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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest informe forma part del procés de diagnòstic de la Xarxa de Criança i Educació 0-

12 sobre la realitat educativa de Collblanc – la Torrassa. És un dels espais de participació 

tècnics del Procés Comunitari Collblanc – la Torrassa vinculat a l’àmbit educatiu del barri.  

Després de dos trimestres d’un curs escolar postconfinament i amb l’objectiu de traçar 

el pla de treball del curs vinent 2021/2022, es va dissenyar i enviar un formulari- 

diagnòstic per veure quines necessitats i dificultats es detectaven al barri Collblanc – la 

Torrassa vinculades a la educació comunitària. D’aquesta manera, les dades obtingudes 

s’han extret de la participació de 14 professionals que treballen en centres escolars, 

entitats i serveis educatius del territori.  

Davant la situació de la COVID-19 del 2020, el Procés Comunitari va elaborar un informe 

de necessitats amb una visió global de les diverses realitats de Collblanc – la Torrassa. 

D’aquest anàlisi van sortir dos reptes comunitaris que traçarien el treball comunitari: el 

repte de comunicació i el repte d’acompanyament emocional. 

D’aquesta manera, un cop es desenvolupa el curs postconfinament, es puntualitza la 

importància d’actualitzar quines dificultats i necessitats educatives hi ha al barri, tot 

entrant en el detall de necessitats concretes i especifiques de l’àmbit educatiu. La 

sistematització dels resultats del formulari permet construir una imatge unificada d’allò 

que està passant dins del  territori i, així, poder formular solucions i donar una resposta 

conjunta. 

 

 

 

 

 

http://www.projecteicilh.cat/mm/file/Informe%20de%20necessitats%20proces%20comunitari%20de%20Collblanc%20-%20la%20Torrassa.pdf
http://www.projecteicilh.cat/mm/file/Informe%20de%20necessitats%20proces%20comunitari%20de%20Collblanc%20-%20la%20Torrassa.pdf
https://mcusercontent.com/84a4a37085303340dea7e7c8d/files/65679390-90a2-4cb6-8ecb-0b4c16fd950d/Reptes_comunitaris_Collblanc_la_Torrassa.pdf
https://mcusercontent.com/84a4a37085303340dea7e7c8d/files/65679390-90a2-4cb6-8ecb-0b4c16fd950d/Reptes_comunitaris_Collblanc_la_Torrassa.pdf
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2. CURS ESCOLAR 2019/2020  

Al 2020 a causa de la pandèmia del COVID-19 l’escolarització es va veure aturada 

presencialment. Les classes i el seguiment de l’aprenentatge escolar dels infants van 

passar a ser virtuals com a mesura de seguretat. En l’informe de necessitats que va 

elaborar el Procés Comunitari de Collblanc – la Torrassa el 2020 es reflecteixen les dades 

del territori sobre les problemàtiques de l’àmbit educatiu que, també, estan 

estretament relacionades amb alguns aspectes de l’àmbit de la salut.  

Durant el context educatiu pandèmic, a Collblanc – la Torrassa es va detectar un 

important increment del malestar emocional de les famílies i dels infants. Aquestes 

situacions es van veure agreujades per circumstàncies de dol, ansietat, precarietat 

d’habitatge, atur, ERTE, escassetat d’aliments, manca de xarxes de suport, etc. A aquests 

fets s’afegeixen les barreres idiomàtiques de la població d’origen cultural divers del barri 

que limitaven l’accés a la informació sobre la salut. S’incorpora a la situació la poca 

equipació d’espais verds i d’espais públics en un barri on la densitat de població és molt 

elevada. 

Els centres, serveis i entitats educatives es van veure desbordades durant el 

confinament. La bretxa digital de les famílies del barri va dificultar l’acompanyament 

dels infants a causa de la manca de dispositius electrònics, de connexió digital i de 

competències digitals. Per tant, en molts casos va haver-hi una limitació en 

l’acompanyament educatiu. Relacionat amb aquest fet d’analfabetisme digital, les 

famílies van trobar dificultats en les preinscripcions del curs 2020/2021. 

