
 
  

 

 

 

 

Pla d’acció anual 2017 
Aprovat pel Consell de Govern el 7 d’abril del 2017 

 

 

 

a)  Crear condicions: estratègia, equip, pressupost i articulació  
 

 

 Consolidació d’un equip de treball amb capacitats, eficiència, compromís i 
entusiasme per a implementar el Pla estratègic 2016-2020 i desenvolupar els 
projectes, tot combinant personal laboral de plantilla, persones investigadores 
col·laboradores, doctorands amb beca, estudiants en pràctiques curriculars, plans 
d’ocupació municipals i professionals externs. 

 

 Optimització del pressupost inicial  de 333.000 euros (95% aportació de 
l’Ajuntament i 5% de la Diputació), increment d’encàrrecs de gestió i diversificació 
de fonts de finançament públiques com a mitjà propi de les institucions 
consorciades, així com exploració d’altres.  

 

 Trasllat a un nou domicili social cedit per l’Ajuntament de Barcelona al districte de 
Gràcia per facilitar el treball col·laboratiu, optimitzar recursos i temps i millorar la 
visibilitat i presència social de l’Institut. 

 

 Avançar en l’articulació efectiva com a consorci públic amb rols, compromisos i 
contribucions específiques i estables de cada una de les administracions i 
universitats consorciades en el marc dels nous estatuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

b) EIX 1: Contribuir a millorar polítiques locals  
per fer avançar els drets de la infància i l’adolescència 

 
 

ACCIONS DE CONTINUÏTAT  

ESPAIS COORDINATS PER L’INSTITUT 

 Co-coordinació del Grup Infància i igualtat d’oportunitats del Consell Municipal de 
Benestar Social de Barcelona i representació en la permanent i en el plenari. 

 Impuls i coordinació del Grup transversal sobre Espai públic, infància i adolescència dins 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 
ESPAIS PARTICIPATS PER L’INSTITUT 

 Seguiment i balanç del Pla municipal d’infància 2013-16 i del Pla municipal de famílies 
com a membres del grup motor, Àrea Drets socials, Ajuntament de Barcelona. 

 Contribució al nou Pla d’adolescència i joventut, Àrea Drets Social,  Ajuntament de 
Barcelona. 

 Contribució a la taula de treball sobre grups de criança, Comissionat d’Economia Social i 
Solidària, Ajuntament de Barcelona. 

 Contribució al projecte tractor Créixer a Barcelona de l’Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva 

 Contribució al projecte Impulsem Serveis Socials, IMSS, Ajuntament de Barcelona 

 Membre  del Consell de redacció de la revista Barcelona Societat, Àrea Drets socials, 
Ajuntament de Barcelona. 

 Contribució al Consell Assessor de la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya. 

 Membre de l’Observatori de la Infància de Catalunya del Departament de Benestar Social 
de la Generalitat de Catalunya com a vocals. 

 Membre de l’Observatori de les Famílies de Catalunya del Departament de Benestar Social 
de la Generalitat de Catalunya com a vocals. 

 

ACCIONS PER INICIAR  

 Contribució a l grup motor i a la Comissió transversal per l’Estratègia d’inclusió social i 
reducció de les desigualtats 2017-2027, Ajuntament de Barcelona i Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva. 

 Contribució en l’elaboració de la nova planificació respecte polítiques d’infància a 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 Contribució al projecte Impulsem 0-3, IMEB, Ajuntament de Barcelona. 

 Contribució al projecte europeu Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI): 
maximazing opportunities for children at risk of exclusion, i membre del jurat de selecció 
de bones pràctiques, Àrea Drets Socials, Ajuntament de Barcelona.  



 

 
 

 
 

 

 

c) EIX 2: Generar coneixement vinculat a l’agenda pública 
 
 

ACCIONS DE CONTINUÏTAT 

 Presentació pública i retorn social de l’Informe d’Oportunitats Educatives de Barcelona 
2016: l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat. IMEB, Ajuntament de Barcelona 

 Projecte Benestar Subjectiu de la infància a Barcelona: realització de l’enquesta a 4.000 
nens i nenes de 5è i 6è de primària de 50 centres educatius, tractament i anàlisi de dades,  
retorn, interpretació i formulació de propostes amb els infants, i debat amb la comunitat 
educativa. Àrea Drets socials, Ajuntament de Barcelona. En col·laboració amb: Consorci 
d’Educació de Barcelona 

 Avaluació del programa Patis oberts formulació de criteris i propostes per a avaluar-lo i 
millorar-ne el seu impacte social. IMEB, Ajuntament de Barcelona. 

 Avaluació del programa Camí escolar, espai amic i formulació de criteris i propostes per a 
avaluar-lo i millorar-ne el seu impacte social. IMEB, Ajuntament de Barcelona.  

 Avaluació del programa Audiència pública de nois i noies per a la formulació de criteris i 
propostes per a ampliar-lo i millorar-ne el seu impacte. IMEB, Ajuntament de Barcelona.  

 

ACCIONS PER INICIAR  

 Programa Observatori 0-17 BCN. Dades en obert sobre infància i adolescència: condicions 
de vida, inversió i evidències d’avenços en drets dels infants i adolescents. Àrea Drets 
Socials, Ajuntament de Barcelona 

 Projecte Barcelona ciutat jugable: estratègia i criteris per afavorir el dret al joc d’infants i 
adolescents a l’espai públic de la ciutat. Àrea Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona.  

 Seguiment, ampliació i anàlisi de dades per a l’elaboració del proper informe sobre 
oportunitats educatives a la ciutat 2018 a partir de la recopilació i tractament de dades 
per fer el seguiment i complementar la sèrie de dades analitzades. IMEB, Ajuntament de 
Barcelona. En col·laboració amb: Consorci d’Educació i Regidoria d’infància 

 Anàlisi de models sobre educació i criança de la petita infància per contribuir al procés de 
reflexió Impulsem 0-3. IMEB, Ajuntament de Barcelona 

 Avaluació qualitativa del programa educatiu Instituts a temps complet. Consorci 
d’Educació de Barcelona  

 Suport en la millora del sistema d’indicadors i de registre dels perfils de famílies usuàries 
d’escoles bressol i espais familiars municipals. IMEB, Ajuntament de Barcelona  

 Disseny i acompanyament en la implementació del programa Créixer a Besòs en el marc de 
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Àrea Drets Socials, Ajuntament de Barcelona.  

 

 

 



 

 
 

 
 

 

d) EIX 3: Enriquir el debat social compartint 

coneixement  
 

ACCIONS DE CONTINUÏTAT  

 Consolidar el web com a espai de referència on compartir coneixement rellevant sobre 
infància i adolescència des d’una perspectiva de drets i des de l’àmbit local amb cercador 
d’informes i documentació a la mediateca.  

 Incrementar l’impacte del butlletí (en català i castellà), entre d’altres, reforçant els posts i 
notícies periòdiques per compartir i rendir comptes sobre la tasca de l’Institut com a ens 
públic a través dels projectes de recerca i espais on contribuïm.  

 Incrementar l’ús de twitter per compartir coneixement propi i fer-nos ressò d’informes i 
notícies rellevants d’altres institucions respecte la infància i l’adolescència. 

 

ACCIONS PER INICIAR  

 Elaboració d’una estratègia de comunicació que desenvolupi  dimensió de retorn social del 
Pla estratègic 2016-2020 i en base als projectes de recerca i d’espais.  

 Col·laboració estable amb diversos mitjans de comunicació 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


