen
activitats educatives no formals fora de l’horari lectiu.

Per altra banda, en relació al nombre d’activitats desenvolupades els resultats
obtinguts indiquen que cada nen/a és usuari/a d’una mitjana de gairebé 3
activitats (2,67 activitats per fill/filla).

2.2.2. Motivacions de la demanda d’activitats extraescolars. Valoracions de les
famílies

Motius que impedeixen l’accés a les activitats educatives no formals
Les famílies que no són usuàries de l’oferta d’activitats educatives no formals4,
manifesten no ser-ho pels següents motius:

• El cost de les activitats és el principal motiu que provoca les dificultats
d’accés a l’oferta d’activitats extraescolars entre les famílies. Un 45,2%
de les famílies que no són usuàries d’activitats educatives no formals
assenyalen l’elevat preu de les mateixes com a aspecte que limita els
seu accés a aquesta oferta educativa.

                                                
4 95 famílies de 687 entrevistades
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• En segon lloc, en un 24,7% dels casos es manifesta que el principal
motiu de la no utilització d’aquesta oferta formativa és la manca
d’interès dels fills/es per realitzar activitats d’aquest tipus. Les famílies
que es manifesten en aquest sentit són principalment aquelles que tenen
fills i filles en els grups d’edat de 12 a 16 anys i de més de 16 anys, es a
dir, els que corresponen a educació secundària.

• En tercer lloc, un 14% de les famílies manifesten que no són usuàries de
l’oferta d’activitats educatives no formals perquè consideren poc
interessant l’oferta que hi ha a Terrassa.

• En menor mesura, altres motius apuntats per les famílies per no accedir
a l’oferta d’activitats educatives no formals són: Oferta insuficient (10,8%
de les famílies no usuàries); Saturació dels fills/es per activitats escolars
(9,7% dels casos); Impossibilitat que els infants siguin acompanyats per
un adult (5,4% dels casos); Nens massa petits per fer activitats
extraescolars (4,3% dels casos); No tenen necessitat que els fills/es
facin activitats extraescolars (2,2% dels casos).
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GRÀFIC 3. PRINCIPALS MOTIUS PER A NO SER USUÀRIES D’ACTIVITATS
EDUCATIVES NO FORMALS5
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Aspectes que motiven la realització d’activitats educatives no formals

Les famílies entrevistades que es manifesten usuàries6 de l’oferta d’activitats
educatives no formals de Terrassa justifiquen la seva utilització pels següents
motius:

• En primer terme les famílies valoren el fet que les activitats extraescolars
permetin als seus fill i filles desenvolupar una activitat de caràcter
físic, mitjançant la pràctica d’un esport. Un 72,1% de les famílies
usuàries d’activitats educatives no formals assenyalen el fet que els
seus fills i filles facin esport com a motivació per dur-los a realitzar
activitats extraescolars. La gran tradició esportiva de Terrassa,
qualificada com la “ciutat més olímpica del món” per la gran quantitat
d’esportistes locals que han participat als Jocs olímpics des de 1908,
que ha estat subseu de l’hoquei herba durant els Jocs Olímpics del
1992, i l’extensa activitat d’entitats de l’àmbit esportiu, són elements que
socialment fan valorar de manera positiva la pràctica de tot tipus
d’esports, i aquest fet es veu reflectit en la demanda d’activitats
educatives no formals de les famílies.

                                                
5 Cada una de les xifres ens mostra el percentatge de famílies no usuàries que han escollit cada una de
les opcions. La suma de percentatges supera el 100% donat que cada família entrevistada podia donar
fins a tres respostes.
6 592 famílies de 687 entrevistades
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• El segon motiu que porta a les famílies a ser usuàries de l’oferta
d’activitats educatives no formals és la capacitat de les mateixes per
oferir entreteniment i diversió als seus fills i filles, aspecte important
per a la seva formació personal. Aquesta motivació és assenyalada per
un 52,6% de les famílies usuàries d’activitats extraescolars
entrevistades.

• En tercer lloc, en un 49,0% dels casos s’assenyala la capacitat
formativa i d’adquisició de coneixements com a motiu per a realitzar
activitats extraescolars.

• Altres aspectes assenyalats com a motius per a realitzar activitats
educatives no formals són: promoció de les relacions socials (44,3%);
Educació en valors (40,3%); Custòdia dels infants (11,1%).

GRÀFIC 4. PRINCIPALS MOTIUS PER A SER USUÀRIES D’ACTIVITATS
EDUCATIVES NO FORMALS7
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7 Cada una de les xifres ens mostra el percentatge de famílies usuàries que han escollit cada una de les
opcions. La suma de percentatges supera el 100% donat que cada família entrevistada podia donar  fins a
tres respostes.
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2.2.3. Influència de factors estructurals en la demanda d’activitats educatives
no formals entre les famílies

La demanda d’activitats extraescolars presenta diferències en funció de
diverses característiques sociodemogràfiques dels infants i joves i de les seves
famílies.

Pel que fa a les característiques de les famílies entrevistades que influeixen
en la demanda d’aquest tipus d’activitats, destaquen principalment:

• Segons les dades recollides, la principal característica que incideix en el
fet que les famílies siguin usuàries d’activitats educatives no formals és
el capital cultural familiar establert a partir del nivell formatiu més
elevat de les mares i els pares. Segons això, les famílies són usuàries
d’activitats fora de l’horari lectiu en major mesura a mida que el
nivell formatiu del pares i/o mares és més elevat.

El capital cultural familiar també influeix en altres aspectes de la realitat
familiar, doncs en aquelles famílies amb un major capital cultural, el
nivell socioprofessional dels pares tendeix a ser més elevat i en major
mesura treballen tots dos progenitors, a causa d’una major incorporació
de la dona al mercat laboral. En aquest sentit, i en general, les famílies
amb un major nivell formatiu mostren unes més elevades aspiracions
educatives per als seus fills i filles donat que valoren en major mesura
les possibilitats que ofereix l’educació - tant la formal com la informal -
per al desenvolupament personal i social dels  mateixos.

La influència del capital cultural de la família a més de determinar la
utilització o no de l’oferta d’activitats educatives no formals també
influeix, junt amb d’altres circumstàncies, en el nombre d’activitats a les
que accedeixen les famílies. Segons això la proporció de famílies que
són usuàries d’entre una i tres activitats és molt superior entre les
famílies amb capital cultural baix, mentre que les famílies amb capital
cultural elevat  són usuàries d’un major nombre d’activitats.

• També la situació laboral dels pares és una variable que influeix en el
fet que la família sigui usuària de l’oferta d’activitats educatives no
formals de Terrassa. Segons això, les famílies en les que treballen
tots dos progenitors són usuàries d’activitats extraescolars en
major mesura que en el cas de les famílies en les que només treballa
un dels pares o tots dos estan desocupats.  Aquesta situació laboral no
sembla ser tant determinant com el capital cultural en el nombre
d’activitats de que són usuàries les famílies, tot i que si que s’observa
una lleugera tendència entre les famílies en les que només treballa un
dels progenitors a reduir el nombre d’activitats de les que la família és
usuària.

• Les famílies també són usuàries d’activitats educatives no formals en
major mesura en funció del nombre d’hores que treballen els pares i
les mares. Les famílies esdevenen usuàries d’activitats
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extraescolars en major mesura si tots dos progenitors treballen
més de 20 hores a la setmana, mentre que limiten la seva utilització si
algun dels dos progenitors no treballa o treballa amb una jornada laboral
reduïda que suposi treballar menys de 20 hores a la setmana.

