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Pla d’acció 2016 
1. Crear condicions: 

estratègia, pressupost, equip i articulació 
 
 Procés de planificació estratègica de 

l’Institut 2016-2020 per enfocar i 
desplegar la nova etapa cercant 
complicitats i identificant línies de 
col·laboració estratègiques amb 
diverses àrees i serveis de les 
institucions consorciades i amb 
professionals d’entitats socials i de 
l’àmbit de la recerca. 

 Elaboració i implementació d’una 
estratègia de comunicació social i de 
presència digital de l’Institut amb nova 
imatge i denominació social. 

 Nou domicili social per facilitar el 
treball col·laboratiu i optimitzar 
recursos i temps. 

 Recursos econòmics: pressupost 
ordinari de 278.000 euros (94% de 
l’Ajuntament i 6% de la Diputació) i 
revisió dels criteris de despesa i 
reducció de la retribució de direcció 
(30% menys) i de serveis generals (38% 
menys). 

 Recursos humans: crear un equip de 
treball eficient i amb capacitats 
internes per generar i compartir 
coneixement de manera proactiva 
sobre les línies estratègiques pròpies, 
més enllà d’encàrrecs puntuals. 
 

 Ajuntament de Barcelona: participar i 
promoure espais de treball 
intradministració per afavorir els drets 

dels infants a les estratègies i mesures 
de diverses direccions, serveis i 
programes municipals. 

 Diputació de Barcelona: buscar 
convenis pluriennals per a línies de 
treball conjuntes a mig termini.   

 Universitats: buscar col·laboracions 
estables amb grups de recerca en els 
àmbits de coneixements compartits, 
consolidar pràcticum curricular i 
recerca pròpia amb persones 
investigadores de màster o doctorat 
amb beques de recerca.  

 
 

Equip 
coneixement i projectes 

 Direcció Octubre 2015 Laboral alta direcció de 5 anys jornada 37,5h/set 

 Cap de coneixement Març  2016 Laboral obra i servei  via conveni jornada 37,5h/set 

 Cap de projectes Març 2016 Laboral rellevista per 3 anys jornada 37,5h/set 

 Investigador/a àmbit dret vida digna  Abril-desembre   Beca per a doctorand/a jornada 30 h/set 

 Investigador/a àmbit dret a l’educació  Abril-desembre   Beca per a doctorand/a jornada 30h/set 

 Investigador/a àmbit dret participació Abril-desembre   Beca per a doctorand/a jornada 30h/set 
 

serveis generals 
 Secretaria i administració A  laboral indefinida amb jubilació 50% des 01.03.16 

 Secretaria i administració B  Laboral indefinida baixa materna fins 8.04.16 

 Comunicació Desembre 2015 Autònom extern  

 Comptabilitat   Autònom  extern  
 

estudiants 
 Grau antropologia UAB Febrer-juny Pràctiques curriculars 

 Màster polítiques públiques UPF Set.-desembre Pràctiques curriculars 

Ajuntament de Barcelona 
Diputació de Barcelona 
Universitat de Barcelona 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat Oberta de Catalunya 



 2 Pla d’acció 2016  
Febrer    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

2. Generar coneixement vinculat a l’agenda política 
 
PREVIST PER REALITZAR EL 2016 

 Anàlisi d’experiències de 
participació transformadora 
d’infants i adolescents als barris de 
Barcelona i altres ciutats i proposta 
de criteris per a projectes pilot de 
participació infantil als territoris. 
(Regidories Cicles de vida i 
Participació Aj.BCN) 

 Seguiment de polítiques 
educatives a Barcelona i elaboració 
del 1er Anuari sobre el dret a 
l’educació a la ciutat amb 
indicadors i anàlisi qualitativa 
(Comissionat educació, AjBCN) 

 Estudi per a l’anàlisi i proposta de 
millora i ampliació del model 
d’espais familiars municipals. 
(IMEB) 

PREVIST PER INICIAR EL 2016  

 Enquesta de benestar subjectiu 
d’infants i adolescents a través 
dels centres escolars de Barcelona. 
(Àrea drets socials) 

 Acompanyament, seguiment i 
avaluació dels plans educatius dels 
barris de l’eix Besòs vinculat al Pla 
de Barris. (Comissionat educació) 

 Avaluació del programa Camí 
escolar, espai amic i formulació de 
criteris i propostes per a ampliar-lo 
i millorar-ne el seu impacte en els 
usos socials, l’espai urbà i la 
mobilitat sostenible. (IMEB) 

 

 

 
Col·laboracions en la generació de coneixement 

 

 IERMB i IDESCAT nova onada de l’enquesta de condicions de vida amb 
representació suficient de llars amb infants per fer-ne la posterior explotació de 
dades específica per al 2on Baròmetre Infància i famílies a BCN 2017  

 Enquesta sobre persones usuàries de serveis socials i altres serveis municipals 
(àrea drets socials). 