Un cop s’estabilitza la situació, comença un curs de postconfinament amb noves 

adaptacions i nous afers que canvien el funcionament de molts serveis, entitats i centres 

educatius. A partir d’aquí, sorgeixen noves realitats, dificultats i problemàtiques en el 

barri que es registren des de la Xarxa de Criança i Educació 0-12 de Collblanc – la Torrassa 

amb la intenció d’oferir una visió més global i tangible del que està passant. 
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3. RESULTATS DEL FORMULARI DIAGNÒSTIC DEL CURS 

ESCOLAR 2020/2021 

El Formulari es va enviar als membres de la Xarxa de Criança i Educació 0 – 12 durant la 

primera quinzena d’abril amb l’objectiu principal de poder identificar les dificultats i les 

necessitats que s’han trobat durant aquest primer curs postconfinament i, per tant, 

poder tenir un punt de partida de treball per consensuar línies prioritàries d'actuació de 

cara al curs 2021-2022. 

Tal com va acordar la Xarxa de Criança i Educació 0 – 12 en la seva reunió celebrada el 

27 d’abril del 2021, se socialitzen els resultats del Formulari amb la voluntat de 

visualitzar la situació detectada.  

Les dades extretes s’han visualitzat amb gràfics de barres i de sectors per facilitar l’anàlisi 

i destacar aquells factors més rellevants. D’altra banda, s’organitzen en diversos 

apartats que permeten classificar-les en diferents àmbits educatius: des d’aspectes 

relacionats amb el centre educatiu o entitat/servei a d’altres amb els professionals, els 

infants i les famílies.  
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RESULTATS EXTRETS DEL FORMULARI 

  Traçabilitat COVID-19 i equipament, materials i espais adequats  
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Els resultats mostren com el centre educatiu té més facilitat de comunicació amb les 

famílies, entre direcció i professorat i amb els ambulatoris del barri. En canvi, amb 

entitats i serveis on assisteixen els infants fora de l’escola (com per exemple, Itaca o 

CSMIJ) la traçabilitat presenta més dificultats, la qual cosa dóna èmfasi a la necessitat 

de tenir més referents dins del servei que es dediquin a la detecció i seguiment de 

casos COVID i un protocol comú que faciliti la comunicació dins del circuït de 

traçabilitat entre recursos.  

D’altra banda, es valora adequadament el material i l’equipament dels centres 

educatius, serveis i entitats per garantir les mesures d’higiene i seguretat. Tot i això, 

hi ha dificultats amb l’espai, el qual no sempre és l’adequat per garantir-les. 

➢ Necessitats a destacar:  

• Traçabilitat de casos COVID entre centres educatius i altres serveis on 

assisteixen els infants. 

• Més espai per garantir les mesures d’higiene i de seguretat. 
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Situació de l’equip professional 
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Aquests resultats posen l’accent a la manca de temps suficient i de qualitat dels 

professionals pel volum de feina, la qual cosa evoca a una sensació de sobrecàrrega 

constant i de malestar emocional.  

També hi ha una manca de formació i de coneixements de l’equip professional a l’hora 

d’abordar casos d’ansietat, dol, malestar emocional, etc. dels infants i les famílies. 

S’ha de tenir en compte que la pandèmia ha agreujat i ha incrementat les situacions 

de vulnerabilitat, d’exclusió social i de salut mental. 

➢ Necessitats a destacar:  

• Espai de cures per garantir el benestar dels professionals que els doti d’eines 

de cara a la gestió emocional per la sobrecàrrega de feina i l’abordament de 

casos de vulnerabilitat.  

• Formacions pels professionals per abordar situacions de malestar emocional, 

ansietat, dol, etc. dels infants i famílies. 
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En relació amb els infants 
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Com es pot veure en els gràfics anteriors, en general, hi ha un increment del malestar 

emocional dels infants arran de la COVID-19 que, a més, ha provocat més situacions 

de vulnerabilitat. Les més es destquen són: la precarietat econòmica amb situacions 

familiars complexes (atur, ERTE, economia submergida, etc.), la precarietat 

d’habitatge, la bretxa digital i les poques competències i recursos TIC. Aquestes 

situacions majoritàriament es detecten, però molts centres educatius, serveis i 

entitats no disposen de les eines i els coneixements suficients per abordar-les de 

forma integral. 

