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Estructura de l’informe

Un dels objectius de l’informe és 

visibilitzar la gravetat del 
context en el qual es troben 

molts dels infants del 

districte que veuen els seus 

drets vulnerats
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Capítol I Dades quantitatives del districte de 
La Salut-Llefià 
Dades demogràfiques, indicadors econòmics, 
recursos i altres variables

Capítol II Dades qualitatives 
A partir de l’experiència profesional dels agents 
socials

Capítol III Responsabilitat social i jurídica 
dels poders públics 
Normativa internacional, estatal i autonòmica 
que regula els drets dels infants

Conclusions i propostes 
Per a l’acció conjunta 



 Badalona Districte IV %
Població 217.741 62.000 28 %

Persones ateses pels Serveis 
Socials 11.969 3.620 30 %

Població d’origen estranger 30.540 12.751 42 %

Dades de 2018 - 2019

Distribució geogràfica de  
la població immigrant

42% 58%
Resta de 
Badalona

Capítol I Dades quantitatives

Districte IV

Dades demogràfiques 

Risc de pobresa i exclusió social (AROPE)
Catalunya 23.6%

Població inmigrant no UE 56 %

Dades de 2019 del Idescat



 Badalona Districte IV %
Atur 13.696 4.568 33 %

Dades de 2018

Renda Garantida de Ciutadania 436 persones al Districte IV

Ajuts menjador 1.623 alumnes amb beca menjador

Dades de 2019

Les famílies que reben l’ajut menjador tenen ingressos inferiors a 9.667€/any 

Es constata un percentatge elevat de l’alumnat entre els 6 i els 16 anys viu en situació de precarietat extrema

46%

Capítol I Dades quantitatives

Beques 
menjador a 

primària

Dades socioeconòmiques 



Beques menjador Districte IV

Alumnes de Primària 1.561

Alumnes de Secundària 62

Dades de 2019

Dades de 2019 

Beques 
menjador 
a Primària

Capítol I Dades quantitatives

L’invisibilitat de l’ajut menjador a Secundària

Hi ha famílies derivades al Banc d’aliments 
Se sospita que al menys 28 adolescents pateixen 

malnutrició

A 
Secundària

Dades socioeconòmiques 



 Població del Districte IV

Famílies ateses per Serveis Socials 3.620

Famílies amb problemes greus d’habitatge 645

Dades de 2019

Persones ateses pels Serveis Socials amb problemes greus d’habitatge: ocupació, amuntegament, desnonaments

Capítol I Dades quantitatives

18%

Habitatge 



Capítol I Dades quantitatives
Salut mental 

El recurs de suport psicològic públic es fa càrrec de 107 infants (curs 18-19). 

Els equips de DGAIA i EAIA veuen un increment sostingut d’infants amb necessitats de 
suport psicològic. 

La sobrecàrrega dels serveis públics dificulta la fluïdesa de les teràpies i el seguiment dels 
casos.

Segons les dades del curs 18-19 el tercer sector va assumir l’atenció de suport psicològic 
per a un total de 45 infants i 10 famílies en el marc del Programa Caixa Proinfància



 Districte IV %
Alumnes amb Necessitats Educatives Especials 327 6 %

Alumnes amb Informe Tècnic Social 920 18 %

Dades de 2019

Alumnes amb Informe Tècnic Social i/o  
Necessitats Educatives Especials

20%

Capítol I Dades quantitatives

10 escoles primària públiques 
4 instituts públics

Hi ha un total de 5.166 alumnes al Districte IV escolaritzats en escoles 
públiques

L’índex de segregació escolar a Badalona és del 57% a 
primària i del 47% a secundària (un dels més alts de 

Catalunya)

Educació 

Font: Fundació Bofill



Es constata una concentració i un alt volum d’alumnes en les escoles del districte que necessiten una atenció 
individualitzada per tal de fer front a les exigències del sistema educatiu. 

Es produeix el traspàs dels problemes socials a l’escola qui pren un rol d’assistència i contenció social. Un infant mal 
alimentat i amb problemes socials greus perd la igualtat d’oportunitat de desenvolupament.