 Projecte europeu UdG, Sara Ayllón sobre impactes de l’educació 0-3 (construcció) 

 Projecte Eurocities d’UpSocial per a la generació d’evidències sobre reptes socials 
en infància en 8 ciutats europees (en construcció) 

 

compartir 
coneixement 

 

generar 
coneixement 

 

contribuir 

a millorar 

polítiques 

locals 
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3. Compartir coneixement i enriquir el debat social  
 

 Nova web a partir de l’estratègia i 
projectes actual, vinculada a xarxes 
socials, amb notícies i cercador 
d’informes i documentació a la 
biblioteca, open data i apartat de 
transparència. 

 Disseny i edició d’un nou butlletí 
periòdic no només de l’activitat de 
l’Institut, sinó per compatir anàlisis 
i recursos rellevants en clau 
d’infància i polítiques locals. 

 Actualització, migració i ampliació 
de la base de dades d’unes 4.000  
persones i institucions 
destinatàries del butlletí  

 Posada a disposició al web les 
dades i qüestionaris del Panel de 
famílies 2007-2010 (open data). 

 Posada a disposició al web les 
dades i qüestionaris del Baròmetre 
2014 sobre famílies amb infants a 
Barcelona (open data). 

 Donació del fons bibliogràfic de 
1.200 volums entre publicacions 
pròpies i llibres especialitzats a la 
biblioteca de Mundet de la UB i 
altres biblioteques universitàries 
perquè estigui catalogat, accessible 
i d’ús públic.  

 Promoure treballs de recerca de 
2on de batxillerat sobre drets dels 
infants per part d'adolescents-
investigadors: Premi Recerca pels 
drets dels infants (possible 
col·laboració amb l’ICE de la UAB). 

 Promoció de la recerca 
universitària en els àmbits 
estratègics de l’Institut i 
l’enfocament de drets dels infants 
amb Premi infància sobre 3 àmbits 
recerca d'estudis universitaris de 
grau, postgrau o doctorat.  

 

Jornades i seminaris 
 

 Jornada sobre participació infantil del Grup de Recerca en Educació Moral de la UB 
amb col·laboració en el programa i en les persones ponents per concretar 
(novembre). 

 Presentació del llibre Temps de créixer, temps per créixer elaborat per l’Institut 
Infància per a la col·lecció Dossiers dels Temps de l’Ajuntament de Barcelona (per 
concretar). 

 Presentació del Mapa de recursos de criança positiva i serveis de suport a la 
família a Catalunya elaborat per l’Institut Infància per a la Secretaria de Família de 
la Generalitat (per concretar). 
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4. Contribuir a millorar polítiques locals 
 

Espais de treball de l’àmbit de 
l’Ajuntament de Barcelona  

 

 Co-coordinació del grup Infància i 
igualtat d’oportunitats del Consell 
Municipal de Benestar Social. 

 Participació en l’elaboració del 
Programa d’Actuació Municipal.  

 Membre del grup de treball sobre 
diversificació de serveis educatius 
0-3 impulsat per l’IMEB. 

 Membre del grup de treball sobre 
política de rendes a famílies 
impulsat per l’IMSS. 

 Membre del grup motor i de 
seguiment del Pla municipal 
d’infància, Drets socials. 

 Membre del grup motor i de 
seguiment del Pla municipal de 
famílies, Drets socials. 

 Impulsor del grup de treball sobre 
infància i espai públic en el marc 
de l’àrea d’ecologia urbana. 

 

 

Espais de treball de l’àmbit de 
Catalunya 

 

 Membre del grup sobre indicadors 
d’infància impulsat per la Taula 
Nacional d’Infància i Adolescència 
de Catalunya. 

 Membre del grup sobre inversió en 
infància impulsat per la Taula 
Nacional d’Infància i Adolescència 
de Catalunya. 

 Vocal de l’Observatori de la 
Infància de Catalunya del 
Departament de Benestar Social de 
la Generalitat de Catalunya. 

 Vocal de l’Observatori de les 
Famílies de Catalunya del 
Departament de Benestar Social de 
la Generalitat de Catalunya. 

 

 
 
 
 
 

 