Les dades mostren doncs una relació de dependència entre el fet que
tots dos progenitors treballin i el número d’hores que treballen, i el fet
que la família sigui usuària d’activitats educatives no formals. Aquest fet
pot trobar explicació en motius de caràcter econòmic, donat que uns
majors ingressos en la llar permeten un major accés a l’oferta
d’activitats, però també en la utilitat que les famílies troben en aquestes
activitats com una opció educativa que els facilita la conciliació de la vida
laboral i familiar.

• Si ens fixem en el districte de residència de les famílies que han donat
resposta al qüestionari s’observen diferències en el grau d’utilització de
l’oferta d’activitats educatives no formals. Segons això, les famílies
entrevistades que resideixen en els districtes 1 i 4 manifesten en major
mesura la utilització d’aquests serveis que els que resideixen en altres
districtes de la ciutat.

TAULA 3. FAMÍLIES USUÀRIES D’ACTIVITATS
EDUCATIVES NO FORMALS EN FUNCIÓ DEL DISTRICTE

DE RESIDÈNCIA
Percentatge de

famílies usuàries
d’activitats

Districte 1 96,4

Districte 2 70,0

Districte 3 81,5

Districte 4 93,3

Districte 5 85,0

Districte 6 79,8

Districte de
residència de
les famílies

entrevistades

Base:  660 famílies

Les diferències entre districtes pel que fa a la utilització de l’oferta
d’activitats educatives no formals, sense descartar la possible influència
d’una més elevada concentració de l’oferta en barris del centre de la
ciutat, estan directament relacionades amb el capital cultural i el nivell
socioeconòmic que podem inferir a partir del nivell formatiu de les mares
i dels pares i de la situació laboral dels mateixos. Segons això, la
proporció de famílies amb un nivell formatiu més elevat i d’aquelles en
les que treballen tots dos progenitors es superior en els districtes 1 i 4,
entre les respostes recollides. Com hem avançat anteriorment, aquests
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trets de les famílies condicionen l’accés a l’oferta d’activitats educatives
no formals i per aquesta raó, el percentatge de famílies usuàries es
mostra més elevat en aquells districtes en que es concentra una major
proporció de famílies participants en la recerca amb aquestes
particularitats.

• La distribució de la demanda d’activitats educatives no formals entre les
famílies entrevistades també es diferent en funció del centre educatiu al
que assisteixen els seus fills i filles. Les dades disponibles no ens
permeten afirmar que les principals diferències s’estableixin en funció de
la titularitat del centre  – pública o privada – sinó que, en els casos que
ens ocupen, responen a les característiques concretes de cada centre.
Segons això, els possibles elements que determinen un accés
diferenciat a l’oferta d’activitats educatives no formals de les famílies de
cada centre, poden ser:

a) les característiques sociodemogràfiques de l’alumnat i les seves
famílies –capital cultural i socioeconòmic i la situació laboral dels
pares i mares -;

b) aspectes relacionats amb la comunitat educativa i amb la pròpia
dinàmica del centre, com per exemple: el grau d’importància que
la comunitat educativa del centre atorga a la realització
d’activitats extraescolars -un posicionament més o menys
explícit de la direcció, professorat i AMPA respecte a la
importància de la realització d’activitats extraescolars, així com
l’èxit en la transmissió a la resta de la comunitat educativa del
centre d’aquest posicionament- són elements que poden afavorir
o limitar la disponibilitat de les famílies a ser-ne usuàries, donat
que un accés generalitzat a les mateixes promou la realització
per un efecte mimètic del que fa la resta de famílies. També la
promoció i desenvolupament d’una oferta atractiva des del propi
centre/AMPA influeix en la realització o no d’activitats educatives
no formals, perquè, com s’extreu d’altres recerques8

relacionades amb aquest àmbit, les famílies prefereixen
majoritàriament que les activitats s’organitzin a la mateixa
escola.

Pel que fa a les característiques dels infants i joves que influeixen en la
realització d’activitats educatives no formals fora de l’horari lectiu, destaquen
principalment l’edat i el sexe, aspectes que determinen diferències a destacar
en el cicle vital i en les actituds, interessos i pràctiques de les persones en
aquesta fase de la vida:

                                                
8 Debat Familiar Què opinen les famílies sobre les activitats educatives fora de l’horari escolar? (2006),
dins del projecte Temps de barri, temps educatiu compartit. Regidoria de Nous Usos Socials del Temps i
Fundació Jaume Bofill.
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• La participació dels nens i nois es mostra més elevada que la de les
nenes i noies. El sexe esdevé, doncs, un element que incideix en la
demanda d’activitats educatives no formals.

GRÀFIC 5. PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DELS
INFANTS I JOVES EN FUNCIÓ DEL SEXE
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• En segon terme, l’edat dels infants i joves també influeix en la
participació en aquest tipus d’activitats, de manera que és més elevada
entre els nois i noies de cicle primari –edats compreses entre 6 i 11
anys- que en la resta d’intervals d’edat. Cal destacar que la realització
d’activitats extraescolars es menor sobretot en els extrems de l’interval
d’edat entre 3 i 18 anys. Es a dir que es menor entre els grups d’edat
entre 3 i 5 anys i entre els majors de 16 anys, i és manté més o menys
estable entre els 6 i 16 anys tot i que amb tendència a disminuir a mida
que augmenta l’edat a partir dels 12 anys. Les diferències en l’accés a
l’oferta en funció de l’edat poden explicar-se, en part, per les
característiques de l’oferta d’activitats que és més extensa per als nois i
noies d’Educació Primària, sobretot per l’existència de l’oferta
promoguda per les escoles i AMPAS, i que tendeix a ser menor en els
centres públics d’educació secundària.

• Diverses anàlisis realitzades sobre el sector de l’educació no formal
reflecteixen un menor accés dels adolescents i joves a les activitats
educatives no formals, de manera que aquest és un fet que és extensiu
a tot el sector. Entre els discursos existents que pretenen trobar resposta
a aquesta situació, destaquen els que centren en el propi sector del
lleure la responsabilitat de redreçar un discurs i una pràctica que en cert
sentit pot ser més propera als infants que als joves (Soler, P. 2001),
adaptant-se a les diferents inquietuds dels adolescents i utilitzant nous
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mecanismes per atraure a aquest sector de la població. Altres probables
causes cal trobar-les en el procés de desenvolupament i reafirmació
personal dels adolescents. Aquest procés comporta canvis en les
pràctiques desenvolupades durant la infantesa i en aquest sentit les
activitats extraescolars poden veure’s apartades del seu nou focus
d’interès, fins i tot generant un possible rebuig a participar en activitats
que els joves poden relacionar amb un àmbit més aviat infantil i allunyat
de les seves preferències. En aquest sentit, també cal fer esment de
l’existència d’una àmplia oferta d’oci juvenil allunyada de les propostes
d’activitats educatives no formals i que dóna resposta a aquest tipus de
demanda de lleure.

