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4. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
Un cop realitzada la radiografia de quina és la situació del sector de les
activitats educatives no formals a la ciutat de Terrassa, i tenint en compte que
aquest constitueix un àmbit educatiu que cada vegada està adquirint major
importància en la formació integral dels nens i nenes del territori, es poden
realitzar les següents consideracions:

• L’actual concepte d’educació, tal com l’ha anat formulant la UNESCO en els
seus informes, és el d’una educació entesa com un procés que es
desenvolupa al llarg de tota la vida de la persona i des de tots els àmbits
d’aquesta vida. Avui, per educació s’entén un ampli i complex conjunt de
processos d’aprenentatge que es donen en contextos molt diferents i en
situacions formalment educatives o en situacions on la intencionalitat
educativa és escassa o, fins i tot, inexistent. Aquesta realitat de l’educació,
junt a  reforçar el paper de l’escola i del sistema educatiu posa de relleu i en
valor altres realitats que també són educatives.

En aquest sentit, l’educació no formal, com a complement a l’educació
formal, s’ha convertit en un element essencial i diferencial en la formació
dels infants i joves de les nostres societats. Per tant, l’espai lliure es
converteix en una manifestació més del fet educatiu, en el qual es treballen i
adquireixen habilitats i competències socials que s’afegeixen al currículum
de la persona, dotant-lo d’un valor afegit cada vegada més en alça.

• En el cas de Terrassa, a partir de la informació recollida, l’ús de serveis
educatius no formals està molt estès socialment i una part important de les
famílies és usuària d’aquestes activitats. Els percentatges assolits
mitjançant l’estudi de demanda són similars als registrats en altres estudis
similars realitzats a casa nostra i mostren que entre vuit i nou de cada deu
famílies són usuàries d’aquestes activitats.

• El motiu més assenyalat pel qual les famílies inscriuen al seus fills i
filles en alguna activitat extraescolar és el fet de desenvolupar una
activitat esportiva, tot i que també s’assenyalen d’altres com
l’entreteniment, la formació, l’educació en valors o el fet de poder fer noves
relacions socials.

En contrastar aquestes valoracions amb els resultats sobre l’ús que es fa
d’aquests serveis, es constata com nou de cada deu nens/es que fan
activitats són usuaris d’activitats de tipus esportiu. Pel contrari, encara
que les famílies manifesten valorar l’adquisició de coneixement i formació
entre els motius més importants a l’hora d’escollir una activitat extraescolar,
la pràctica dels infants i joves denota una baixa assistència a aquest tipus
d’activitat acadèmico-formativa, ja que només es practiquen activitats
d’aquest tipus en menys d’una tercera part (28,9%) dels casos.
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• Si ens centrem en l’accés dels infants i joves al conjunt d’activitats
educatives no formals, els resultats indiquen que, aproximadament, tres
de cada quatre nens i nenes utilitzen els espais educatius i de lleure
que ofereix la ciutat. Tot i aquest elevat accés, es detecten situacions de
desigualtat en l’accés a les mateixes que són reflex de l’existència de
desigualtats de caràcter social.

• Les situacions de desigualtat en l’accés que es poden identificar són
almenys de dos tipus diferents. El primer és el més evident, donat que
significa una divisió entre els que realitzen activitats extraescolars i els que
no. Les desigualtats es manifesten en una part de la població entre 0 i 18
anys que no accedeixen a aquest temps educatiu i d’oci per motius
econòmics, i que es correspon a un 7,4% de les famílies entrevistades. En
aquest sentit, cal recordar que a més, un 33,6% de les famílies, encara que
si accedeixen a l’oferta d’activitats educatives no formals, manifesten que
veuen limitat el seu accés a les mateixes a causa del preu de les activitats.
Però el preu no és l’única variable que determina el nivell d’accés a les
activitats educatives no formals. Algunes característiques de les famílies
denoten comportaments diferents envers la utilització d’aquesta oferta. En
concret, el major capital cultural dels progenitors influeix en un major
consum d’activitats per part dels fills/es, com també el fet que treballin
els dos, i que ho facin a temps complert.

