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3. L’ESTUDI DE L’OFERTA: ENQUESTA A
ENTITATS, ASSOCIACIONS I EMPRESES

3.1. CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ ENTREVISTADA

El sector de les activitats educatives no formals cada vegada més ha anat
ocupant els espais i temps dels infants i joves. La reducció en l’horari escolar,
les sovint llargues jornades laborals, i la incorporació de la dona al mercat
laboral, són elements que expliquen l’augment en la demanda d’aquests tipus
de serveis. A l’hora que, clarament cobreixen la necessitat de les famílies per
compatibilitzar la vida laboral i la cura i custòdia dels fills/es,  els serveis
extraescolars també es configuren actualment com activitats amb una clara
funció educativa que complementen la tasca docent.

De manera que en els darrers anys s’ha produït una creixent especialització
d’activitats educatives no formals, així com una gran diversitat d’agents
proveïdors d’aquest tipus de serveis. És per això que l’oferta d’activitats
extraescolars constitueix una realitat molt heterogènia i complexa en el municipi
de Terrassa, amb una gran diversitat d’entitats oferents, tipologia d’activitats
proposades i professionals que treballen en el sector.

Això implica certes dificultats a l’hora de fer una radiografia exhaustiva, tot i que
la informació recollida a partir dels seus principals promotors; entitats,
associacions, fundacions i empreses, permet conèixer millor quina és la
situació actual, i ajuda a descriure els comportaments i tendències futures en
l’oferta de l’educació no formal.

Com ja s’ha indicat anteriorment, un cop finalitzat el treball de camp, s’ha
contactat amb el 46% del total de les entitats/empreses localitzades en el
sector a partir de la resposta obtinguda per part de les mateixes entitats i de les
famílies.

Tanmateix la informació proporcionada mitjançant el qüestionari dissenyat, i per
tant de forma directa i més completa, s’ha obtingut per a un total de 41
entitats/empreses.

La resta d’informació de què es disposa, corresponent a 56 entitats/empreses,
s’ha extret de la consulta de fonts secundàries. És el cas de les activitats
ofertes des d’algunes escoles, tant públiques com privades, i des d’entitats de
lleure que no han respost a l’enquesta. D’elles, per a la gran majoria només
coneixem el tipus d’oferta, i en el cas de 16 entitats també es coneix el perfil
professional de les persones que desenvolupen la tasca d’atenció educativa.
A continuació, a la taula es mostren les diferents entitats segons la informació
com ha estat recollida per a cada una d’elles.
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TAULA 9. LLISTAT D’ENTITATS PARTICIPANTS EN L’ESTUDI DE L’OFERTA

ENTITAT FONT D'INFORMACIÓ

AMPA Liceo Egara Directa
Agrupament Escolta i Guia Torrent de les Bruixes Directa
Amics de les Arts i Joventuts Musicals Directa
AMPA Isaac Peral Directa
Andersen Directa
Assoc. Cultural Majorettes Can Palet II Directa
Assoc. Institut Privat d'Estudis Ibers Directa
Assoc. Folklòrica Cultural de Terrassa "Los pilares de
Aragón" Directa
Assoc. Juvenil Sarau Directa
Assoc. per a una escola inclusiva a Terrassa Directa
Assoc. Temps per l'Educació (TENO) Directa
Biblioteca Districte 2 Directa
Blanxart Directa
CE Boterut Directa
CEIP Pere Viver i Aymerich Directa
Centre Cívic President Macià Directa
Centre Esplai Ca n'Aurell Directa
Centre Esplai Can Parellada Directa
Centre Esplai Egara Directa
Club BMX Terrassa Directa
Club de Boxa Terrassa Directa
Creu Roja Joventut a Terrassa Directa
Diables de Terrassa Directa
Esbart Egarenc del CSC Directa
Esbart Terrassa de l'Agrupació Folklòrica Amunt i Crits Directa
Escola de billar Parera Directa
Escola Ramon Pont Directa
Espai Lúdic Directa
Esplai Club Amigos Directa
Fundació Torre del Palau Directa
Gimnàs Virgin Active Directa
Grup Èter Directa
INSOC-Centre Esplai Guadalhorce Directa
International House Terrassa, S.L. Directa
L'encaix Directa
Ludoteca Tocatimbal Directa
Penya Ciclista Nicky's Directa
Pla de Desenvolupament Comunitari Directa
Salt Idiomes Directa
Unió Atlètica de Terrassa Directa
Xerinola Imaginació i Rialles S.L. Directa
Airina Indirecta
Can Jofresa Indirecta
Cau Sant Pau Indirecta
Cavall Bernat Indirecta
CEIP Agustí Bartra Indirecta
CEIP Antoni Ubach i Soler Indirecta
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ENTITAT FONT D'INFORMACIÓ

CEIP Can Roca Indirecta
CEIP Can Roca II Indirecta
CEIP El Vallès Indirecta
CEIP Font de l'Alba Indirecta
CEIP França-Terrassa Indirecta
CEIP Francesc Aldea Indirecta
CEIP Germans Amat Indirecta
CEIP Joan XXIII Indirecta
CEIP Josep Ventalló i Ventró Indirecta
CEIP La Roda Indirecta
CEIP Lanaspa-Giralt Indirecta
CEIP Les Arenes Indirecta
CEIP Mare de Déu de Montserrat Indirecta
CEIP Marià Galí Indirecta
CEIP Pau Vila i Dinarès Indirecta
CEIP Ramón y Cajal Indirecta
CEIP Salvador Vinyals Indirecta
CEIP Sant Llorenç de Munt Indirecta
CEIP Torresana Indirecta
Centre Esplai 0,5 del Sant Esperit Indirecta
Centre esplai Bonaire Indirecta
Centre Esplai Can Palet Indirecta
Centre Esplai El Globus Indirecta
Centre Esplai El Tabal Indirecta
Centre Esplai Esquellot Indirecta
Centre Esplai Fàbrica Can Tusell Indirecta
Centre Esplai Llar Sagrada Flia de la Cogullada Indirecta
Centre Esplai Nerpió Indirecta
Centre Esplai Sant Valentí Indirecta
Centre Esplai Tremola Indirecta
Centre Esplai Tum Tum Indirecta
Cingle Indirecta
Col·legi Mare de Déu del Carmen Indirecta
Col·legi Santa Teresa de Jesús Indirecta
Col·legi Vedruna Indirecta
Escola El Cim Indirecta
Escola Pia de Terrasa Indirecta
Esplai Les Arenes Indirecta
FPEUB- Col·legi Joaquima de Vedruna Indirecta
Grup Colònies Ca n'Anglada Indirecta
L'Avet Indirecta
Liceo Egara Indirecta
Ludoteca Can Jofresa Indirecta
Nicolau Copèrnic Indirecta
Petit Estel-La Nova Indirecta
Sagrat Cor de Jesús Indirecta
Sant Domènec Savio Indirecta
Sant Josep de Calassanç de Terrassa Indirecta
Tecnos Indirecta
Torre del Palau Indirecta
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GRÀFIC 18. TIPUS D’ENTITATS/EMPRESES PARTICIPANTS EN L’ESTUDI
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3.2. OFERTA D’ACTIVITATS EDUCATIVES NO FORMALS A TERRASSA

