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Plans de barri i dotació de professionals
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Dinamizadora/ monitora 2

Tècnica integració social 15

Especialista en atenció emocional 18

Educadora Social 20
MALL 4
CRETDIC 3

TOTAL PRESSUPOST 7.137.875€

Plans de barri com a oportunitat d’avançar cap un nou 
model d’escoles passant d’un equip docent a un equip 

educatiu.

Total de professionals incorporats a la ciutat

TOTAL CENTRES EDUCATIUS: 38
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Seguiment del pla de barris
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Acompanyament i treball transversal entre....

• Reunions de seguiment mensual entre diferents àrees del CEB Territori, 
inclusiva i innovació) i l’IMSS.

• Reunions de seguiment quadrimestrals per barris amb tots els professionals 
dels centres educatius (referent de pla de Barris i  professionals 
incorporats), representant d’EAP, i Coordinadores territorials del CEB. (2 
sessions per barri)
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Seguiment del pla de barris
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Acompanyament i treball transversal entre....

• Reunions amb les direccions de centres i/o els referents dels centres de 
PdB. 

• Sessions mensuals o bimensuals per perfils específics.

• Sessió de ciutat amb tots els estaments implicats.
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• En general fan una valoració satisfactòria de la integració de l’equip a
l’estructura del centre, si bé no amb tots els perfils han tingut la mateixa
relació o implicació.

• Els centres en els que hi ha un espai estable de coordinació estructurat
han valorat millor la integració dels professionals i també el
desenvolupament de les seves funcions. Aquesta valoració positiva
també és destacada pels professionals.
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Retorn del qüestionari omplert pels centres educatius
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Valoració de l’aportació de cada perfil professional: TIS

Els centres han valorat de forma satisfactòria o molt satisfactòria, amb més 
d’un 65%, el compliment de les funcions que han desenvolupat. Destaquem: 

• La detecció i intervenció en casos d’absentisme com la millor valorada 

• Cal reforçar l’acompanyament a les famílies per la participació en els 
centres.
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Valoració de l’aportació de cada perfil professional: Educadora 
Social
La funció més valorada, amb el 82% de respostes satisfactòries o molt 
satisfactòries és la d’actuar com a pont entre Serveis Socials i els centres.

Cal treballar més l’assessorament i  suport a l'equip docent en la detecció i 
atenció infància en risc
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Valoració de l’aportació de cada perfil professional: EMO
La funció més valorada, amb el 92% de respostes satisfactòries o molt 
satisfactòries és l’atenció directa a l’alumnat.

Cal treballar més l’assessorament i  suport a l'equip docent i dotar-lo de 
recursos teòrics i pràctics en l’àmbit emocional
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Valoració de l’aportació de cada perfil professional: MALL
Ha sigut un dels perfils amb millor valoració sobretot la tasca de prevenir 
possibles dificultats del llenguatge, de l’alumnat d’infantil (el seu objecte 
d’actuació) 

Com la resta de perfils, cal  treballar més transversalment amb els docents  per 
fer sensibilització sobre tasques de comunicació, el llenguatge i la parla 
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Satisfacció general dels Centres de Pla de Barris
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Molt poc satisfactori Poc  satisfactori         satisfactori Molt satisfactori
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Propostes de Millora dels Centres Educatius

• Major suport en la concreció de les tasques de les TIS i Educadores 
Socials.

• Mantenir les reunions de l’equip de cura per establir coordinacions amb
altres docents i professionals que intervenen en el centre

• Garantir un suport i acompanyament als professionals que s’incorporin al 
llarg dels propers cursos.

• Seguir vetllant per les professionals compartides per afavorir la seva
implicació i encaix a la vida diària del centre.
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REPTES DE FUTUR DELS PROFESSIONALS

• Impuls del treball  proactiu front al reactiu: enfoc preventiu

• El treball amb el tutor com element clau: acompanyament des del saber específic del 

professional

• Importància del treball interdisciplinari

• Presentació dels professionals al claustre i a les famílies a inici de curs 

• Consolidació d’ espais estables i periòdics de treball de casos i de línies d’intervenció

• Emfatització del treball amb les famílies. Vinculació

• Participació activa de TOTA la comunitat educativa i entorn.

• Incloure l’avaluació continua del treball implementat pels professionals del pla

• Importància de coordinació i treball conjunt amb  l’EAP.
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Propostes de millora dels professionals
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Ed. Social EMO TIS

Augmentar la presència a les 
aules.

Obertura i actitud de sumar 
diferents mirades.

Treball conjunt amb els docents 
en els plans de treball individuals 

i de suport a l’aula

Afavorir un Espai físic estable, 
punt de referència per mestres, 

alumnat i famílies.

Respectar el tempo de cada 
centre

Treball d’estratègies i recursos 
per a la gestió positiva de 

conflictes 

Necessitat de repensar l’espai 
de comissió social:  centrada en 
anàlisi de casos i l’abordatge de 

temes socials.

Grau de confiança entre tots els 
professionals

Sistematització de les accions i 
estratègies de treball del 

absentisme

Necessitat d’avaluar els 
projectes grupals i de vincular-
los al pla de centre i al territori.
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REPTES DE FUTUR
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Curs 17-18
Incorporació tardana i 

esglaonada dels 
professionals. 

Encaix de les 
noves figures als 

centres i a la 
programació 

anual

Curs 18-19

L’avaluació del curs 
17-18 possibilita 
l’ajustament de la 

programació per al 
curs 18-19.

Garantir la 
màxima 

implementació de 
les propostes.

Curs 19-20 Transferència al centre 
educatiu

Consolidació de 
les noves 

dinàmiques i 
formes treball