Per tant, les diferències socioeconòmiques de les famílies incideixen de
forma important en l’accés dels infants i joves al temps i espais d’educació
no formal, generant també potencials desigualtats en el desenvolupament
de les seves capacitats.

• El segon tipus de desigualtat en l’accés a les activitats educatives no
formals és més subtil, perquè té lloc entre els infants i joves que si que
accedeixen a l’oferta d’activitats educatives no formals. L’accés a aquests
serveis educatius fora de l’horari lectiu és un factor diferencial de l’educació
donat que augmenta les potencialitats del desenvolupament de l’individu,
però un accés desigual al tipus d’activitat extraescolar que es realitza
pot suposar també un factor d’augment de la desigualtat social. En
aquest aspecte influeixen elements de caràcter sociodemogràfic i
socioeconòmic com són un diferent posicionament en l’escala social, però
també influeixen aspectes relacionats amb les característiques de l’oferta,
que poden determinar el nivell de qualitat de les activitats educatives no
formals ofertes. En aquest sentit influeixen, entre d’altres, dos aspectes: la
manera de canalitzar i organitzar l’oferta de l’agent proveïdor de serveis;
quin és l’accés a la informació sobre les activitats i com aquest pot
determinar cap a on s’adreça la demanda, i per tant el tipus d’activitats
demandades.

Des del punt de vista de qui i com es canalitza i organitza l’oferta, els dos
agents proveïdors més presents en el sector són els centres educatius i les
associacions de pares i mares, en el cas dels centres de titularitat pública i
alguns de privats, i les entitats de lleure educatiu. Ambdós són qui aglutinen
el 74,3% de les propostes d’activitats recollides a l’estudi.
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Pel que fa a les entitats del lleure, el model d’organització i coordinació
entre les mateixes i amb l’administració és garantia d’un accés igualitari a
les activitats que organitza. Aquestes són organitzacions amb una forta
tradició educativa i de temps lliure a Catalunya, i conformen una part
important de l’oferta de lleure a Terrassa (21,3% de les propostes
recollides). Tenen una proposta força especialitzada i fan una funció de
servei a la comunitat en col·laboració i amb el suport de l’administració. Són
les que reben, segons la informació facilitada per les entitats entrevistades,
major finançament des dels diferents nivells de l’administració, i són
usuàries en molts casos d’equipaments municipals per al desenvolupament
de les activitats ofertes. Pel que fa als professionals que treballen en elles,
la seva plantilla són generalment joves voluntaris que fan de monitors o
directors del lleure. Sovint són les pròpies entitats que tenen una funció de
formació i acreditació que facilita la qualificació d’aquest col·lectiu i
l’especialització en l’atenció i intervenció educativa en el lleure, i pel qual
també reben suport de l’administració. Precisament per aquesta funció
social que fan i l’estreta col·laboració que estableixen amb l’administració,
es fa precís garantir aquest compromís educatiu des de les entitats, i vetllar
perquè aquestes continuïn oferint aquest tipus de servei amb uns nivells de
qualitat i especialització adequats.

En el cas de les escoles, la forma com es canalitza l’oferta d’activitats és
diferent segons la titularitat del centre i això pot generar algunes situacions
de desigualtat.

En els centres públics són les associacions de pares i mares les que
s’encarreguen d’organitzar les activitats extraescolars de manera
independent i amb un suport mínim d’altres entitats i/o institucions. El fet de
ser una associació formada per pares i mares amb dedicació voluntària fa
que el disseny de l’oferta es canalitzi mitjançant diverses opcions. En bona
part la gestió del servei s’externalitza. En aquesta situació, generalment es
contracten entitats o empreses especialitzades en el sector, amb
professionals especialitzats, com és el cas de la col·laboració amb entitats
del lleure.