3.2.1 Activitats no formals destinades a la població de 0 a 18 anys

Activitats ofertes

A Terrassa existeix una oferta àmplia i heterogènia d’activitats educatives
no formals. Malgrat la informació recollida no correspon a la pràctica totalitat
d’entitats/empreses del sector, es pot afirmar, que la proposta d’activitats
canalitzada des dels diferents agents socials participants en la recerca, mostra
una fotografia molt aproximada de l’oferta existent.

En aquest sentit, s’han recollit  fins a un total de 115 activitats diferents. Això
suposa que l’oferta total d’activitats recollides sigui d’un total de 516
propostes.

A continuació es mostra el llistat de les diferents activitats que ofereixen les
entitats, associacions i empreses que han respost al qüestionari, segons l’ordre
en què presenten un ventall més ampli de propostes diferents al territori.

L’oferta d’activitats es presenta molt concentrada en unes poques
activitats, aspecte que coincideix també amb les dades obtingudes al respecte
en l’estudi de demanda. Les nou activitats amb més presència configuren
gairebé el 40% de l’oferta d’activitats educatives no formals. Entre elles es
troben en primer lloc els esports de bàsquet, natació i futbol, el teatre com a
activitat artística, i l’esplai de dissabte i el casal d’estiu com a activitats
d’acompanyament, guarda i custòdia.
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Mentre que la resta de propostes es distribueix entre una gran diversitat
d’activitats i amb una presència d’opcions més minoritària.

TAULA 10. LLISTAT D’ACTIVITATS EDUCATIVES NO FORMALS OFERTES A TERRASSA
ACTIVITAT Nº de propostes diferents per

a cada activitat Percentatge

1 Bàsquet 30 5,81
2 Teatre 28 5,43
3 Esplai dissabte 25 4,84
4 Natació 23 4,46
5 Casal estiu 22 4,26
6 Futbol 22 4,26
7 Iniciació esport 20 3,88
8 Anglès 18 3,49
9 Informàtica 17 3,29
10 Hip-hop 13 2,52
11 Manualitats 13 2,52
12 Musica 11 2,13
13 Patinatge 11 2,13
14 Esplai diari 11 2,13
15 Acollida 10 1,94
16 Dansa 10 1,94
17 Ludoteca 10 1,94
18 Aeròbic 8 1,55
19 Handbol 8 1,55
20 Colònies estiu 7 1,36
21 Esplais sense especificar 7 1,36
22 Casal hivern-nadal 6 1,16
23 Balls 6 1,16
24 Activitats per petits 6 1,16
25 Coral 5 0,97
26 Escacs 5 0,97
27 Excursionisme, senderisme, rutes 5 0,97
28 Gimnàstica 5 0,97
29 Reforç estudi 5 0,97
30 Campaments sense especificar 4 0,78
31 Campaments estiu 4 0,78
32 Casal diari 4 0,78
33 Casal primavera-setmana santa 4 0,78
34 Casal setembre 4 0,78
35 Hora del conte 4 0,78
36 Tennis taula 4 0,78
37 Voleibol 4 0,78
38 Esport sense especificar 4 0,78
39 Menjador escolar 4 0,78
40 Tallers tècniques estudi 4 0,78
41 Colònies escolars 3 0,58
42 Colònies esplai 3 0,58
43 Guitarra 3 0,58
44 multimèdia 3 0,58
45 Biblioteca 3 0,58
46 Activitats sense especificar 3 0,58
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ACTIVITAT Nº de propostes diferents per
a cada activitat Percentatge

47 Tallers recerca de feina 3 0,58
48 Accés informació i recursos diversos 3 0,58
49 Espai per joves 3 0,58
50 Arts marcials 2 0,39
51 Funky 2 0,39
52 Hoquei 2 0,39
53 Tennis 2 0,39
54 Mini-tennis 2 0,39
55 Ciclisme 2 0,39
56 Centre obert 2 0,39
57 Futbol sala 2 0,39
58 Aula estudi 2 0,39
59 Tallers mediambientals 2 0,39
60 Tallers sense especificar 2 0,39
61 Psicomotricitat 2 0,39
62 Alemany 1 0,19
63 Atletisme 1 0,19
64 Camps de treball 1 0,19
65 Cangurs 1 0,19
66 Colònies amb idiomes 1 0,19
67 Colònies setmana santa 1 0,19
68 Costura 1 0,19
69 Dansa/jazz 1 0,19
70 Dansa ventre 1 0,19
71 Diables 1 0,19
72 Diverjudo 1 0,19
73 Estades estranger amb curs idioma 1 0,19
74 Expressió corporal 1 0,19
75 Flamenc 1 0,19
76 Francès 1 0,19
77 Gim-jazz 1 0,19
78 Hoquei patins 1 0,19
79 Judo 1 0,19
80 Korfball 1 0,19
81 Majorettes 1 0,19
82 Padel 1 0,19
83 Sardanes 1 0,19
84 Sevillanes 1 0,19
85 Taekwondo 1 0,19
86 Violi 1 0,19
87 Català 1 0,19
88 Català per la família 1 0,19
89 Àrab i amazigh 1 0,19
90 Curs llengua i cultura iber 1 0,19
91 Curs monitors 1 0,19
92 Esplai per joves discapacitats 1 0,19
93 Extraescolars sense especificar 1 0,19
94 Laud 1 0,19
95 Ludoteca en angles 1 0,19
96 Kumon 1 0,19
97 Formació en el lleure 1 0,19
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ACTIVITAT Nº de propostes diferents per
a cada activitat Percentatge