• Relacionant totes dues variables, sexe i edat, es comprova que la
demanda d’activitats educatives no formals tendeix a ser menor entre les
noies, però disminueix sobretot a mida que aquestes es fan més grans.
Segons això la realització d’activitats extraescolars es manté més o
menys equilibrada entre tots dos sexes durant els primers anys de vida, i
és a partir dels darrers anys del cicle d’Educació Primària quan es
constaten diferències a destacar en la participació entre nois i noies,
sobretot en l’àmbit esportiu que és el que major demanda suscita entre
els infants i joves. En aquest sentit i com ja assenyalen altres estudis
similars, les característiques de l’oferta en aquest àmbit, que en algunes
disciplines majoritàries està principalment adreçada als nois, explica la
major presència de nois en aquestes activitats, sobretot a mida que
augmenta l’edat.

TAULA 4. PROPORCIÓ DE PARTICIPANTS EN ACTIVITATS
EDUCATIVES NO FORMALS EN FUNCIÓ DEL SEXE I

L’EDAT

Grups d'edat Home Dona

De 3 a 5 68,3 71,0

De 6 a 11 88,5 84,6
De 12 a 16 83,9 74,5
Més de 16 58,8 48,4

Sexe

Les dades obtingudes, però, permeten constatar de nou la influència que
tenen les característiques de l’entorn familiar, copsades pel capital cultural i
per l’accés de tots dos progenitors al mercat laboral, en la demanda
d’activitats educatives fora de l’horari lectiu. En el cas de les famílies en
que les que treballen tots dos progenitors, a mida que augmenta el capital
cultural es retarda la desvinculació dels fills de la participació en activitats
educatives no formals, i les diferències que anteriorment s’especificaven en la
participació de nois i noies a partir dels 16 anys són més reduïdes, de manera
que les noies participen més.
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2.2.4. Influència de particularitats del mercat d’activitats educatives no formals
en la demanda de les famílies

Existeixen també d’altres factors, més o menys relacionats amb el mercat
d’oferta d’activitats educatives no formals, que determinen l’accés de les
famílies a les mateixes i entre els que destaca principalment:

Preu de les activitats

• El preu de les activitats suposa un obstacle per a les famílies per accedir
a l’oferta d’activitats educatives no formals, ja sigui de manera total o
parcial. En aquest sentit, davant d’una pregunta directa al respecte, un
41,0% del total de respostes de famílies entrevistades són en el sentit
que les famílies veuen limitat el seu accés a l’oferta a causa del preu
elevat d’algunes activitats.

GRÀFIC 6. LIMITACIÓ DE L’ACCÉS A L’OFERTA PEL
PREU DE LES ACTIVITATS

Existeixen activitats no realitzades per preu elevat?

Si
41,0%

No
59,0%

Base:  581 famílies

• A partir de les respostes recollides s’observa que el preu de les activitats
suposa una barrera insalvable per accedir a les mateixes per a un 7,4%
de les famílies entrevistades. Per altra banda, una tercera part (33,6%)
assenyala que tot i que són usuàries d’activitats extraescolars, el preu
d’algunes activitats els impedeix realitzar totes les que voldrien.

• La limitació de l’accés de les famílies a l’oferta d’activitats educatives no
formal a causa del preu de les mateixes és més elevat en determinats
districtes que en d’altres. Tot i que cal tenir en compte que hi ha
districtes subrrepresentats en el conjunt de famílies de les que s’ha
recollit informació,  les dades ens indiquen que  sobretot la limitació a
l’accés de l’oferta en funció del preu és més elevada en els districtes de
la perifèria (districtes 2, 3, 5 i 6), que no pas en els que agrupen als
barris del centre de la ciutat (1 i 4).
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GRÀFIC 7 . EXISTÈIXEN ACTIVITATS NO REALITZADES PER PREU ELEVAT?
RESPOSTES OBTINGUDES SEGONS EL DISTRICTE DE RESIDÈNCIA
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• Segons aquestes dades el preu de les activitats provoca un desajust
entre l’oferta i la demanda que posteriorment analitzarem per
comprovar en quin tipus d’activitats té major incidència.

Diversitat de l’oferta

• Un altre element relacionat amb l’oferta i que podria influir en la
demanda seria l’existència d’una oferta poc diversa o que no donés
resposta a les necessitats i/o preferències de les famílies i els infants. En
aquest sentit, tant sols un 15,1% de les respostes obtingudes davant
d’una pregunta directa sobre l’existència d’activitats que no s’ofereixen a
Terrassa i de les que les famílies serien usuàries, assenyala aquesta
possibilitat.  Segons aquests resultats podem afirmar que en general la
variabilitat de l’oferta s’adequa a les preferències i necessitats de
les famílies entrevistades. Tota manera, en un apartat posterior
aprofundirem en aquest aspecte per determinar si existeix algun tipus
d’activitat que pogués constituir una oferta més ajustada a la demanda.

Informació sobre l’oferta

• El coneixement que les famílies tenen de l’oferta d’activitats educatives
fora de l’horari lectiu és un element que incideix de manera directa en
l’accés de les mateixes a  l’oferta.  En termes generals el coneixement
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de l’oferta pot millorar, donat que un 55,9% de les respostes recollides
consideren poc o gens adequada la informació de que disposen
sobre les activitats extraescolars que es fan a Terrassa.

Aquesta percepció és diferent en funció del tipus d’entitat que fa l’oferta
d’activitats. Així doncs, el coneixement de les famílies sobre l’oferta
d’activitats extraescolars que es realitzen des de l’escola és millor que
de les activitats que es fan fora de l’escola. En aquest sentit, les famílies
entrevistades consideren que la informació de que disposen de les
activitats extraescolars organitzades des dels centres educatius és
bastant o molt adequada en un 85,6% dels casos. En canvi aquest
percentatge no arriba a la meitat de les respostes (49,2%) quan ens
referim a la informació disponible sobre les activitats extraescolars que
s’ofereixen fora de l’escola.

GRÀFIC 8. CONEIXEMENT DE L’OFERTA D’ACTIVITATS
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• Com s’ha assenyalat a l’inici d’aquest apartat, el coneixement de
l’oferta és un element que condiciona l’accés a la mateixa, de
manera que les famílies que manifesten tenir una bona informació en
general són en major mesura usuàries de les activitats extraescolars.
A partir de les dades recollides s’observa que tot i que el coneixement de
l’oferta externa als centres educatius és menor, el element que es
mostra més directament relacionat amb un major o menor accés a
l’oferta és el coneixement que es té de l’oferta organitzada des del
centre. En aquest sentit, aquelles famílies que manifesten tenir un
menor coneixement de les activitats que s’organitzen des del centre
educatiu al que assisteixen els seus fills/filles, són també les que utilitzen
en menor mesura aquest tipus de serveis educatius, com es pot
observar en el següent gràfic.
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GRÀFIC 9. GRAU DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
SEGONS EL CONEIXEMENT DE LES ACTIVITATS ORGANITZADES DES

DEL  CENTRE EDUCATIU/AMPA
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En canvi, la manca d’informació de les activitats organitzades fora de l’escola
no es mostra com a element que condicioni l’accés a les mateixes.
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GRÀFIC 10. GRAU DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EN
FUNCIÓ DEL CONEIXEMENT DE LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER

ENTITATS EXTERNES

Realitzen 
activitats; 88,9

Realitzen 
activitats; 86,7

No realitzen 
activitats; 11,1

No realitzen 
activitats; 13,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Informació act. externes
adequada

Informació act. externes
inadequada

%

Base  (opinió coneixement activitats fora escola) :   620 famílies

Segons el gràfic anterior, el nivell d’utilització de serveis educatius no formals
és molt similar, tant si les famílies manifesten tenir una bona informació de les
activitats que s’ofereixen fora de l’escola, com si manifesten que aquesta
informació no és prou adequada.