En altra part, les activitats ofertes són també organitzades per la pròpia
entitat recorrent en ocasions a personal sense contractar i/o mancat d’una
formació especialitzada adient per al desenvolupament de l’activitat en totes
les seves vessants, però sobretot en l’educativa. En aquest sentit cal tenir
present el que constata l’estudirealitzat des del FAPAC al 1999 sobre les
activitats extraescolars complementàries i serveis escolars, on es parla de
les dificultats que tenen les AMPAs per gestionar i contractar personal per a
les seves activitats.

En canvi, l’estructura empresarial dels centres educatius de titularitat
privada, on normalment són les pròpies escoles les responsables d’aquests
serveis, és, en principi, una major garantia per a que l’organització de les
activitats segueixi criteris de qualitat.
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Aquests elements indiquen que, en un dels espais més utilitzats pels infants
i joves de Terrassa a l’hora de realitzar una activitat educativa no formal,
són necessaris introduir des de l’administració mecanismes de suport i
elements reguladors que garanteixin unes activitats de qualitat.

Un altre element que pot crear desigualtats en la realització d’activitats
educatives no formals és l’accés a la informació sobre les mateixes.

La manca d’informació sobre l’oferta existent als centres educatius és
determinant del fet que la família no sigui usuària d’aquest tipus de servei.
Per tant, està clar el paper social que tenen les escoles com a
canalitzadores de l’oferta extraescolar. Són les institucions més properes a
les famílies, hi ha un accés més fàcil i directe mitjançant els fills/es que
cursen els estudis en elles, arriben a un ventall més ampli d’alumnat, i
alhora propicien l’apropament i participació activa dels pares i mares en els
centres. El resultat és l’accés majoritari de les famílies a l’oferta organitzada
per l’escoles/AMPAS. Com s’ha explicat anteriorment això pot significar el
consum d’un tipus d’oferta d’activitats extraescolars on, sense el suport i
seguiment des de l’administració en l’organització de les mateixes, poden
donar-se situacions de no garantia en la qualitat de les activitats ofertes. Tot
això, situa les famílies usuàries d’aquestes activitats en situació de
desavantatge respecte a aquelles que accedeixen a d’altres entitats o
empreses per un millor accés a la informació, per disposar de recursos
econòmics suficients o per tenir més habilitats en cercar altres tipus d’oferta.

• Pel que fa al grau d’ajust entre oferta i demanda, mitjançant l’estudi no
s’han detectat diferències a destacar, sobretot pel fet que segurament
l’oferta s’adapta a la demanda, de manera que aquella ofert que no es
cobreix deixa d’existir. Tant sols s’ha pogut detectar certa major demanda
d’estudis musicals entre les famílies, donat que l’oferta dels mateixos no
sembla la suficient.

• Un altre element de la relació entre oferta i demanda és que, tot i que una i
altra són diverses i heterogènies, existeix una concentració quantitativa
d’usuaris i de propostes ofertes en un número més aviat reduït
d’activitats, què són realitzades majoritàriament per la població infantil i
juvenil. Entre aquestes activitats destaquen principalment activitats com el
menjador escolar, casals en període no lectiu, l’anglès, la natació, el futbol,
la música o el bàsquet.

• Els resultats obtinguts a partir de la previsió de demanda d’activitats no
formals feta per les famílies entrevistades, i la intenció de creixement que
han manifestat les entitats participants en l’estudi, es poden aportar algunes
dades sobre la previsible situació del sector a mitjà termini (un a dos anys).
Pel que fa a la demanda, el 85,6% de les famílies entrevistades manifesten
que els seus fills/es realitzaran alguna activitat extraescolar en els propers
dos anys. A més, es produeix un increment en la demanda, donat que un
42,6% d’aquestes famílies afirmen que els seus fills/es, a part de continuar
d’utilitzar les activitats que ja realitzen, afegiran de noves en el seu temps
lliure. Concretament, segons aquestes dades seria previsible un
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increment del 23,5% en la demanda d’activitats no formals, sobretot en
la formació d’anglès, natació i informàtica.

Pel que fa a l’oferta, segons les entitats que han facilitat informació, el
42,4% afirmen tenir una previsió de creixement en el proper any. Augment
que es tradueix en una variació positiva del 28,2% en el volum de
personal segons les xifres donades pels agents promotors.