98 Jota 1 0,19
99 Bandúrria 1 0,19

100 Boxa 1 0,19
101 Billar 1 0,19
102 Canto jota 1 0,19
103 Servei migdia 1 0,19
104 Tallers lectura 1 0,19
105 Taller art 1 0,19
106 Taller cultures juvenils 1 0,19
107 Orquestra percussió 1 0,19
108 Taller presentació 1 0,19
109 Hoquei herba 1 0,19
110 Nans 1 0,19
111 Sortides temàtiques 1 0,19
112 Projectes solidaris cooperació 1 0,19
113 Amc Barracons 1 0,19
114 Aventura 1 0,19
115 Taller normes comportament 1 0,19

TOTAL 516 100,00
Base 97: entitats/empreses del sector

Tipologia d’activitats ofertes

Per tal de presentar aquest llistat de forma més sintetitzada i resumida, s’ha fet
una classificació segons el tipus d’activitat (veure annex). D’acord amb aquesta
tipologia, la distribució de l’oferta es concentra en les activitats esportives i
les activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, acumulant el 63,4% de la
mateixa. A continuació les segueixen les activitats relacionades amb la dansa,
la música i el teatre en un 14,7%, així com les activitats acadèmiques i/o
formatives, amb un 13,6%.
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GRÀFIC 19. TIPUS D’ACTIVITATS OFERTES A TERRASSA
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Del que es desprèn que, per a Terrassa, es dóna un ajust important entre el
que sol·liciten els més petits i les propostes d’activitats ofertes al
municipi, malgrat existir alguns buits no coberts que ja s’han analitzat
mitjançant la informació recollida de les famílies.

Les activitats esportives de natació, futbol i bàsquet, paral·lelament a les
activitats d’educació en el lleure; casal d’estiu i esplai de dissabte; i l’anglès, es
troben també entre els activitats extraescolars més utilitzades pels nens i nenes
de les famílies entrevistades.

3.2.2. Agents socials proveïdors d’activitats educatives no formals

Les fonts de dades consultades permeten constatar que hi ha un ventall
d’agents molt divers que desenvolupa activitats relacionades amb les propostes
educatives no formals a Terrassa.

La radiografia realitzada de l’oferta, però també a partir de les dades de
demanda pel que fa als promotors d’aquest tipus de serveis educatius, permet
constatar que la funció educadora ha traspassat els murs dels centres escolars,
i la formació al llarg de la vida s’ha convertit en el principi fonamental per al
desenvolupament integral de les persones i de les societats modernes. Es per
això que el temps lliure, i com s’ocupa aquest, ha adquirit una importància
cabdal.
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En aquest context, apareixen cada vegada més iniciatives, des de l’àmbit públic
com privat, que ofereixen serveis educatius que responen a aquestes
necessitats de formació integral de la persona. Es produeix una creixent
especialització d’activitats, i en conseqüència, una important diversitat d’agents
socials que encapçalen les diferents propostes.

Tanmateix, la manca de dades sistematitzades sobre el total d’agents que
ofereixen aquest tipus de serveis, així com la variació en el nombre de grups
que s’obren i es tanquen per a cada activitat en funció del nombre de
matriculats, fa adoptar certes precaucions a l’hora de fer una quantificació
detallada sobre el volum de l’oferta.

Com ja s’ha apuntat anteriorment, la informació s’ha obtingut per a un total de
97 entitats, associacions i empreses que programen algun tipus d’activitat no
formal en el territori de Terrassa.  El 48,5% són centres escolars i associacions
de pares i mares, seguit de les entitats de lleure educatiu infantil i juvenil, que
configuren el 25,8%. La resta d’organitzacions es distribueixen entre les entitats
culturals i associacions de veïns, els equipaments municipals, les entitats
relacionades amb activitats de dansa i esport, i en darrer lloc l’empresa privada
pertanyent al sector.

D’acord amb aquesta classificació d’entitats i empreses del sector, s’observa
com l’oferta està centralitzada de forma important en les escoles i AMPAs,
assolint un percentatge del 57,6%.

GRÀFIC 20. VOLUM D’ACTIVITATS OFERTES PER TIPUS
D’ENTITAT/EMPRESA PROVEÏDORA
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De fet, en analitzar l’oferta en funció de cada categoria d’activitats, les escoles i
les AMPAs són qui canalitzen majoritàriament les propostes d’activitats
d’acompanyament, guarda i custodia; les formatives i acadèmiques; les
esportives; les artístiques i les relacionades amb la dansa, la música i el teatre,
superant en cada cas el 50% del total de propostes ofertes.

Només les activitats de lleure educatiu són les que s’organitzen des d’entitats el
propi sector en el lleure, en un 57,7%, així com els tallers i activitats culturals,
on estan presents aquestes entitats i altres de tipus cultural.

TAULA 11. DISTRIBUCIÓ DE L’OFERTA ENTRE ELS DIFERENTS TIPUS D’ENTITAT
OFERENTS

Entitats
lleure

educatiu
infantil i
juvenil

Empresa
privada

Entitats
culturals i

associacio
ns veïnals

Entitats
dansa i
esport

Equipamen
ts

municipals
Escoles i
AMPAs Total

Activitats
acompanyame
nt escolar,
guarda i
custodia

12,5 18,8 - - - 68,8 100,0

Activitats
academiques
i-o formatives

8,6 18,6 5,7 - 8,6 58,6
100,0

Activitats
esportives 5,8 4,7 0,5 3,2 0,0 85,8

100,0

Tècniques
artesanals i
artístiques

6,7 20,0 20,0 - - 53,3
100,0

Dansa, música
i teatre 6,6 11,8 15,8 2,6 2,6 60,5

100,0

Activitats
lleure educatiu
infantil i juvenil

57,7 16,8 6,6 - 1,5 17,5
100,0

Tallers i
activitats
culturals

50,0 - 12,5 - 12,5 25,0
100,0

Activitats
sense
especificar

50,0 - - - - 50,0
100,0

Base: 516 propostes d’activitats no formal.  Lectura horitzontal dels resultats

Donat el pes que tenen els centres educatius en la canalització de l’oferta
educativa no formal, s’analitzen a continuació les diferències existents entre
l’educació infantil i primària i la secundària, així com el tipus d’activitats que
recullen les escoles públiques enfront les privades.