La relació entre aquestes dades es  pot considerar un indicador més de
l’elevada articulació de la demanda d’activitats extraescolars al voltant dels
centres educatius i de la importància de l’oferta que aquests, o les entitats
vinculades als mateixos, generen.

2.3. CARACTERÍSTIQUES DE LA DEMANDA D’ACTIVITATS NO FORMALS
DE LES FAMÍLIES ENTREVISTADES

2.3.1. Demanda actual

Activitats demandades

La demanda d’activitats de les famílies entrevistades es caracteritza per
mostrar una elevada heterogeneïtat, donat que s’han recollit respostes de fins a
83 diferents activitats realitzades pels seus fills i filles.

La següent taula recull totes les activitats realitzades pels infants i adolescents
de les famílies entrevistades. Les activitats estan relacionades en ordre
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descendent en funció del nivell de demanda. La taula recull el nombre d’infants
i joves que realitzen cada una de les activitats i el percentatge que suposa
aquest sobre el total d’usuaris i usuàries (954 nens i nenes). També s’ofereix
quin és el percentatge que suposa la demanda de cada activitat sobre el total
de demandes registrades (2.518 respostes).
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TAULA 5 (I). ACTIVITATS REALITZADES PELS INFANTS I JOVES

Activitat
Nombre de 

nens i nenes 
usuaris/es

% sobre total 
nens/es 

usuaris/es

% de la 
demanda

1 Menjador escolar 328 34,4 13,03

2 Casal estiu 274 28,7 10,88

3 Natació 237 24,8 9,41

4 Anglès 213 22,3 8,46

5 Música 170 17,8 6,75

6 Colònies escolars 158 16,6 6,27

7 Futbol 149 15,6 5,92

8 Bàsquet 135 14,2 5,36

9 Arts marcials 60 6,3 2,38

10 Esplai de dissabte 61 6,4 2,42

11 Escola d'iniciació esportiva 58 6,1 2,30

12 Dansa 51 5,3 2,03

13 Aeròbic 47 4,9 1,87

14 Patinatge 42 4,4 1,67

15 Teatre 41 4,3 1,63

16 Casal setembre 40 4,2 1,59

17 Hoquei 36 3,8 1,43

18 Campaments 31 3,2 1,23

19 Plàstica 29 3,0 1,15

20 Hora acollida escolar 26 2,7 1,03

21 Informàtica 26 2,7 1,03

22 Ludoteca 26 2,7 1,03

23 Casal d'Hivern 25 2,6 0,99

24 Colònies d'estiu 23 2,4 0,91

25 Tennis 18 1,9 0,71

26 Gimnàstica esportiva 16 1,7 0,64

27 Esplai diari 15 1,6 0,60

28 Reforç escolar 14 1,5 0,56

29 Coral (cant) 13 1,4 0,52

30 Atletisme 11 1,2 0,44

31 Francès 7 0,7 0,28

32 Excursionisme 6 0,6 0,24

33 Hipica 6 0,6 0,24

34 Padel 6 0,6 0,24

35 Dibuix 5 0,5 0,20

36 Esqui 5 0,5 0,20

37 Gim Jazz 5 0,5 0,20

38 Golf 5 0,5 0,20

39 Hip Hop 5 0,5 0,20
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TAULA 5 (II). ACTIVITATS REALITZADES PELS INFANTS I JOVES

Activitat
Nombre de

nens i nenes
usuaris/es

% sobre total
nens/es

usuaris/es

% de la
demanda

40 Waterpolo 5 0,5 0,20

41 Agrupament escolta 4 0,4 0,16
42 Batuka 4 0,4 0,16

43 Casal primavera 4 0,4 0,16
44 Esbart dansaire 4 0,4 0,16
45 Expressió corporal 4 0,4 0,16

46 Futbol americà 4 0,4 0,16
47 Tennis taula 4 0,4 0,16

48 Arab 3 0,3 0,12
49 Flamenc 3 0,3 0,12

50 Camps de treball 3 0,3 0,12
51 Circ 3 0,3 0,12

52 Gimnàstica artística 3 0,3 0,12
53 Handbol 3 0,3 0,12
54 Euskera 2 0,2 0,08

55 Ball de saló 2 0,2 0,08
56 Ball 2 0,2 0,08

57 Bike trial 2 0,2 0,08
58 Casal cap de setmana 2 0,2 0,08

59
Colònies esportives /campus
esportiu 2 0,2 0,08

60 Cuina 2 0,2 0,08
61 Curs anglès estiu 2 0,2 0,08
62 Espai obert 2 0,2 0,08

63 Manualitats 2 0,2 0,08
64 Taller d'oci 2 0,2 0,08

65 Tècnica d'estudi repàs 2 0,2 0,08
66 Trial 2 0,2 0,08

67 Valors socials 2 0,2 0,08
68 Badminton 1 0,1 0,04

69 Dansa Banladeshi 1 0,1 0,04
70 Cangur 1 0,1 0,04
71 Còmic 1 0,1 0,04

72 Contacte social 1 0,1 0,04
73 Futbol sala 1 0,1 0,04

74 Italià 1 0,1 0,04
75 Jazz 1 0,1 0,04

76 Mecanografia 1 0,1 0,04
77 Pintura 1 0,1 0,04

78 Squash 1 0,1 0,04
79 Snow board 1 0,1 0,04
80 Taller d'estiu plàstica 1 0,1 0,04

81 Taller estiu Cuina 1 0,1 0,04
82 Tallers educació mediambiental 1 0,1 0,04

83 Voleibol 1 0,1 0,04
Base:  954 fills i filles
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Dins d’aquesta heterogeneïtat pel que fa a la demanda d’activitats, es poden
distingir fins a tres grups d’activitats en funció de la concentració de la demanda
al seu voltant:

1) Les famílies centren les seves preferències en un petit grup d’activitats
en les quals es concentra el 66,08% de la demanda9. Les activitats més
demandades per les famílies, cadascuna de les quals aplega a una
proporció compresa entre el 14,2% i el 34,4% de les seves filles i fills,
són :

a. El servei de menjador escolar és utilitzat per un 34,4% dels infants i
joves de les famílies que són usuàries d’activitats extraescolars.

b. Els casals d’estiu ocupen el segon lloc en les preferències de les
famílies, sent utilitzat per un 28,7% dels infants.

c. La natació esdevé la tercera activitat educativa no formal més
demandada per les famílies fora de l’horari lectiu, sent practicada per
un 24,8% dels infants i joves.

d. En quart lloc es situa la demanda de classes d’anglès, de les que
són usuaris un 22,3% dels fills i filles de les famílies.

e. En cinquè lloc es situa la demanda de classes de música, opció
practicada per un 17,8% dels infants i joves.

f. Les colònies escolars és la sisena activitat amb major demanda
entre les famílies entrevistades, opció en la que participen un 16,6%
dels infants.

g. El futbol ocupa el setè lloc en les preferències de les famílies, sent
practicat per in 15,6% dels infants i joves.

h. El bàsquet ocupa el vuitè lloc de les activitats més demandades per
les famílies, aplegant a un 14,2% dels usuaris.

2) A partir d’aquí es localitza a un segon grup de 16 activitats més que
aplega a aproximadament una quarta part de la demanda.

3) El tercer grup d’activitats aplega a aproximadament un 10% de la
demanda i es caracteritza per estar constituït per una oferta de 58
diferents activitats en la que la demanda es dispersa.

