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ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA I ESPORTIVA DES DE L’INICI DE LA PANDÈMIA
ADREÇADA A INFANTS / ADOLESCENTS I JOVES A VILASSAR DE DALT.

Des de la Regidoria d’Educació i amb la coordinació de gran part dels agents
socioeducatius del municipi que atenen a infants i adolescents dins de
l’educació formal/ no formal s’ha volgut analitzar la resposta de la comunitat
educativa a Vilassar de Dalt durant aquesta pandèmia
sanitària, tant durant el confinament domiciliari com en l’actualitat.
Concretament en la educació no formal i serveis educatius municipals s’han
comptabilitzat un total aproximat de 60 activitats i iniciatives educatives durant
el confinament a causa de la crisi sanitària provocada pel covid19.
Per altra banda en la educació formal , els centres educatius del municipi
oberts a partir de setembre i en continuat acompanyament durant el
confinament ,estan atenent en l’actualitat:
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CAN ROURA:70 alumnes.
ESCOLA FRANCESC MACIÀ: 418 alumnes.
ESCOLA IMMACULADA:215 alumnes.
INS JAUME ALMERA:473 alumnes.
IESANT JORDI: 293 alumnes.
Amb un total de : 1496 menors escolaritzats a Vilassar de Dalt .
La reobertura dels centres educatius de manera presencial han estat
cabdals en l’acompanyament educatiu i emocional dels infants,
adolescents i joves.
Com es pot veure a continuació, Vilassar de Dalt ha donat i continua donant
resposta a les necessitats educatives d’infants i adolescents al nostre municipi,
especialment en aquest moment de crisi sanitària tant complicat per tots
plegats.
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt forma part de la l’Aliança 360. Educació a
temps complert que té per objectius:





Incrementar l’accés i participació a tots els infants i joves a iniciatives
d’alt valor educatiu, garantint la igualtat d’oportunitats.
Connectar el temps lectiu i el no lectiu, el formal i no formal impulsant la
col·laboració entre els diferents actors, especialment amb els centres
educatius.
Desenvolupar el potencial educatiu de la comunitat incrementant el
treball col·laboratiu per a generar respostes eficaces a les necessitats
educatives dels infants i joves.



Connectar els interessos i motivacions dels infants i joves amb els
recursos educatius del territori per a personalitzar les seves experiències
educatives.

A continuació el nombre d’activitats realitzades durant el confinament per
serveis / entitats del municipi :
Atenció social / Centre obert :
-

-

-

-

Seguiment emocional i suport educatiu online en coordinació centres
educatius i serveis socials d'infants i adolescents, joves situació
vulnerabilitat.
Assessorament online famílies , “espai obert als pares” online.
Acompanyament online a la escolarització concretament en la
preinscripció, inscripció i orientació educació no obligatòria juntament
amb joventut amb infants adolescents i joves.
Crèdit formació i inserció 2n trimestre. PROJECTE DIVERSIFICACIÓ
CURRICULAR.
Detecció menors sense accés a ordinadors. Dotació de WiFi i ordinadors
en cessió ús menors en situació vulnerabilitat en coordinació centre
escolars.
Suport tema pantalles a les escoles a través entitat EDPAC.
Dotació de kits de material escolar a menors inscrits al centre obert i/o
situació vulnerabilitat.
Programació, difusió i inscripcions Casal estiu juntament amb joventut.
Activitats de caire intergeneracional d’infants i adolescents amb gent
gran.
En coordinació Casal de Dia gent gran.
Servei comunitari, continuïtat projecte reacciona online durant
confinament.
Visites i atenció domiciliària menors situació alt risc.
Gestió targetes moneder amb CCMARESME de menors i usuaris centre
obert i beques menjadors escolars SBAS/SIS.
Programació i difusió online d' activitats socioculturals per infants i
adolescents, joves juntament amb joventut per oferir activitats lúdiques i
educatives durant confinament.