Les dades constaten una major oferta en els CEIPs, ja siguin públics o privats,
que canalitzen el 77,8% del total d’activitats proposades des dels centres. I són
quin ofereixen un ventall més ampli de serveis.

Els centres d’infantil i primària públics i privats coincideixen en dibuixar el
mateix mapa d’activitats més ofertes, amb lleugeres diferències percentuals: les
esportives; les relacionades amb la dansa, música i teatre; i les acadèmiques.
Destaca, però, l’escola pública per oferir una oferta més diversificada i àmplia,
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ja que dobla a la privada en la prestació de serveis de lleure educatiu i
d’acompanyament escolar, guarda i custòdia.

Respecte els centres de secundària, l’oferta és molt més limitada, i es
concentra en les activitats esportives, sobretot en el cas dels privats. Li
segueixen les activitats de dansa, música i teatre, i a continuació, les
acadèmiques. En aquest cas amb major presència dels centres públics que
dels privats.

TAULA 12. OFERTA EXISTENT ALS CENTRES EDUCATIUS SEGONS TIPUS
D’ACTIVITAT

CEIP privat CEIP públic IES públic IES privat
Activitats acompanyament
escolar, guarda i custodia 3,48 6,03 - -

Activitats acadèmiques i-o
formatives 17,39 12,07 12,50 9,52

Activitats esportives 52,17 49,14 66,67 71,43

Tècniques artesanals i
artístiques 5,22 1,72 - -

Dansa, música i teatre 14,78 13,79 20,83 19,05

Activitats lleure educatiu infantil
i juvenil 6,96 13,79 - -

Tallers i activitats culturals - 1,72 - -

Activitats sense especificar - 1,72 - -

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00
Total 38,7 39,1 8,1 14,1

Base: 297 propostes d’activitats no formals

Pel que fa al grau d’especialització de cada tipus d’entitat/empresa, són
també les escoles qui ofereixen un ventall més ampli d’activitats. També tenen
una oferta diversificada les entitats del lleure, però numèricament no són tan
significatives en el conjunt de la proposta d’activitats de la ciutat.

Seguint amb els serveis prestats des dels centres educatius, més de la meitat
de les activitats que ofereixen són de tipus esportiu (54,9%), seguides de les
vinculades a la dansa, el teatre i la música (15,5%) i les
formatives/acadèmiques (13,8%). Tot i que de forma més minoritària, també
organitzen activitats d’altre tipus com de lleure educatiu, artístiques i culturals.

Aquestes són dades que corroboren els resultats obtinguts per a l’any 1999, a
nivell de tot Catalunya, mitjançant l’enquesta administrada per la FAPAC al
conjunt de centres escolars. Segons les conclusions de l’estudi es constata el
protagonisme de les activitats esportives, concretament la natació, el futbol i el
bàsquet eren les activitats que més s’oferien des de les escoles. Així mateix
com altres tipus d’activitats més acadèmiques, com l’anglès, la informàtica, o el
teatre.
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Cal destacar que malgrat les activitats relacionades amb l’acompanyament,
guarda i custòdia no representen un percentatge important respecte el conjunt
de l’oferta que fan les escoles/AMPAS, són aquestes entitats educatives qui
centralitzen aquests serveis. Això ve explicat pel fet que es tracta d’activitats
periescolars, com el menjador escolar i l’hora matinal d’acollida, la qual cosa
determina la necessitat que es desenvolupi des del centre educatiu.
La iniciativa privada mercantil és un altre agent que s’ha incorporat darrerament
en el sector i ha diversificat la seva activitat econòmica oferint diferents tipus
d’activitats, atenent a les necessitats socials del municipi. Ofereix principalment
activitats de caràcter formatiu (21,7%) i de lleure educatiu (38,3%). I en canvi
no ha entrat en l’àmbit de les activitats culturals i els tallers.

D’altra banda, les entitats de lleure educatiu infantil i juvenil, així com les
entitats culturals i associacions veïnals intervenen també en l’organització de
diferents tipus d’activitats.

El sector del lleure proposa activitats de lleure educatiu en un 71,8%, i la resta
de la seva oferta es distribueix entre activitats esportives, acadèmiques,
culturals i les relacionades amb la dansa, música i teatre.

Les entitats culturals i associacions veïnals distribueixen principalment les
seves propostes entre les accions de dansa, música i teatre i el lleure, seguides
de les formatives, artístiques i artesanals.

En darrer lloc, les entitats de dansa i esport tenen una oferta molt clara en
aquests dos àmbits. Com també és el cas dels equipaments municipals, que
acullen en les seves instal·lacions activitats acadèmiques (com pot ser el cas
d’una biblioteca de districte) o de lleure i de dansa, música i teatre, en el cas
dels centres cívics.
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TAULA 13. NIVELL D’ESPECIALITZACIÓ DE LES ENTITATS SEGONS TIPUS D’ACTIVITAT
OFERTA

Entitats lleure
educatiu

infantil i juvenil

Empresa
privada

Entitats
culturals i

associacions
veïnals

Entitats
dansa i
esport

Equipaments
municipals

Entitats i
associacions

educatives

Activitats
acompanyament
escolar, guarda i
custodia

1,8 5,0 - - - 3,7

Activitats
academiques i-o
formatives

5,5 21,7 13,3 - 54,5 13,8

Activitats esportives 10,0 15,0 3,3 75,0 - 54,9

Tècniques artesanals i
artístiques 0,9 5,0 10,0 - - 2,7

Dansa, música i teatre 4,5 15,0 40,0 25,0 18,2 15,5

Activitats lleure
educatiu infantil i
juvenil

71,8 38,3 30,0 - 18,2 8,1

Tallers i activitats
culturals 3,6 - 3,3 - 9,1 0,7

Activitats sense
especificar 1,8 - - - - 0,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Base: 516 propostes d’activitats no formals

3.2.3. Volum de l’oferta disponible i l’oferta coberta

Un altre element a conèixer pel que fa al volum d’oferta en el sector, és el
nombre de places disponibles per a infants i joves de 0 a 18 anys, i de quina
forma aquesta oferta dóna resposta a la totalitat de possibles usuaris i usuàries.