                                                
9 Percentatge calculat sobre 2.518 respostes vàlides emeses per 589 famílies relatives a  les activitats que fan
els seus fills i filles.
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Tipologia d’activitats demandades

Tenint en compte el total d’activitats demandades, la demanda d’activitats
educatives no formals en funció de la tipologia de l’activitat, segueix la
distribució que es pot observar en el següent gràfic, encapçalada per les
activitats esportives, que suposen un 34,4% de la demanda. A continuació es
situen les activitats de lleure infantil i juvenil que suposen un 26,8% del total de
la demanda. El 14,1% de la demanda d’activitat educatives no formals es
concentra en les activitats d’acompanyament, guarda i custòdia. En quart lloc
es situa la demanda d’activitats relacionades amb la dansa, la música i el
teatre, que aglutinen a un 12,1% de la demanda. Les activitats
acadèmiques/formatives suposen un 10,9% de la demanda, mentre que les
activitats relacionades amb tècniques artesanals i artístiques aglutinen a un
1,5% de la demanda, i el 0,2% que resta es concentra en activitats culturals i
tallers de diverses temàtiques.

GRÀFIC 11.  DISTRIBUCIÓ DE LA DEMANDA EN FUNCIÓ DE
L’ACTIVITAT
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Segons aquestes dades, en relació al tipus d’activitat que realitzen els infants i
joves de les famílies entrevistades destaquen principalment dos tipus
d’activitats: les activitats de tipus esportiu, donat que en un 90,8% dels casos
es realitza alguna pràctica esportiva, i en segon lloc es situen les activitats de
lleure educatiu alguna de les quals és realitzada en el 70,6% dels casos.

A certa distància es situa la utilització de la resta d’activitats: les activitats
d’acompanyament són emprades en un 37,2% dels casos; a continuació es
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troba la realització d’activitats relacionades amb la dansa, la música o el teatre
que són practicades en gairebé una tercera part dels casos (31,9%); en cinquè
lloc de preferència es situen les activitats acadèmiques i formatives que
aglutinen a un 28,9% dels casos. En darrer terme es situen les activitats
relacionades amb tècniques artesanals i artístiques i els tallers i activitats de
caire cultural que són realitzades més minoritàriament en un 4,1% i un 0,4%
dels casos.

GRÀFIC 12. TIPOLOGIA D’ACTIVITATS QUE REALITZEN ELS INFANTS I JOVES
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La distribució de les activitats realitzades pels infants i joves, en funció del tipus
d’activitat de què es tracta és, en certa manera, un reflex de les motivacions
que porten als pares i mares a ser usuaris d’aquests serveis. Retornant  al
gràfic número 4 d’aquest informe, es comprova que les principals motivacions
assenyalades pels pares i mares són que els seus fills i filles realitzin algun
tipus d’esport, en un 72,1% dels casos, i en segon lloc, en un 52,6% dels
casos, s’assenyalava la importància que les activitats extraescolars siguin un
espai d’entreteniment i diversió per als seus fills i filles. A poca distància
s’esmentaven també la importància de promoure la relació amb altres infants i
joves, a més de poder formar-los en valors de respecte, esforç i solidaritat.
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Existeixen dos punts en els quals les motivacions dels pares i mares a ser
usuaris/es no s’adeqüen amb la demanda real d’activitats:

- Per una banda, l’adquisició de coneixements concrets sembla ser un
motiu important per a les famílies per a què els seus fills i filles realitzin
activitats extraescolars, aspecte assenyalat en un 49% dels casos. En
canvi, es comprova que menys del 30% dels infants i joves realitzen
activitats de tipus formatiu.

- En segon lloc, es constata una diferència entre les motivacions que
assenyalen els pares i mares i la demanda real d’activitats en el cas de
les activitats d’acompanyament, guarda i custòdia. Aquest tipus d’activitat
té una demanda important, donat que són utilitzades per un 37,2% dels
nens i nenes. En canvi els pares i mares assenyalen de manera
minoritària que la necessitat de custòdia dels nens i nenes sigui un motiu
per a què els seus fills i filles facin activitats extraescolars. Les diferències
entre la resposta a les motivacions i la resposta a la pràctica real, al
respecte d’aquest àmbit, potser poden explicar-se per dos motius:
voluntat de les famílies de respondre de manera políticament correcta i
per desinformació. En el primer supòsit és possible que algunes famílies
entenguin que socialment pot ser percebuda de manera negativa la
utilització d’aquests serveis educatius no formals com a eina que faciliti la
conciliació de la vida laboral, escolar i familiar, i que la seva resposta
estigui condicionada per aquest fet. En el segon supòsit, és possible que
alguns pares i mares  no hagin tingut present a l’hora de donar resposta
al qüestionari el fet que el servei de menjador escolar, activitat en la qual
es concentra la major part de la demanda d’aquest tipus d’activitats, sigui
considerada com una activitat d’acompanyament, guarda i custòdia.

Tot i que majoritàriament les activitats més realitzades són les de tipus esportiu
i de lleure educatiu, l’accés a les activitats segons la seva tipologia
presenta diferències segons les característiques sociodemogràfiques i
socioeconòmiques de les famílies, que són reflex de desigualtats de
caràcter social.  Així doncs, les famílies residents en els districtes 1 i 4 (centre)
de la ciutat, aquelles que tenen un major capital cultural i aquelles en les quals
tots dos progenitors treballen més de mitja jornada, demanden en major
mesura que altres famílies, activitats relacionades amb la dansa, la música i el
teatre i activitats de lleure educatiu. En canvi, les famílies les quals resideixen
en els barris de la perifèria, les que tenen un capital cultural més baix i aquelles
en les quals treballa un sol progenitor, són usuàries en major mesura que altres
famílies, d’activitats esportives. L’accés desigual al tipus d’activitat que es
realitza és conseqüència de l’existència de desigualtats de caràcter social entre
les famílies. Al mateix temps aquest accés desigual a activitats de diferents
tipus pot ser origen de noves situacions de desigualtat, donat que el tipus
d’activitat realitzada pot influir en el desenvolupament personal dels infants i
joves i en l’adquisició de capacitats diferenciades que facilitin el seu accés
posterior al mercat laboral.
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Tipus d’entitats que ofereixen les activitats

Les famílies entrevistades són usuàries principalment de les activitats ofertes
per les escoles o AMPA’s, donat que un 41,28% de les activitats de les que són
usuàries s’organitzen i ofereixen des d’aquests centres i entitats de l’àmbit
educatiu.

En segon lloc les famílies s’adrecen a l’oferta d’activitats de les entitats i
associacions de Terrassa, en un 29,86 % dels casos.

En tercer lloc, un 17,81% de les activitats de les quals són usuàries les famílies
les ofereixen empreses privades.

GRÀFIC 13.  TIPUS D’ENTITATS QUE OFEREIXEN LES ACTIVITATS DE LES
QUE SÓN USUÀRIES LES FAMÍLIES
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Activitats a les quals accedeixen les famílies segons entitat oferent

Les famílies també accedeixen a diferents tipus d’activitats en funció de l’entitat
on s’adrecen:

• Així doncs, les principals activitats que s’ofereixen des de les escoles i/o
AMPA’s són les anomenades periescolars (acompanyament, guarda i
custòdia), fonamentalment l’activitat de menjador escolar, les quals suposen
un 32,7% de les activitats a les quals les famílies accedeixen des de
l’escola. En segon lloc a un 30,5% de les activitats que es desenvolupen a
l’escola són de caràcter esportiu, principalment natació, bàsquet i futbol. En
tercer lloc el 22,9% de les activitats extraescolars que es desenvolupen a
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les escoles són les relacionades amb el lleure educatiu infantil i juvenil,
bàsicament colònies escolars10 i casal d’estiu. Cal destacar el fet que tant
sols un 5,6% de les activitats de les que són usuàries les famílies a través
de l’escola.