Biblioteca:
-

-

Durant tot el confinament (i actualment ) es van penjar a les xarxes
socials, narracions orals de diferents contes. També algunes narracions
en anglès. A més, a partir del confinament va néixer una nova proposta
que consistia en explicar contes de bona nit al canal de Youtube de la
Biblioteca. Aquesta activitat es va mantenir durant tot el 2020.
A la biblioteca estava iniciat el Club de Lectura Infantil – Club dels
Barbaroja. Durant el confinament es va continuar el contacte amb els
nens i nenes i es va intentar fer-los participar en diferents activitats
relacionades amb la lectura.

-

-

-

-

-

Per Festa Major i després al mes de maig i juny es van realitzar contes
en directe al canal de Youtube (per a famílies amb infants de 2 a 5 anys)
i un parell de sessions de BiblioTrivial online per a nens i nenes de 6 a
12 anys.
Les biblioteques del Maresme realitzen un projecte “Un cop d’ull al parc”
on es va compartir un vídeo pel Dia Europeu dels Parcs, fet
conjuntament amb la xarxa de parcs de la Diputació, on es convidava a
les famílies a fer fotografies del nostre entorn natural i en Joan Manel
Riera, biòleg, educador ambiental i fundador de l’Escola de Natura del
Corredor va encarregar-se d’interpretar les fotografies que la gent va
enviar.
Per celebrar el centenari del naixement de Gianni Rodari, es va fer
l’activitat “contes per telèfon” on els nens i nenes s’apuntaven per a què
un dia concret a una hora concreta els truquéssim per a explicar-los una
història del llibre “Contes per telèfon” de Gianni Rodari.
Al juny s’editen dues guies de lectura amb recomanacions de lectura
d’estiu: una per a nens i nenes i l’altre per a joves. Es van compartir a les
nostres xarxes socials, amb les escoles i també la vam penjar amb
cartells a la biblioteca.
Al juny es va reprendre el Concurs Literari de Sant Jordi (que es va
aturar per la pandèmia) i es va crear el Concurs de dibuix de la
campanya #femquevagibé. (la campanya va ser creada per l’Ajuntament,
però s’hi va incloure al concurs literari per poder repartir com a premi,
vals de compra als comerços del municipi) .

Espai jove i infància, adolescència, joventut
-

Gestió de les xarxes socials (Instagram, facebook).
Informació sobre dates d’inscripció a Educació Secundària, PAF,
Batxillerat, Graus Mitjos i Superiors, etc.
Difusió d’activitats online promogudes per Joventut i/o d’altres en temps
covid19.
Creació d’un web en format blog: http://espaijovevdd.online/.
Es mantenen les converses en anglès de forma online.
Concurs online , i tu què veus des de la teva finestra?.
Realització d’un vídeo tutorial per Sant Jordi: com realitzar una rosa
Hand Made.
Vídeos de conscienciació sobre la situació del covid-19.
Videoconferències amb joves, de forma que ha contribuït a mantenir el
vincle i a donar acompanyament i suport durant el confinament.
S’ha mantingut comunicació amb serveis socials per abordar temes
relacionats amb joves.

Aula Música:
-

Seguiment Online dels alumnes.
Es va contactar amb els alumnes a través de plataformes , whatsapp ..
Propostes de treball als infants.
Com a resultat d’aquesta feina , es va fer un vídeo recollint totes les
peces dels alumnes, tocant desde les casa seva

Igualtat:

-

Credit educació online emocional i perspectiva gènere 3r trimestrea l’INS
Jaume Almera.
Contes LGTBI online "Tres amb tango", per a famílies amb infants de 3 a
12 anys.
Activitats de sensibilització i visibilització:
Taller de música Trap: "aTRAPant masclismes i actituds LGTBIfòbiques" (14 a 17 anys) i "Pensant, contant i lluitat", també adreçat a
joves de 14 a 17 anys. Promogut per la Diputació de Barcelona.

Equip psicopedagògic:
-

Atencions online-seguiment, acompanyament menors i famílies.
Coordinació amb tots els agents educatius , casos en situació
vulnerabilitat.