Per començar, a Terrassa, per a l’any 2005, la població situada en aquest
interval d’edat es corresponia a un total de 39.055 persones.

A partir de la informació que han aportat les entitats, el 18,4% de les propostes
no tenen limitació de places. I les restants ofertes cobreixen una mitjana de
gairebé 57 places per proposta.

Segons aquestes dades, es pot calcular de forma aproximada que el volum de
l’oferta es mou en xifres al voltant de les 29.400 places, tenint en compte que
només s’està fent referència a la meitat de les entitats que s’han identificat en
el mapa d’oferta.

Respecte a la cobertura real que dóna aquesta oferta, el volum d’inscrits per
activitat (s’ha obtingut resposta per 20,6% de les activitats en actiu), és d’una
mitjana de 34 infants i/o joves matriculats per a cada proposta.
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Segons això, la demanda no acabaria de cobrir les places ofertes, la qual cosa
ens pot indicar que a la ciutat de Terrassa s’ofereix un programa d’activitats
prou ampli a priori. No obstant, en comprovar els resultats obtinguts en l’anàlisi
de la demanda, les conclusions apunten algunes matisacions. Una primera
apreciació a partir de la resposta de les famílies, és que hi ha un petit volum de
famílies que, malgrat l’oferta existent, no veuen respostes les seves demandes,
i per tant no són usuàries d’aquest programa d’activitats. I una segona
matisació rau en el fet que el cost de l’activitat deixa a algunes famílies fora
d’aquest àmbit i per tant, malgrat existir places suficients, afirmen tenir
dificultats perquè els seus fills/es accedeixin. Sigui per una raó o per una altra,
queda clar que aquesta no cobertura de l’oferta existent sembla indicar
l’existència de desigualtats importants en  l’accés dels infants i joves a aquest
espai educatiu.

Tanmateix, després d’haver analitzat les dades recollides i fer un intent
d’aproximació a la quantificació de l’oferta, continua essent difícil aquest
exercici de mesura. Per les característiques que presenta el sector, cal tenir en
compte que sovint l’oferta és variable i s’ajusta a la demanda real obrint o
tancant grups en funció del volum d’inscrits a l’activitat. Per tant, es tracta d’una
oferta altament determinada per la demanda de les famílies i el volum d’infants
i joves.

3.2.4. Franja d’edat dels destinataris a qui s’adrecen les activitats educatives no
formals

Atenent a aquelles activitats amb una programació més àmplia en el municipi
de Terrassa, es pot afirmar que es tracta d’activitats que s’adrecen a gairebé
totes les franges d’edat, especialment les esportives i les d’acompanyament,
guarda i custòdia, com indica la taula següent. Les acadèmiques s’ofereixen a
partir dels 6 anys, moment en què  els infants inicien la primària.
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TAULA 14. FRANJA D’EDAT COBERTA PER LES
ACTIVITATS MÉS OFERTES AL TERRITORI

ACTIVITAT FRANJA D'EDAT
Bàsquet De 3 a 18 anys

Teatre Totes les edats

Esplai dissabte De 3 a 18 anys*

Natació De 2 a 14 anys

Casal estiu De 3 a 16 anys*

Futbol De 4 a 18 anys

Iniciació esport A partir dels 3 anys

Anglès A partir dels 6 anys

Informàtica A partir dels 6 anys
* Activitats que també presenten un programa especial per a
persones discapacitades

Per tipus d’activitats, queden cobertes totes les franges d’edat amb l’oferta
descrita. Només s’aprecia un cert buit en aquelles englobades en les activitats
artístiques i artesanals, on no es descriu una oferta adreçada als joves entre 12
i 18 anys.

Tanmateix, aquest buit queda cobert a Terrassa per les activitats incloses en el
que es coneix com a  Districte Jove. Aquest és un projecte municipal per a gent
jove de Terrassa, amb edats compreses entre 12 i 18 anys, en el qual
s’organitzen activitats diverses (tallers i cursos de teatre, cuina, música, etc.)
des dels centres cívics municipals.

3.2.5. Lloc de realització de les activitats no formals

Un altre element significatiu de l’oferta és l’espai on es realitza. Es disposa
d’informació per al 42,1% de les propostes educatives recollides.

En aquest sentit, una primera dada a destacar és que la majoria de les
propostes es porten a terme en els mateixos espais de l’organització
prestadora del servei. I en segon lloc, un altre dels espais més utilitzats són els
centres educatius. De fet aquests equipaments ofereixen les condicions
adequades per aquest tipus d’activitats.

A continuació es pot veure com es distribueix el conjunt de l’oferta en funció
dels espais utilitzats.
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GRÀFIC 21. ESPAIS DE REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS OFERTES (%)
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Base: 215 entitats/empreses
* S’inclouen espais propietat de l’organització promotora de l’activitat i espais de les entitats cedits per
l’administració, utilitzats de forma permanent.
**Es tracta d’activitats que es realitzen a cases de colònies, albergs o bé a l’estranger per un període
de temps molt determinat.

Si s’analitza la distribució dels tipus d’activitats segons els espais en els
quals es realitzen majoritàriament, el 71,6% de les activitats relacionades amb
el lleure infantil i juvenil es realitzen en les pròpies entitats encarregades
d’organitzar-les, doncs es tracta fonamentalment d’entitats de lleure educatiu i
empreses privades. El mateix passa amb les activitats culturals, les
acadèmiques/formatives o les artístiques, que es desenvolupen en les
empreses encarregades d’oferir aquests serveis.

En canvi, les activitats esportives i les relacionades amb la dansa, la música i el
teatre es distribueixen més entre diferents espais de la ciutat. Cobren en aquest
sentit rellevància els centres educatius i els equipaments municipals, recollint
part d’aquesta oferta.

En relació al tipus d’entitat/empresa prestadora del servei, l’ús que fan dels
espais ve molt determinat per la naturalesa de l’entitat.

L’empresa privada, així com les entitats del sector del lleure, fan ús de les
seves pròpies instal·lacions i espais a la ciutat, com també de forma important,
dels centres educatius, on ja es realitzen totes les activitats extraescolars
ofertes des de l’escola.

L’ús dels equipaments municipals es dóna en aquelles activitats organitzades
des dels espais municipals (centres cívics, biblioteques) o bé per entitats de
dansa i esport, o entitats culturals i associacions veïnals amb el seu programa
d’activitats. Cal destacar que en aquests casos les activitats, la gran majoria,
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cobreixen totes les franges d’edat14.