• Les famílies que s’adrecen a les entitats i associacions de Terrassa en
busca d’activitats extraescolars realitzen bàsicament activitats esportives.
Un 51,9% de les activitats que ofereixen les entitats i associacions són
esportives, principalment natació, futbol i bàsquet. En segon lloc, un 31,3%
de les activitats de les quals les famílies són usuàries a través de les
entitats i associacions estan relacionades amb el lleure educatiu, sobretot
els casals que es realitzen en períodes no lectius (estiu, setembre i època
de Nadal).

• A les empreses privades que treballen en l’àmbit de les activitats
educatives no formals, les famílies s’adrecen principalment per realitzar
activitats acadèmiques i /o formatives. Un 38,3% de les activitats a les quals
accedeixen les famílies en l’oferta de les empreses privades són d’aquest
àmbit, i gairebé de manera exclusiva es concentren en la realització de
classes d’anglès. També s’adrecen a aquestes empreses per realitzar
activitats esportives, sobretot natació i arts marcials,  i aquelles relacionades
amb la dansa, la música i el teatre.

• L’oferta a la qual accedeixen els infants i joves a través dels equipaments
i/o entitats públiques són principalment les relacionades amb la dansa,
música i teatre, i les de lleure educatiu.

• En darrer terme l’oferta a la qual accedeixen les famílies a través
d’autònoms de manera particular es concentra en activitats acadèmiques
i/o formatives, principalment anglès i reforç escolar.

                                                
10 Cal tenir en compte que les colònies escolars en realitat no són activitats extraescolars donat que es
realitzen en període lectiu. Tot i així han estat incorporades perquè segons la percepció de les famílies
aquesta activitat es considerada com a extraescolar per les seves característiques
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TAULA 6. ACTIVITATS QUE DESENVOLUPEN ELS USUARIS SEGONS L’ENTITAT
OFERENT

Act.
d'acompanyament
escolar, guarda i

custòdia

Act.
acadèmiques
i/o formatives

Act.
esportives

Tècniques
artesanals i
artístiques

Dansa,
música i
teatre

Act. de lleure
educatiu
infantil i
juvenil

Tallers i
activitats
culturals

Escola /
AMPA 32,7 5,6 30,5 1,4 6,9 22,9 0,0 100

Empresa
privada 0,3 38,3 26,4 1,8 21,1 11,6 0,6 100
Equipament
o entitat
pública 0,0 6,7 20,9 0,6 40,5 31,3 0,0 100

Entitat/
associació 0,4 0,7 51,9 2,3 7,8 36,8 0,2 100

Altres
(autònoms i
particulars) 2,2 54,3 13,0 6,5 21,7 2,2 0,0 100

Entitat que
oferta
activitat

Base: 591 famílies   Lectura horitzontal dels resultats

Segons aquests resultats l’entitat a través de les qual les famílies
accedeixen a l’oferta d’activitats condiciona en part el tipus d’activitat
realitzada. Com s’ha constatat anteriorment les famílies majoritàriament opten
per ser usuàries de les activitats que oferta l’escola a través de l’AMPA. L’oferta
d’aquestes entitats és superior en activitats com les d’acompanyament, les
esportives i les de lleure educatiu i es mostra inferior en d’altres com les de
caràcter educatiu/formatiu. I són precisament les més ofertes des de les
AMPA’S les que més demanden les famílies.

Un apunt apart mereix el tractament respecte a les activitats
educatives/formatives. L’anàlisi de l’estudi de demanda sembla apuntar a que
les famílies puguin considerar que l’oferta d’aquestes activitats, gestionada des
de les AMPA’S, no els generi la mateixa confiança que l’oferta de les mateixes
gestionada per empreses privades. Tot i que, segons l’estudi de l’oferta,
aquestes activitats també són ofertes majoritàriament per les AMPA’S, les
famílies prefereixen accedir a les activitats educatives/formatives a través de
l’oferta de  les empreses privades, les quals aglutinen el 60,6% de la demanda
manifestada per les famílies

Cost adient de les activitats

Respecte al cost de les activitats, un 75% de les famílies entrevistades
manifesten que el preu mitjà adient a pagar mensualment per una activitat de
2 hores de duració a la setmana (8 hores mensuals) estaria al voltant dels 28
euros mensuals.
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TAULA 7. PREU MITJÀ ADIENT EN FUNCIÓ DE DIFERENTS VARIABLES

Preu mitjà aproximat adient a pagar mensualment per
una activitat de 2 hores setmanals 28,19

Famílies usuàries d'activitats educatives no formals Preu mitjà
adient

Si 28,43
No 26,63

Zona de residència Preu mitjà
adient

Centre 31,29
Perifèria 26,56

Nombre de fills/filles Preu mitjà
adient

1 29,74
2 27,88
3 25,20
4 24,17

Situació laboral pares Preu mitjà
adient

No treballen o Un progenitor no treballa o té jornada reduïda 26,70

Treballen tots dos progenitors més de mitja jornada 29,12

Nivell formatiu pares Preu mitjà
adient

Baix 23,91
Mitjà 29,42

Elevat 28,90

Tipus estructura familiar Preu mitjà
adient

Família monoparental 23,63
Família no monoparentall 28,68

Base: 512 famílies

Com es pot observar en la taula anterior existeixen algunes diferències entre
els preus mitjans adients manifestats per les famílies en funció de diferents
variables que poden influir o estar determinades per la seva situació
socioeconòmica. Així doncs, aquelles famílies que resideixen als districtes 1 i 4,
aquelles que tenen un menor número de fills/filles, aquelles en les quals
treballen tots dos progenitors, les que tenen un capital cultural mitjà o elevat i
aquelles en les que hi ha dos progenitors, manifesten preus adients de mitjana
més elevats. Si es té en compte les diferències manifestades en cada categoria
entre el preu més elevat i l’inferior la diferència no arriba a superar el 20%.
Concretament la diferència més elevada es dóna en el cas del nombre de fills,
en el que les famílies amb un fill donen de mitjana un preu adient un 18,7%
més elevat que les famílies de quatre fills.
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Tot i així, si aquestes diferències poden semblar poc significatives, si
s’aprofundeix en l’anàlisi de les dades, es copsa l’existència d’una línia que
divideix al col·lectiu de famílies segons el preu adient a pagar
mensualment per una activitat extraescolar. Gairebé la meitat (45,6%)
considera que el preu màxim adient no hauria de superar el 20 euros mensuals
per una activitat de dues hores setmanals. Per altra banda, s’identifica un
col·lectiu que aplega a una mica més de la meitat (54,4%) de famílies que han
donat resposta a aquesta qüestió, manifestant que el preu màxim adient és
superior als 20 euros.