Aula dansa:
-

Activitats online de les diferents disciplines que es realitzen Aula dansa.
Treball d’niciació a la dansapelsméspetits (nens de 3 i 4 anys).
Classes gravades per alumnes de Ballet elemental, mig i avançat.
Treball bàsic per alumnes de dansa contemporània i dansaHip-Hop.
Elaboració d’un vídeo per millorar el treball del peu.
Dansa fit exprés, training i manteniment per adults, (s’envia vídeo
específic de treball pels abdominals).
Vídeos de tallers especials: dansa africana, coreografia de Brodway.
Muntatge amb elsdiferents “mini reportatges”fets i enviats pelsalumnes
i les famílies.

Escola Bressol:
-

Acompanyament a les famílies per així poder arribar als infants. Es va
reflexionar molt sobre si era positiu posar infants de 0-3 anys davant

-

-

pantalles (era el que teníem) per això no se’ls va voler atapeir d’activitats
i propostes.
Es van realitzar propostes diàries a l’Instagram (engegat per l’ocasió) i al
Facebook per que les famílies les poguessin desenvolupar amb els
petits sempre que en tinguessin ganes. Va ser un recurs i orientació que
podien utilitzar,al mateix temps es va encoratjar a les famílies a
compartir-ho .
E-mails de suport a les famílies, contacte en grup i individualitzat.
Elaboració de dos vídeos per part de les educadores, animant-los i
recordant-los que estàvem aquí.
Elaboració d’un vídeo de la classe on sortien tots els infants, enviat per
e-mail.
ZOOM amb tota l’aula.
ZOOM individual amb cada família.

Esports:
-

Programació activitats online de les diferents activitats i disciplines que
es realitzen al SEM.

Agrupació Escolta Serralada Marina:
-

Dinamització activitats online, acompanyament als infants i famílies.

Club esplai Vilassar de Dalt:
-

Dinamització activitats online, acompanyament als infants i famílies.

Per altra banda el nombre d’infants /adolescents atesos en els diferents
serveis i recursos han estat :
Nombre de menors atesos durant els mesos d'estiu :
Escola bressol:4 infants.
Centre obert i Espai jove/ joventut: 25 infants.
AE Serra de Marina: no es realitza activitat.
Club d'Esplai:84. infants.
Naifar/Francesc macià:93 infants.
La veina del sisè: 72 infants.
Biblioteca: no es pot comptabilitzar al ser activitats online.
Aula de música: 20 infants i adolescents.
Psicopedagògic municipal:42 infants.
7 ciències:41 infants.
Centre talents:35 infants.
Club futbol atlètic català:50 infants.
Club de bàsquet Vilassar de Dalt: 86 infants.
Sensacions:44 infants.
Club Esportiu Vilassar de Dalt:100 infants i adolescents.
Club de patinatge:60 infants i adolescents.

Nombre menors atesos de Setembre a Desembre :
Escola bressol:69 infants.
Centre obert:27 infants.
Currículum obert INS:15 adolescents
Currículum obert Sant Jordi: 6 adolescents
Espai jove/ joventut : 44 infants i joves
AE Serra de Marina: 57 infants i joves
Club d'Esplai:153 infants.
Naifar/Francesc Macià:79 infants.
Biblioteca: no es poden comptabilitzar,
Aula de música: 45 infants.
Aula Dansa: 139 tot el curs
Psicopedagògic municipal: 89 infants.
7 ciències:159. infants.
Centre talents:65 infants
Club futbol atlètic català:120 infants.
Club de bàsquet Vilassar de Dalt:199 infants.
Aula de teatre: 3 infants.
Sensacions: 131 infants /adolescents
Piscina Municipal :240 infants i adolescents inscrits.
Club Esportiu Vilassar de Dalt:302 infants i adolescents.
Club de patinatge:73 infants i adolescents.
Com a conclusió , es vol posar especial èmfasi i agraïment a tots/totes
agents educatius/persones que van treballar i treballen diàriament en
l’acompanyament i suport als infants/adolescents /joves i famílies del
nostre municipi.
Amb l’objectiu de continuar participant en la educació global d’aquests
menors mitjançant el treball en xarxa de tota la comunitat educativa.