En darrer lloc, les escoles que han respost el qüestionari utilitzen els espais
dels centres educatius en molts casos per a les activitats que organitzen.
Tanmateix, per aquelles per a les quals només es disposa d’una descripció de
les activitats extraescolars programades i realitzades, no s’ha pogut conèixer
quines es realitzen fora del centre, especialment per aquelles de tipus
acadèmiques en les quals es dóna algun tipus d’externalització en el servei.

3.2.6. Entitat gestora de l’activitat

Les entitats i empreses entrevistades presenten una oferta d’activitats que
majoritàriament organitzen i gestionen elles mateixes.

GRÀFIC 22. RESPONSABLE DE LA GESTIÓ DE L’ACTIVITAT OFERTA

Entitat oferent
84,6%

Altres entitats
3,1%

Empresa 
privada 
externa
7,7%Administració

4,6%

Base: 130 propostes d’activitats no formals

Tant sols en el cas de les AMPAS i escoles que ofereixen activitats
extraescolars, s’observa que recorren a altres entitats perquè els organitzin i
realitzin bona part de les activitats que ofereixen (42,9%).

D’altra banda, cal destacar que les activitats ofertes des dels equipaments
municipals, relatives a una biblioteca municipal i un centre cívic de la ciutat,
presenten una major flexibilitat en la seva contractació. S’observa com en un
45,5% és l’administració l’encarregada de la gestió, però com la resta de

                                                
14 Es troben aquí incloses activitats que ofereixen equipaments com és una biblioteca de districte o un
centre cívic, i que s’adrecen a tota la població, sense distinció d’edats.
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propostes es distribueix en un mateix percentatge entre el sector privat i altres
entitats del municipi.  Es tracta d’activitats com cursos i tallers monogràfics
relacionats amb la llengua, la recerca de feina, Internet, ús de la biblioteca o
l’hora del conte, que s’ofereixen des de la biblioteca municipal, en ocasió amb
personal de la pròpia entitat o bé amb personal professional subcontractat; o
activitats de música, teatre i esplai que el Centre Cívic ofereix mitjançant la
contractació d’una empresa externa.

TAULA 15. RESPONSABLE DE LA GESTIÓ DE L’ACTIVITAT SEGONS ENTITAT QUE
L’OFERTA (%)

Entitat oferent Administració Empresa privada
externa

Altres
entitats TOTAL

Entitats lleure educatiu
infantil i juvenil 100,0 - - - 100,0

Empresa privada 97,3 - 2,7 - 100,0

Entitats culturals i
associacions veïnals 100,0 - - - 100,0

Entitats dansa i esport 100,0 - - - 100,0

Equipaments
municipals 45,5 27,3 27,3 100,0

Escoles i AMPA’s 42,9 7,1 42,9 7,1 100,0

Total 84,6 4,6 7,7 3,1 100,0
Base: 130 propostes d’activitats no formals

D’altra banda, pel que fa al tipus d’activitats, aquelles relacionades amb la
dansa, la música i el teatre, les d’acompanyament i custòdia, les esportives, i
alguna oferta d’educació en el lleure, són aquelles en què es produeix algun
tipus de subcontractació per part de l’entitat promotora cap a una empresa
privada.

Cal destacar que per a totes aquelles activitats ofertes des de les escoles, i
entre elles el cas de les activitats formatives, les dades recollides no permeten
conèixer si les AMPAS les organitzen per sí mateixes o bé es dóna
l’externalització del servei.
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3.2.7. Fonts de finançament a les propostes d’activitats ofertes

A partir de la informació recollida, es disposa de dades referents al finançament
per al 7,7% de les diferents propostes d’activitats recollides al territori.

D’elles, un 67,5% reben algun tipus de subvenció. Entre les que manifesten
rebre algun tipus de subvenció per a desenvolupar les activitats educatives no
formals, destaquen principalment els ajuts que estan adreçats a la subvenció
d’activitats de lleure educatiu i a la realització d’activitats de caire esportiu.

GRÀFIC 23. DISTRIBUCIÓ DE LES SUBVENCIONS SEGONS
TIPUS D’ACTIVITAT (%)
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Les diferents entitats que ofereixen activitats educatives no formals accedeixen
de manera diferenciada a les subvencions. Segons les dades disponibles, són
majoritàriament les entitats de lleure educatiu infantil i juvenil aquelles que
accedeixen en major mesura a subvencions, seguides en segon lloc per les
entitats i associacions vinculades als centres educatius, com es pot observar en
el següent gràfic.
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GRÀFIC 24. DISTRIBUCIÓ DE LES SUBVENCIONS REBUDES
SEGONS ENTITAT PROVEÏDORA (%)
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Aquesta  situació pot tenir lloc per almenys dos motius:

- Per una banda, l’existència d’activitats subvencionables i d’altres que no
ho  són, és un condicionant a l’accés a les subvencions.

- Per altra banda, la manca de coneixement de l’oferta existent de
subvencions limita l’accés a les mateixes de moltes entitats que realitzen
activitats educatives no formals que podrien ser subvencionables en
part.

Pel que fa als organismes proveïdors de les subvencions, a partir de les
respostes recollides, es pot parlar de l’administració local com a principal entitat
finançadora. En un 47,5% de les propostes és l’Ajuntament de Terrassa qui
subvenciona l’activitat. D’altra banda també cal destacar el govern autonòmic, i
la presència de l’entitat Minyons Escoltes i Guies de Sant Jordi de Catalunya.

3.3. PERFILS PROFESSIONALS DEL SECTOR DE LES ACTIVITATS
EDUCATIVES NO FORMALS A TERRASSA

Un altre element a tenir en compte en estudiar l’oferta d’activitats no formals en
el sector consisteix en analitzar els perfils professionals que presten aquest
tipus de servei. En aquest sentit, es fa una aproximació al volum de personal
que es dedica a desenvolupar tasques d’atenció educativa i de lleure, quins
requeriments formatius es demanen i quines són les condicions laborals dels
treballadors/es ocupats/des en aquest sector.
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Aquestes dades permetran conèixer el nivell de qualitat de l’oferta, així com el
grau de professionalització en què es troba el personal ocupat en aquest àmbit
educatiu i de lleure.