GRÀFIC 14. POSICIONAMENT DE LES FAMÍLIES RESPECTE EL
PREU ADIENT DE LES ACTIVITATS
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Base: 511 famílies

Les característiques d’un i altre col·lectiu són diferents. En el col·lectiu de
famílies que  manifesten com a preu adient un màxim de 20 euros mensuals hi
ha una major proporció de famílies que resideixen als districtes perifèrics de la
ciutat, una major proporció de famílies en les quals només treballa un
progenitor o si treballen tots dos, un d’ells ho fa amb jornada inferior a la mitja
jornada, i una major proporció de progenitors amb un nivell formatiu baix. Són
doncs, famílies que podríem considerar que estan en una situació
socioeconòmica més precària. Per una altra banda, el col·lectiu de famílies que
manifesten com adient un preu superior als 20 euros compta amb una major
proporció de famílies dels districtes del centre, hi ha una major proporció de
famílies en les que treballen tots dos progenitors i tots dos ho fan en jornades
completes o superiors a la mitja jornada, i a més hi ha una major proporció de
progenitors amb nivells formatius elevats.

Segons això, es pot considerar que el preu de les activitats és un element
que condiciona l’accés a les activitats d’alguns col·lectius, provocant
situacions de desigualtat en l’accés que afecten a aquells que no poden
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accedir, però que també es produeixen entre els que accedeixen a
aquestes activitats, donat que no s’accedeix al mateix tipus d’activitats.

Les respostes recollides respecte al preu adient són més aviat un reflex de
l’elevat coneixement que manifesten els progenitors dels preus del mercat de
les activitats extraescolars, més que no pas el preu volgut per les famílies. Tot i
que l’abaratiment de les mateixes segurament seria quelcom ben rebut,
sobretot entre les famílies amb una situació socioeconòmica inferior, les
manifestacions respecte quin seria el preu adient mostren una elevada
equiparació amb el cost real de les activitats. El preu que de manera més
freqüent ha estat manifestat per les famílies com l’adient es troba entre els 20 i
els 30 euros.

Per altra banda, tot i que el cost econòmic de les activitats educatives no
formals suposa un condicionat al seu accés, el fet que el percentatge de
famílies que considerin que les activitats educatives no formals hagin de ser
gratuïtes o gairebé sigui baix respecte al copsat amb altres estudis similars - no
supera el 10% de les respostes, en aquest cas -, pot ser un indicador  del fet
que les famílies assumeixen que la realització d’aquestes activitats suposa un
cost, i que en part ha de ser assumit pels usuaris.

GRÀFIC 15. PREU APROXIMAT ADIENT A PAGAR  MENSUALMENT PER UNA
ACTIVITAT DE 2 HORES SETMANALS

Fins a 30 
euros
30,5%

Fins a 20 
euros
27,7%

Fins a 15 
euros
9,6%

Més de 40 
euros
11,9%

Fins a 40 
euros
11,9%

Fins a 10 
euros
6,1%Gratuït

2,3%

Base: 512 famílies



Les activitats educatives no formals com a element de competitivitat de la societat terrassenca / 39

2.3.2. Existència de demanda no satisfeta

Com s’ha vist en apartats anteriors11 el disseny del mecanisme de recollida
d’informació ha previst mesurar la incidència sobre la demanda de tres
aspectes concrets del mercat: la informació, el preu i la diversitat de l’oferta o la
seva adaptació a les necessitats dels usuaris. A partir de l’anàlisi de les
respostes recollides al respecte, s’ha comprovat que tots tres elements tenen
una incidència diferent en l’accés de les famílies a l’oferta d’activitats
educatives no formals. En el cas de la incidència del preu i de la diversitat de
l’oferta també s’ha pogut identificar i quantificar l’existència de bosses de
demanda no satisfeta. En aquest apartat, doncs, es vol aprofundir en aquests
desajustos entre l’oferta i la demanda, per tal de conèixer quin és l’abast de
l’existència d’aquesta demanda no satisfeta.

Activitats que no es fan per preu

El 41,0% de les famílies entrevistades manifesten que veuen limitat el seu
accés a les activitats extraescolars a causa del preu de les mateixes. Com ja
s’ha vist anteriorment, el preu provoca la impossibilitat d’accedir a l’oferta a un
7,4% de les famílies entrevistades i per altra banda influeix en la demanada
d’un 33,6% que si bé accedeix a l’oferta, ho fa de manera esbiaixada, donat
que no accedeix a totes les activitats previstes.

Majoritàriament, les activitats que es deixen de fer per motius econòmics són
les acadèmiques i/o formatives, en un 68,4% dels casos, seguides de les
esportives i de les relacionades amb la dansa, la música i el teatre, com es pot
copsar en el següent gràfic.

                                                
11 Apartat 3.1.4. d’aquest informe
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GRÀFIC 16. ACTIVITATS QUE NO ES REALITZEN PER PREU SEGONS TIPUS
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Segons aquestes dades, i analitzant les activitats que sí que es fan,  es copsa
el fet que les famílies que realitzen activitats però que a la vegada veuen limitat
el seu accés a l’oferta pel preu de les activitats, prioritzen majoritàriament la
realització d’activitats no relacionades amb l’àmbit acadèmic-formatiu, com per
exemple les esportives. Aquest és un comportament que es dóna a nivell
general sobretot en aquells col·lectius amb menor capital cultural i en les quals
treballa només un dels progenitors, o si ho fan els dos, almenys un d’ells
realitza com a màxim mitja jornada laboral.

Si es centra l’atenció en les activitats concretes que més es deixen de fer per
motius econòmics destaca principalment l’anglès, que es deixa de fer en un
38% dels casos en els que hi ha activitats que no es realitzen per preu. Si a
l’anglès s’afegeixen la resta d’idiomes que es deixen de practicar com a
activitat extraescolar per motius econòmics, s’arriba a un 49,3% dels casos en
els que es renuncia a realitzar un idioma com a activitat extraescolars a
causa del preu. En segon lloc destaca l’activitat d’informàtica, la qual es deixa
de fer en un 16,9% dels casos en els quals el preu es motiu de deixar de
realitzar activitats extraescolars. En tercer lloc destaca un 13,5% dels casos en
els quals la realització de música es veu afectada pel preu de la seva
realització. En quart lloc destaca un 11,4% dels casos que afirmen que
l’activitat a la que han de renunciar per qüestió del preu és la natació.

Les dades permeten copsar que una important part de les famílies veuen limitat
l’accés a les activitats a causa del preu. Al mateix temps, les activitats de
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caràcter acadèmic i/o formatiu, sobretot els idiomes i informàtica, són a les que
es  renuncia en major mesura a causa de motius econòmics, ja sigui
directament pel preu de l’activitat o bé perquè es prioritza la realització d’altre
tipus d’activitats per davant d’aquestes.  Existeix doncs una demanda  no
satisfeta per motius econòmics, que afecta en major mesura a famílies que pel
seu perfil sociodemogràfic - famílies amb un menor  nivell formatiu dels
progenitors i en les quals a nivell sociolaboral només un dels progenitors està
inserit amb una jornada laboral completa, aspecte que pot influir en el nivell de
recursos econòmics de la família - són susceptibles de trobar-se en una posició
de desavantatge  i/o desigualtat.

Activitats que no es fan per manca d’oferta

Un 15,1% de les famílies entrevistades manifesta que existeixen activitats
educatives no formals de les quals la família seria usuària però de les quals no
ho són perquè no s’ofereixen a Terrassa, o almenys aquestes famílies
consideren que l’oferta és escassa i això afecta a la seva demanda.