Educació: concentració de la complexitat educativa 

de l’alumnat 
en seguiment 
pels Serveis 

Socials

24%
de les famílies 
no pot assumir 
la despesa de 

material 
escolar

17%

famílies per 
professional 
dels Serveis 

Socials

Ràtio de 112

Capítol I Dades quantitatives



Abandonament / fracàs escolar
Districte IV 19 %

Mitjana a Catalunya 12 %

Abandonament / fracàs escolar al Districte IV

19%

Capítol I Dades quantitatives

La distribució igualitària dels recursos no garanteix l’equitat d’accés. 
No s’estan complint els drets d’igualtat d’oportunitats i d’equitat 

educativa.

Educació: concentració de la complexitat 
educativa 



La bretxa de desigualtat educativa no només s’observa en la dimensió de 
l’educació obligatòria. 

La majoria dels alumnes del districte tampoc accedeix al sistema d’educació 
no formal que presenta un valor curricular important per al creixement dels 
infants.

Educació 
No formal 

d’alumnes 
poden accedir 

a activitats 
extraescolars

12%
Assumeix el cost 
de les activitats 

complementàries

Tercer Sector
en llista 

d’espera per al 
servei de 

Centre Obert

124 infants
participen en 
programes 

socioeducatius 
del tercer 

sector

351 alumnes

Capítol I Dades quantitatives



La complexitat
de les problemàtiques 

socials

L’alt volum de 
famílies

amb necessitats 
socials

Saturació i 
sobrecàrrega 
dels serveis

Traspàs dels 
problemes socials 

cap al sector 
educatiu i sanitari

Actuacions 
de contenció i 

mesures urgents 
sense possibilitat 

de treball de 
prevenció

El treball pedagògic 
a les escoles es 

dificulta

Capítol II Dades qualitatives

L’experiència dels professionals socials

Exclusió 
social



 Capítol III Responsabilitat social i jurídica

Com a eina d’avaluació de les 
polítiques públiques sectorials

Informe 2019

Instrument d’alerta respecte a 
l’incompliment dels drets fonamentals 
dels infants

Alerta

Sobre el perill de la reproducció de 
l’exclusió social

Crida d’atenció

dels poders públics i de l’Administració

Normativa 
internacional que 
regula el marc ètic 

d’actuació dels 
poders públics

Normativa 
estatal i 

autonòmica

L’informe avalua la situació de la infància al 
districte, i assenyala que hi ha almenys 23 
articles de lleis vinculants en matèria de vida 
digna, benestar i desenvolupament dels infants 
que no s’estan complint



Exclusió 
social dels 

infants

Responsabilitat dels poders 
públics en la defensa i 

protecció dels drets dels 
infants

Art. 3

Dret al desenvolupament 
integral i al benestar físic, 

psicològic i social

Art. 6

Prioritat pressupostària amb 
caràcter d'urgent en contextos 
on els drets dels infants estan 

afectats

Art. 15

Suport a la integració social 
dels infants i adolescents 
immigrants

Art. 43

Dret a l'educació inclusiva 
amb suports en cas de 
limitacions i barreres

Art. 50

Dret a la prevenció, la 
protecció i la promoció de la 
salut

Art. 42

Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i adolescència



La reproducció de la pobresa  
Si els infants no reben els recursos necessaris per a la superació, i per a la 
mobilitat econòmica i social estan condemnats a patir la reproducció dels 
esquemes de pobresa i desigualtat



Propostes

Per a la informació de les polítiques 
públiques i els programes d’atenció a la 
població vulnerable. 

La distribució igualitària de recursos no 
garanteix l’accés equitatiu.

Visibilitzar la situació del districte

Millorar la detecció de necessitats 
socials i oferir una intervenció integral i 
coordinada. 

Donar suport a les escoles que 
treballen en situació de complexitat 
educativa.

Augment dels recursos professionals

Assegurar que les necessitats bàsiques 
de tots els infants estiguin cobertes: 
alimentació, habitatge digne, salut 
mental i necessitats educatives. 

Cobrir les necessitats bàsiques 

Oferir oportunitats d’educació no 
formal, de desenvolupament i de 
creixement als infants per tal de 
potenciar les seves oportunitats de 
mobilitat social. 

Ampliar l’oferta d’espais educatius



Grup de Treball de Necessitats Bàsiques 
Pla Educatiu d’Entorn La Salut - Llefià 
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Gràcies!