Del total d’entitats, associacions i empreses que han participat en la recerca, es
disposa d’informació per a un total de 47.

La informació més detallada l’han proporcionat les entitats del lleure educatiu
infantil i juvenil (53,2%), i les escoles o associacions de pares i mares,
juntament amb les organitzacions d’iniciativa privada que ofereixen activitats
(14,9%).

3.3.1 Quantificació del personal ocupat en el sector

Les 47 entitats/empreses que han respost aglutinen un total de 461
professionals del sector, dels quals es coneix la categoria laboral per a 450
persones.

Dins del col·lectiu, gairebé tres de cada quatre empleats/des són
monitors/es d’educació en el lleure, mentre que la resta són coordinadors o
bé titulats de grau superior. En un nombre molt inferior es troben els talleristes i
titulats de grau mig.

GRÀFIC 25. PERFIL PROFESSIONAL DEL PERSONAL OCUPAT EN
EL SECTOR
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Base: 450 professionals empleats en el sector

Respecte a les dimensions de les entitats/empreses entrevistades segons
nombre de treballadors, en el 70,2% d’aquestes organitzacions el número de
treballadors supera les 5 persones.
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Tanmateix, el volum de personal treballant en el sector divergeix de forma
important segons l’entitat/empresa. Concretament, les entitats del sector del
lleure són les que concentren major volum de personal.

Pel que fa a la distribució de les diferents categories laborals, són la figura de
coordinador i de monitor les més presents a l’hora de realitzar les tasques
d’atenció educativa i de lleure. El 68,4% de les entitats i empreses que han
respost afirmen tenir en la seva plantilla almenys un coordinador/a. Així mateix,
el 63,2% afirmen disposar d’almenys un monitor/a. En tercer lloc, encara que
només existent en el 15,8% de les organitzacions, es troba algun titulat/da de
grau superior.

Tal i com mostra la taula, el perfil de tallerista i titulat mitjà són minoritaris. Així
com la figura d’animador/a i informador/a són inexistents a totes les entitats
entrevistades.

TAULA 16. PRESÈNCIA DE LES DIFERENTS CATEGORIES LABORALS

nº d’entitats Percentatge
d’entitats

Coordinador/a 38 66,7
Monitor/a 36 63,2
Anirmador/a - -
Tallerista 4 7,0
Informador/a - -
Titulat/da superior 8 14,0
Titulat/da mitjà 4 7,0
Base: 47 entitats/empreses
Els percentatges indiquen el volum d’entitats que han escollit cada una de les
opcions. La suma de percentatges supera el 100% donat que cada entitat/empresa
entrevistada podia respondre diferents categories laborals.

3.3.2 Condicions laborals del personal ocupat en el sector

Les condicions laborals dels treballadors i treballadores en el sector són
indicatives de quin és el grau de professionalització del mateix, i per tant del
nivell de qualitat de l’oferta existent pel que fa a activitats no formals destinades
a infants i joves fins a 18 anys.

Del total de 450 professionals localitzats en el sector, i per als quals disposem
informació sobre la seva categoria laboral, un de cada quatre empleats/des
tenen algun tipus de contracte laboral amb l’organització on ofereixen els
seus serveis. La resta és personal voluntari que destina part del seu temps a
aquesta activitat, constatant-se l’acció de voluntariat que tradicionalment ha
estat present en l’àmbit del lleure. Només existeix un excepcional 4% de
persones que treballen com autònomes.

La categoria laboral que presenta un més alt nivell de personal voluntari és la
de monitor/a, assolint fins el 80,8% del total del col·lectiu.
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TAULA 17. TIPUS DE RELACIÓ CONTRACTUAL DELS PROFESSIONALS DEL SECTOR
Contractats Voluntaris Autònoms TOTAL
nº % nº % nº % nº %

Coordinador/a 14 21,9 40 62,5 10 15,6 64 14,2
Monitor/a 60 18,3 265 80,8 3 0,9 328 72,9
Animador/a - - - - - - - -
Tallerista 4 26,7 8 53,3 3 20,0 15 3,3
Informador/a - - - - - - - -
Titulat/da superior 30 85,7 3 8,6 2 5,7 35 7,8
Titulat/da mitjà 8 100,0 - - - - 8 1,8
TOTAL 116 25,8 316 70,2 18 4,0 450 100,0

Base: 47 entitats/empreses

Ara bé, cal analitzar aquest nivell de professionalització, i si la presència de
voluntaris es concentra en el sector del lleure, caracteritzat per aquest model
de servei i funció educativa, o bé també s’estén a altres entitats o empreses.

Per començar es pot afirmar que, pel que fa als coordinadors/es, el 65,8% de
les entitats i/o empreses que han respost el qüestionari tenen aquesta figura en
plantilla sense cap tipus de contracte. Aquest percentatge creix fins al 82,6% en
el cas de les entitats de lleure educatiu infantil i juvenil ja que es tracta
d’organitzacions basades en el voluntariat i l’associacionisme.

Prenent aquí el fet de tenir un contracte laboral com a indicador de
professionalització del treballador/a en el sector, les dades indiquen que tant
els coordinadors, com els monitors de lleure, que són les categories més
predominants, no estan gens professionalitzades en les entitats de lleure, les
escoles i les entitats que ofereixen activitats de dansa i/o esport.  Aquesta no
és una realitat anòmala si es tracta d’entitats d’educació en el lleure, donat el
seu caràcter de voluntarisme i servei a la comunitat,  i al fet que la coordinació
de la seva activitat a Terrassa amb l’administració local, li confereix un
determinat nivell de qualificació dels treballadors que reverteix en la qualitat de
la tasca desenvolupada. En canvi en altres tipus d’entitats que organitzen
activitats extraescolars, si el nivell de coordinació amb l’administració és
inferior, una baixa taxa de contractació del personal pot amagar una manca de
professionalització i una baixa qualificació de les persones que realitzen el
servei,  influint en el nivell de qualitat que ofereix.

Així doncs, les dades apunten que un 28,9% són entitats/empreses totalment
professionalitzades, ja que tots els coordinadors/es estan contractats, o bé
presten els seus serveis com autònoms. En aquest cas, encara que
numèricament són poc representatius, és l’empresa privada i els equipaments
municipals, seguits de les entitats culturals i associacions de veïns, qui
presenten una major professionalització.