➢ Necessitats a destacar:  

• Acompanyament dels infants en la gestió emocional. 

• Recursos i coneixements pels centres, entitats i serveis educatius per donar 

resposta als casos específics de vulnerabilitat. 
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Relació entre les famílies i els centres educatius 

 

 

 

 

En general, hi ha una sensació de més distanciament de les famílies lligat amb el 

context de distància social.  

Les AMPA i les AFA tenen implicació en alguns centres educatius, però els gràfics 

mostren que s’ha de treballar perquè siguin espais de participació familiars més actius 

i, en alguns casos, amb relacions més estretes amb l’escola.  

També, es ressalta la importància de què el centre educatiu acompanyi a les famílies 

en la seva criança. 
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➢ Necessitats a destacar: 

• Apropar les famílies al centre educatiu.  

• Trobar eines de comunicació adequades amb les famílies. 

• Acompanyament dels infants i les famílies en la criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relació entre les famílies i altres entitats i serveis 
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Els dos gràfics mostren com s’ha pogut convocar a les famílies a les diferents reunions 

i trobades tant de manera presencial com virtual, encara que aquesta última amb més 

dificultats per la bretxa digital incipient del territori.  

Tot i que la comunicació amb les famílies ha sigut òptima, fruït de l’esforç dels serveis, 

és destacable la xifra d’un 36,4% amb més dificultat de comunicació. 

➢ Necessitats a destacar:  

• Trobar eines de comunicació que s’adeqüin a les realitats de les famílies. 
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4. CONCLUSIONS  

El formulari ha possibilitat la construcció d’una imatge col·lectiva sobre la situació 

educativa del barri Collblanc – la Torrassa.  Les dades obtingudes apunten a alguns 

aspectes que des de la Xarxa de Criança i Educació 0-12 es té la intenció de socialitzar 

amb la comunitat i especialment amb les administracions perquè siguin coneixedores 

de la visió de la xarxa comunitària.   

En general, es destaquen aspectes que estan funcionat a l’hora de valorar la traçabilitat 

dels casos COVID-19 entre els diferents agents implicats amb els infants i famílies en 

l’àmbit educatiu. Tot i així, es considera necessari reforçar les figures (per exemple 

referents COVID i/o figures de referents de salut) dins dels serveis i entitats que 

permetin la millora d’aquesta traçabilitat i, en conseqüència, millorar la comunicació 

entre recursos, entitats i centres educatius amb un protocol comú. 

Pel que fa als professionals, es reafirma la necessitat incipient de disposar, per una 

banda, d’un espai de cures a causa d’una sensació de sobrecàrrega de feina i, per una 

altra, dotar-se de coneixements i eines per abordar situacions de malestar emocional 

dels infants i famílies que en molts casos s’han vist agreujades per la pandèmia. 

Tanmateix, fruit d’aquest malestar emocional dels infants i de les famílies més el 

distanciament causat per la pandèmia, es ressalta la importància d’aprofundir 

l’acompanyament de la criança. Destacar seguir amb els tallers de criança que anys 

anteriors eren actius al barri i que durant aquest curs 2020/2021 s’han vist reduïts o, en 

alguns casos, aturats. L’experiència de tallers parentals realitzats durant aquest 

trimestre amb les mesures d’higiene i de seguretat evidencien la necessitat de les 

famílies de continuar-los i engegar-los des d’altres serveis i entitats del barri. 

Dins del districte hi ha una clara bretxa digital on moltes famílies no tenen les eines 

tecnològiques suficients per poder desenvolupar tasques i reunions online. A més, 

s’afegeix l’analfabetisme digital en l’ús de les TIC que dificulten encara més l’ús dels 

diversos canals de comunicació i de tramitació de documents. També, es dóna 

importància a la cerca d’una comunicació inclusiva i eficaç que permeti l’accés a la 

informació a totes les famílies.  