Les activitats a les quals aquestes famílies es veuen obligades a renunciar són
principalment:

- En un 9,3% dels casos les famílies manifesten que no poden accedir a
realitzar activitats extraescolars de música a causa de la manca
d’oferta.

- En un 8% dels casos es considera que el patinatge sobre gel pateix
manca d’oferta.

- En tercer lloc trobem el voleibol que es anomenat en un 6,7% dels
casos com a activitat que no es realitza per manca d’oferta.

- En quart lloc trobem tres activitats, que són citades en un 5,3% dels
casos respectivament: teatre, àrab i equitació.

L’estudi de l’oferta ens permet copsar que per gairebé totes aquestes activitats
existeix oferta a la ciutat de Terrassa o a les rodalies. Tant sols no s’ha
localitzat cap espai en el que es realitzi patinatge sobre gel, potser per manca
d’instal·lacions adients. Segons això, podem establir que la demanda no
satisfeta en aquest sentit ho està segurament per altres motius: per exemple en
alguns casos és possible que l’oferta no sigui suficient per la demanda existent,
com sembla que pugui ser el cas de l’activitat de música, segons les opinions
recollides. En altres casos és possible que la manca d’informació sobre les
activitats provoqui l’existència d’aquesta demanda no satisfeta.
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2.3.3. Demanda futura

Respecte a la demanada previsible manifestada per les famílies entrevistades,
cal destacar que un 85,6% de les famílies declara que la seva intenció és que
continuïn sent usuàries d’activitats extraescolars en els propers dos anys.
Segons aquestes dades, es pot considerar que globalment el percentatge de
famílies usuàries es mantindrà estable, encara que a aquest percentatge es
podria afegir fins a un 7,1% que manifesta dubtes sobre aquest aspecte.

GRÀFIC 16. PREVISIÓ REALITZACIÓ ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS (1)
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Base:  687 famílies

A partir de les respostes recollides es previsible que la demanda efectiva pugui
augmentar degut al fet que fins a un 42,65% de les famílies entrevistades
manifesten que la seva previsió es que en els propers dos anys seran usuàries
de les mateixes activitats que ja realitzen actualment, però a més també ho
seran d’altres que ara no realitzen.
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GRÀFIC 17. PREVISIÓ REALITZACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
(2)
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A partir d’aquestes manifestacions, la previsió de variació de la demanda es
situa en un augment del 23,5% en les activitats a desenvolupar en els
propers dos anys, passant de 2.518 activitats comptabilitzades a 3.111
activitats que realitzaran els fills i filles de les famílies entrevistades.

Segons el tipus d’activitat, les noves activitats a realitzar pels infants i joves en
els propers dos anys són principalment les de caràcter esportiu, seguides per
les acadèmiques o formatives i per les relacionades amb la música, la dansa
i el teatre. Les activitats que augmentaran la demanda segons les respostes
recollides seran les següents:

- En un 40,05% dels casos les famílies que realitzaran noves activitats
afirmen que els seus fills i filles realitzaran anglès.

- La segona activitat que augmentarà la demanda segons les famílies serà
la natació, com així se afirma en un 16,7% dels casos.

- Segons les respostes de les famílies, en tercer lloc augmentarà la
demanda de classes d’informàtica, en un 14% dels casos.

- Altres activitats que veuran augmentada la seva demanda seran el
futbol (11,7% dels casos), la música (10,5% dels casos) i el bàsquet
(7,8% dels casos).

Segons aquestes dades el major increment de la demanda es concentrarà
sobretot en algunes de les activitats que ja són les més demandades, com
esdevé en el cas de l’anglès, la natació, el futbol, la música i el bàsquet., el que
és indicador de la concentració de la demanda en unes determinades activitats.
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L’increment numèric i percentual que s’espera entre els usuaris i usuàries de
les vuit activitats més demandades actualment, apareix a la següent taula. En
la mateixa s’ha incorporat també l’increment que s’espera per a l’activitat
d’informàtica, respecte la qual es preveu un major augment de la demanda
respecte la seva demanda actual. També cal destacar els increments esperats
en l’activitat d’anglès, de gairebé un 70% respecte la demanda actual. Tota
manera caldria valorar fins a quin punt les manifestacions en aquest sentit,
sobretot en el cas de l’anglès i la informàtica, responen a un fet que
properament  es podrà constatar o si una part de les mateixes responen a la
declaració d’una voluntat de projecte educatiu de futur dels fills i filles.

TAULA 8. PREVISIÓ D’INCREMENT DE LA DEMANDA DE LES ACTIVITATS MÉS
DEMANDADES ACTUALMENT12

Activitat
Nens/es que

realitzen
activitat

% sobre total
usuaris

(954 nens/es)
Numèric Percentual

Menjador escolar 328 34,4 2 0,61
Casal estiu 274 28,7 4 1,46

Natació 237 24,8 62 26,16
Anglès 213 22,3 147 69,01
Música 170 17,8 38 22,35

Colònies escolars 158 16,6 6 3,80
Futbol 149 15,6 33 22,15

Bàsquet 135 14,2 24 17,78
Informàtica 26 2,7 47 180,77

Increment previst anys
2007-2008

Base:  257 famílies                 Lectura horitzontal dels resultats

A partir de les respostes recollides la demanda futura previsible de les famílies
segons el tipus de noves activitats a realitzar, principalment es centrarà en les
activitats esportives, en un 38,98 % dels casos, acadèmiques en un 18,64%,
dansa, música i teatre en un 18,64%, artístiques en un 10,17%, de lleure en
un 8,47% i d’acompanyament en un 1,69% dels casos manifestats.

En relació a la previsió d’augment de la demanda que es pugui derivar
d’aquestes dades cal recordar de nou, que les mateixes són representatives de
les famílies que han respost al qüestionari. Per aquesta raó, no es pot realitzar
una translació directa d’aquestes previsions a la realitat de Terrassa, tot i que si
es correcte prendre-les com a  indicador de tendències generals establertes a
la societat terrassenca.  Aquesta previsible tendència a l’alça en la utilització de
serveis educatius tindria lloc en una conjuntura de creixement continuat del

                                                
12 L’activitat d’informàtica ha estat incorporada a la taula per ser una de les quals s’espera major
increment, tot i no ser de les més demandades actualment.
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sector del Serveis educatius a Catalunya, en general, i també al Vallès
Occidental. Segons dades de l’IDESCAT aparegudes en un article13 relatiu als
sectors quinaris com a motor de desenvolupament a l’àrea metropolitana de
Barcelona, el nombre d’ocupats en el sector dels Serveis d’educació en el
Vallès Occidental ha registrat un augment del 73,98% passant de 10.714
ocupats l’any 1991 a 18.641 ocupats l’any 2001. Aquest creixement és superior
al 52,91% d’augment mitjà de l’ocupació registrat en el sector a Catalunya en
aquest període, i suposa un 14,6% del total registrat a Catalunya entre 1991 i
2001.  En aquesta conjuntura de creixement del sector dels Serveis d’educació,
sembla que les dades aportades per les famílies corroboren el fet que en el
futur encara es pot preveure un creixement a Terrassa del sector dedicat a les
activitats educatives no formals.

                                                
13 BARÓ. E, “La importància de l’ocupació en les activitats de serveis quinaris a Catalunya: evolució en el
període 1991-2001”, a LASUEN,J.R. i BARÓ,E. (2005) Sectors quinaris. Motor de desenvolupament de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Col·lecció prospectiva