Queda així palès el cas de la relació que estableixen aquests professionals
amb les escoles, on hi ha un 50% de personal no contractat.
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GRÀFIC 26. NIVELL DE PROFESSIONALITZACIÓ DEL COORDINADOR/A A
LES ENTITATS/EMPRESES DEL SECTOR
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En una situació similar es troben els monitors i monitores empleats per les
entitats i/o empreses entrevistades. Tot i que el nivell de professionalització
d’aquests és inferior. S’incrementa l’ús de voluntariat per ocupar aquests llocs
de treball, especialment en el sector de les entitats de lleure. Però també es
posa de manifest en les escoles i entitats de dansa i esport, el que pot amagar
una situació d’irregularitat donat que no es tracta d’entitats fonamentades en el
voluntariat.

GRÀFIC 27. NIVELL DE PROFESSIONALITZACIÓ DEL MONITOR/A A LES
ENTITATS/EMPRESES DEL SECTOR

83,3

100,0

66,7

8,3 8,3

100,0

100,0

33,3

0% 25% 50% 75% 100%

Entitats lleure educatiu infantil i juvenil

Empresa privada

Entitats culturals i associacions veïnals

Entitats dansa i esport

Escoles i AMPA's

Gens professionalitzat Mitjanament professionalitzat Toltament professionalitzat

Base: 36 respostes



Les activitats educatives no formals com a element de competitivitat de la societat terrassenca / 71

Pel que fa a la resta de categories laborals, com ja s’ha indicat la seva
presència numèrica és inferior. Però les dades indiquen una major
professionalització, especialment en el sector privat.

De fet es tracta dels graduats superiors i els graduats mitjans, és a dir,
professionals amb una titulació reglada. No és així en el cas dels talleristes, on
existeixen professionals voluntaris i professionals contractats. Aquest fet apunta
que malgrat poder està realitzant funcions similars, el fet de posseir una
formació reglada millora les condicions de treball, alhora que garanteix una
estabilitat i professionalització dels empleats en el sector.

3.3.3. Perfils professionals més necessaris en el sector

En el termini de tres anys, les entitats i empreses que han participat en l’estudi,
afirmen que els perfils professionals més demandats dins del sector seran els
monitors d’activitats diverses, monitors especialitzats en educació del
lleure i educadors socials.

A continuació es mostren els diferents perfils mencionats segons el seu pes en
la demanda total expressada per les entitats.

TAULA 18. PERFILS PROFESSIONALS MÉS DEMANDANTS
EN EL TERMINI DE TRES ANYS

PERFIL PROFESSIONAL
1 Monitor activitats
2 Monitor educació en el lleure
3 Educador social
4 Director educació en el lleure
5 Coordinador de projectes pedagògics i de lleure
6 Coordinador activitats i projectes de centre
7 Logopeda
8 Persona titulada
9 Nadius idioma

10 Mediador social
11 Fisioterapeuta
12 Aficionat boxa
13 Professional àmbit social
14 Psicòleg
15 Integrador social
16 Dinamitzador cultural
17 Educador especial
18 Premonitor
19 Sociòleg/antropòleg
20 Terapeuta ocupacional
21 Voluntaris
22 Educador infantil
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Per aquests perfils professionals, es requereix majoritàriament el títol de
monitor en educació del lleure i el títol de director. I a continuació,
titulacions formals com la d’Educació Social o altres titulacions
universitàries relacionades amb el món de l’educació.

TAULA 19. TITULACIONS MÉS REQUERIDES
TITULACIÓ REQUERIDA

1 Títol monitor educació en el lleure
2 Títol director educació en el lleure
3 Educació social
4 Altres titulacions vinculades amb les Ciències de l’Educació
5 Sense especificar
6 Nadiu, titulació en idioma o equivalent
7 Diplomatura o llicenciatura sense especificar
8 Titulacions de l’àmbit de les Ciències Socials
9 Monitors d’activitats
10 Coneixement/experiència en l’activitat
11 INEF, preparadors físics o similars
12 CFGS Educació infantil
13 Fisioteràpia
14 Integració social
15 Logopèdia

16 Mestre música

3.3.4 Perfils professionals a incorporar properament a les entitats i empreses
prestadores d’atenció educativa i de lleure

El qüestionari distribuït a les entitats i empreses proveïdores de l’oferta
d’activitats educatives no formals incloïa un apartat destinat a copsar la
necessitat de les mateixes d’incorporar nous professionals del sector en el
proper any.  En relació a aquest ítem, s’ha obtingut resposta d’un total de 33, el
que suposa quelcom més de la meitat de les entitats/empreses entrevistades.
D’aquestes 33 entitats/empreses només el 42,4% preveuen la necessitat
d’incorporar nou personal en el desenvolupament de les seves activitats.

Les consideracions respecte als professionals a incorporar a curt termini, no
mostren diferències respecte al personal que creuen més necessaris a mitjà
termini per atendre les necessitats d’atenció educativa no formal del municipi.
Tornen a aparèixer els professionals del lleure, ja siguin monitors o directors,
monitors d’activitats diverses i educadors socials. Un nou perfil que apareix
en la demanda de les entitats entrevistades és el mestre d’anglès per donar
resposta a la sol·licitud de les famílies que preveuen inscriure als seus fills i
filles a cursos d’anglès.

A la taula següent es descriuen els perfils professionals que es preveuen
incorporar a curt termini, ordenats des dels més sol·licitats per les entitats a
aquells amb menys demanda.
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TAULA 20. PERFILS PROFESSIONALS A
INCORPORAR PER LES ENTITATS DEL SECTOR

PERFIL PROFESSIONAL
1 Monitor educació en el lleure
2 Talleristes
3 Monitor activitats
4 Mestre anglès
5 Monitor/a de menjador escolar
6 Director educació en el lleure
7 Dansaire esbart
8 Voluntaris
9 Premonitor
10 Educador social
11 Cuiner
12 Mestra dansa
13 Atenció infants 0 a 6 anys
14 Educador infantil

I pel que fa a la titulació requerida, tornen a aparèixer els títols de monitor i
director del lleure, així com la llicenciatura d’educació social.

En darrer lloc, en relació al volum de creixement dels professionals, a partir de
la informació que s’ha pogut recollir, s’apunta una variació del 28,2% en el
nombre de persones treballant en el sector, el que correspon a un augment
de 130 professionals.