El conjunt d’aquestes consideracions ens porten a assenyalar que, per tal
d’aconseguir que el sector d’activitats educatives no formals sigui un element
que contribueixi a la competitivitat de Terrassa com a aspecte que influeix en la
formació integral dels seus ciutadans, evitant que esdevingui un nou factor de
desigualtat, cal treballar per oferir un servei d’educació no formal de qualitat,
d’accés universal i en el qual hi hagi una corresponsabilitat de les diferents
institucions i agents implicats: famílies, administració, centres i/o entitats de
l’àmbit educatiu i entitats del sector.

Per assolir aquest objectiu, es proposaria l’establiment de mecanismes de
coordinació i col·laboració entre el conjunt d’actors que intervenen en el sector
de les activitats educatives no formals. La qual cosa requereix una dinàmica de
treball transversal i interdepartamental des de l’administració local i amb els
diferents agents implicats. En aquest sentit, els eixos de treball poden ser
almenys tres i  es concretarien en:

EIX 1: Organització, coordinació i col·laboració

1. Organitzar i coordinar l’oferta promovent la col·laboració entre les
escoles i/o AMPAS com a oferents i les entitats de lleure, entitats amb
tradició i experiència en el sector, per a què siguin aquestes una part
dels agents responsables en desenvolupar aquelles activitats que
sol·licitin les famílies i per a les quals disposen de personal especialitzat.

2. Aquest treball de coordinació permetrà una racionalització dels recursos
utilitzats. Per a dur a terme aquest esforç de coordinació i organització
seria convenient estudiar la idoneïtat de promoure des de l’administració
local la generació d’espais de coordinació entre tots els agents implicats.

3. En el mateix sentit, caldria valorar la possibilitat de generar un servei de
suport municipal a la gestió de les activitats extraescolars i a les entitats
que les ofereixen, amb l’objectiu d’assegurar la qualitat òptima de les
activitats que ofereixen.

EIX 2: Promoció d’una educació no formal de qualitat

4. Promoure la qualificació i la formació continua dels professionals que
treballen en el sector donant resposta a les necessitats socials i
educatives de les famílies, i que aquesta qualificació sigui exigida per
treballar en aquest àmbit. En aquest sentit, cal reforçar la col·laboració
amb les entitats del lleure que treballen per l’educació dels seus
voluntaris. Així com també donar continuïtat al Pla de Formació existent
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a Terrassa amb els cicles de grau superior, i pensar en obrir línies
alternatives de formació i inserció ocupacional pel que fa als perfils
professionals més demandats (monitors d’activitats, monitors de lleure i
directors d’activitat en el lleure).

5. Incentivar l’establiment de criteris de qualitat que garanteixin tant la
qualificació dels professionals del sector com el contingut de les pròpies
activitats i altres aspectes relacionats. Aquests criteris podrien ser de
possible aplicació des de l’administració local a totes aquelles entitats i/o
associacions amb les quals col·labora la pròpia administració, o bé fan
ús d’equipaments municipals, mitjançant la creació d’una certificació de
qualitat .

6. Des dels espais de coordinació seria possible promoure en els agents
del sector, entitats de lleure educatiu i escoles/AMPAS, l’autorregulació
d’aspectes bàsics de les activitats no formals, que contribueixin a fer
més accessible l’oferta sense diferències de qualitat: preu, ràtios,
aspectes laborals i qualificació requerida als professionals.

EIX 3: Difusió, sensibilització i ampliació de l’oferta

7. Promoure i facilitar la difusió de les activitats ofertes per aquestes
entitats

8. Sensibilitzar a la comunitat educativa respecte al valor que la realització
d’aquest tipus d’activitats suposen per al desenvolupament personal i
social dels infants i joves.

9. Promoure, des de l’oferta, l’obertura del ventall d’activitats a les que
accedeixen les famílies, incidint en la realització d’activitats que treballin
altres aspectes  diversos relacionats amb el territori, la cultura, les TICs,
els idiomes, etc., de forma alternativa a algunes opcions demandades
majoritàriament.


